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

Tercera campanya de camp pirinenc:

L'Alt Pirineu Central

Reflexió sobre la descuberta geogràfica dels Pirineus, 5. (Alta Ribagorça) Bivac

a Cavallers, 8.Instruments d'observació, 10. L'embassament de Cavallers, 11. Caldes

de  Bohí,  14.  Llubriqueto,  18.  Vall  de  Bisiberri,  21.  Coma-lo-Forno  (poema  de

Llompart), 22. El refugi del Marqués, 27. Cap de la Vall de la Vall de Salenques, 30.

Ànglios, 31. Riueno, 33. Montanya d'Aneto, 35. Centrals de Llauset i Moralets, 36.

Bordes de Nestuy, 38. Aneto, 40. Senet, 44. Bordes de Basco, 48. Erill-la-Vall, 50.

Boí, 52. Taüll, 53. Vall de Rus, 58. Montanya de Manyanet, 60. (Vall Fosca) Vall de

Filià, 62. Cabdella, 65. Cementiris indígenes, 68. Estany Gento, 69. Coll del Triadó,

74. Llessui, 75. Sort, 78. Domesticació de la Pallaresa, 79. Montardit de Baix, 81.

Pis  B  de  la  Pobla  del  Sur,  83.  L'Argenteria  de  Collegats,  85.  Exemple  de

formalització  in  situ,  86.  Exemple  de  formalització  in  visu,  88.  Peramea,  89.

Montcortés, 90. Sant Quiri a la Serra Espina, 94. Montrós, 97. Astell, 99. Coll d'Oli,

102. Erdo i Larén, 107. El Pont del Diable, 110. Estavill, 111. La Pobleta de Bellveí,

113. Festival Pyrene a la Seu d'Urgell, 114. 

Marxa a l'Aneto des de Llesp, 115. Vilalller, 117. Alta Vall del Baliera, 119.

Bordes de Possinquesso, 121. La Biga des Aigüetes, 124. La illa del Munyidor, 127.

Coronas, 128. Cim de l'Aneto, 129. Les Falles de Taüll, 130. 

Torna a arrencar, 133. (Alta Ribagorza) Chuventut al Refugio de Pegà, 134. El

Molí de Les Paüls, 135. Villarrué, Arcas, 136. Rins, 138. Montanya d'Urmella, 140.

L'ampriu de Sarllé, 143. Sarllé, 145. Ancils, 147. Grist, 150. Sahún, 151. Salvem les

Bruixes de Les Paüls, 153. La cabaña de Turmo, 155. Batisielles, 157. Cobacho de

Lardaneta, 163. Vall del Forcau, 165. Ibon del Paso de las Vacas, 168. Coll Sahún-

Chistau, 170. (Chistau) Granjas de Biadós, 172. La paradoxa de Silencio, 193. GR al

Paso de los Caballos, 175. Urdizeto, 176. Ibon del Cao, 178. Bielsa, 182. Dolmen i

ermites de Tella, 185. El poder natural, 188. Bestué, 189. (Ordesa) Río Bellos, 193.

San Urbez, 195. Fuenblanca de Añisclo, 196. Panorama de Pineta, 200. Refugi de
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Tucarroya, 205. Monte Perdido, 209. Góriz, 211. Chentades a la Cola de Caballo,

212. Torla, 213. 

Mantega amb mirtil·les (poema), 214. Des de el Mirador del Rey, 217. Des de la

Sierra de las Cutas, 219. Buisán, 221. Fanlo, 222. Broto, 225. Circ de Salarons, 227.

Cotatuero, 230. Taillón, 231. Port de Bujaruelo, 234. San Nicolás de Bujaruelo, 236.

Torla, 238. 

San Miguel de Torla, 240. Linás de Broto, 241. Sorrosal, 244. Refugi de Gavín,

246.  Biescas,  248.  Dolmen de Santa  Helena,  249.  Piedrafita  i  Peña Telera,  250.

Sobremonte, 254. Vall de Yésero, 256. Acumuer, 658. Jaca, 262. 

Camino de Santiago invers fins a Canfranc-Estación, 262. Lladrones, 264. Casa

del Vasco i Fuente Elvira, 266. Vista deCanfranc, 269. Ibón embassat de Ip, 271.

Panorama des de la Punta del Águila, 273. Ibón de Bucuesa, 275. Ezcarrilla, 278.

Lanuza,  279.  El  Pueyo  de  Jaca,  282.  Panticosa,  283.  De  Baños  de  Panticosa  a

Tebarray,  285. Lana-Cantal,  288. Cercle del Piedrafita,  289. Estany “Espumoso”,

291.  Sallent  de  Gállego,  293.  Formigal  i  Espelunciecha,  295.  Anayet,  297.

Candanchú,  299.  Tortiellas  i  Aspe,  300.  Vall  d'Aísa,  302.  Refugi  del  Castillo  de

Acher,  308.  El  Ras  de  Agua-Tuerta,  311.  Refugi  de  Sabucar,  313.  Collada  de

Petraficha, 315. Càmping a Zuriza, 317. La cubeta glaciar de Belagua, 318. Refugi

de Belagua, tancat, 321. (Ossau) La Pierre Saint Martin, 322. Lescun, 327. Plateau

de Lheres, 331. Vistes del Midi d'Ossau, 334. Quèbe d'Arrious, 339. Lac d'Artouste,

340. Arrens,  345. Refugi Nid d'Amour,  350. Refugi Russell,  351. Cestrède,  352.

Luge d'eté de Gedre, 355. Granges de Campbieil, 356. Lloseta de Campbieil, 360.

Gite a Azet, 362. Cabana d'Ourtiga, 366.  La traversée des Pyrénées de Blanchard

(2002), 367. Mediàtics fixadors de valors, 368. “La travessa ideal” segons Philippe

Terrancle, 370. Oô, Oô, 374. Panoràmica des del coll de Médassolès a Subescale,

376. Super-Banhères, 378. (Aran) Puylané, 380. Turistes i no turistes a l'Artiga de

Lin, 384. 

Primeres Novíssimes Cobles del Peirot, 386. Borda sumiada (il·lustració), 387.

Sóc al mig (poema), 388. Em salvo (poema), 389. Vet ací que el cap i la ploma

(poema), 391. Se aceptan visitas (poema), 391. Ganes de travessa (il·lustració), 392.
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Tercera campanya de camp pirinenc, 2004:

L'Alt Pirineu central.

En aquest segon volum dels viatges pirinaics, i  tercer volum de la tesi doctoral,

s'inclou  quasi  exclusivament  la  campanya  de  l'estiu  de  2004.  Cronològicament,

aquest viatge de camp va succeir al Camp Bereber, per les montanyes de Marroc,

que podeu llegir al Volum 7 (Altres Annexos). Si voleu seguir l'ordre temporal dels

viatges, l'hauríeu de llegir en aquest moment; són una trentena de fotografies amb

molt poc text, en tot cas. 

Al final de la primavera, donques, entrenat per agueix viatge previ, vaig sortir altra

vegada al Pirineu des de casa. Vai portar al principi dos llibretes, una de fitxar les

fotos i el recorregut, i una de pensar lo personal, pero la única que tirave ere la de

faena. Els textos en lletra dreta del Juny i Juliol són d’ixa llibreta personal; després

ia va tot junt. 

17 de Juny de 2004

(...) del qual el pateo é lo que més é de tot, i l’escriure segur que serà lo menos, pero

com que la cosa va pa largo, començarem ia d’entrada fent la lletra petita... La part

de dalt del full isto é pra’l títul, que ia nava tot llançat i de fet encar no sé pas. Ha de

ser la descuberta geogràfica dels Pirineus. Est-ce-dire el pateo de un geògraf que é

del Pirineu i trie un viatge després de quatre anys de lligir i buscar. Aixit que al final

semble que si cumplirà la hipòtesi que mi va moure a estudiar el Pirineu molt antes

de demanar la beca i tot: “Requerirà patear-se el Pirineu”, i estave tant a la llista de

lo bo com a la de lo dolent; segur que tinc guardada la fulla aon hu vai escriure. [ la

busco i la trobo al fondo d'una carpeta] I està fechada el 17 de Juny de 1998, o

sigue que fa EXACTAMENT sis anys, avui. No cal nar a mirar el calendari perquè

el  record  d’aguell  renaixement  é  clar.  El  fet  d’encetar  avui  la  llibreta,  el  fet  de

respondre  l’instint  d’escriure  diari  pra  ia  haver  començat  a  patear,  ia  me  hu

confirme.  Per  exemple  perquè  enguany  no  vai  escriure  cap  reflexió  el  dia  del

cumpleanys;
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Pues en isto any en que en tiniva vint-i-set,  acabava de tornar de Perú (allà els

cumpliva)  i  vai  començar  a  fer  cursos  a  Salardú  pra’ls  aprenents  de  guia  de

montanya; i pues mira, avui ia casi hai acabat el quart, tres de primer nivell i un de

segon. Hai vist trenta o coranta alumnes diferents, i els hai aprovat a tots; i seguisso

en acràcia i independència, sobretot ara que ia no tinc cap beca; a les classes fai lo

que vui, Llibertat de Càtedra! Ia mi fotran ells a fora si volen. Io hu hai fet lo millor

que hai sapigut. I l’istiu passat vai tindre la motxilla feta, lo mateix que ara, i no vai

surtir mai. Un dia hasta tiniva la motxilla a la txepa i els despidos fets, pero vai

trobar un romance de verano i com que al cap d’aguells tres dies el mòbil no estave

apagat, mi va portar a la borda a pintar porticons i ia no va ser, ia hera despenjat la

motxilla. I més coses personals, en fin, que nave passant l’isitu veloç. I s’acabave el

bon temps dels dies llargs, i la boda que tiniva al mig del setembre a València; i

antes vai tindre una coraçonada i me’n vai anar a Cadouin, a caminar la Dordogna,

que la Txell estave allà, i mi va fer un puesto. I allà estic a hores d’ara. A Cadouin

no, sinó al puesto que mi va fer. (...) lo que passe é que coste anar a l’amor en pilotes

i en present,  que é com s’ha de fer.  (...)  el diari s’està tornant massa íntim...  As

collons! i sense presoners! (...) 

I pues; pero me’n vai de viatge i ia no sé si tornaré a passar per Lleida. La borda està

casi  arreglada pra l’interludio estival;  els  cursos tamé; la motxilla falte triar-la,  i

FOC AL FARO! antes o después de les falles surto a caminar; potser hasta el 22 tinc

temps de fer un dels petits bucles de tres dies; i encabat sanchuan pra celebrar i

despedir-si i tornar a surtir. M’hai passat l’hivern preparant el viatge i no hai acabat

d’ordenar les fitxes pra’l camp... I’ve got a line... i té collons que li digues a la Txell

que qui sap si io no estaré molt lluny, a l’agost; i  en canvi acceptes a cegues la

companyia de dos estrangers. Ah pero bona onda en tots els casos. Ah però de repent

se m’ocurrís “No, io sol, el meu mochilón, el gos sherpa, el meu totxo, el barret, la

càmara i l’experiment geogràfic més elaborat i descabellat per fer Mil Kilòmetros de

Descuberta Geogràfica dels Alts Pirineus”.

Emocionalment, estic en marxa. Tinc totes les sensacions pre-vuelo, el no-hoy-no

que aún haría... i pues precavido estoy que ia sé molt bé lo que coste marxar quan

surts de casa mateix –i é que mitjans de juny, que ia hi sóc de passo, ere casi el pitjor

dels escenaris possibles– aixit que avui que ia é negra nit i no m’han dit re pero antes
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de colar segur que nirem als banyos turcos... 

Pero io m’ascapo! La línia é a ojo, pero ia està vista, pues a fer-la! a intentar fotos, a

apuntar amb cuidado que això serà... No, no vui “fer història”, no; serà fer geografia!

fer la descripció del Pirineu avui, lliure, independent, i sí: simplement, contar un cop

més com é la montanya. Fer la ruta mi donarà el coneixement i la inspiració pra’l

llibre que é el fixador. Poden ser més d’un i tot.  Poesia èpica, novel·la futurista,

assaig temàtic, llibre del viatge, textos a mode de lliçons diàries pra empendre el

recorregut, apunts enciclopèdics... i tot a la vegada, tamé pot ser. Ia si verà. Me’n

vaic ben lluny, i no me hu penso cap bé, com de lluny; hi ha cases de coneguts aon

aterrissar  un rato  entremig,  pero serà  una autèntica  calzoncillada,  com diuen els

bascos. Èpica, ia veràs. 

Ara mi poso molts discos, perquè no hi harà música més que la que io mi canta...

tots els dies faré kilòmetros i estiraré el cos i el cap i la vista, i mil kilòmetros farà

tamé el boli  pel paper. I la llengua a la boca. I en quantes llengües? Correrà un

neozelandès les falles de Taüll? Hasta aon mi seguiran? Vindrà la Txell a caminar un

rato tamé? 

Tot quant, ia si verà, que el futuro ia hu té, això: està ple de portes obertes per trobar

–en els pròxims mesos les buscaré a peu! i pues de viatge –penjat pels Pirineus! El

tornar, serà quan la Borda mi reclame pra les obres del teulat, al setembre, espero

que als finals, i encabat, si el temps acompanye i en quede... i hi ha ganes... perquè...

acabaré la línia? Per França i tot? Ia si verà, ia si verà, costarà molts passos de vere-

hu, pero si fem cada dia unes quantes fotos cada vegada estarem més aprop del

puesto des d’aon diga “bueno, pus ia’stà vist” i torna a casa a peu. Ara a dormir i

acabar les quatre coses que; a la pàgina deu, ia estaré caminant. El primer trosset. 

23 de Juny de 2004

Avui tornarem a córrer les falles de Boí, después d’aproximadament deu anys de nar

a Barruera, o Isil, o no córrer per Sanchuan, etc... Foc al faro. Difícil de marxar

encara pero ia molt més aprop. Encara mi resten per llimpiar tots els vidres de dos

plantes  de  la  borda,  i  empacar  lo  que  al  final  entre  a  la  motxilla,  i  escriure  la

reducció de l'article del Huaguruncho a vuit-mil paraules. Això é important. 
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Au que els primers ia deuen caminar cap al faro!

28 de Juny de 2004

Residència de Cavallers. Bibac a la lluna. 

Primera nit fora de les Bordes; sempre sóc el radé a marxar, cada istiu. A partir de

demà, de fet, treballo. Caminar i fer fotos seguint un itinerari marcat. De putamare.

El itinerari permetrà fixar un recorregut global que no si deixe cap vall pra poder nar

observant el canvi en el paisatge pirinenc. A un paisatge en movança, li donarem una

línia fixa pra’l passat i pra’l futur. 

Amb el dia més llarg dels finals de Juny colo; i no hu hai fet tot, les escritures que

pensava. Marxo amb vint-i-tres kilos de motxilla i poc més de vuitanta de meus;

bona reserva pra’ls moments d’apuro. 

I efectivament fa sis anys, que pensava que molarie fer un pateo pels Pirineus que

fos ben llarg, que no si deixés cap racó, que mi servigués pra conéixer’ls a fondo i

pra escriure’n una tesi. Pues bien: el procés de preparació ha sigut llarg, la pausa,

des del primer tiento del 2001, llarga, pero heus ací que ia estic en marxa!

Ia n’hai aprés, de coses... lligint i enraonant i crusant camins, heus ací que al final

tinc una hipòtesi a demostrar sobre el mateix problema de la creació de l’itinerari. El

procès de paisatjament d’un territori, aportant-hi algo que il·lumínigue el passat, i si

difongue  en  el  futur,  i  vet  aquí  lo  que  puc  aportar  des  de  l’experiència

pluridisciplinar  personal  i  el  coneixement  del  punt  de  vista  de  la  mediança:  un

itinerari pra subratllar precisament el canvi, el dinamisme del paisatge (Per tal com

la mitat del mateix correspon a la cultura i els models d’apreciació de la bellesa en

l’entorn, en aguesta imatge no hi seran aliens la globalització, el mestissatge). Bona

nit.
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Foto 378: El muro de Cavallers a la tarde. Repetició de vàrios clixès antics que

retraten “la cascada del llac de Cavallers” o el llac mateix; per exemple, “Llac

de “Caballeros””, d’A. Bartomeus, 1905 (CEC nº 8865, negatiu 727 caixa B,

diapositiu 12813 caixa 257); o “Cascata del estany de Caballers” d’autor i any

desconegut (CEC nº indeterminat, negatiu 3477 caixa A, diapositiu 704 caixa

15). 

En uns informatius històrics (NoDo) del franquisme que van passar al cine de Pont
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uns estudiants d’audiovisuals de la UAB, surtiven “las hijas del ministro Suances en

este  pintoresco  paraje”  i  tot  seguit  justificave,  en  el  progrès  de  la  indústria

nacional, el sacrifici de la bellesa als altars de l’economia, i les imatges mostraven

com  el  formigó  cubrive  la  cascada  pra  sempre  més.  El  muro  de  Cavallers

predomine tant... El llac de radé tinive les ribes amables, i ara semblen tallades a

pic...  I  la  cascada,  en  realitat,  el  dia  que  io  la  fotografio,  torne  a  existir:  una

cantitat similar d’aigua hi baixave al final de la primavera, i pel mateix puesto, una

mica a la dreta de la imatge, suposo. Pero les infraestructures de la llum, tant el

massiu formigó com es relativament lleugeres torres de cables, són ultradominants. 

Foto  379:  La  gent  que  mi  van  acompanyar  a  la  surtida,  a  la  Residència

abandonada d’Enher a Cavallers (enderrocada el 2006).

Vam aprofitar pra nar a buscar rantiners amb Ricard pels malls de la cantera, i en

vam cullir tres (Richi “trencapins” en portave dos, un a damont de l’atre al mateix

hombro...). Vam fer un canutet, i encabat de les abraçades mi van deixar allà sol,

bueno, amb Khumbu...  La foto esà molt borrosa, però é la única que tinc de la

Residència, que (ia en parlaré més endavant) ha sigut borrada (Delenda Cartago!).

En quant  als  instruments  d’observació,  aguell  any  eren  un GPS Garmin E-trex

Venture comprat l’any anterior, els mapes comarcals de l’ICC a 1:50.000 ia marcats

pra’l  2001,  i  alguns  de  l’Alpina,  i  els  nous  mapes-llençol  (imprescindible  bon

portamapes)  de  l’ICC/IGN  1:50.000  del  Pirineu  Sud:  Aneto-Posets,  Gavarnie-

Ordesa i Ansó-Hecho. I la càmara Nikon FA dels anys setanta o vuitanta, sempre en
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posició  manual  amb  un  28mm  fixo,  la  que  “estrenava”  el  2002,  i  carrets  de

diapositives ISO50 i 100. I una llibreta A5 de 200 pàgines, bolis, i uns prismàtics

10x12. El bloc de fitxes de fotos velles (el del CEC complementat amb les fotos

publicades o no escaneades a Jaca) el portava partit: vai enviar, amb els mapes

corresponents,  a  Jaca  el  Jaca-Belagua-vessant  nord  (excepte  Aran),  a  Torla  el

Torla-Jaca, i vai deixar a Llesp, de moment, el Rins-Torla, mentres feva un primer

transecte per Ribagorça i Pallars. I portava el toch de vellanera recho marcat amb

la pichina del Camino, amb ganes de ramear-lo a estones. Fa la escala a motes

fotos, i servís pra tustar coses; tamé é un instrument de mesura: li vai tallar més

osques pra vere hast’aon el desgastava. 

29 de Juny de 2004

Vai repetir la foto del muro al matí, i per fi vai començar a caminar. Pels prats i per

la carretera, passant pel campament de Tuirigo, hasta Caldes de Boí.

Foto 380:  El muro de Cavallers al  matí.  Tota ixa aigua,  més la  que estigue

passant per la turbina de la central de Caldes, retronarie a la cascada...

Tota la presa, per cert, està voltada del paradís pirinenc de la escalada deportiva i

de bloc sobre granit, com bé saben els que hu saben. Per un atre costat, quan van

fer la presa, les condicions de vida als barracons i a peu d’obra van ser molt dures:

guardaven els cadàvers (víctimes col·laterals) a un magatzem de Boí, i una vegada
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algú que passave per Llesp va ressaltar que n’hi here disset simultàniament, aguell

dia.  Agueixa part de la  història no s’explique quan si  canten les maravilles del

desarrollo hidroelèctric de la època, encara que al muro d’Escales hi ha una placa

dedicada als que hi van deixar la vida en els traballs d’ amenagément hidroelèctric

de la conca.

Foto 381: El “castell” pra triar graves de la cantera que tamé si pot vere una

mica més a la dreta...  A l’esquerra el  contrafort oest de Comalesbienes,  i al

fondo, difuminat, Comaltes.

Un escalador tamé senyalarie aquí una colla de vies. 
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Foto 382: La fita al bloc del mig del

riu,  que  no  marque  el  camí:

donques  é  a  l’estil  budista,  i

marque un punt bo pra meditar, i/o

rese ella mateixa.

Cal  recordar  el  raig  d’aigua  del  muro  de  Cavallers  pra  entendre  la  Noguera

indòmita que retrate la imatge...
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Foto 383: No si veu res! Repetició del clixé “Balneari de Caldes de Boí” de Lluís

Marià Vidal del 9 d’Agost de 1888, (CEC nº 26043, col 18x24 nº 179),  i  del

mateix autor, any desconegut (CEC nº 6656, negatiu 1042 caixa A).

Al clixé més vell  si  veu el  camí uns metros  per sota del  fotógrafo,  i  hi  ha una

persona a cavall (si dirie, pel vestit clar, una dona montada de costat) i un capellà

amb  barret.  L’establiment  del  XIX  té  dos  cossos  d’edifici  rebossats  de  blanc,
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balconades tancant pel sud, i a la vora una casa petita i un corral amb paller gros.

A la costera de radé, i al davant pels dos costats del riu, hi ha prats que deuen ser

de dall; tamé un petit edifici que semble estar en ruines als tres fotos velles, potser

una borda privada aliena als capellans. Bueno, pra’l 1888 penso que ia eren uns

banys  privats.  A  la  meua  foto,  tot  chust  si  veuen  puntes  d’edificis  i  camps  de

petanca, i a la carretera de la dreta el baret Racó de Caldes. Única cosa pública de

l’indret, apart de l’aparcament de cotxes de damont, i de la caseta dels informadors

del Parc de Tuirigo. Al pont que porte al Balneari no hi ha vigilància pero hi ha un

cartell que diu “Propiedad privada. Paso exclusivo a los señores clientes”; gràcies

que no hi ha una porta amb porter!

Permeteu-vos perdonar lo cremat d’alguna de les meues fotos; i fixeu-vos amb el

muro  de  Cavallers  al  fondo  dret;  per  molt  que  el  bosc  créixigue,  dominará  lo

antròpic en isto paisatge. 

Foto 384: Vista de Caldes de Boí. L’hotel nou (“El Manantial”), i edificis des

instal·lacions termals modernes. 

Centrades a dalt de la foto, les cascades de la Sallent del Barranc de Llubriqueto

(mireu Entrecamps 2001) pr’aon vam puiar quan estave chelat; serie repetició molt

poc aproximada del clixé “Cascada del riu de la Sallent, que venen dels Estanys

Gemma i Font del Ferro” d’A. Bartomeus, 1905 (clixé doble, CEC negatiu 1032

caixa B) aon surt un caos de blocs i troncs i poc més. Al primer terme de la meua

foto, els jardins de les piscines i les finestres de la piscina cuberta vora el riu.
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Foto  385:  Caldes  de  Boí.  Vista

parcial  del  balneari:  Entrada  de

l’hotel  vell  (“El  Caldes”),  porxos.

“1859”.

M’hagués agradat vere per una vegada les termes romanes, pero qui sap quan rato

harie costat que me hi portessen. Perquè mi penso que lo que hi ha, de restos, que é

mínim, està tancat en una mena de cabana al cap del complex. 

16



Viatge(s) d'exploració geogràfica pel(s) Pirineu(s) del segle xxi. Primera part

Foto 386: Vista parcial del balneari: L’hotel vell. Repetició aproximada del clixé

“Caldes  de Boí.  Vista  de  l’Establiment de Banys” (autor i  any desconeguts,

CEC nº 5233, negatiu 129 caixa L, diapositiu 703 caixa 15?).

L’hotel  vell,  amb  el  seu  pati  de  cavalleries,  é  el  mateix  edifici  en  tota  la  era

fotogràfica,  encara  que  se  hi  fan  transformacions  sovint,  i  algun  dia

l’acondicionaran pra l’hivern. 1859, diu la pedra; aguestes parets duraran molts

segles si si manté el teulat. La frontera de les balconades aon si veieve roba estesa a

dos fotos velles està retirada deu metros pra deixar una placeta-terrassa del bar, i ia

veieu quin freix ha tingut temps de créixer-hi. Entre l’observador i l’ala esquerra de

l’hotel hi ere el gran paller. I els setos quadriculats parlen de la mateixa cosa que

els estanys “amb géiser” i el minigolf: artificis. 
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Foto 387:  Cabanes  de  Llubriqueto.  El  refugi  nou a la  dreta,  fet  amb euros

públics, amb dos entrades, tancades les dos, diuen que al servei dels vaquers de

Taüll secundàriament, i primer pra’ls guardes forestals de la Reserva Nacional

de Caça que é ista vall, part de la Zona Perifèrica del Parc (i cal suposar: els

caçadors a qui acompanyen); tancat, i voltat de merda de les obres. La cabana,

a dalt  a  l’esquerra,  arreglada i  ampliada a mà per un a qui  afectuosament

tothom veu com “el boig de la vall”, està neta i disponible... 

Vai enfilar expressament la vall de Llubriqueto perquè nava a la boca sud del túnel,

que voleva fotografiar alguns refugis que no tiniva visitats. Isto estave acabat de fer.

Foto  388:  Llubriqueto  i  el  Pic  d’Estany  Gémena  (2545m)  a  la  dreta,  Pic
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d’Estany Roi (2.570m) a l’esquerra i el salt de Llubriqueto. A l’esquerra a baix,

dos ponts: un artesà, de dos troncs, l’atre contemporani al refugi, amb formigó

i pedra, més elevat sobre el riu. Lo curiós é que com que un dels cap-ponts

coincidive amb un pi molt gros, l’han tallat. 

Foto 389: El salt de Llubriqueto, i un bloc de granit petat a base de fer-hi foc a

sota (els paletes, si supose). Lo curiós é que la llei del foc, i del tallar abres vius é

dura  amb  els  excursionistes,  pero  tot  quede  abolit  quan  “estan  d’obres”,

helicòpteros donats per descontats, etc. 

Foto 390: Estany Roi. Llenya preparada, entre la mochilla i Khumbu, pra fer

unes  truites  a  la  llosa;  tomates  amagades  sota  un  ginebro...  El  pescador o

caçador no va ser vist. 
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El meu camí va anar pel centro de la foto, hasta puiar cap a l’esquerra l’arista que

entre a  la  boira,  al  Pic  de  Baserca (2873m).  La cresta,  ventada,  hasta  un coll

innominat entre aguet i el Pic de la Punta Senyalada (en referència a les medicions

geodèsiques d’un famós pirineista que ara no mi ve; 2952m). 

Foto 391: Estanys Rois i el seu Pic. Enganye, la foto: la obaga roia semble una

cara solana. La valleta està encaixada just al contacte de les roques granítiques

amb les metamorfitzades.

Són  roies  perquè  estan  rovellades,  no  perquè  siguen  sedimentàries  amb  molt

contingut orgànic; hu deduïm del topònim “Pic del Ferro”. 

Foto 392: Estany Gémena de Dalt, la cascada dels estanys Gelats i el circ de

Comoloformo (3033m).
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Foto 393: Estanyet de baix de l’Obago de Bisiberri (2500m). La primavera que

no acabe encara. Khumbu si revolque al bell mig del pont de neu. Al radé, la

cresta del Molar gran de Contesa. 

Des d’estany  Roi  hasta  ací,  fora  de  camins,  quatre  fites  desfetes,  i  dos  ramats

d’isards. Nivell: Hard-mountaineering. Pra baixar d’aguet estanyet cal allunyar-si

del barranc cap a l’esquerra. 

Foto  394:  Refugi  nou de  Bisiberri  (FEEC,  2001),  substituís  el  de  la  Brecha

Peyta, i ara està al límit mateix de la zona perifèrica del Parc. 

El refugi,  perfecte,  amb llum de placa solar,  ràdio de socorro, i  tot,  però no ni
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instal·lacions ni indicacions pra nar de ventre. Llavontes, a l’istiu, hom s’allunye,

enterre, sota pedres aon el paper si conservarà molt bé; o hu fan en forats entre

blocs; a l’hivern, un forat a la neu se hu menche tot, i a l’istiu ti trobes al mig del

pas els cagallons mig dissecats. Mal asunto: antes caldrie sol·lucionar això que no

la llum elèctrica. É un mal asunto, i si pensem en les tendes que sovent si veuen

vora l’estany de baix, é lo mateix. Si sap que no si pot fer foc i no se’n fa gaire

(només  els  locals:  caçadors  i  pescadors  esporàdicament,  i  els  pastors,  a  les

cabanes, normalment); si sap que no si pot deixar basura industrial i no se’n deixe

(no gaira: els caçadors els cartuchos els perden, apart dels balins, els pescadors

perden fil,  els  pastors enterren de tot,  però piles  espero que ia no);  pero ningú

explique què cal fer amb la merda. Com si no fóssom animals amb necessitats.

La  maioria  de  piades  del  llibre  són  de  “Bisiberri  Sud”,  un  tresmil  de  granit

“assequible”. A l’hivern, en realitat, poca gent, exceptuant un grup de friquis que

van vindre a buscar canals pendents i saltos, aprop del refu, un mes de febrer.

“De La terra d’Argensa, 1972, de Josep Maria Llompart, poeta mallorquí”, al refugi

de Bisiberri està fotocopiat. 

COMA-LO-FORNO

Hi ha mots, 

sobretot si són topònims

que us velluten la boca de melassa

com si fossin mansois i suburbans

caramels de cafè amb llet.

Heus ací (posem per cas) Coma-lo-forno.

Dessota cada “o” hi ha un balneari

ple d’humitat com una vella estampa,

amb tot de noies

vieneses i pretuberculoses,

o qui sap si una donzella druida

que canta l’ària de Bellini

enmig d’un devessall de flors boscanes.
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Estimeu els topònims

–quin goig de dir “topònim”–,

rabegeu-vos

dins la saba i el suc dels vells topònims.

Somiareu geleres

i cels ennuvolats, i antigues gestes

i pirineus, i estanys, i mossén cinto

verdaguer, i la petja del diable,

i boix grèvol, nadals, un almogàver,

i direu algun mot en aranès.

Creieu-me: 

Sigueu civils, civilitzats, ben casolans.

Pronuncieu, 

vora la llar dels avis,

amb molta nit, l’esposa, la fillada,

les tendres figuretes del pessebre,

plens de beat enyor, Coma-lo-forno

(3.032 metres).

Potser aconseguireu

oblidar dolçament moltes de coses.”

Quantes coses diu isto sinyor que toquen directament el tema del paisatge simbòlic i

la montanya de la burgesia etcétera! Les noies vieneses i pretuberculoses que mos

porten als Alps i a la poesia modernista, la druida que mos porte al mito Pirinaic

però sobretot al romàntic, el pessebre, el beat enyor, vaia, io el trobo magnífic. Son

gritos en el cielo y en la tierra son actos. O com dirien atres: heus ací la creació

d’un cosmos burgés. A partir de les evocacions, no cap arbitràries, que desperte

una paraula. 
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Foto 395: Vall penjant de Bisiberri sobre la Noguera Ribagorçana, amb l’estany

que va ser salvat d’aprofitament hidroelèctric. Sol de tarde. Llindes glaciars i

dinàmica de vessants, curs trenat del riu, mulleres i procés de colmatació de

l’estany. 

I així estava flipant, havent copiat el  poema a la llibreta,  recitant-lo,  i  veic que

arriben dos persones pel camí. Io esperava a Toni pero hera suposat que vindrie

sol; hérom quedat de vere, tot baixant, o l’ondemà, si trobàvom un rantiné pra n’ell.

Pero no ere Toni: quan van arribar, un cararroi i bufant, el client –al Bisiberri Sud–

de Jordi Sabaté: el del Prat d’Aguiló, que no mos hérom tornat a vere des del 2001.

Mo’n vam fer supercontents, de trobamos, i al cap d’una hora, quan va arribar Toni

amb la nit, vam sopar i vam txarrar molta estona. Molt acompanyat, i mira que ere

la segona nit, només. 
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Foto  396:  L’estany  de  dalt  de

Bisiberri, i el seu gran bloc aon hi

ha un bibac però ha de ser terrible;

potser a l’hivern menos. 

30 de Juny de 2004

Ahir van ser 1665m puiant i 1010m baixant en vuit hores. Avui, amb Toni, n’ham fet

1000m amont i 800m avall: Refugi de l’estany de Bisiberri (2200m) – camí dels llac

i  avall  hasta  la  pista  –  direcció  Nord cap al  túnel  –  Hospital  de Viellha o Sant

Nicolau – búnquers antimaquis de l’atre costat – per les morrenes avall evitant la

carretera hasta el pont de Salenques – a dit (ida i vuelta) al Pont, a buscar una carga

de gas (encara!) – camí de Salenques – caminet sense fites dels estanys del Cap de la

Vall – Refugio del Marqués (2360m).
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Foto  397:  Orquídies  precioses  aprop  del  embalse  de  Moralets.  Baixant  del

refugi, cap foto? ni a l’Espitau? Cap repetició del clixé de Soler (1906, CEC nº

1250, negatiu 1194 caixa D, diapositiu 3765 caixa 76)?

Va ser la única foto que vai fer aguell dia... Caminant amb algú te hu passes molt

més bé, pero tot lo que surt per la meua boca ia no nirà a caure al paper; mi fa

vergonya  mostrar  que  reconec  la  trascendència  del  viatge,  fotografiant-lo:  i

donques no hu fai. Deu ser pr’això. Si estas sol, ti pots exclamar en èxtasi o en

espant com vulgues. Quan vas amb algú, potser la frase que vos arredonir en la

conversa t’allunye del terra que xafes, i ni el veus, a ratos. I no fas les fotos velles

que t’has dedicat a recullir, escanear, organitzar, ordenar sobre el mapa, i sobretot,

que portes a l’esquena com el més inútil de tots els teus accessoris: un paquet de

fòlios impresos. 

Tiniva per repetir un parell de fotos de la boca Nord del túnel que no caieven pas

aprop, de moment; pero tiniva dos clixés de l’Espitau i la capella de Sant Nicolau:
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l’una de més aprop, amb bigues i un com de fusta a la vista, amb el massís de

Mulleres al fondo, bastant nevat (Arxiu de postals de Casa Farré), i un atra de Juli

Soler i Santaló, “Hospital del Port de Vielha”. Bueno... què dir, si no s’ha fet el

retrato... é senzill, pr’això: la transformació é absoluta: d’un hostatjament medieval

en objectius i formes, a peu de port, si va passar fa mig segle a boca sud del túnel,

l’Espitau va passar a Refugi, pero mai ha sigut gaire freqüentat per montanyeros,

encà que la cuina del Sebas ha nat guanyant fama poc a poc; Avui dia a la vora dels

mateixos edificis que fa cent anys eren els únics i els mateixos que el 1995, excepte

el propi túnel i els dissimulats búnquers, han fet: dos blocs d’oficines absolutament

gegants  i  això  sí,  a  la  vista  només mostren  fusta,  pissarra,  pedra  i  vidre.  Molt

apanyat. Un formiguer de gent hi ha traballat, al túnel, una colla d’anys. Han fet

una  morrena  artificial  amb tot  lo  que  han  tret  de  la  montanya,  sobre  la  gran

morrena de confluència dels glaciars de Mulleres i Conangles; i al peu hi ha un

súper  complex  de  picar  pedra  i  fer  formigó.  Els  camions  que  hi  traballen  són

incomptables, pero a fé de déu que els deuen contar. Mi van dir que casi tot lo

extret, una vegada molgut, hu tornaven a dins com a formigó, excepte la part de

morrena que al ser terra bona amb blocs, els pagesos de les comarques hu volen

prou pra amplenar forats. 

1 de Churiol de 2004

Foto 398: La vista des del Refugio del Marqués de Carabás, de bon matí.
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Foto  399:  Encabat  d’un  bon  bibac  al  Refugio  del  Marqués.  No  é  del  tot

acullidor: no té part lliure més que l’espai de sota, pero algo é. Està molt ben

tancat, a fé. 

El refugio del Marqués... En vai sentir a parlar, per part d’un caçador parent d’un

amic, quan tinívom quinze anys. Aguell istiu hi vam anar pero no sabévom molt bé

aon ere. Quan hi vam anar amb Toni, io ia l’hera trobat, mesos antes, amb Ivan,

identificant en un mapa el refu que normalment no ve senyalat com a refu. Se’n sap,

d’aguet refu, que està a la part més baixa de la finca privada o coto de caça d’unes

dos mil hectàrees que un parent del rei (pr’això é marqués) va comprar al poble

d’Aneto a principis o mitjans dels setanta. La “finca” é un mar de granit i aigua,

que arribe al mateix pic de Russell, pero crie isards i truites. El refugi està tancat

amb molta traça. I té cara de no ser gaire visitat. Més de quatre hores des del cotxe,

per un camí que només amb molta dificultat si podrie transitar amb cavalleries. Té

una goma que hi porte aigua corrent des de força lluny, i un desaigüe que porte la

merda del vàter a trenta metros, aon merda i compreses són distingibles encara que

passe  molt  temps.  Entre els  blocs  abandonats  pel  glaciar  aprop del  refu,  hi  ha

alguns dipòsits vergonyants de llaunes i vidre; poc plàstic, perquè l’han dut cremar.

I  dic  io,  si  aquí  venen  a  caçar,  me  hi  chugo  la  mochilla  que  hi  puien  amb

helicòptero, perquè ademés haran de puiar gas o keroseno pra cuinar i escalfar-si.

Tot lo que han disposat (per activa o per passiva) pra’l caminant acaçat per la

tempesta o obligat a bibac sense tenda, é un metro escàs d’espai sota el refu, humit

pero més o menos pla. Inclús, mos vam fixar, el camí no té ni tan sols fites; serà pra
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que no sigue fàcil de trobar? 

No é pas que pensa que no hi harie de ser, el refugi. Està fet, i ademés é una casa

molt sòlida, molt ben pensada aparentment pra púguer funcionar inclús a l’hivern.

Quanta chent hi podrie cabre? Segons com estigue fet de dins, de quinze a vint

persones. Si els veïns del poble van comprar la finca durant la desamortització del

segle XIX, pues se la podeven vendre, cosa que si fos municipal no hagués passat. Si

here interessat llavontes als veïns no va ser pels seus bons pastos i accés, sinó al

contrari, perquè deve ser molt poc interessant i per tant molt barata. 

Lo que penso é que mi fa molta envídia, ixo marqués. A io m’encantarie menar un

refugi  així  de  chic  i  així  d’alt  i  allunyat,  tindre’l  obert  al  públic  en  les  seues

possibilitats, preparant uns quants puestos pra tendes i conseguir les trenta places

que li nirien bé... Mal al medi, le’n fa ara, que els amos no han sapigut recullir la

merda i baixar-la amb l’helicòptero, ia que el fan puiar! 

Foto 400:  Ubicació  idílica  com a poques pra un refugi  d’alta montanya:  es

petits llacs escalonats, a 2300m i pico... Ben lluny de la carretera pra estar ben

tranquil... Al radé, vessant sud de les crestes del Feixant (de Mulleres, 3010m, al

Tuc de la Tallada, 2970m). 
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Foto 401: Un pal de medir la neu a l’estany “Negre del Cap de la Vall” (cal

sobreentendre “de Salenques”). Al radé, d’esquerra a dreta, part del Tuc de

Subiron (2815m), la collada d’Anglios (c2750m) i  el  Tuc del Cap de Llauset

(l’hombro oriental i el principal, 2804m). 

Mos vam separar, que Toni traballave, i io vai tornar a la ruta. De baixada, ell no

va fer cap rantiner, tampoc, i ademés va perdre l’astraleta. Io vai buscar el pas cap

a l’estany i cap a Anglios a vista, i mi va fer por de posa-mi a mal terreno, pero vai

passar. 

Foto 402: “Encara xafaràs molta neu, bro!”. Estany Negre, i vall de Salenques

molt fonda, a la dreta; al fondo, d’esquerra a dreta, Pic de Russell (tapat de
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broma,  3205m),  part  del  Margalida,  Pic  de  Salenques  (centrat,  2990m),

Mulleres (3010m), Pas de Cavall (el coll amb congesta) i la Tallada (2970m).

Foto 403: Estanyets del Cap d’Anglios. La broma ve de Llauset, molt aprop per

la colladeta a 2450m.

Foto 404: Estanys d’Anglios. Chugueu a trobar el refugi de fusta. Foto presa

des d’un atre pal de medir neu. 

Tot aguesta zona ha sigut incorporada al Parque Natural Posets-Maladeta, i una de

les coses que han fet ha sigut arreglar el refugi vell, que començave a estar molt

cutre, amb les seues lliteres de ferro fetes pols, i ara hi ha una tarima de fusta sense

matalassos, claro. El GR11, nada menos, passe per aquí, i això signifique un “flux”
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constant de potencials usuaris (dels que preferisquen refu lliure, perque els atres

sempre baixaran a l’Espitau, no molt lluny, o al nou de Conangles que ha fet el

Conselh d’Aran). Pero encara més “nada menos que”: la carretera de l’embalse de

Llauset, privada de Endesa, pero hasta ara sense barrar, arribe als 2232m a dos

hores d’aquí...  Pocs puestos del Pirineu poden els turistes assolir amb cotxe tan

alts, asfaltats, pero “finisasfaltae”; això està a dos hores d’Ànglios. A l’istiu, força

animació,  podeu contar:  si  se  hi  fes  un  refugi  guardat  aon avituallar  cocacola

fresca, l’afluència a Ànglios si multiplicarie per tres en un any. Els refugis, avui dia,

són objectiu montanyero en sí mateixos, pra més gent que els pics. 

Foto 405: Lo d’aprop d’Estany Fè: una cabana megalítica a primer terme, i una

pleta amb mitja cabana a l’atre costat del portarró (2290m) entre Anglios i Fè. 

Megalítica perquè està feta amb “Grans Pedres”, no perquè li  puguem atribuir

4000 anys d’antigüetat aixít com aixís! Ara, mi conten, que io encara no l’hai vist,

hi ha un refugi fet de nou, i sospito io que haiguen utilitzat aguestes pedres pra fe’l,

i llavontes perdrem el record del puesto aon si podrie fer una mica d’excavacions a

vere si  se hi  trobe una tacha,  un tros de carbó o de ceràmica.  Una cabana de

formachés? de pastors de què? Potser de caçadors de subsistència, potser de tot,

una cosa cada segle. Avui, l’helicòptero, cremant gasoil, rai! 

Pero al mapa de l’Alpina marque “Refugio (ruinas) Estany Fe” a l’esquerra del

desaigue (edició 1988, que é la que dibuixe tamé els trasvasses de llacs, galeries i

tuberies de presió excavades). Pero a la foto següent, que hi surt el puesto, no se li

32



Viatge(s) d'exploració geogràfica pel(s) Pirineu(s) del segle xxi. Primera part

veu ni el rastre, ni la possibilitat. No tiniva ixo mapa pra sabre-hu, agueix dia. 

Foto 406: Estany Fè i  la  collada de Riueno, i  la  Tuca de Riueno (2429m) a

l’esquerra; lluny al fondo, la vall de Bisiberri. Des de la mateixa cabana. 

L’aspecte de la cresta del coll revele que el glaciar de Fè comunicave amb el de

Riueno. Pr’allà vai nar a passar. 

Foto  407:  Estany  del  cap  de

Riueno. Amb claríssima forma, vist

d’aquí, de moixó volant. 
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Foto 408: El cap de Riueno, amb un llindar glaciar estupendo. Collada Plana de

la Sarronera i el pic a l’esquerra (2523m). 

Foto 409: Flors i líquens.

Encara que la Collada Plana tamé done a Llauset,  vai nar a passar, cridat pel

topònim, pel collet de Malmarrui, travessant a nivell el pic nombrat, per molt mal

país, aon un ramadet de vint isards mi van passar per damont del cap literalment: si

van espantar de Khumbu, que nave més amont, i a io no mi van vere. Mi vai apropar

a vere què peixeven, i allà, no molt lluny del collet, hi here un replanet amb una

bossa  de  ràfia  de  un  metrocúbic  d’ixes  de  la  runa,  que  tamé  utilitzen  els

helicòpteros,  tota malmesa, voltada i  mig plena de sacs  de plàstic;  pero no vai
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púguer acabar de capir què passave. No va cap gran ramada a Anglios ni a Llauset

com pra que si justifique el gasto de portar la sal per l’aire; a la montanya d’Aneto

sí, pero hi ha pistes per tot... Si fos ciment pra obres d’un o atre refugi, què hi fan

els isards allà apletats?

Un rumor “antic” sobre el  marqués dive que el  seu “masover” local hi  nave a

l’istiu a repartir sal als isards, pra que quan s’obrigués la veda estiguessen ben

amansits i aprop. Cosa ben feta: al seu tros, cada u amb el seu bestiar fa com millor

li va. En tot cas, la bolsa la va perdre un helicòptero i allà é. Serà que els forestals

porten sal als isards, pra afavorir la supervivència o amb atra excusa? 

Foto 410: Montanya d’Aneto; carretera, barracons d’obrers i silos de ciment de

l’obra de Llauset. 
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Foto 411: Túnel contra allaus en forma d’i grega a la carretera de Llauset. 

La carretera se hi dividís: vinint del poble d’Aneto i del “campamento” de la Enher,

va alternativament a un túnel d’un kilòmetro que porte a peu de la presa de Llauset,

o a un atre túnel a distància semblant, que els mapes senyalen prou, que surt a la

vista de  Senet  i  la  central  de Moralets,  penchat  a  2000m, aon conecte amb un

telefèric que ve de la central. Diu que antes puiaven a l’hivern a fer les maniobres o

revisions  aixit,  pra evitar  (una mica) el  risc  d’allaus:  amb el  telefèric  hasta un

anrover aparcat a dins del túnel i cap a la presa. 

Llauset i Moralets están conectats per una tuberia de presió que va tota per dins de

la roca del Tossal de l’Home, igual que la central mateixa. Les van transformar,

entre el 82 i el 84, en “centrals reversibles”, com la d’Estany Gento-Sallente a la

Vall Fosca. Durant el dia, quan la societat consumís més llum, fan llum normal. A la

nit, quan hi ha poca demanda, cremen llum pra fer puiar aigua amont. La llum que

cremen si  perdrie,  sinó: é la de les centrals nuclears de Tarragona, que sempre

donen la mateixa potència, si veu que no són regulables. É una cosa ben bèstia,

donques, i va ser la radera alenada de la Enher com a revolucionador de l’alta

Ribagorça, els radés batallons d’obrers demandant serveis d’oci i allotjament, etc...

Una immigració d’homens sols, maioritàriament, amb els què tamé, com que ere

l’època, va arribar l’heroïna al país. Després, la Enher (ara la Endesa) ha deixat

de ser pública, ha invertit en automatismes, i diuen que des de Montrebei hasta el

túnel  només  hi  traballen  disset  persones.  Claro  que  tamé  si  dediquen  a
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subcontractar tot lo que poden, de manteniment... 

Tamé mi fan envídia: per decret franquista i per necessitat nacional de llum si van

inundar i foradar montanyes; i després se hu venen, sense preguntar als pirinaics si

no hu voldrien recuperar ells. Perquè amb semejante infraestructura de fer quartos

renovables, no mos caldrie pensar a fer re més que una mica d’hort, pra viure bé! 

Foto 412: “Les alpages d’Aneto” amb una colla de cabanes; la maioria amb

estructura i  dimensió de borda chica.  Al fondo dret  trau el  cap el  muro de

Llauset. 

Allà vai agafar una variant del GR11, sense pintar les marques de fa anys, que evite

l’asfalt, de baixada cap a Llestui o Nestui pel mig de la canal aon els pins puien el

bosc amont. 
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Foto  413:  Bordes  de  Nestui,  Nestuy  o  Lestuy.  Repetició  del  clixé  de  Max

Daumas “Panar et bordes de Lestuy” (churiol 1956, publicada: Daumas 1974,

foto 21), el qual comente “Altre  panar sobre una terrassa d’obturació glaciar

dins una valleta suspesa sobre el curs del riu Noguera Ribagorzana. Per sobre i

per sota d’aquest terreno conreat, pastures en les pendents”.

Panar é paraula aragonesa pra dir “cultia”, camps de sembra de cereals (ordi o

séguel),  amb bordes  de  residència  temporal  o  sense,  normalment  alts  sobre  els

pobles. Tamé se hi feven trumfes, els radés segles. A la foto de Daumas, una pista

arribe hasta el planell, pero no va més enllà, i si veu clarament el cereal madur. Les

bordes hi tenen el llenat de palla, pero no s’acabe de vere bé, i semble massa poc

pendent, i només se hi pot contar un freix, màxim dos, ixos que avui invadissen el
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teulat,  faltats  de  poda.  Hi  ha  tres  petites  construccions  cubertes  a  una  aigua,

esparsides, que no m’explico, i dos “bordes” més, a dalt de tot del grup, que han

desaparegut sota la cleva que tiniven porta amb arcada i cap finestra, i que (per

indicació  de  Federic  Fillat)  cal  interpretar  com “casetas  de  cereal”  perquè no

tenen paller ni corral ni cabana, sinó només un espai pra guardar els trastes de la

sega i  les garbes antes  o después de mallar.  La situació al canvi de rasant del

terreno semble senyalar que tindrien l’era a la vora, com aguelles de Fragen. La

nau teulada de chapa roia é pra’ls ovelles, i no hi here, claro, com tot el montatge

del “campamento” i les cicatrius de la carretera. Pero la Enher ia traballave aprop,

quan encara si sembrave tot. Avui dia encara si recullís herba perquè é un panar

extraordinàriament bo (pla) i ben comunicat. 
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Foto 414: Part d’Aneto, i Senet a l’atre

costat de la vall, des del camí de Nestui.

Repetició  del  clixé  de  Max  Daumas

“Senet  (1958)”  (publicada  a  Daumas

1974,  foto  32)  qui  comente  que  “el

poble està construit  sobre un cono de

deiecció” (del barranc). 

De fet són dos els barrancs sobre els conos dels quals hi ha el poble i els seus prats

(antes, a la foto vella, camps de cap a cap, encara que l’angle é molt més tancat).

Antes el poble estave unit al món per dos camins estrets, per molt que diguen que hi

va haver una via romana cap al Port de Vielha; pero no si veu de quin material són

els teulats, en ista foto. Sí que si veu un bloc enorme en un camp, més o menos aon

estan els  barracons regulars  de les  colònies  dels  capellans;  i  no si  sap què ha

passat amb ell. Segurament el deven picar a trossos pra fer barracons o cases, quan
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l’arribada de la Enher va fer la dinamita assequible. 

El barranc, l’han futut entre muros i graons immensos de formigó, que allunyen la

possibilitat que el barranc si desvie del curs actual i s’amporte el poble. No hu fan

impossible, no obstant, i  d’això, mos n’haríom de recordar. Carretera, cables de

tota mida, els barracons –més aprop– de les colònies dels capellans a Aneto –la

secció femenina–, el gris-blau dels llosats moderns dominants, el canvi de camps a

prats, el creixement del bosc i de les barreres que ia si poden poc, tot això que el

segle XX ha incorporat al paisatge, ha passat, en molts puestos, en coranta anys

escassos. Si nessom a l’estudi de detall, veríom segur que “casi” està cumplit el

procés: Quantes cases de Senet tenen la porta oberta entre dia? Quants dumenches

fora de l’istiu hi ha missa, quanta chent hi va? Quants tusinos se hi maten? 

Tiniva  dos  fotos  velles  que  no  vai  nar  a  repetir:  “Vilaller  (Senet):  Salt  del  riu

“Bueno””,  d’autor  desconegut  (CEC nº5.525,  negatiu  2617 caixa  D,  diapositiu

3859 caixa 78), aon si veu un caçador al bosc, i al radé una cascada sobre granit

que ha de ser del barranc de Riueno (de “riu (bu)eno”), i mi temo molt que part de

la cascada, sino tota, ha sigut tapada per l’embassament de Moralets (o de Baserca,

o Pantà de Senet, que tamé le hu diuen). L’atre clixé per repetir si titule “Senet: Salt

de Senet: Vista de la caiguda d’aigua”, de L. M. Vidal, del churiol de 1892, (CEC nº

26058, negatiu 209 col. 18x24), i retrate el fabulós salt de la Noguera sobre una

tolla guapa com poques. Ixa foto no si pot repetir perquè l’espai està cubert, encara

més que a Cavallers, per una montanya de formigó. 

Conservació del paisatge...  a bones hores! Bueno, io baixava a Aneto, i allà vai

visitar el Centro de Información del Parque Natural Posets-Maladeta, aon un video

pot ser vist i uns plafons i tal; hi here Judith, companya de ma cunyada, que aviat

tancave i mi va acompanyar al bar. Allà, Khumbu i motxilla si van esperar a fora

que io sopessa una bona amanida. M’haguessen fet puesto pra chaure si haguessa

arribat quatre dies més tard: a punt estaven d’acabar, sobre el restaurant, una mica

de albergue. Ere de nit quan en vai surtir, sense tindre ni idea de aon chauria; vai

baixar un tros hasta la capella de Sant Climent, i allà la vora hi here una mena de

faro, al montículo sagrado del poble, vora de l’ermita... allà vai fer el bibac prou

bé, al ras del tot, i mi vai despertar prou aviat. Al restaurant van quedar convençuts

de la seua teoria, que mi faira nar a buscar; pues a qui se li pot ocurrir de chaure al
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ras a vint minuts de cotxe de casa seua...

Total que des del refu del Marqués a Aneto vai puiar 810m i baixar 1785m, en vuit

hores, o tot lo dia si contes les parades, que é lo mateix.

2 de Churiol de 2004

Foto 415: “Vista general del poble d’Aneto” (des de Sant Climent). Repetició

del  clixé  de  Juli  Soler  Santaló  (c1904,  CEC  nº  667,  negatiu  654  caixa  D,

diapositiu 4244 caixa 85).

Un sarpat de teulats renovats, les trumfes i el prat que sustituissen als sembrats de

gra: a la foto de Juli Soler hi ha caaracterístiques garbes, i unes quantes cases

menos que ara (les quines, el  totxo i  es formes hu diuen prou); els  freixos eren

quatre i xics, i no oculten ni el poble ni els bancals de la costa de la Serra del
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Evangelis de radé. La carretera passe ben aprop, claro, amb mil camions diaris que

servissen la indústria, i lo únic que ha donat a Aneto é un cubo enorme forrat de

xapa negra, de deu metros d’alt per quinze de base, que hi ha fet Carreteres pra

coses de manteniment. Pero... sí que a vora dels mil camions no desentone. Pero no

se li aplique la llei del pedra-fusta-pissarra? Dic, perquè un dia voldran fer un bloc

d’apartaments ben llecho a Aneto, aon hasta ara han estat ben tranquils amb el seu

casco urbà prou autèntic i seu, i sempre el pecat contra el paisatge que ha promogut

l’Estat harà sigut el més capital. 

Dic tot això perquè m’encaminava a La Vall de Boí “en maiúscules”, maiúscules les

aliniacions  i  volums construits  als  radés  deu anys,  espaterrants,  tot  cumplint  el

pedra-fusta-pissarra  pero  fet  a  contrarrelloche,  i  maioritàriament  perdent  la

propietat. L’empresa explotadora de les pistes, que tamé n’ha venut, d’apartaments,

conserve,  en  canvi,  el  gros  del  patrimoni  que  va  comprar  fa  trenta  anys;  els

empresaris ia ho saben bé, lo que si fan. 
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Foto  416:  “Senet,  vista  del  poble”  des  del  camí  d’Artigalonga  i  Chelada.

Repetició del clixé de Juli Soler (c1904, CEC nº 1.349, negatiu L-323, diapositiu

3865 caixa 78).

En tiniva tres més, de fotos velles de Senet: Una dels teulats (que la meua se hi

assemble prou) i els bancals d’Aneto, i l’atra de l’iclésia, de Fritz Krüger del 1929

(publicada el 1935 (i Tremp c1990, Garsineu, foto 76)). Els bancals, allà són tots,

els de dalt  de tot  els  primers abandonats al bosc, amb les barreres espessint-si.

L’atra foto vella é de A. Bartumeus (sic), de 1905 (CEC nº 8.851, negatiu 713 caixa

B, diapositiu 12817 caixa 257), “Senet” vist des del camí de la vall, des de l’indret

del barranc de l’esbomegada. Des d’agueix punt de vista, algo hi han fet de sèrio

tamé (que si veu a l’extrem esquerre de la meua foto): recréixer un prat costerut

amb aguella terra bona de la morrena que diva del túnel, hasta fe’l pla com si veu. 

Cal destacar, de la foto de Soler: que més de la mitat dels teulats que si veuen estan
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fets de taula, llarga com de dos metros, ixa taula prima, asclada radialment dels

rolls  d’avet  més  grossos,  que  enlloc  de  la  pissarra  va  sustituir  (als  pobles  que

tiniven bon bosc) la palla de séguel, i que potser antes de la palla ia va ser comú. É

la  opció  intermicha  entre  l’una  i  l’atra,  més  duradora  pero  menos  aïllant  i

autogestionable  que  la  palla;  menos  duradora  que  la  pissarra,  pero  més

autogestionable, de lluny. A la foto de Krüger, en canvi, d’una part del poble que no

coincidís amb Soler, està per terços, aproximadament, entre palla, taula i llosa, i

dos teulats de llosa estan acabats amb taula a la captarrera.

I els cables sempre pel mig. Avui dia, el fotógrafo de paisatge pirinaic, hu prodreu

comprovar prou a les revistes del ram i a cada llibre, tendís a l’alta montanya i a lo

que quede de vell de dins dels pobles, evitant el pla mig que tots els excursionistes

feven, trobant-hu tant idíl·lic que vulgues. Tamé hi tindrà algo que vere un atra

cosa: que als pobles hi van amb coche, a pasear-se-hi, i é a la montanya aon si

camine. 

El bloc negre de què parlava el faran un parell d’anys después d’haver fet ista foto,

vora l’empalme de la general. A sota de la carretera, una mica més amont, hi ha

una colla d’edificis que van abandonar después de fer la central de Senet, i que ara

són corrals d’un pastor, el que porte les ovelles a Bisiberri, i que salude des de les

pàgines de piades del refugi nou quan se’n va a vere el terme de Rius.

Foto 417: Alta vall  de la Noguera Ribagorçana des d’Estarredono de Senet.

Centrat, muro i “embalse dels prats de Moralets”. D’esquerra a dreta, el Tossal
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de l’Home (2432m),  boscat,  i  amb bones cicatrius  reveladores  de  la  tuberia

forçada que ve de Llauset, aon é el telefèric; els Molàs d’Anglios (que, vist, se

n’explique el  topònim,  molars  o  quixals,  2740m);  a  Salenques,  la  Tallada  o

Feixant (ídem, per piramidal,  2955m) el  collet,  el  Pic  del  Mig de la  Tallada

(2752m),  la  Fontana  de  Senet  (2630m),  La  Fontana  de  Vielha  (2572);  i  a

Mulleres, el Tuc del Port de Vielha. 

Foto 418: “Mirador d’Estarredono: el dólmen suicida”. 

Una de les històries pra no creure-si més recents: a l’esquerra hi ha un dolmen

trencat, i a la foto no està ni senyalat, ni trencat. Maravilles del fotoshop? podrie

ser; pero no: els rumors són poc clars pero diuen que, pra comprovar si ere un

dolmen, en van alçar la llosa amb un tractor, i  si va escrefallar. Potser no està

senyalat al cartelito interpretativo per vergonya, o potser perquè van decidir que no

hu ere... (“estan verdes, esas uvas”). Una ventacha del meu anclatge a la fotografia

química: el plastiquet fotosensible original no si pot alterar. En tot cas, per vúlguer

estalviar l’esforç d’excavar a mà estirat a terra, per l’excés de força que mos done

la energia fòssil, ara ia s’ha tornat molt més difícil mirar a sota. 
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Foto 419: Montanya de Barruera i la collada de Basco des de Chelada (2030m).

La cabana està molt ben posada. Més lluny, la vall de Rus i el massís del Pessó

(2893m).
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Foto 420: Basco. Bordes, vaques, i la cabana als prats de la dreta. Erill, Boí,

Taüll  i  el  Pla  de  l’Ermita.  Repetició  fallada  del  clixé  de  Krüger  de  1929

(publicat, 1935 (1990, Garsineu, foto 34)).

Tants pobles que s’han abandonat al Pirineu, heus-ni ací ni tiniu un de nou, com

Formigal o Candanchú, o el  Pas de la Casa: el  Pla de l’Ermita ia té servei de

transport escolar. 

Mira que hi vai passar i tot, pel punt exacte, i no vai repetir la foto de les bordes de

Basco  perquè  anava  molt  despistat  pel  fet  de  caminar  per  “casa”  tot  el  rato.

Pensava més amb es possibles trobades amb colegues que en el camí en sí mateix.

Llavontes no mi recordava de sacar el paquet emplastificat de les fotos velles, i al
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final  del  dia  inclús  mi  despistava de  pendre  referències  amb el  GPS,  cosa  que

m’hera pres bastant en sèrio perquè la intenció d’acabar fent, entre atres coses, una

topoguía pra caminants (d’isto itinerari particular meu, partit en vàrios anys). Pero

el fet de prendre waypoints anave en la línia de donar la localització “exacta” de

les fotos de l’arxiu històric, cosa que feve el meu experiment comparatiu una mica

repetible, verificable, o algo així. Repetir les fotos mi donave un camí original, i

sobretot  fitat  de  vistes  antigües  que  nirien  confirmant  o  desmontant  la  meua

interpretació del procés de penetració de capitalisme i estat de la introducció del

turisme  en  relació  a  l’horitzó  “1900”.  Ixa  imatge  personal  del  Pirineu  no

l’estrenava, sinó que vinive amb io i ademés ia s’here curtit en dos pateos més curts

i cent excursions de tota classe. Ere una imatge personal que surtive de llibres i

fotos, del “Pirineu de la cultura”, i al mateix temps, el “Pirineu cultural” que io

lligisso interpretant lo que han escrit  els  atres si torne sempre personal,  perquè

cada cosa, tradició i ús, pedra i ovella, els vai vere antes que re des de dins de

l’asunto. 

Llavontes, què hi feva, a Basco? No hi hera estat mai: claro, é la montanya d’Erill, i

com que sóc de Llesp, pues no hi hai nat mai a re. Cavallers é montanya d’Erill, i sí

que hi hai estat, claro, pero a la roca o a l’hivern, que són les parts que no són “la

montanya d’Erill” en sentit “les pastures”. En tiniva una foto vella, i què? Que no

hu sabeva vere prou des de lluny, què ha canviat i com, en cent anys, a les bordes

d’Erill, i què se’n pot arribar a fer? 

Sí:  la  lectura  geogràfica,  de  l’antropologia  de  l’hàbitat  humà,  econòmica,

ecològica, etcétera: ixes sí que les podria contar sense havre-hi anat del tot. Pero la

lectura interna necessite vere des del davant de la cabana les bordes a l’atre costat

de la terrassa d’obturació glaciar, i  les bordes, una per una, interrogant-mi mil

vegades  i  contestant  deu coses.  Arqueologia del  present.  A Erill  me hu podrien

contar tot, claro: bé hu sé prou! Pero no é qüestió de importunar els indígenes amb

el  bloc o la  grabadora a la  mà,  que atra faena tenen a l’istiu  que auxiliar els

estudiosos. 

Tot això pensava a la cabana de Basco, mirant caure la calor, olbidant pendre la

vista exacta. 

Ademés, pel camí de baixada de Basco a Erill mi vai perdre ben perdut, i enmig del
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jabalinisme, assuat, mi vai parar al barranc a mulla-mi el cap, i mi van quedar les

ulleres de sol graduades al damont del roc. No hi vai tornar a puiar. A Erill vai fer

una foto de l’iclésia de Santa Eulàlia des del punt de vista de Vidal i d’un inglés i

qui sap de quants mils de persones més.

Foto 421: El campanar d’Erill-la-Vall o Erillavall. Repetició dels clixés de Lluís

Marià Vidal del juliol  de 1891 (CEC nº 26.045, negatiu 187 col.  18x24) i de

Henry Myhill (publicada, Myhill 1966). 

La  foto  de  Vidal,  de  quan  el  conjunt  romànic  de  la  Vall  de  Boí  s’estave
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conceptualisant com a tal. La de Myhill, de quan ia ere un tresor reconegut, molt

més  tancat  l’enquadre,  destaque  com una  rima  el  campanar  (amb les  finestres

tapades) amb una trossa de llenya considerable il·luminada sobre dos cames a la

sombra. A la foto de Vidal hi ha molta rusticitat, amb el camí de terra i cap pam de

paret rebossada als pallers ocupats ara per hotel de l’esquerra. Des d’un atre punt

de vista que no retrato, l’atre hotel, que està a deu metros del campanar, i que als

anys setanta va puiar (amb llicència) tant alt com ell, el van tallar per la mitat. Amb

la indemnització el van revestir de pedra i van posar bany als quartos que els van

quedar, diu la història oral. 

M’olbido de  repetir  la  foto  vella  cap a Barruera  (Vidal,  1892,  CEC nº  20.042,

negatiu 174 col. 18x24) perquè mi pensava que ere des des roques d’Erill,  i  els

abres hu tapen tot. É de més avall. Bueno. No hi here la presa, ni mig poble a la

carretera: només una trentena de teulats i molts prats. Tamé Bartomeus va pendre el

mateix panorama uns anys més tard, una mica més tancat (CEC nº 2.472, negatiu

1889 caixa D). 

Baixant d’Erill al pontet de fusta de Boí, si passe per la vora de la depuradora de

tots quatre pobles (contant el Plano), que si veu prou de la carretera, i atra vegada,

lo que s’aplique a tots, l’Estat (o l’ajuntament, é lo mateix) se hu salte: una nau

industrial  cúbica  de  ciment,  gegant,  amb  un  teulat  de  chapa  verda  amb  ralles

blanques... A la foto de Basco (foto 420) se hi veu. Claro, són grans edificis, igual

que les naus noves dels ramaders, que per algo si fan fer lluny dels pobles. Com hu

farem,  sinó?  ia  hu  entenc,  que  lo  primer  si  sacrifique  la  estètica:  bo  é  sabre,

sobretot, que ara ia hi han fet la depuradora, perquè els dotze primers anys de Boí-

Taüll Resort van ser amb les fosses sèptiques de tota la vida. 
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Foto 422: San Chuan de Boí. 

A quatre anys vista,  ara puc dir,  ademés que la  velocitat  de la transformació é

creixent.  Hi  ha  poca  diferència  entre  una  foto  d’un  Vidal  i  una  d’un  Daumas,

separades per vuitanta anys. Pero la foto que io vai pendre de referència a Boí, ixo

2004 ia ha caducat: el prat d’aufals de sota la iclésia é un fenomenal aparcament,

en dos nivells, pra potser cent cotxes. Claro, és que ia feve falta. Segur que si quede

xic, a l’agost. 
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Foto 423: Taüll.  Repetició del clixé de Juli  Soler (c1903, CEC 2616, negatiu

2024 caixa D) des del mateix punt de vista pero deixant fora d’enquadre Sant

Climent.; i del deMyhill de 1966 (publicada), 
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La mateixa foto si podeve triar com a fondo de la targeta de crèdit visa, istos anys

passats. 

Ia n’han fet, ia, d’ixos pallers grossos plens d’apartaments... Tres grues a la foto.

Pel voltant del campanar de Santa Maria encara reine l’anarquia entre els teulats,

pero la simetria dels divuit o vint teulats centrats a la foto revele que els futur ia ha

arribat, i que semble el teulat de la fàbrica que dibuixàvom de xics, per molta fusta-

pedra-pissarra que li  trobes. Eficientment,  el sistema clone aquí i  allà el  mateix

model,  fomentar  l’ànsia  dels  turistes  animant-los  a  comprar  segona  residència,

especular  amb el  terreno a la  medida de les  possibilitats  (de  la  ingenuïtat  dels

locals) i construir amb els michans més adequats a l’escala industrial: estructures

de formigó armat i atres sistemes de velocitat. I en tots ixos apartaments no n’hi ha

casi cap que sigue habitable tot l'any ni habitat, salvo perquè els currantes són

bastant comformats. “Vivim al país de les grues”, diu un colega... i cases no fan!

El prat de primer terme é el mateix, i no tindrà mai edificacions: Sant Climent é qui

l’ha salvat. Mai, mai, é dir molt, potser?Sant Climent, l'ha salvat? O els fotògrafs

de fa cent anys?
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Foto 424: Sant Climent de Taüll. Repetició del clixé de Vidal de 1892 (CEC nº

26.216, negatiu 207 col 18x24), i aprox. d’una postal de l’arxiu de casa (c.1960).

I repetició de qui sap quants cents (originals) o cents de mils (impreses) de postals i

làmines  de  llibre  més...  quants  cents  de  mils  de  vegades  s’ha  capturat  la  llum

travessant les finestres amb l’Aüt al fondo? Mils de cents de mils? Amb deu anys

que portem de fotografia digital imposant-si, tantes fotos de Sant Climent com en

tota l’era de la foto química. Pus mireu: a io m’ha surtit ben tallada la diapo. 

Que pot ser que les llistes interminables de zeros i uns que són les fotos digitals un

dia si borren, i que pot ser fàcil que els plastiquets fotosensibles aguanten pra’l

futur, si ve la catàstrofe... No é de riure! 

Pero  la  era  digital  salvarà  potser  un  atra  cosa:  les  postals.  Mireu  la  foto:  la

carretera, dos files de reflectors i un al teulat, el jardinet impossible amb el xiprer
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de  dissenyo...  Ixo  jardí  mi  va  fer  tallar  la  foto:  observeu-ni  el  lateral  dret,  de

tronquets. Quan van declarar les iclésies Patrimoni de la Humanitat, heren de fer

una festa inaugurativa, i van arreglar corre-corre el voltant de Sant Climent que ere

el pàrking més freqüentat de Taüll. Van disposar un perímetro, terra, gespa i abono

high power, un xipreret i dos avetets blaus. I no van arrancar l’asfalto de sota! I

pronostico que per la via digital s’arreglaran les postals, extraient de la imatge

reflectors, carreteres, faroles, etc. Passarà això, o bé si nirà tendint al plano mig

cuidadosament enquadrat i al primer plano; o bé si recurrirà a les postals antigües

(les dels anys vuitanta hu seran). 

Un atre analista del paisatge dirie que no passe re, que com més asfalt i futurisme,

més destacaran els mil anys de Sant Climent. Sí, com a Andorra. Pero total, tampoc

podries pas meditar o resar a dins d’ixes iclésies, avui; més aviat, lo que arribe é

que se li fa la foto des del cotxe mateix. 

Allà Taüll, casa de la Sol ere refu (n’hi here d’atres), i m’here costat sis hores, des

d’Aneto, 1175m caramont i 1035m caravall.

3 de Churiol de 2004

Foto 425: Santa Maria aliniat amb l’Aüt, barri del Roser de Taüll. Per la carena

de la dreta baixen es fallaires quan toque; si divise el Faro.
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La vista des de la casa de la Sol: horts! que algun sant els beneisque! 

Ca de Sol a Taüll. A punt d’asmurzar truita pra que no quede! Mireu vos, arrancar a

caminar i deixar d’escriure al diari personal! Fitxant itinerari i fitxant fotos a l’atra

llibreta prou, pero com que hai tingut companyia... Al Refu de Bissiberri el Jordi

Sabaté (!) i Toni at the limit of dusk. No vam fer cap rantiner, aguell dia. Al refu del

marqués amb Toni. A Aneto la Judith de la Petjada; i pues allà al bar fent vida social

i sopant (“Osti no t’hera conegut, aixit tu ets de Farré de Llesp...”) antes del bibac

improvisat. Ahir a Boí mi trobo a Furdi que no s’ha txollat a Brasil, no s’han pudrit

les  rastes,  donques...  i  pus  vai  nar  a  vere  la  Sol  i  li  vam demanar  hospitalitat,

Khumbu i io. M’hai alçat ben aviat, a les cinc, i escric mentres el cafè mi llimpie el

dins pra fer gana pra menjar-mi les tres truites que van quedar anit,  pra  que no

sobren, que a io no mi sobraran. I tamé vui avançar pel camí d’istes pàgines, aixit

que a vere si se m’ocurrís un puesto pra fer la etapa ben curta, avui... Passar per Filià

antes  que  hu  llauren  tot  pra  fer  pistes  d’esquiar.  I  demà agafar  el  telefèric  per

provar’l. I acabar amb temps d’ascriure! Hai deixat el barret ací: fa massa calor, i

sombra ia me’n fa el pèl.

Foto 426: Collada de Basco, l’Aüt, i el Comoloformo a l’extrem dret. Des del

mirador de  l’ermita  de  Sant  Quirc.  Fa  cent  anys  cap abre  tapave  Taüll.  A

l’esquena del fotógrafo el complex de Boí-Taüll-Resort, no retratat.

Vai travessar el Plano i vai baixar als prats de la ribera aon de vegades anem a

coure un corder a la pachamanca. Investigava un montículo a quatre metros del
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nostre forn-pachamanca, que vai descubrir el primer any que la vam fer, quan vai

tornar a buscar un punyal descuidat: estave damont d’unes pedres mig enterrades,

no un sol  bloc sinó que hi ha més rocs  a sota.  Com si  algú hi  hagués fet  una

pachamanca fa dos mil o vint mil anys. Al tornar a dalt, vai trobar a Bellita amb el

seu ramat. 

-Cap a Rus, vai.

-Oh, i no fas una mica tard? 

Mi caieve la suor, mentres puiava la vall de Rus. No vai documentar ni el ramat ni

el possible forn. 

Foto  427:  Vall  de  Rus:  Fita,

espedregament  del  prat  o  tros  de

paret?

Bartomeus, el 1912, va titular “Port de Rus: Ribera de Sant Martí” la seua foto

(CEC nº 2.276, negatiu 1065 caixa B), pero no en vai trobar el punt de vista. 
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Foto 428: Vall de Rus: la cabana. Al radé Tuc des Carants (2799m), i camí dels

estanys del Pessó. 

Cabanes com aguesta, que fa tres-cents anys eren edificis tan ferms com hu eren es

cases de Taüll al temps de fer les iclésies, en agueixos dos moments me les imachino

sempre  construides  com  a  orris  (munyidor-formatgeria,  tres  mesos  o  quatre  a

l’any). Si puguéssom trobar i excavar una cava de formatge entre dos blocs vora el

barranc...

Foto 429: Des del Port de Rus, La Coma del Port (Est), al terme mig el pic de

l’’Espada  (2557m)  i  al  fondo,  cubert  de  núvols,  Mainera,  Montorroio  i

Montsent de Pallars (2883m), i el Coll del Triador. 
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Foto 430: Cap de Llevata,  Montanya de Manyanet.  L’horitzó més llunyà, el

Montsec  d’Ares;  després  la  serra  de  Sant  Gervàs  (1839m);  Pica  de  Cervi

(2750m), Pica Cervi de Durro i el Cap dels Vedats d’Erta (2631m, solapats amb

el  Montanyó) i  Cap des Raspes Roies  (2729m). Si  hi  haguessa baixat,  haria

pogut fer la repetició d'un clixé de Soler (CEC nº 1.347, negatiu 1288 caixa D,

diapositiu 3842 caixa 77).

Dos fotos antigües me hi harien pugut fer baixar pero no hu vai fer. Una de “la

cabana del vaquer de Llevata” (Juli Soler, c.1902, , molt maja ella, alta de cúpula,

amb  quatre  personatges  posant,  dos  amb  capa  blanca  o  beix,  amb  capucha  i

esclavina; dels atres dos, algun podrie ser guia i/o trajiner de Soler Santaló; la foto

no té gaire vista de terme. I un clixé d’un personatge amb mochilla d’ovella, “Pica

de Cervi i Congost d’Euga Blanca” (potser Ceferí Rocafort; any desconegut, CEC

nº 5.524, negatiu 2616 caixa D, diapositiu 3908 caixa 79). A la meua foto si pot

trobar un bibac de paret. 
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Foto 431: “Bones crestes pra navegar deixant fites que es llamps raventaran”. 

Foto 432: Altra foto de la Coma del Port de Rus amb els pics senyalats i els del

circ d’estanys de la Vall Fosca. 
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Foto 433: Des de Coma Palomera, la montanya de Filià, deforestada a dent de

fa segles (a foc tamé), i aviat invadit de màquines greixoses i afumants, edificis i

tot lo demés. El terme que faran “esquiable a motor” a la primera fase é sota

l’horitzó, parcialment amagat per la “Serra de l’Obac de Filià”; aviat, tamé

sota d’aguesta.

A Filià ia estan a punt d’obrir, sinó el nou, el deu. I un dia, potser, ampliaran a

Manyanet  tamé  (foto  053),  i  llavontes  quedarien  units  Espui  amb  Taüll  per

remontadors mecànics: quin avanç, val a dir! Tot això, si vingués bella mica de

glaciació i cap guerra, hu veríom en trenta anys, com a Andorra s’ha vist. El cas é

que Filià ia hu é, un puesto molt  guapo pra l’esquí,  perfecte (morfològicament;

climàticament, menos) però no els agradarà com està i mouran la montanya de dalt

a baix, ferros apart. Si serà motor econòmic de la Vall Fosca i hasta de la Pobla no

si sap; pero serà segur un “motor economicista”: un revulsiu trasbalsador amb el

mòbil del benefici capitalista, emprés per capital estranger amb aquest fi, acceptat

pels locals per a capitalitzar-se (amb sort) i traure’n benefici tamé. Tots defensen la

iniqüitat ecològica de l’assunto i l’especulació é considerada ia inherent al model,

pero sempre tenen prònto dir que lideren el  creixement econòmic de la vall  que

trien. Un amic sempre ha dit que les pistes de Filià eren un farol.

I diuen, dona’ns alternatives... Pra salvar “la demografia” ? No cal tant rebombori

ni debatori. Ia hu explicaré més endavant. 

(No van obrir les pistes ni el nou ni el deu: lo que van fer el 2011 va ser un concurs
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de creditors récord en istes comarques. I van deixar uns cucs d'apartaments sense

acabar i unes estructures de formigó faraòmniques a Espui, a més d'uns avals sense

fondos al municipi. Al loro!)

Foto 434: La cabana i animals del vaquer de Filià. Repetició temàtica del clixé

de Ceferí Rocafort (c1901, CEC nº 5.224, negatiu 4527 caixa A, diapositiu 691

caixa 14).

La cabana amb mida de bordeta que va retratar Rocafort, amb tres vaquers menjant

sopes a fora, i un gos, no é aguesta, i no en vai preguntar, per la vella. Pero hi here

molta animació: punchaven vaques a la màniga, els únics ramaders d’Espui (crec

recordar que únics, i el nom de la casa no el recordo). I mi van dir que haria de

compartir la part de cabana que deixarien oberta pra n’una colla de biòlegs que

estaven “de pesca” pr’allí dalt. Vai nar a inspeccionar la caseta que si veu pista

enllà pero no feve bibac per curta. Un banyet al riu. Uns van marxar, els biòlegs

van arribar de dalt i atres amb cotxe. Mi van contar que puiaven feve anys a contar
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bichos  als  patamolls  i  a  l’estany,  i  vai  suposar  (gratuïtament)  que  un  dia

contribuirien  a  la  guerra  contra  les  pistes  amb  la  declaració,  científicament

respaldada per mostreig, del “ecosisitema únic de gran valor”. Van sopar moltes

orquerietes envasades; io, cuscús amb all i aixurdigues, i vai triar el balcó de la

cabana, amb dos més. N’hi here “el terra cubert” de biòlegs, que diríom.

La cabana, ben bona, amb corral, pleta, màniga, llum solar; llàstima de l’aïllant

poliexpandit emprat com a rebós, que s’escampe miqueta a miqueta, polset a polset,

i  entrarà,  fibra  irreductible,  als  pulmons  dels  esquiadors  quan  diguen,  havent

cremat 70 kilos de petroli per càpita per a un finde d’esquí: “Aaaaaah! Aire pur!”

L’ecosistema únic de vritat, que té tot el valor, é la terra girant a l’espai. Sis hores,

mi va costar el traiecte, puiant 1280m i baixant 835m. 

3 de Churiol de 2004

Mi vai llevar molt aviat i mi vai deixar caure a pas llarg per la pista hasta Cabdella.

Quan vai vere quin camí rollat vinive de Riqüerna, el vai catalogar com a pendent

de recórrer. 
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Foto 435: Arribe el sol a Cabdella, des de la pista de Filià. Punt de vista invers

del clixé de Vidal (c1890, CEC nº 8.070, negatiu 3056 caixa D).

A les fotos velles, les costeres per aon baixo són bancals o canals d’erosió. 
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Foto 436:  Alta  vall  del  Flamisell:  la  central  de  Cabdella  casi  amagada pels

abres, Espui, i els seus prats, i “la línia”. Repetició del clixé de Vidal (c1890,

CEC nº 8.071, negatiu 3057 caixa D).

Vai fallar les repeticions dels clixés de Pinilla de 1912, “Cabdella: Construcció

Central” (CEC nº 25.732, negatiu A-4537), aon tot el voltant de la central i el tubo

estan  deforestats  completament;  i  “Cabdella:  Vista  Panorámica  y  Tuberías

Central” (CEC nº 25.748, negatiu A-4553).
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Foto 437: Cabdella. Un rastell de menjadora é barana de balcó. 

Repetició molt poc aproximada del clixé de Vidal de 1891 (CEC nº 26.223, negatiu

178 col. 18x24). Entre ista i les atres si poden comparar els teulats de Cabdella de

fa cent anys. No falten gaires edificis, per lo que semble, i lo que si veu ara està

prou arreglat. Han impedit que caigués emigrant i invertint els estalvis en el refugi

pairal temporal i definitiu, i ia no hi viuen fixos més que quatre? O hu han fet sense

marxar? 

Foto 438: Iclésia de Cabdella. Fases constructives a la vista i llosa protegint el

cap d’una biga.
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Foto 439: Cimintiri de Cabdella. 

Tipologies d’enterrament indígena: 

a) a  terra.  Estela de pedra:  0.  Pedra de producció industrial:  3.  Creu de ferro

d’artesania local: 4-5. Creu de ferro de producció indústrial: 3-5. 

b) a terra amb làpida de formigó: Creu de ferro: 12. Creu de pedra de producció

industrial: 3. 

c) En níchos de d’obra moderna: unifamiliars: 2 x 2. Comunitaris: 14 (de 24).

Sigue dit això en clau de broma pra reflexionar en sèrio, perquè a les ciutats grans

com als pobles l’iclésia ia no té el monopoli dels cimintiris i aviat verem canviar

molt  tots  els  cimintiris  de  poble,  i  les  conductes  i  rituals  de  defunció,  més.

L'enterrament indígena més arcaic que si coneix é el mètodo circular: fosses a terra

fetes per ordre de defunció, sense ajuntar els morts per famílies ni res, i anar donant

així la volta al cementiri. Això ha canviat quan les cases se hi han atorgat un espai

propi i definit.

No vai equivocar la ruta: travessar el poble cap al nord i enfilar pr’allà a vere, i

quan vai surtir a la carretera a l’indret dit Turbilli, tres kilòmetros més amont, vai

pensar: el mapa no el dive, ixo camí, no si veieve, menos mal que l’has buscat. 

Vai puiar tot el resto d’asfalto hasta el peu del telefèric al final de l’embalse de

Sallente, vai esperar esmurzant a vere si obriven el chiringuito i la cafeteria, mi vai
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pendre un cafè, i vai intentar comprar un billet, pero gossos no. Khumbu no podeve

puiar amb telefèric. Vaia. El xicot ros que despatxave mi va resultar particularment

familiar; després sabria perquè. Li vai dir que no els costarie re de comprar un

parell de caixes de transport de gossos, que els podrien posar a la baca que la

telecabina porte  al  damont,  i  que  podrie  ser  un  servei  gratis  que  donarie  molt

agraiment dels clients amb gos, o que inclús se’ls podeve cobrar el mig billet. 

Al passar per la vora de la central mi va agafar un mal de cap espantós amb la

vibració elèctrica. Vai acabar de donar la volta a l’estany pra prendre les zetes del

camí de mules cap a l’est, dit camí de Pigolo. Des d’allà, pel camí de les vagonetes,

amb restos de vies i passant per tres túnels aon les vaques si refugien de la calor.

Vai arribar al muro d'Estany Gento.

Foto  440:  El  foc  de  maons

enracholat, que semble de tradició

alemana, penchat al pis de l’hotel

que si  va cremar, retratat al  clixé

antic que repetís la foto següent.
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Foto 441: Muro d’Estany Gento; a l’atre costat, estació superior del telefèric i

hotel nou (tancat, crec). Repetició inversa del clixé de Pinilla de 1912 (CEC nº

25.747, negatiu A-4552). El color rosat delate la il·luminació que vai tindre fent

la foto:
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Foto  442:  La Parada de  Jou é  el

topònim  donat  al  tossals  mig

aborregats,  mig  crestosos,  de

damont del llac: lo qual si  podrie

traduir  com  “Els  Altars  de

Júpiter”,  potser  referit  a  un  dels

gendarmes, potser al tot. Repetició

sui generis del clixé de Bartomeus

(1912,  “Campdella:  Llac

Estangento” CEC nº 9.285, negatiu

1074 caixa B)

Podeva repetir el clixé de Pinilla travessant els dos muros i puiant una mica el camí

de Colomina; de l’Estany de Colomina tamé en tiniva una foto, amb tres pescadors

(autor i any desconeguts, CEC nº 11.209, negatiu 4532 caixa A, diapositiu 5879

caixa 78), i d’Estany Gento una segona, de la cua cap al muro, de Bartomeus aon

ell  mateix surt  retratat amb boina, corbata i bastó.  Poc ha canviat el  terme: la

modernitat va arribar molt aviat a la Vall Fosca i allò ia ere un bullider de gent

barrinant pedra. Io crec que l’excursionista que retratave un muro hidroelèctric no

tinive  més  que  admiració  per  l’esforç,  romànticament  titànic,  de  fer  llum  dels

estanys connectats. Atres visions, com la provocació d’una cojuntura de negoci i

ocupació  més  gran  que  no  hu  van  ser  mai  les  fargues  (que  variaven  el  lloc
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d’explotació  pero  tiniven  més  estabilitat)  seguida  d’abandono,  o  la  visió  post-

romàntica naturalista que posarie èmfasi als destrossos i alteracions ecosistèmiques

de les obres, són maneres de mirar més noves. Estany Gento tamé é dipòsit superior

de la central reversible de Sallente, vinculada a l’excedent nocturn de les nuclears

tarragonines. 

La Parada de Jou, com sempre que mos trobem a Júpiter o Mart a la montanya,

cree una incògnita. Van acabar els pastors bascos del segle V adoptant els noms del

panteó romà als seus puestos de “poder diví” equivalents? Com, sinó, permaneix

toponímia  euskera  amb  toponímia  romana?  Si  hasta  el  segle  VIII  o  IX  el

cristianisme  é  anecdòtic,  a  pesar  de  lo  que  faigue  creure  la  extensa  relació

d’iclésies de l’acta de fundació de la catedral de la Seu d’Urgell... Per què l’altar

de Júpiter?: quins rituals se hi van fer? Només perquè sigue bateat així? Hi va

haver un templet i tot, si acceptéssom que la romanització va ser alta? Però no en

va ser: tinim entre Pallars i Ribagorça quatre topònims i, com dive aguell, “Parlem

de l’Imperi de la Mediterrània, del “Pueblo Rey” i tenim tres monedes!”

Me’n vai tornar enradé.

Foto 443: A l’esquerra la via dels túnels cap a la càmara d’aigües de la central

de  Capdella;  aprop,  pletes  i  borda?  Amb  parets  tan  reches,  fa  pensar  en

barracons i refugi de l’obra hidroelèctrica. Al fondo la montanya de Filià.
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Foto 444: Éqües a la sombra de l’edifici abandonat de la càmara d’aigües de

Capdella. 

Bona  infraestructura  pra  un  refugi,  un  de  senderisme,  biciclisme  i  hípica,

diguéssom. Ara que hi passe la ruta de Pedals de Foc... Ojalà que sigue ocupat,

diguéssom, tamé! Des de molt aprop d'aguet punt haguessa pugut fer la repetició

del sclixé de Pinilla esmentat, “Vista panorámica y tuberías central”. Badoc!

73



Xavi Farré i Sahún. Tesi doctoral. Volum 2: Annex Principal

Foto 445: El Coll del Triadó amb el Monsent. Repetició del clixé “Montseny de

Capdella damunt del Coll de Triadó” (autor i any desconegut, CEC nº 2.470,

negatiu 1887 caixa D). 

Coneixeva prou que un triador é una pleta enorme dimensionada a la mida de la

montanya  pra  triar  els  ovelles  de  diferents  amos  que  han nat  chuntes  a  l’istiu

(pr’això “coll del”, i no “de Triadó”). Pero ham sapigut més tard que allà hi va

haver durant molts anys, i potser la tradició vinive de segles, el mercat de corders

més important que si  té coneixença del Pirineu, segons els papers estudiats per

Ignasi Ros (diverses obres seues hu expliquen). Més endavant passarem per Sant

Quiri, l’atre punt calent d’ixo comerç al segle XVI. 
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Foto 446: Borda del Roi (de Llessui, suposo), amb gran cubert pra’l  ramat.

Observeu  bé  que  està  adaptada  a  la  paret  de  la  montanya de  manera que

semble defensa dels allaus.

Foto 447: Llessui a dalt i Saurí a baix.

Llessui va tindre una mina d’or blanc! Passo per les instal·lacions abandonades

dels telearrastres i telecadires, per la cafeteria de dalt, veic tot l’asfalt pertinent

hasta el poble, que ia si comence a fer malbé. Pero trobo un camí que hi ha passat

la brigada, senyalat amb negre sobre groc, que mi porte al poble encara que hai de

saltar una valla. Va tancar molt aviat, ixa estació: no van tindre temps de intentar

salvar-la amb neu artificial, pra tancar-la uns anys més tard. É llastima, això. Si no
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pot ser oberta més de cent dies a l’any, una estació d’esquí no pot ser rentable; si

no si combine amb especulació de vivendes, no beneficie en percentache suficient

els inversors estrangers. Pero –si se n’hagués fet el manteniment a temps– estacions

de neu no molt abundant cada any, com la Tuca o Llessui, mantenint el gasto al

mínim, sense voler gastar en créixer, només en mantindre una dotzena de puestos de

treball  temporals  de  dos  o  tres  mesos,  podrien  ser  algo,  no  ser  només  residus.

Esquiadors bé n’hi ha! No é com les bordes, que han quedat obsoletes perquè no

servís de re (no cal, no rendís el marge) sembrar o dallar a l’alta montanya; algo si

podrie fer encara mentres veiem què passe amb el clima; potser d’aquí cent anys si

fa difícil de creure, lo de les estacions d’esquí. 

Foto 448:  “Llessuy”.  Repetició  del  clixé  d’autor i  any desconeguts  (CEC nº

2.469, negatiu 1886 caixa D).

Va ser una estació d’esquí en un atra època, en què potser els empresaris eren una

mica ingenus, i no anaven, com ara, directament al resort semiluxós amb vocació
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internacional. La novel·la Les veus del Pamano va encertar la idea que io tiniva de

l'esquí  de  la  època.  El  cas  é  que  en  aguesta  vista  del  poble  no  si  veu  gaire

transformació, apart de l’arribada dels cotxes i  els cables,  i  el boscament de la

solana.  Per  atra  part,  la  foto  vella  fotocopiada  a  5’5x7’5cm  està  saturada  de

negre...

Foto 449: Llessui: l’atre barri del poble, amb la seua iclésia (i casa adossada del

capellà, semble), i els pocs apartaments que van tindre temps de fer; a baix la

caseta d’informació en procés de reciclatge, amb els cartells de Benvinguts.

La iclésia, ben mirat que té més casa a radé i un tribol entaulat que la connecte

amb un paller (uralita) semble més aviat la capella de una casa bona. I al radé del

fotógrafo,  el  resto del poble nou, amb un restaurant i  algo més. Aon vai vúlgue

dinar, pero arribava massa tard.

Vai  olbidar apropa-mi a Escàs a repetir  una foto de Kruger de 1929 publicada

(1935 –1996– foto 82), i de passo a vere si el guarda del Prat d’Aguiló ere a casa.

Vai trobar que hasta Sorre els  camins estaven neteats pero después mi va tocar

optar per la carretera. Mi vai posar els  kets.  Molts  kilòmetros, hasta Sort,  amb

paradetes a la font de Sorre i a Altron; al final, quan per fi va passar un coche,

només faltaven tres kilòmetros. Un coche xic amb un kaiak de rodeo al damont. 

-On vas, a Sort?

-Sí, al Coyote.
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-Jo també.

Tamé coneixeve  a  la  Jus,  qui  s’here  ofert  a  allotjami.  Después  de  un bon rato

explicant mochillota i gos a la terrassa del Coyote, ella va marxar a chaure a la

casa del seu colega i mos va deixar allà casa seua.

Foto 450: Vista urbana de Sort.

Foto 451: Sort. El telecentre no és Espanya.
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Seguint una “tradició” de molts governs municipals, la bandera espanyola “l’hem

portat a cusir”. Quan vai arribar a la porta, mi va sorpendre una gran mochilla

deixada allà fora, amb un cassonet penchant i un gos lligat. Mira, no estic sol. 

Tamé hera passat aprop de Rialp, i me’n va quedar una foto vella per repetir, de

Vidal de 1892 (des del camí de Llavorsí, CEC nº 26.249, negatiu 237 col. 18x24),

amb el poble, la palanca, els prats, molt maja. I de Sort, l’ondemà vai colar sense

recorda-mi de trobar els punts de vista de Vidal el 1889 (CEC nº 26.252, negatiu

239 col.  18x24) i  de Bartomeus el  1902 (CEC nº 9.389, negatiu 3490 caixa D,

diapositiu 12668 caixa 254). Aguesta última, precisament, retrate aon ara hi ha el

“parc del Riuet” i la terrassa del bar, i el pont sobre la Noguera, que antes passave

pr’allà. 

Aguell dia va ser un chornal complet, de 975m caramont i 1875 caravall. 

5 de Churiol de 2004

Sort  –  riba  esquerra  de  la  Noguera  –  Pont  d’Hostalnou  –  primera  curva  de  la

carretera de Malmercat – Pont d’Hostalnou – Montardit per carretera – cruse d’Estac

– i a dit hasta la Pobla.

Foto 452: La Noguera des del Pont d’Hostalnou, modificada i enclaustrada.

La  “chent  del  riu”,  raiers  de  goma  i  kaiakistes,  el  dia  antes  mi  van  contar
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abastament de coses: que les empreses del ràfting han llogat màquines i han anat

entrant al  riu durant els anys noranta pra adequar-lo a la baixada segura; han

repassat  les  vores,  i  per  lo  que  conten,  han fet  baixar  un  grau de  dificultat  la

maioria de ràpids i salts del riu, entre Llavorsí i Collegats. Menos quan té crescudes

naturals  que  superen  la  normal  de  les  onze  del  matí  (pactada  amb  les

hidroelèctriques a totes les valls aon si fa ràfting), la Pallaresa ia no é el riu que ere

sigut. I penso: si els raiers d’antes llevessen el cap i veiguessen açó dels raiers

d’ara, a què si dediquen: als turistes! Pensarien “osti què bé! i quines barques més

bones, i quantes mossetes, i no haver de tornar a peu” i comentarien que si ells

haguessen tingut una retroexcavadora, quants accidents haguessen estalviat!

Foto 453: Saverneda, la casa que si va fer portar la carretera a la vora i el prat

que protegive. A la segona carena a la dreta, Malmercat encimbellat. 

Una casa gran i sola en un país de poblament concentrat en pobles al noranta-

molts per cent, un prat enorme que la justifique en una montanya de parcelació

complexa i propietats michanes, sempre fa pensar en la desamortització dels bens

comunals i de l’iclésia del segle XIX. Pero no li vai vere la pedra amb l’any de

construcció. 
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Foto 454:  Montardit de Baix,  amb la seua urbanització sota la  carretera;  a

damont, d’esquerra a dreta Llarvén, Montardit de dalt i Enviny. 

Des de la segona curva de la carretera de Malmercat, atrapat per la calor, me’n vai

tornar cap a la carretera cheneral. Voleva guanyar Tornafort, perquè tamé Vidal

n’here fet  la foto (1892, CEC nº 26.251, negatiu 244 col.  18x24),  pra travessar

nordoest-sudest per tot el cap del Boumort hasta Taús, aon tampoc vai fer la foto de

Vidal (CEC nº 26.033, negatiu 91 col. 18x24) quan passava per la Seu al camp del

2001. I ademés tots dos clixés són estampes molt guapes. Pero què hi podem fer. Se

mi fa lluny i insegur. Vai a la carretera, i entro a l’albergue de la tieta de Maria i

Faïna; ella no hi é pero l’home està encantat de servi-mi, i sense deixa-si dir ni que

sí ni que no mi porte el dinar i els postres de la casa. D’allà encara vai caminar un

tros pero aviat vai posar el dit. Tamé van ser de coneguts, els dos coches que mi van

portar a la Pobla. El chornal, molt chic: 200m amont i avall, re. 
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Foto  455:  El  roure  o  chop  de

l’albergue de Montardit de Baix. 

M’informe Lluís de l’alberg que efectivament el camí des d’Hostalnou a Tornafort

“potser” no està arreglat, però que el camí de Tornafort a Taús é fàcil, màxime si

t’apropen per pistes forestals hasta el cap de la serra. Llavontes Solduga, i Espluga

de Cuberes, i Marc i Mariona m’informen que encabat, baixar pel sendero pr’aon

puien els barranquistes a l’Infern, travessar el barranc de l’infern i anar a buscar una

pista,  i  quan veus la curva dels alemans, baixes al  dret  i  trobes un cableway de

vagoneta amb candau. O ti nades la Pallaresa que no passe re si busques el vado. I

afegissen que han seguit els camins de les pilones, pr’aon van montar i mantiniven

els cables a través de Collegats, i diu que olé quin highlight, amb passos ferrats i

feixes invisibles,  cap a Sant Pere de les Maleses i  cap a la vista més inèdita de

l’Argenteria. I llavontes de l’Hostal de Morreres, agafar el camí de Pujol i Bretui,

per exemple, Montcortés, etc.
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Foto 456: Plaça de la Pedrera de la

Pobla  de  Segur,  i  el  banc  del

padrins que preferissen mirar com

si divertissen al Pis B, enlloc de al

paisatge.  Marc  Ollé  instal·le  una

persiana en A0. 

6 de Juliol de 2004

Pis Bohèmio de la Pedrera de la Pobla del Sur; quan està solitari, é la casa d’aon més

coste surtir. La casa tranquil·la, perquè tots han nat a currar. Io, dia de descansar

l’asquena, de curar el peu de Khumbu, i atipa’l bé, descartant arrancar a les onze, i a

misdia, i a les cinc perquè ha arribat la tronada; tot lo dia perdut en els mapes perquè

no sé quina manera ràpida de nar a Pont triar. Pues a dit, é lo ràpid, pero... 

Bueno, la cosa va anar ahir com va anar, i no li vai fotre collons a l’asunto: deixar-

mi acompanyar pel tiet de Maria i Faïna a Tornafort i córrer el Boumort... Pues al

PisB hai estat com un rei, primer perdut, hasta que hai enjegat la màquina de cine i

hai despegat. No hai avançat molla, pues, pero tampoc sé re del neozelandès i la

irlandesa que si supose que m’asperen a Pont demà. Ia s’espavilaran, de fet, sense

problemes; de fet podria dir “mos veiem el dia 9” o el dotze. Potser serie millor

deixar fer uns dies, que deu fer molt que no si veuen. I io faria un pedaço més de

pateo antes de surtir del Pallars cap a casa. I casi acabo la faeneta.

Bueno, semble que amb el boli ha pillat el mando el Xavi viatger. Deu ser que ia

estic  descansat,  perquè  tot  lo  dia  el  Xavi  casolà  tinive  el  rollo  controlat.
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Disconnection! Acabaré donques un parell de dies de volta pr’ací. I mira, com pra

confirmar les meues paraules, si fot a ploure un antra vegada. Cagondena. Hi tinc

fetes, a n’isto pis, un tarter d’hores ben estranyes. De vegades, hi vai estar defuïnt

visites incòmodes sense sabre-hu. (Com hu veus ara de clar lo que ere! carnús! i

millor tanquem el parèntesi). La previsión del tiempo? (conque hablando del tiempo,

eh?) Bueno, la previsión del tiempo no é variable determinant, si si tenen les botes

aixutes. 

Aixit, quin é el diagnòstic de l’interruptus movere d’ahir i avui? É que necessitaves

més seguritat pra puiar al Boumort (i que quan la vas tindre ia ere tard i estave donat

per  perdut)?  o  realment  has  fet  bé  de  puramente  descansar  (i  el  gusanillo  é  el

movere, i està molt bé, raonable, guardar para mañana; si é que al final no vai a Pont

del tirón) o bé no voleves seguir sol després de la companyia mínima als fondes de

la Sol i de la Jus i companyia; i aleshores pues PisB; o bé é que tens ganes que sigue

una solitària excursió, i en ista zona ia tinc ganes d’acabar, i marxar cap a l’aragó

desconegut  (pero  vols  dir?  i  si  vols  dir,  llavontes  menos  niràs  amb  la  parella

estrangera,  i  més  dur  serà  el  resto).  I  per  lo  demés,  pues  ia  està  dit:  totes  les

decisions queden anulades. Demà a primera hora estaré caminant.

Pra repetir totes les fotos que tinc, podria fer la volta guapa que surt així: surtir de

casa  direcció  Igüerri,  Esperan,  Erillcastell,  Coll  de  Fades,  Manyanet,  Montrós,

Moncortés,  Bretui,  Morreres,  Argenteria  i  Sant  Pere  de  les  Maleses,  Puigcerver,

Senterada,  Naens,  Colldeberri,  Collada de Curruncui,  Sant Gervàs, etcétera.  Pero

entremig hi cauen les falles de Taüll. 

7 de Churiol de 2004

No vai fer ixa volta. Des de la Pobla, Gute mi va atansar a l’Argenteria. Més tarde

mi vai donar conte que m’here quedat a la seua furgo el toch. Vaia! 
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Foto 457: L’Argenteria de Collegats.

Maravilla  natural  del  Pirineu.

Repetició  de  mil  clixés  antics,  per

exemple  una  postal  (autor  i  any

desconeguts).

Natural, pero ia si sap: la natura no és mai buida, perquè la nostra mirada no és

mai  neutra.  Hi  ha  unes  quantes  maneres  de  mirar  l’Argenteria.  Com a geòleg,

estructura  quaternària  de  molses  fetes  tosca;  Com  a  arquitecte,  estructura

d’atrevides voltes: diuen que Gaudí hi va prendre gran inspiració pra la seua obra,

i si se n’enteren els seus admiradors que a Barcelona peregrinen d’edifici en edifici

per mils, aviat els trobarem aquí. Molts alpinistes hu han mirat amb molta atenció
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quan alguns hiverns si congele: llavontes é quan realment té aspecte de catedral

impossible de cristall. 

Foto 458: Homenatge a Verdaguer

en  el  centenari  del  seu  pas  pel

congost. 

La manera principal de mirar l’Argenteria é a través del poema Canigó. Moltes

coses si podrien dir de Verdaguer; recentment han estat publicades els “itineraris

verdaguerians” pirinaics en foma de guia de senderisme; les llibretes de viatge ia

n’estan de fa molts anys. Els excursionistes catalans han dut actuar a través de la

Federació. De manera que aguet é un fenomenal exemple “d’artialització in situ”

formalitzadora del paisatge: Hom mire l’Argenteria i encabat veu la llegenda, que

com en un mapa,  explique com està bé interpretar-la,  quins valors  se hi  poden

trobar. Aguesta roca va inspirar quatre versos del nostre poeta! Al cap de cent anys,

la  influència  de  Verdaguer  cada  vegada  é  més  indirecta,  perque  les  lectures

completes  de  Verdaguer  en  format  llibre  no  han  crescut  com  el  número

d’excursionistes. Pero aguestos versos, i d’altres referits a l’Aneto que surten als

llibres i guies de l’Aneto (l’ascensió del jove Mossén Cinto amb sotana i maleta é

ben digna de record), i altres del Canigó o de Sant Martí del Canigó, són llegits una

86



Viatge(s) d'exploració geogràfica pel(s) Pirineu(s) del segle xxi. Primera part

i atra vegada. Així si perpetue la mirada del “nostre –dels catalans– gran poeta

romàntic”, en pinzellades molt concretes i de quarta mà; de la mateixa manera que

no cal haver vist les pintures romàntiques del paisatge dels Alps pra que qualsevol

n’utilitze els motius inspiradors, els enquadres, inclosos part dels valors, quan en fa

una foto. 

El temps passat mirant el monument i llegint-lo, no é temps passat al Pirineu sinó a

la imatge del Pirineu, mirant el mirall aon amb el pinzell uns elements o altres són

destacats, i aleshores ia no podem tornar a veure l’Argenteria com antes de saber el

viatge extàtic de Flordeneu i Gentil al seu trineu d’isards (cosa que tamé repesque

un atre motiu, referint-mos a la font original d’aguella Santa Claus, quan anave

vestida de verd i ere dona com Flordeneu i la Pachamama)(mi pregunto si Mossén

Cinto ere conscient dels referents pagans que usave). 

Arribarà el dia que un homenatge a Gaudí tamé mos il·lustrarà in situ, amb una

versió minimíssima com aguestos vuit versos? Mínima, perquè no cal molt: tothom

sap qui é Gaudí i lo que ha fet, com tothom sap qui é Verdaguer. Pero algunes coses

cauen de la memòria.

Lo  més  curiós  é  que  vai  acabar  trobant,  provinent  d’una  llibreria  de  vell  de

Barcelona, una postal antígua dels anys 30 de l’Argenteria congelada, però cap foto

a l’arxiu del CEC, (i en canvi dos del proper Gerri de la Sal) i cap en els llibres

d’antes de la era del color. Així que mi vai saltar, de Gerri (més pròpiament, de les

“famoses” salines), un Vidal (1889, CEC nº 26.241, negatiu 229 col. 18x24) i un

Bartumeus (1905, CEC nº 8.853, negatiu 715 caixa D, diapositiu 12665 caixa 254).

I tot seguit mi saltaria, un poc més amont, un “Bretuí” de Bartumeus (1904, CEC nº

9.774, negatiu 3581 caixa D, diapositiu 12686 caixa 255).
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Foto 459: La Geganta Adormida de Collegats, i un missatge o lema.

Formalitzacions in  visu,  perquè ací tinim l’exemple contrari,  són les que només

afecten a la mirada sense passar per cap alteració del medi ni plafó de formigó o

fusta tractada. La Geganta Adormida de Collegats allà chau, amb la seua cara i dos

popes, i només cal que te hu haiguen dit, que hi é, i la trobes; una vegada l’has vist,

no  pots  tornar  a  vere  una  montanya  sense  forma.  Ara  mi  ve  una  història

d’escaladors:  a  Cavallers  van  batear  un  sectoret  de  vies  curtes  com  a  Placa

Espanya,  perquè  a  la  base,  un  relleu  a  la  paret  formave  el  mapa  de  l’estat

perfectament. Quan això va ser entés, la placa va ser atacada i destruida, i quina

culpa en tinive ella! Pero no per això ha canviat el topònim. I això passe en totes les

escales del paisatge: uns hi veuen una cosa, un valor, i atres si neguen a acceptar-

lo, i tothom, perquè no tinim atra manera, lligim segons quins idiomes de signes

sabem; a vegades mos perdem coses. 

La vintena de lletre incomprensibles en tres línies é lo que m'obligue a sacar la

càmara. Icògnita... Mi fa pensar en la pintada que va inspirar el nom d’un grup i de

dos  dels  seus  discos:  “dusminguet  vafalungo  postrof”,  diuen  que  estave  escrit,

enorme, en una tàpia de la Garriga, i ningú sap què voleve dir. 
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Foto 460: Peramea des del refugi dels caçadors. Repetició fallida, inversa, del

clixé de Bartumeus de 1904 (CEC nº 9.775, negatiu 3582 caixa D, diapositiu

12687 caixa 255). 

No si pot vere cap més diferència que les barreres

de  freixos  que  s’han  fet  espesses.  Una col·lecció

d’arreus  de  tractor  al  primer  terme  (cultivadors,

arreus,  girasol,  pala,  cuba).  Semble  que  algú

encara sembre algun cereal; el Pla de Corts està a

uns 900m d’altitud pero rep molt bona insolació. 

Foto 461: Peramea no ve de pera, sinó de pedra.
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Lo qual é una cosa que tothom sap, pero com expliquen els toponimistes, quan hi ha

una explicació immediata més senzilla que la original, ràpidament canvie el sentit.

É guapa la talla, a pesar de tot, i la interpretació, claro, é lliure.

Passat Peramea anava per asfalto i m’adelante un coche: al cap de cent metros

pare: el fill de mon cusí de la Seu m’ha reconegut des del vidre de radé, i mi venen a

buscar: van a menjar el pícnic a Montcortès. Ah, pues io tamé.

Foto 462: Panoràmica de Montcortès 1: l’estany. Repetició del clixé d’autor

dubtós, probablement Bartumeus (la fitxa afirme que é Vidal; c1904, CEC nº

8.074, negatiu 3058 caixa D).
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Foto 463: Panoràmica de Montcortès 2: Capestany.

A les fotos no si veu el chiringuitisme de l’estany, un kiosco de chelats que no si sap

quan obren, i una valla que semble feta pra dissuadir els visitants d’apropa-si a

l’aigua. L’estany é un dels pocs que estan fora de la zona granítica, i dels pocs que

no són d’origen glaciar: é un estany de dolina, com Banyoles i Estana i atres. Mos

banyem a l’estany, des de l’embarcadero, i encabat fem el dinar a l’ombra. I explico

la meua accidentada continuació d’aguell pateo del 2001 quan vam fer l’excursió

amb bici a Tost, enraonem de mil coses, i quan ia é una mica tard enfilo la carena

divisòria de Vall Fosca amb Pallars, serres de Riuxou i Espina.

Foto 464: Posta del sol des de Serra Espina: a l’esquerra, Sant Gervàs é la proa

d’un barco, i el massís redó més allunyat é el Turbón. 
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Después  de  la  posta  de  sol,  vai  caminar  encara  buscant  el  meu  bibac  contra

reloche;  no  portava  més  que  un  trago  d’aigua.  Finalment,  baixant  a  través  de

boixeres i espinaus (com tota la carena) arribo a una borda que deu ser Xamora, de

Sellui o d’Ancs, no hu sé, i no molt lluny hi ha un barranquet. Només hai caminat

cinc hores, hai puiat 970m i baixat 200m.

8 de Churiol de 2004

Sent el dies tan llargs, si camines hasta la nit, después se ti fa curta i al matí coste

de surtir. 

Foto 465: Borda Xamora o de Xamora (?) acabats els seus dies com a edifici,

encara té algo de la radera herba que se hi va guardar. Una teula amb pintura

verda trenque esquemes i cree misteri. 
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Foto  466:  Vora  la  borda  Xamora,  cabana  cuberta  d’uralita,  últimament  é

corral: bibac. Estesa de mochilla per replegar. 

Foto 467: Des del Coll d’Andol (c1530m), el terme d’Ancs; el poble (1450m) un

poc descentrat a la dreta. 
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Foto 468: Des del Tossal de Sant Quiri (1833m), el Pla de Corts, Congost de

Collegats i Serra del Boumort. 

Foto 469: Des del  Tossal  de Sant Quiri  (1833m), al  fondo, la  Terreta i  Sant

Gervàs; a la carena de mig terme, Estavill i Antist; i trenta vaques sense vaquer.
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Foto 470: Des del Tossal de Sant Quiri (1833m), Pobellà i el seu terme. Al radé,

d’esquerra  a  dreta,  Oveix,  i  Guiró  a  l’ombra;  Tossals  de  Guiró,  d’Astell

(2624m) i de la Costa, límit sud de l’obaga de Filià; i el massís de Pessons. 

Foto 471: Ermita de Sant Quiri; fa un preciós refugi pra hasta quatre persones,

si é que sempre està obert (el candau fa sospitar que no); preveure aigua. 

95



Xavi Farré i Sahún. Tesi doctoral. Volum 2: Annex Principal

Foto  472:  Collegats  des  de  Sant

Quiri. 

Al Tossal de Sant Quiri tamé hi here una “torre de guaita” de les de vigilar focs

forestals. Al coll de Sant Quiri (1720m) hi passe la pista de Pobellà a Ancs; un coll

ara bastant  boscat,  que al  segle XVI va ser,  amb el  del Triadó, un mercat molt

important de corders. Claro, cap infraestructura fa falta pra una fira d’animals,

només pastors  i  gossos,  corda i  gancho,  i  tractants.  De micha anual,  només la

Paeria de Lleida comprave més de 4.000 moltons (Ros 2001), la maioria en istos

dos colls  que són un punt  de  confluència de  valls  i  de  cabaneres  molt  centrals

(centralitat que els transports per carretera els han pres).
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Foto 473: Montrós. Repetició del clixé de Lluís Marià Vidal de 1891 (“Mont-

ros”, CEC nº 26.207, negatiu 195 col. 18x24). 

No repetís el següent disparo de Vidal (“Camí de Mont-ros a Sort, vista de la vall

alta del Pallaresa”, CEC nº 26.208, negatiu 196 col. 18x24), aon no està re de clar

quins són els pobles que hi surten. El punt de vista del clixé repetit tampoc el vai

encertar del  tot,  hi  here un pont sobre el  barranc que io  no tinc;  en tot  cas el

campanar està al mateix puesto pero el resto dels edificis semble que han sigut molt

modificats. Quan cada vegada està més de moda acceptar que “antes” ploieve i

nevave molt més que ara, pobles com aguet semblen haver anat a un clima més

humit, per la gran cantitat de llenya que si va fer durant el s XIX i la poca pressió,

durant el s. XX, sobre les parcel·les marginals de sembra i les barreres abrades.
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Foto 474: El Flamisell al Pont d’Astell, Oveix i Guiró: una casa de colònies i els

estadants. Repetició temàtica del clixé de la palanca sobre el Flamisell, d’autor i

any desconeguts (CEC nº ?, negatiu 4526 caixa A, diapositiu 681 caixa 14).

Vai seguir avall,  com viniva de Pobellà,  per l’asfalt;  vai  passar  per  damont de

Molinos i vai arribar al pont de Sant Martí o d’Astell. 
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Foto  475:  Sant  Martí  d’Astell.

Ermita,  o més aviat  lo  que quede

d’un monestir romànic? 

Foto 476: Borda del Teixidor i atra borda a Sant Martí d’Astell, amb una pleta

moderna. 

La informació de noms de bordes normalment ve del mapa que utilitza; si é borda

sola serà el nom de la casa propietària; si é grup de bordes normalment tindran un
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nom comú. Dos bordes no seran d’una mateixa casa, sobretot si com aguestes, són

fetes del mateix model (i conservades sense alteracions, per cert): sense haver nat a

comprova-hu d’aprop, si dirie que han de ser contemporànies, i del segle XIX, així

que  no  deu  ser  descabellat  relacionar  la  construcció  des  dos  bordes  amb  la

desamortització de les terres del suposat monestir a què pertany el tros d’edifici que

ara é Ermita de Sant Martí.

Misdia,  ere:  vai  mirar  l’asfalt.  Va  passar  un  coche,  i  li  vai  posar  el  dit:  Dos

mossetes veraneants a Cabdella mi van portar a Astell, aon naven a fer una volteta.

A Astell vai continuar contant-les la meua historieta, perquè estava encantat de com

estaven d’encantades, hasta que va arribar un atre coche; un xicot amb cua mos va

saludar i si va unir a fumar amb natres. Ràpidament, al sabre que ere del poble, li

vai dir que deve ser de ca de Jaumet, 

-Sí.

-Io sóc de Farré de Llesp.

-Ah! 

Ràpidament identificats com a familiars (es nostres pares són cusins chermans),

vam començar a charrar des coses que toquen, i una mica después, que si feve

l’hora de dinar, les chovenetes tan majes, a qui no hérom fet cap més cas, se’n van

anar. Joan, el xic de Jaumet, que s’ha quedat a cuidar vaques i ovelles amb son

pare, mi va portar a vere la padrina, que va estar encantada amb el paquet de fotos

velles que vai traure (sempre llàstima que siguen tan chiques les fotocòpies). Mi van

explicar que el gran té amb un atre la distribuidora de carn ecològica “Roia del

Pirineu”, i que el michà ere el chicot que mi resultave familiar allà al telefèric

d’Estany Gento, veus. 
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Foto 477: Joan de Jaumet d’Astell. 

La mare de Joan tota l’estona mi posave d’exemple pra'l seu fill, que als divuit anys

ia ha deixat d’estudiar i si quede a casa, cosa que a io mi semble perfecte perquè si

no hi ha relleu generacional en una casa de ramaders, ademés que si perd una

tradició de molts segles, la faena si fa cada vegada més pesada pra’ls hereus, quan

arribe l’hora de chubila-si. De tota manera, si no enteneven que el seu fill fos “un

pelut”, el vere-mi a io amb rastes els deve ser ben chocant. 

Foto 478: Iclésia d’Astell, i la rectoria adossada a l’esquerra; buida, claro.

Centenars de temples cristians molt antics del Pirineu no veuen celebrar cap missa
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al cap de l’any; alguns, dos o tres i encara gràcies. 

Encabat de dinar vam anar a vere la quadra dels vidells, i mi van informar dels

camins; Juan mi va portar al final de la pista, passat Guiró; vam enraonar molt

rato, encara (tamé é dur, ser tan chove i no surtir de casa ni per estudis ni per

faena!). Les pistes de Filià, ells les veuen bé: o sinó què passarà amb ixa dotzena de

pobles que entre tots tenen deu cases habitades? Fora de la Pobleta, la vall s’acabe.

En canvi, si hi ha pistes, podrie ser que una mosseta que va vere istos pobles de

turista puie  a traballa-hi  i  pugue ser  parella  d’un pachés...  La Pobla,  mercat  i

centre d’activitats culturals, no é tan lluny; mentrestant, tots istos són culs-de-món

de pobles, cosa que no é el mal més gros: lo futut é queda-se-hi sol una família. 

Foto  479:  Vista  de  Coll  d’Oli  cap  a  l’Est.  El  tossal  característic  al  mig  de

l’horitzó é el de Sant Quiri; la sombra del geògraf, i la mochilla vora una senyal

de camins de la Generalitat poden ser trobats.

La senyal diu erròniament Coll de l’Oli; els d’Astell m’han remarcat l’atra versió. 

102



Viatge(s) d'exploració geogràfica pel(s) Pirineu(s) del segle xxi. Primera part

Foto 480:  Castellnou d’Avellanos i  part  del  seu terme a la  primera carena;

Avellanos i el seu terme a la segona vessant. Boscades, les serres de la Pala i de

Plandestàs (c1900m); al radé la Pica Cervi. 

Avellanos, fortuitament i afortunada, formarie part del recorregut uns dies més tard.

Foto 481: Formacions del Wundsandstein (“pedra arenisca roia”)

L’any següent marcarie un antes i un después en la freqüentació “excursionista”

d’isto coll. independentment de la Generalitat i de tota institució pública, l’empresa

“Carros  de  Foc”  (que  gestione  la  popular  ruta  amb  forfait  dels  nou  refugis

guardats del Parc Nacional) va llançar la ruta de bicicleta de montanya “Pedals de

Foc”, que (només evitant el túnel de Vielha) circumvale el Parc més exteriorment,
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per  pistes  forestals,  carreteres  i  camins.  La  ruta  passe  per  Coll  d’Oli  i  està

gestionada d’acord amb una sèrie de restaurants i albergs i “cases de pagès” (cal

entendre la versió amb hosteleria de les mateixes), i, atés que semble ser que els

ciclistes,  més  encara  que  els  excursionistes,  estaven  preparats  pra  les  “rutes

comercials” amb “tot inclós” (tiquet/certificat, llit, etc), el número de chent que la

fa cada any doble l’anterior. Tamé passen per Llesp, i carguen aigua a la font, allà

els  conto  cada  primavera.  Destinada  a  morir  d’èxit,  si  podrie  afegir;  pero

mentrestant, amb una intervenció d’establiment i un impacte d’ús molt baixos, fan

passar dotzenes de ciclistes semanals per Astell i molts pobles del maig a l’octubre.

Efecte notable a la seua escala, i potencialment beneficiós pra’ls habitants de la

Vall Fosca sense formalització in situ. Coll d’Oli si fa “famós”: aposto que ha sigut

més fotografiat per ciclistes que per excursionistes, històricament, i a pesar de lo

recent del fenòmen “mountain-bike”, només des dels anys noranta del XX. 

I  és que l’excursionisme o senderisme o trekking o hiking,  al  Pirineu al  menos,

només té categoria de recurs econòmic allà aon les carreteres no arriben, allà aon

els turistes naveguen l’alt Pirineu a peu de refugi en refugi i de poble terminus de

vall en ídem. É un fet, i costarà bastant d’animar els turistes a visitar el país a peu

de poble en poble. Ixo turisme de pobles si fa amb coche (anar a vere un parell de

pobles durant la tarde, potser pendre un café amb llet o cocacola; nar a fer una

volta a Astell antes de dinar) i no é només cosa de chubilats. Tot visitant del Pirineu

practique normalment unes quantes activitats turístiques, dins del mateix viache o

en diferents viaches o findes; potser només entre els estranchers que fan la travessía

del Pirineu n’hi ha un percentache significatiu de la categoría “sempre que ha anat

al  Pirineu ha anat  a  peu”,  dels  quals  la  gran maioria  hi  haran estat  una sola

vegada. 

Tot això, estimat a ojo de buen cubero. Això sí, si algo é constant en isto viatge, é la

cubicació de densitats, intensitats, impactes dels usos humans del territori (inclosos

ramaders i carreteres), sempre “a vista” de buen paisajero. O de paisano, vaia. 
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Foto 482: “El maquinista que feu la pista ere un artista!”. 

Tomàs d’Astell mi va donar un tocho roi que encara dure. Ell m’here explicat que

alguna borda trobaria més o menos aprop de la pista que hi here baixant cap a

Santa Coloma d’Erdo, i  que la cresta o carena cap al sudoest si  dive de Santa

Bàrbara. El mapa diu que l’indret si diu Crastes, a l’est del coll aprop de la Font

del Capellà (aon trobaves la pista), no vista, pero no pas lluny dels blocs calcaris de

la foto, tan artísticament endreçats; qui sap si no van ser un dolmen, tamé: en fan

prou l’aspecte. I d’alguna manera pot rimar amb el topònim “del capellà”, traduit

de “font-del-(dolmen-del-)chamán” referit a un enterrament real, concret en carn i

ossos, de la societat megalítica. Val a dir: som en una de les zones més riques en

edificis megalítics de tot del Pirineu. I en fin vai vere que un ramal abandonat de la

pista portave a una borda. Hera puiat 1075m, baixat 1150m, sis hores i ben dinat. 

9 de Churiol de 2004

Vai chaure a la part de la borda que menos amenaçave de desploma-se-mi al cap

durant la nit, i cosa estranya, no vai sumiar cataclismes. Esmurzat calmadament,

vai baixar amb la càmara lista.
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Foto 483: Borda de Crastes pel radé: Paller reformat amb teules no fa tant, i

cabana amb la cuberta original (foto solapada).

Foto 484: Borda de Crastes pel davant: Corral.  Encara se hi colen vaques i

ovelles a l’hora de mosquear. A punt de ruina completa (foto solapada).
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Foto 485: Borda de Santa Coloma d’Erdo, ruina. 

Foto 486: Larén, abandonat i boscant-si ràpidament. Al tossal de l’esquerra,

ermita de Santa Bàrbara, i per sota uns xops indiquen la font. 
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Foto 487: Santa Coloma d’Erdo, casa sola en ruina. 

Foto 488: Des del coll de Fades (1250m): Erdo, habitat i amb pachés, a la dreta,

i Sarroca de Bellera a l’esquerra (gran nau de tusinos a mig camí). Més lluny,

marcat per una cantera, la cimentera de Xerallo. Al fondo el serrat de Sant

Salvador de Santorens. 
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Foto 489: La Bastida de Bellera des del Noroest. 

Foto 490: Des de la Bastida de Bellera, el Pont del Diable sobre el barranc de

Sant Genís. L’horitzó primer é el Roc de Sant Aventí (1482m), i el més llunyà, el

Boumort.
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Foto 491: Un pallarés, un manchego i un equatoriano restauren a fondo el Pont

del Diable. 

Isto pont ere el motiu de la volta que estava fent. Mi van dir que si arribo a nar-hi

dos dies antes, no passo. I mi van preguntar que com sabeva del pont. Ma padrina

me l’here descrit:  nascuda a Estavill,  hi  anave amb les  nenes del poble i  feven

aposta a vere quina s’atrevive a passar; i la que hu feve, ere a quatre potes. Només

quedave un dels costats de l'arcada, l’atre here caigut, i si aribo a vindre dos mesos

antes, mi toque passar en equilibri invocant el constructor. 

Veus què bé... Un no sap perquè si pare de caminar dos nits a la pobla, hasta que

torne a arrancar, anshores trobe la raó.
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Foto 492: Estavill. Al fondo de la vall, la Pobleta de Bellveí; 

Foto 493: Antist des d’Estavill; enllà hi ha Montrós, Paüls i Pobellà; al fondo el

“gegantí” coll del Triador i el Montsent de Pallars. 
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Foto 494: L’interior d’Estavill, poble fortificat en atres temps, passarie per un

poble de l’Atlas. Un atre carrer cubert tinive la plaqueta “Calle Esterior”.

Foto 495: Frontera solana d’una casa d’Estavill, i terraplé aon feven el femer;

visible  una  arcada  de  descàrrega  doble  en  una  era  tancada  de  paret.  Cap

habitant permanent al poble. 
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Foto 496: La Pobleta de Bellveí, poble central de la Vall Fosca. 

De la borda del bibac hasta la Bastida tot per pista; el camí al Pont del Diable

estave arreglat pra baixar-hi un carretó d’orugues motoritzat. Al cap de poc vai

travessar un barranquet, i hi vai fer banyo i mossada. El camí cap a Estavill, cal

trobar-lo i va costar bastant. D’Estavill en avall, el camí vell ere prou evident allà

aon el tallave la carretera. Just después de fer la foto, vai encendre el telèfono i vai

trucar a Toni, i no van tardar ni micha hora a troba-mi. Mo’n vam anar a la Pobla.

Ixo dia vai fer de caramont, 365m, i de caravall 1285, en cinc hores, i ia va ser

prou. Fin, o casi, de les voltes pel Pallars.

Mi  vai  deixar  per  fer  les  fotos  antigües  següents:  una  de  la  Pobla  de  Segur

(descartada tamé al Camp 2001, Pinilla 1914, CEC nº 28.298, negatiu A-5040, aon

si veu l’abre de la Plaça de l’ídem ben chovenet), dos de Manyanet (Juli  Soler,

c1900, CEC nº 1.346, negatiu 1281 caixa D; Violant i Simorra, publicada 1949),

una de Viu de Llevata (Myhill,  publicada 1966), dos d’Erillcastell (Vidal, c1890,

CEC nº 6.671, negatiu 1057 caixa A; i Vidal, des de l’atre costat, CEC nº6.670,

negatiu  1056  caixa  A),  i  mira  que  Erillcastell  l’hai  vist  moltes  vegades,  quan

portavom les vaques a Erta i des de que les portem a Esperan; i Malpàs atre tant

(Vidal, CEC nº 8.058, negatiu 1298 caixa A), una del congost d’Erinyà (Pinilla,

1912, CEC nº 25.761, negatiu A-4566), i una de Sarroca de Bellera des del sud

(Vidal, CEC nº 8.053, negatiu 1296 caixa A). 

I encara dos de Gerri, una de Baro, i de Montgarri i d’Alòs que ia hi vai passar, ara
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en tinc fotos molt bones, de Krüger. Pero ia sabeva que no seria exhaustiu. De la

biblioteca de Jaca tamé hera escaneat coses d’Andorra, Tírvia, io què sé. I totes les

fotos a què vai renunciar de buscar-ne la repetició, va ser a sabiendas que potser no

hi tornaré mai més...

I enlloc de seguir buscant ermita o cabana, mi vai colar a un coche que que sabeva

que nave a la festa Pyrene, la que monte la revista El Mundo de los Pirineos, aguell

any a la Seu d’Urgell. Mochila, gos, tocho i tot quant. Allà mos vam chuntar a casa

de  mon  cusí,  acampant  al  jardí  amb  la  Txell  i  unes  amigues,  amb  Ricard  i

companyia, de concerts, exposicions, etcètera. En concret, l’exposició del fart de

riure: una de repeticions de paisatges pirinaics (casi tots urbans) de Juli Soler i

Santaló, que va ser quan vai entendre que el treball que io feva me’l robarien, i que

fent servir coche i hostals, un bon fotògraf se hu farie molt millor. I que, com ia vai

observar  a  l’arxiu  del  CEC,  segons  pra  quines  fotos,  si  eren  pra  publicació  o

exposició, el director avisave que se’n reservave el sí o no. En tot cas io no tinc el

capital pra reproduir la extensa mostra que voldria, així que esperarem a què el

faiguen públic penchant-lo a internet, cosa que els semblarà inconcebible, pero que

ia arribarà. I vai comprar llibres a la fira.

I saltant Kepa Junquera sota l’aiguat, tots sota el meu plàstic de bibac, i io enfundat

de goretex, hasta que tothom si va animar a arrancar els plàstics anunciants del

festival i mos van copiar, i la plaça ere un mar de cartells de la revista protegint la

festa que portàvom, tots mans amont aguantant les puntes dels plàstics col·lectius;

vai pensar que serie la foto il·lustrativa de la notícia del Pyrene a la revista següent,

pero no la van vere. 

I mi vai arribar atra vegada a peu hasta Adrall, i mi vai parar al cruse del Cantó

amb el dit estirat. No va tardar: ere dumenge i molta gent marxave de la festa. Una

dona cargada de canalla. Núria Garcia i Quera, que per descontat la coneixeva

com a autora de guies, i que al cap del temps, quan vai començar a traballar al refu

d’Amitges, mi va contar que mi vai quedar en la memòria de tots perquè la padrina

d’un dels chavals si dive igual que el gos Khumbu, li va agafar molta urgència de

trucar-la i aguell mateix dia si va morir. Pero aleshores no en sabevom re, tampoc

que acabaria sent profe de “geografia humana pra monitors” del seu fill. Pirineu.

Tornar a la Pobla va ser ben fàcil, pero no vai parar, i a la rotonda vai esperar
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moltes hores. Al final mi va parar un local, un de vingut amb els hipis, que nave a

buscar aigua a Senterada amb la canalla.  I a Senterada, rato; hasta que mi va

parar un xicot chovenet, que m’atansave a Xerallo; pero que al final se me’n va

portar a sopar amb ell a Avellanos, perquè l’ondemà currave (d’artista maquinista)

a la Vall de Boí i ia li nave bé de puiar per la nit a chaure allà, i  m’atansarie

amablement a Llesp. 

Pero la venllada a Avellanos, únic poble apart de Erta i Sas que hai conegut de

totes  les  valls  del  Valiri  i  Manyanet,  va  superar  de  molt  lo  que  d’entrada  ia

considerava la meua gran sort. Una vella de les que s'amaguen i tres homens al

poble, “cadú a ca seu”: un de vint anys pelats, un vaquer hipi de Barna, de trenta-

molts i un amb seixanta anys d’ofici de pastor, van compartir la venllada encabat de

sopar,  i  les  tres  històries  seues  mi van fer  sentir  que estava tocant  el  cor  d’un

Pirineu que é actual, que està a totes les valletes perdudes de vritat al fondo de

pistes infinites, el Pirineu aon el depoblament total é una amenaça clara, i dura,

pero els resistents viuen del treball i de la terra sense dipositar esperança en cap

futur turístic. 

Ruben mi va portar tard en la negra nit a Llesp, i amb la mochilla al coll vai nar a

trucar a la casa de Llesp aon quedave llum, ca de Fina. Hospitalitat bona pra un

bibac vora de casa. 

L’ondemà ere dilluns i van arribar Matt i Nimph. El dimarts ia arrancàvom des de

Llesp a les nou del matí, amb mochilla de la brena i tot apanyat pra reeditar la

marcha a l’Aneto, pateo en el qual, als quinze anys, tot va començar, com passe de

vegades. 

13 de Churiol de 2004

De Llesp, amb Nimph i Matt, pel callerís cap a Artigalonga i el coll de Sarreres, amb

una sessió d’espinaus i archelagres pra ensenyar al neozelandès la classe de bush que

hi ha al Pirineu; per la pista cap a Viraller i vermut al Chambonet. Per la palanca de

Massaneres cap al camí de Seu, Seu de baix i de dalt, coll de la Forca, pel camí hasta

Castanesa,  per  la  carretera  hasta  Fonchanina  i  per  la  pista  hasta  les  bordes  del

Posinqueso. Que són 1275m puiant i 690m baixant, i vuit hores.
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L’itinerari que més vam fer de xics: amb les vaques, el vint de mai, cap a Castanesa

per Sarreres, un dia i mig. I tornar a la tardor. I tot l’istiu anar puiant, i el terrorífic

calvari  d’aguantar triades les  vaques entre les  mil,  a l’hora de donar sal,  i  els

hómens de tota la comarca compartint churissos i botes, preguntant “i què, tu chic,

ia t’agraden, es vaques?”. Qué autèntic ere tot. Tamé hu é ara, d’autèntica, la vida,

claro. Pero llavontes érom nens i no mos pensàvom que tornaríom a fer ixos camins

només pel gust de caminar, des de casa a puiar l’Aneto. 

La  Marcha  a  l’Aneto  va  ser  l’activitat  més  grossa  que  va  montar  el  Centre

Excursionista  de  l’Alta  Ribargorça  en  la  seua  “primera  etapa”.  Va  durar  uns

quants anys, potser vuit. Va començar com la que estàvom fent natres al 2004, un

grup se’n va anar de Pont en tres dies a l’Aneto; l’any que hi vam nar amb Ivan i

Xepp érom seixanta; i va acabar amb límit de participants, i va morir perquè va

arribar l’era de les responsabilitats civils. Eren grans jornades aon locals i turistes

confraternitzaven, difusió del pirineisme per puro voluntarisme, etcétera. Pra natres

adol·lescents, que vam arribar els primers de la baixada i vam esperar als radés sis

hores, mentres miràvom la paella gigante d’Enrique, va ser una aventura fabulosa.

Porteo de mochiles, tamé, això sí. Hu van posar un punt massa fàcil, potser pr’això

si va saturar.

En tot cas natres, a la Marcha a l’Aneto, tamé tinívom membres d’apoio i membres

apuntats a partir del segon dia: La Borda de Tedó. La cabana en construcció aon

vam bibaquear el 1991 o 92, ara é cabana-refugi privat: Pero els de Tedó, encantats

de deixa-li la clau a Faïna. Allà mos trobaríom a la tarde amb tots. 
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Foto 497: Vilaller des de la pista del coll de Sarreres, que casi ni si pot fer cap

foto. 

Foto 498: Prats de Seu de Dalt. La carena del fondo é la del Corronco, i la de

davant la del Tossal de la Mina i Sarreres. 

Un professor de geologia de Barcelona, mi van contar, afirmave que el topònim “de

la Mina” si referive en isto cas a una explotació metal·lúrgica romana; pero no n’hi

ha rastre  documental  ni  arqueològic:  tampoc l’ham buscat  cap encara.  Només,

l’indret sobre Llesp dit “els Quadros”, topònim particular que hai sentit explicar

com el record d’un campament romà militar; hi ha allà dos o tres coves, alguna

bastant fonda, forats o avencs. Potser hi va haver el campament dels miners (potser
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soldats-miners) romans? Potser, com les pistes de Llessui, només va durar deu anys,

i  quan re  de  material  é  visible,  encara no s’ha  olbidat  el  nom dels  locals  que

observaven als colonitzadors.

Foto 499: Un bloc de granodiorita o similar repose sobre esquistos pero si fa

difícil de creure que el glaciar haigue arribat a dipositar-lo tan alt, al camí del

coll  de la Forca a Castanesa. Visibles Ardoné, Llagunes, Nerill  i  Senyiu, i  el

Turbón difuminat. 

Foto 500: Ribera, com el seu nom indique, al fondo de la vall del Baliera.
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Foto 501: Alta vall del Baliera; la càmara ha il·luminat com ha vulgut (o pra

senyalar:) els núvols i els teulats de casa Siscarri, únic exemple de poblament

disseminat a la vall, i un dels pocs puestos sense carretera habitats al Pirineu,

per  hipis  (claro.  Quants  puestos  així  hi  ha?  quinze,  trenta?).  A la  dreta

s’intuïssen els  teulats de Fonchanina, si  veu la pista cap a la  montanya i  el

Vallibierna (3050m) al fondo.

Foto 502: “El hombre del Pirineo es la especie en extinción”. Manifest publicat

al Heraldo de Aragón i clavat a l’iclésia de Fonchanina pra alliçonament de

turistes i passants. 
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Foto  503:  Pont  dels  Vados

(c1500m) sobre el Baliera o Valira

de Castanesa (segons ICC), sota de

Possinquesso.  Per  sota  de  la

construcció  moderna  en  blocs  de

formigó  (c1990)  hi  ha  l’arranque

d’un pont d’arc de mig punt, fet de

maons, ciment i pedra (c1960). 
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Foto 504: Bordes de Possinquesso. Repetició aproximada del clixé de Daumas

de 1957 (publicat 1974, foto 80). Daumas explique “Les bordes allunyades dels

pobles dins el vast circ de Bassibé estan aquí agrupades en un mateix barri a fi

de  facilitar  l’estada  que  venen  a  guardar-hi  el  bestiar  algunes  setmanes  a

l’hivern”. 

Posinqueso  o  Possinquesso  té  en  realitat  dos  agrupacions  de  bordes.  L’any  57

estaven utilitzades totes elles, i els freixos ben podats en donaven fe, plantats entre

les bordes i el fenassar. Els fems servirien pra abonar les cultíes properes, que ara

són prats i encara n’hai vist io mateix una colla de dallats i empacats, als anys

vuitanta. Diuen que només una de les bordes, la de la casa més grossa de la vall,

tinive bordaler tot l’hivern; les atres no podeven acumular tanta herba. Si veu ben

bé, a la foto, el abancalament amb espones, sense paret, aprofitat antes en mixte
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(cereal al pla i herba a la pendent). El barranc que surt si diu d’Estatalaó, i havent-

hi  tan  pròxim  l’indret  Pllanodobarra,  penso  que  molta  casualitat  serie  que  no

tinguessen  algo  que  vere  amb els  dos  monestirs  homònims,  Alaó  i  Obarra.  La

montanya de  Castanesa  é  immensa i  hi  ha  bordes  de  cases  de  tota  la  vall  del

Baliera; algunes, les més agrupades, mi fan creure probable una compra indivisa de

terra  desamortitzada;  encara  avui  la  Societat  de  Castanesa  està  dividida  per

accions,  pero  les  capceres  i  les  finques  que  s’heren  sembrat  són  maiorment

particulars. 

Foto 505: Possinquesso. Cabana de la borda de Tedó d’Ardanui, i ruina d’atra

borda més avall;  el  barranc de Pletinell  o  el  del  Frontó.  Abancalaments  de

Picalbo, hasta casi el mateix Coll de Salines (2181m) o Coll de la Font del Bisbe,

atra referència de possible propietat eclesiàstica de la montanya, en aguet cas,

una valuosa surgència salada.

A la  cabana  van  vindre  a  sopar  Faïna  i  Lyra  que  si  quedaven  a  chaure  pero

s’emportaven el coche l’ondemà; i mos van portar, apart de costelles i la clau de la

cabana, a Richi i Sertxi, i mochilles, grampons i piolets. Seríom donques cinc i un

gos, a la marcha. 
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Foto 506: Bancals i bordes de Picalbo (un teulat i uns quants freixos si veuen, al

sol, descentrats a la dreta) 

14 de Churiol de 2004

Matt i Nimph heren vingut a conéixer el Pirineu. Ia estan presentats al Camp de

Nova Zelanda, aon els vam conéixer mentres feven la travessia de vuit mesos de la

isla.  Nimph  m’here  escrit  aguella  primavera:  voleve  vindre  al  Pirineu  uns  dos

mesos pra fer una sèrie de pateos preferentment circulars, estructurats pra escriure

después una guia de senderisme pra’l mercat anglosaxó, que posés les coses fàcils

pra aprofitar els avions a Toulouse i Pau i fer rutes de quatre a sis dies. I així vam

quedar,  i  a  principis  de  Chuny  va  passar  per  les  Bordes  i  vam  revisar  mapes

extensivament. Pero que io sàpiga, no ha pas seguit el proiecte de guia. Matt vinive

perquè estave enamorat de Nimph i perquè l’hérom deixat intrigat amb la nostra

montanya, i va vindre amb el piolet a la mochilla. Així que va cometre el mateix

error que io al nar a la seua montanya: un piolet en realitat no fa falta si vas a

l’istiu, excepte pra fer alguns pics concrets (a les antípodes més que ací). I aixit

nàvom, expedició bilingüe, i amb piolets pra tots.
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Foto 507: (Lyra) A punt de marcha, a la cabana de Tedó. 

Foto 508: Matt, Nimph, Sertxi, Lyra, Ricard i Faïna a “la Biga des Aigüetes”.

La biga ere un dels punts de pas obligats que tiniva en isto  pateo:  una “presa

medial” de nou metros de longitud. Busqueu a l’Annex el capítul “Supervivències

de la  cosmofania;  el  poble  del  bosc”.  M’agradarie  tant  que algú la  datés,  anb

dendrocronologia o amb carbono-14... Les coordenades queden a disposició de la

ciència. 

De xic mi contaven la llegenda de la biga. No hu diven així, per descontat, perquè

tothom creu que la realitat é ixa: antes, tota la montanya de Castanesa, que només

té uns quants freixos vora les bordes, tot i començar als 1500m, ere cuberta d’un
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bosc molt espés. I que se hi here amagat una “tribu” de “chitanos” o “albins” o

“empestats”, i que pr’aixó el van cremar de punta a punta. “I prova n’é”,  diven,

“la biga des Aigüetes”, que va surtir molt ben conservada de dins del dipòsit d’un

esllavissament  de  terra,  al  puesto  aon  s’achunten  l’Aigüeta  de  Serra  Negra  i

l’Aigüeta de Bassibé, que formen el Baliera, quan feven la pista. É prou lògic que hi

haguès bones esbomegades d’erosió els anys següents a cremar el bosc. I potser ere

el bosc primari o primigeni, el post-glaciar. En tot cas, después si van trobar (potser

hu buscaven,  claro) amb uns peixents enormes.  La biga podrie  dir  quan va ser

l’incendi. Io crec que é un avet. Vai sentir a parlar o vai llechir que hi here un

document, que si existís deu ser d’Alaó o de Roda d’Isàbena, que ordenave aguesta

crema. Sempre quede recerca per fer: no recordo qui me’n va parlar, ni conec qui

me’n  pugue  dir  més.  Perquè  tamé  podrie  haver  quedat  enterrada  en  els

esllavissaments de morrenes de fa quatre a deu mil anys. 

Voleva vindre a fer aguesta foto des de que a Toulouse, l’any 2000, vai lligir que

vàrios  documents  eclesiàstics  ordenaven  al  segle  XVI  i  XVII  la  crema  de

determinats abres i boscos del vessant nord, per a lluitar contra es cultos paganos,

que encara estaven arrelats molt fort (Soulet). Quan vai tornar als Aigüetes el 2002,

no vai trobar la biga i en vai haver de preguntar, i mi van dir que la van estirar pra

ficar-la de pont vora la borda de Franchulí.  I  allà vai fer plantar, d’escala,  als

amics. Diva que é una presa medial fenòmena perquè done peu pra explicar una

història  molt  interessant.  Te  hi  agafes  i  ti  servís  pra  demostrar  el  món,  la

interpretació del medi, el paisatge. 
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Foto 509: Ambient àrid del vessant sudest del Tuc de Rocas Trencadas (2755m).

Foto  510:  Vall  de  Coronas  i  Pico  Maldito  (3350m,  al  cap  de  les  crestes

enbromades) a l’esquerra; Vall de Llossars i Pic de Russell (3205m) a la dreta.

Vam seguir el camí per l’obaga de Calbarés pra entrar al coll de Serranegra pel

sudoest; en realitat el coll té tres quilòmetros de paisache castigat pels llamps, de

terra ondulat de pissarres meteoritzades amb les vistes del més alt granito axial al

nord, i la infinitud de prepirineus al sud. Allà vam fer un cafè, i mos vam animar a

menchar; la brisa no molestave. 
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Foto 511: (La pedra de baix) Un poc més avall de

les  ruines  de  la  cabana  (2300m)  del  barranc  del

Muñidor,  que  valdrie  la  pena  excavar,  vai  trobar

una lloseta foradada que podrie ser del teulat de la

cabana;  é  tan  chica,  i  é  tan  poc  probable  que  la

cabana fos cuberta de lloseta,  per molt important

que fos l’orri que hi here,  que atres hipòtesis són

possibles. 

Pensava atres hipòtesis, i eren istes: S’assemble més a una illa, les pedres amb forat

i forma de cap de llama o alpaca que atessoren quíchuas i aymaras als Andes com a

garantia  de  fertilitat  dels  ramats.  Tamé  podrie  ser  el  divertiment  o  la  broma,

conscient o no, d’un turista o un pastor, o una pràctica de tècnica. No semble que

calgue anar a buscar la cantera de pissarra tan lluny, a la vall de Benasc. Inclús

me’l puc imachinar més que enlloc, penjant, amuleto, del coll d’un animal; o menos

probablement, com a part d’unes “boleadoras”. 

El orri està demostrat pel mero topònim, i la ruina de cabana diu prou el resto.

Foto 512: Bonsais de pi negre pluricentenari, aprop del riu de Ballibierna.

Vam fer  1045m caramont i  705m caravall,  i  deu tranquiles  hores  hi  vam estar.

Tanmateix vam arribar al Refugio de Ballibierna o Cabaña de Pescadores, amb

prou temps pra tranquilament renta-mos els peus i fer sopar.
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15 de Churiol de 2004

Foto 513: Al centre de l’horitzó hi ha el Ballibierna (3062m), i cap a la dreta la

Tuca de Bassibé  o  Baciber (2725m),  la  de  Castanesa (2861m) i  el  Gallinero

(2732m). Pel davant hi ha la negra serra de Serra Negra; en baixe el barranc

del Munyidor; i boscos de Ballibierna. 

Foto 514: El Coll de Coronas (3186m). Khumbu sobre el glaciar de l’Aneto;

vistes del Gallinero, Serra de Chía i Cotiella. 
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Foto 515: El cim de l’Aneto (3404m). Khumbu va passar el pont de Mahoma en

lliure. 

La creu, si veu si hom se hi fixe, està inclinada: el vent o “els vàndalos” la van

derribar del seu peu, i atres la van redreçar enterrant-la de blocs. Pero ara domine

(tal com m’ha surtit la foto) la Pilarica dels Montañeros de Aragón a la creu del

Centre Excursionista de Catalunya. I aixit é: la titularitat del refugi ia no é del tot

seua, después de pactar amb l’achuntament de Benasc; els catalans no fan l’Aneto

més que altres ibèrics ni més que els francesos, etc. S’està aragonitzant, en tot cas. 

En  tot  cas,  avui  dia,  pra  fer  la  foto  demostrativa  de  cumbre,  no  cal  enfocar

referències de la vall i  atres pics perquè la ferralla de cada pic està allà com a

atrezzo. Als pics que no tenen ferro no hi va ningú for ages. La imposició de ferro

que manifeste idees i col·lectius en cride d’atres: Caixes de llibre de cumbre sense

sentit,  encara  que  bé  hi  ha  els  que  chuguen  a  dipositar  i  recullir  tarchetes

certificants (dos casos de bascos conec io, i el mític “tots els tresmils en un any”

dels lleidatans); creus i plaques de celebració, d’agraïment, de família, de clubs.

Pegatines sobre el ferro, rotulador i navalla sobre ambdós. I draps que penchen i

resen. Podeu trobar una A d’anarquia a la foto. I lo més curiós: cap fita al cim. La

importància social d’un cim si medís per la ferralla que té, i  aguesta dóne prou

informació  de  quines  societats  són  implicades.  Podríom dir-hu  com  a  hipòtesi,

admitint que hi hará societats que hi puien sense la mania de perpetuar-se-hi, i

destacant apart el filat de vèrtexs geodèsics, i llavontes cubicar el ferro dels pics
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pirinaics i dir un ordre. Aneto, Pica d’Estats, Monte Perdido, Canigó, etcétera. Les

cues de l’Aneto a l’agost són terribles. Pero ia els hu vai explicar, als estranchers,

que el Pirineu en cheneral està casi tan buit de caminantes com Ka Tiritiri o te

Moana.

Vam baixar tot el glaciar patinant la neu molla, i quan vam arribar al planell de

Senarta, vai vere una senyal al coche de línia de Benasc: Perros no. Mi vai calçar

kets i ia nava a colar amb Richi, xinoxano hasta l’Hospital, pero al final un taxista

mos va fer bon preu incluit a Khumbu. I va dir que la mochilla que més pesave ere

la  de  Nimph.  Un  chornal  de  1455m  puiant  i  1695m  baixant.  A  Benasc  mos

esperaven Oriol, Faïna i Lyra; tots esvalotats perquè l’ondemà serien es falles de

Taüll, vam fer una birra i cap a casa. 

16 de Churiol de 2004

Vam anar a Taüll i vam puiar al Faro, amb Matt i Toni. Rantiners i falles, allà eren

tots. Al final del sopar va començar a ploure una miqueta, i impacients, mo’n vam

anar tots cap a davant.

Ploieve més, la chuventut cridàvom, i digú si moieve. Mos va caure un xàfec al

damont que mo’n recordarem tots sempre, i venga cridar, i re. Haríom pugut surtir

encesos i arribar a baix un ratet  antes, pero ia ere tard. Una pinya de trenta o

coranta persones si va formar sota un plàstic com el meu de bibac. Els de fora,

simplement buscant el calor animal; io tamé hi vai estar un rato. A la furgo, que hi

tiniva la mochilla, hi here al menos cinc coses diferents pra atura-mi l’aigua; igual

deve pensar tothom. I anava amb samarreta, perquè guardava el charsé d’alpaca

aixut, pra quan parés, com a seguro de vida. 

I “la nomenklatura”, els vells fallaires que atres anys cridaven “malhechors!” a la

chuventut, no si veieven enlloc. No vam encendre pr’això. Mo’n chermà i io, “com

que no som del poble hu podem dir”, al principi de l’aigua mos vam afartar de

cridar  “Foc  al  faro!  Foc  al  faro  i  avall!”.  O  ere  que  esperàvom els  turistes?

Después,  ere tot  tan moll  que i  ia  no quedave més opció que fotre el  camp. El

primer, Manel de Sília, va fer un mecagondéu d’ací allà, va rebotre el rantiner i va

anunciar  que se n’anave.  Alguns el  van seguir.  La pinya seguive feta;  quan va

130



Viatge(s) d'exploració geogràfica pel(s) Pirineu(s) del segle xxi. Primera part

afluixar el chàfec els “amos” del gasoil d’encendre van fer penrre quatre o cinc

falles i van organitzar que les seguiguéssom tots pel camí de puiada. Que va ser una

aventura total, i les botes no van parar de passar entre les mans desconegudes. I

Matt, fent honor al clima del seu país, d’impassible bon humor, fent saltets. I Toni

dive, “si se mos quede algú aquí dalt morirà d’hipotèrmia”.

Va parar de ploure, i hi va haver festa, i Matt dive que estave maravillat, perquè les

falles de Taüll si corren cada any, pero que no si córriguen, no passe casi mai.

Bellita va acabar de cremar el seu rantiner a davant de casa, plantat. Durant la nit

vai sabre que la nomenklatura estave amagada a dins del faro, i lo més gros de la

tronada el van passar ben tapats per un pi molt respetable que la chuventut porte i

plante cada any. 

Cosa que mi fa somriure, perquè io, que com a invitat a les falles no opino (ni sé

ben bé qui é que mane, si é que mane algú), com l’antropòleg divertit (que constate

que en el ritual, l’espai del faro és un espai liminar, tabú, les jerarquies són altres,

se hi confirmen els dos passos d’edat social, com a iniciàtic i com a retiro) penso

que els que baixen al davant ia van innovar, retornant les falles de la Santeta al

Faro i portant invitats i petardos, i els que baixen al radé innovaran, com inventen

el “toca-coixos”. Passaran els anys, i quan baixaran a davant explicaran que antes

no hi correve cap dona, i els que ara encara no baixen no entendran mai per quina

raó deve ser així. 

La  qüestió  serie  més aviat,  entenc  io,  que  “antes  per  antes” les  dones  estaven

excusades del ritual, no pas excluides. Antes deve ser obligatori pra tots els homes

sans. Com a Isil, aon la duresa de l’assunto é gran, i saben prou que antes no n’hi

here cap,  pero si  ara vol  córrer  una dona,  benvinguda.  Pero casi  només hi  ha

homens. Ells ia han innovat, els d’Isil: Associació de Fallaires, i  repartiment de

falles pel responsable de l’any.

I pocs se’n recordaven, pero ia here passat al menos un atra vegada, de no córrer

per ploure, el 1990, quan puiant amb Ivan amb les falles, sota l’aigua i la broma,

vam trobar a Sergi de Maria amb la garrafa de gasoil, i cinc més una mica més

grans,  que  ia  baixaven amb les  falles  moches:  ningú més  que  els  chavals  here

intentat surtir de casa. Les falles si van córrer dissapte i listos.
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I tamé parlava, durant la nit, birra a la mà, de puiar al Faro: quines fotos més

majes si podrien fer, de l’astesa de falles i rantiners a l’arribada del sol. 

Quan l’ondemà a misdia va arribar Matt al Prat de la Pachamanca, va contar que

here puiat al Faro a les set i micha del matí. Allò, efectivament, ere tot una estesa de

falles i rantiners deixats de qualsevol manera, els restos de la batalla que d’allà va

fer baixar cent vint hòmens. Va arreplegar tots els rantiners que va trobar i moltes

falles i va fer una fita de cinc metros (é molt alt, Matt), una piràmide de teia. Va fer

molt sol tot lo dia, i a la tarde, els primers que van arribar se hu van trobar, tot

eixut.  I tot  va anar bé. Pero a Matt no se li  va ocurrir fer la foto dels falles a

l’herba, ni de la piràmide. Se li va ocurrir que s’aixugarien quan ia hu here fet: va

començar com un joc o com un art.

I les falles, aguell any tamé, si van cremar dissapte, i listos.

Foto 516: (Lyra) “A vere, es que porteu es rantinés més grossos, quedeu-vos a

radé!”.

27 de Juliol de 2004

“Demà a primera hora estaré caminant”... Tres semanes han passat –isto diari no mi

salve. Dotze dies des de la última jornada de la marxa a l’Aneto. Aleshores les falles

fallides de Taüll, la Pachamanca, les falles de dissapte, la pila i el ball pla, el dilluns

baixar a Lleida i puiar el dimarts, parades; dimecres al matí estava amb la motxilla
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prou feta pra marxar a la montanya a temps de la festa de Llesp i en alçar-la vai

quedar enganxat de l’asquena; però molt: bloqueat dos dies. Vam baixar al metge a

Barna, i mi va receptar passar de un a dos totxos. I llavontes ia ere la festa, aixit que

arrimar l’hombro i pillar les grans tajes i tuti quanti. Dijous torno a tindre metge.

Amb una mica de sort,  el  primer d’agost  puc tornar  a estar caminant.  Aixit  que

seguint el repòs prescrit pel metge, hai vingut a Lleida a deixar-mi estimar i a vere si

puc escriure algo de profit. Però no precisament al diari. 

31 de Churiol de 2004

Quan vai tornar a arrancar, la llibreta de “diari personal” si va quedar a casa

perquè no caleve tant pes a damont. Amb la llibreta de fitxar itinerari i fotos nava

més que sobrat. Massa faenes juntes! I aixit vai seguir: els meus pares si van oferir

a  recuperar  la  furgoneta  d’aon  fos  pra  achuda-mi,  i  me’n  vai  nar  al  Refu  de

Bonansa al tard, pra estar sol, que així ia haria començat a arrancar, i l’ondemà

deixaria el  cotxe a casa dels meus tiets  a Suïls  i  endavant...  Tamé era deixat  a

Khumbu a Llesp, perquè no s’here portat gaire bé. 

Mi  deixava  fotos  velles  que  ia  no  repetiria  durant  isto  camp:  una  de  l’estret

d’Escales (F. Bordes, 1890, CEC nº 8.247, negatiu 3200 caixa D, diaposotiu 358

caixa Bordes) que ia hera repetit, entre Camps, d’un atre autor; dos de la plana

entre  Aulet  i  Castarné  de  les  Olles  (Krüger,  publicada  1935  foto  7;  Violant  i

Simorra, publicada 1949); cinc de Pont de Suert (Vidal, 1988 (des del sud), CEC nº

26.057, negatiu 202 col. 18x24; Vidal, 1902 (des de l’est), CEC nº 6.658, negatiu

1044 caixa A; Soler Santaló, c1903 (des del sudoest), CEC nº 1.348, negatiu 1283

caixa D, diapositiu 3860 caixa 78; autor i any desconeguts (“Avi captaire de la Vall

de Boí” als porchos de Pont), CEC nº 6.183, negatiu L-566, diapositiu 1325 caixa

27; Violant i Simorra, publicada 1949, “els pastors”; autor desconegut, el pont del

Pont de Suert antes de 1960, postal familiar; Daumas 1962, de les barraques de la

chessera, publicada 1974 foto 91); dos o tres de Llesp, de l’archiu familiar; una de

Castilló (autor i any desconeguts, CEC nº 5.895, negatiu 3478 caixa A, diapositiu

948 caixa 19); una de Viuet (apart de la de Vidal citada al Camp 2002, pero tamé

Daumas 1958, publicada 1974 foto 33); una de la borda de Maneló (Daumas 1963,

publicada 1974 foto  82);  una de  Vilaller  (Vidal,  1892,  CEC nº  26.059 i  6.203,
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negatiu 219 col. 18x24) que no vai buscar quan hi vam passar uns dies antes, i

encara un “panorama de la Maladeta des d’el Pic de Vallhibierna (Soler Santaló,

c1902, CEC nº 662, negatiu 649 caixa D). Tot això no hu vai repetir. Vai canviar de

bloc de fitxes de fotos, pra nar endavant. Istes no quedaven descartades per quedar

lluny del  recorregut,  sinó per  estar  prou aprop de casa com pra montar-hi  una

excursió curta. Pero hi ha excursions molt properes que encara estan pendents. 

Me n’anava per fi a explorar el ponent, i el pròxim punt de trobar mapes, fitxes,

recanvis i companyia coneguda serie Torla. 

Vai arribar a la tarde al Refugio de Pegà, dit la Ponderosa o el Refu del Fin del

Mundo, terme des Les Paüls. Vai caminar hasta el fin del mundo, i vai tornar. Vai

fer cent tiros amb la fona. I quan nava a fer sopar, vai sentir una moto. Va arribar

un chicot, si va presentar, i va dir que ara viniven, el resto. 

Eren de Beranui, de Capella i d’ixos pobles: per contrast amb la chent de la Vall de

Benasc,  no mos va costar re  d’entendre-mos en ribagorçà.  En va arribar  hasta

contar  disset:  no  eren  cap tots  residents  tot  l’any,  la  maioria  eren  emigrats  de

segona generació, criats els istius de sempre al poble. Amb ixos, castellà. Mudats i

mudades,  mitat  i  mitat,  viniven  a fer  una enta  de  truites  al  Refu,  i  naven molt

armats: les coranta truites que eren acumulat els locals al conchelador pescant a

mans a la primavera, cinc litros de vi que no va arribar al sopar, una cantitat de

cubalibre al·lucinant, un pernill sancer que vam tallar recho, etcétera. “Guarda el

sopar! Talla chulla!”, cada tant mi cridave el que mi feve més amic, “qué! heras

vingut ta estar sòlo, i mira!”. I venga riure. Io cuidava el foc, passava cigarros i

disfrutava de la seua animació, mentres mirava de vère que no m’angatessen del tot.

Mi van preguntar per la festa de Barruera, pero al final van tirar cap a Villanova;

tamé hi here festa aguella nit a n’un tercer puesto pero ia no me’n recordo. 

Lugar de poder, el refu; quan mi vai quedar sol, vai estirar el sac al banc del foc i

mi vai quedar frichit. Mi creuré al matí que hu hai sumiat?, pensava. 
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1 d’Agost de 2004

Havent dormit al refu de Bonansa, vaic amb furgo a Suïls, parant a Coll d’Espina a

fer fotos. 

Foto 517: Coll d’Espina (1396m), la Pedra dels Tres Bisbes, la Taula dels Tres

Bisbes i una capelleta d’advocació desconeguda. No si sap quins bisbes eren:

Roda, Seu d’Urgell i Cominges? Tamé se hi trobe un plafó informatiu turístic

modern de la Diputació General de Huesca. 

Primer esmurzar a Suïls a ca d’Antón. Segon esmurzar a Suïls a casa dels hereus

d’Antón. Dinar a Villarrué (a dos kilòmetros), a casa de la Mercé. 

Pel camí vell, passar el pont de mig punt sobre el Isàbena, hi ha el molí vell de Les

Paüls. El va comprar una empresa, i ara en veic el nom: Tropikal Fish, S.A. Tal com

me hu van contar esmurzant, ere cosa de fer uns meandros de riu artificial amb

l’aigua concedida a la mola, que no deve haver prescrit; de passo, amb la força

hidràulica, aprofitar pra fer llum que escalfe (i mou potser) l’aigua; llavontes, pues

el negoci é llogar canyes i vendre forfaits de pesca. “No sé cap si hi nirà digú!” No,

claro. Mi sóne tant la història... Com a Bossost, aon amb la concessió d’aigua de la

mola van montar un criadero d’esturions pra fer caviar, i regulen temperatura amb

la llum que fa l’aigua, pero per si de cas no n’hi ha prou, els donen permís pra

construir un electrogenerador de gas. El dipòsit de gas tamé estave a Las Paüls: i el

negoci é fer llum de gas i vendre-le-hi com a sobrant a la Endesa o a qui tóquigue.
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A Bossost ia fa anys que diuen que en cremen un tràiler-cuba diari, de gas. Diari! I

només fa un parell d’anys que tanmateix va surtir a la venta el “caviar aranés”.

Negoci, sí... Màquines de fer quartos casi sense personal.

Foto  518:  Porta  d'una  casa  de

Villarrué: 1785; molt interessant. 

Foto 519: Casa Arcas. La casa més alta d’Aragó, 1580m, o del Pirineu aragonés.

Que mai se sabe. Farreloro de Sanfeliu, que la té arrendada, arrugue herba. 
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Foto 520: Villarrué des de la colladeta de Rins. El poble més alt del Pirineu

aragonés,  títul  compartit  amb Sarllé  (Cerler).  Se’n  veu la  terra  roia  en  un

parell de puestos. 

Foto  521:  San  Valeri;  a  l’horitzó,  el  Turbón  (c2400m)  i  el  Baziero  (segons

ortografia ICC; 2116m)

Per la pista vai cap a Arcas. Corregit cap al camí de Rins per German de Farreloro,

amb resultat de jabalinisme (no per perdut, sinó perquè el camí està brut). 
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Foto 522: Casa Rins des de la Colladeta. Nom d’origen germànic? Valleta i títul

de senyor donats per la col·laboració a la “reconquista”: la propietat encara é

custodiada per la mateixa família. 

A Rins, brenar amb la nora, Maria, Eric, i més família, i canalla. Valientemente han

emprés la restauració de la casa sola sense buscar-li cap vocació turística més que la

familiar. La padrina se’n recordave del geòleg alemà que va fer la foto, aon surt la

família  posant;  la  uralita  que  si  veu  sustituís  la  cuberta  de  lloses.  I  m’han

acompanyat per la pista hasta enfocar-mi al camí de la collada de Bissaurri o Serrat

Roi  (boscant-si,  tamé),  enfilant  no  cap  a  la  tuqueta  d’Arcasmoros  sinó  cap  a

Penaladona (“Aon despenyavan las donas, antes”); allà hi here un ramat i hai seguit

la  parella  de  pastors  hasta  la  cabana  de  Urmella;  m’han  deixat  chaure  allà  si

aceptava chaure amb el gos. Deputamadre, Focalfaro! Ara trone i llampegue a tope, i

plou una miquirrina de re. Hai fet 790m de puiada i 195m de baixada, que si deu fer

en tres hores, pero me n’ha costat vuit!
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Foto 523: Casa Rins o Rhins. Repetició del clixé de M.M. Klausman (c1960,

publicat a Daumas 1974, foto 78: “Casa de Rhins. Tipus de pardina. Remarcar

l’amplària i el nombre del bastiments d’habitació i explotació, la torre d’angle i

l’espadanya sobre la capella”) A l’escut, “l’ave fènix que crida Solana”; al de la

porta interior, 1307 o algo així; al de la porta de fora, 1760, tamé aprox. El

paller i corral de la dreta el van fer a principis dels 1950 i en vint anys van

quedar buits. 
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Foto 524: Cabana d’Urmella (2100m) antes de la tronada. 

2 d’Agost de 2004

Foto 525: El Turbón i el Bassiero, i Bissaurri (Bisaurri). A primer terme, restos

de la cabana vella de la montanya d’Urmella.
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Foto  526:  La  cabana  d’Urmella  i  la  Tuca  d’Arcas  Moros  o  Arcasmorús;  a

l’extrem esquerre, la pista que va a la montanya de Bellaio o Belallo.

Foto 527: Bissaurri, Castejón de Sòs al fondo de la vall i Chía a la seua valleta

lateral. El Cotiella al fondo dret. 
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Foto 528: Refugi nou a el Mallo o las Pllanadas, completament buit com si no

l’haguessen acabat.  “Zona de despegue” de parapentes  i  aladeltes.  Serra de

Chía (més lluny, Cotiella), Collada de Sahún o de Chistau, i pics de Eriste o

Grist. 

Foto 529: Just antes de la collada de l’Ampriu (visible, 2300m), en un tarterar

penchat, dos pletes i dos cabanes. Bueno, “los muy restos de”! Orris establerts

al pichó terreno, probablement al XVII o XVIII, i explotats hasta el XIX. 
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Foto  530:  Sota  de  la  collada  de  l’Ampriu,  discos  de  senyalització  de  pistes

d’esquí  i  atres  plàstics,  hasta  deu.  A la  dreta,  instal·lacions  superiors  de  la

Cogulla (2384m). Al fondo el massís de Lardana (3369m). 

Foto 531: Encara més plàstics pra contar, al mateix puesto sota la collada de

l’Ampriu.
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Foto 532: Collada de Lliri des de la Collada de l’Ampriu o Empriu; immediat,

el  Pico de Sarllé (2409m). A la dreta,  la Maladeta (3404m) i  a l’esquerra el

Perdiguero (3222m). Instal·lacions d’esquí mecànic i canons de neu artificial.

Foto 533: L’Ampriu (1910m), planell aon hi ha les instal·lacions mes noves de

“Aramon-Cerler”. Cada cadira té el seu hangar; pàrking, instal·lacions de neu.

A la dreta, cabana de cúpula apuntada de formigó, una cabana pastoral de la

època anterior.  Al  radé serra del  Cubilar i  Pic  de Passolobino o Pusolobino

(2789m). 
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Foto  534:  Sarllé.  El  poble  vell  s’identifique  per  la  falta  de  simetries  i

aliniaments de finestres. L’edifici més proper é el Refugio Militar. A l’horitzó,

Tuca de Grist, Agulles d’Ixeya (2837m) i Perdiguero.

I a Sarllé hi ha el chermà de ma mare, el chic, que quan van obrir les pistes se n’hi

va anar, primer va obrir el Bar Ski, dins d’un corral de la part vella, pra’ls vells del

poble  que  hi  chugaven as  cartes  pel  matí,  i  pra’ls  esquiadors  per  la  nit;  l’any

següent si va fer monitor d’esquí, i al cap del temps va obrir, amb el mateix soci del

“Ski” i d'altres, la Borda del Mastín, bar i braseria. Vai nar directament al bar,

perquè ere prou l’hora de fer dinars, i “tal dit tal fet”, vai dinar amb la seua filla –

ma cusina Andrea–, vai aparcar la mochilla, i per la tarde vai nar a pasear sense,

pel camí vell que baixe a Ansils o Anciles. 
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Foto 535: Sarllé o Cerler. Repetició impossible del clixé de Juli Soler (c1900,

CEC nº 733, negatiu 719 caixa D).

Dic impossible perquè fa cent anys apenes una fila de pallers separave el campanar

dels  prats.  De tota  manera encara si  veuen parets  de pedra de l’antic  sistema.

Conten que quan va arribar la empresa que farie les pistes, a començaments de la

década de 1970, tothom va vendre al preu que van vúlguer perquè van prometre la

carretera. Ere això o la despoblació. Si van deixar plantar les estaques de propietat

a la porta de les eres; molts no van guardar ni un hort. Els de pistes van prometre,

apart dels quartos, que un tant per cent dels metros venuts els els retornarien ia

urbanitzats; pero mai hu van fer. (Encara están en litigi avui, els veïns: Heraldo de

Aragón, 15 de Novembre de 2007.)
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Foto 536: Cimintiri d’Ancils. A l’esquerra, nichos moderns pero amb aspecte

“retro”,  de  cabana.  A la  dreta,  mausoleu  amb  aspecte  més  retro  encara,

neoclàssic, ni qui tan “gran” que el pugue necessitar. 

Foto 537: Camí rollat –bueno, alguns

trossets–, molt majo, entre dos freixos

centenàriament podats. 
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Foto 538:  Detalls  urbans d’Ancils

1.  Pedra  vertical  de  funció

inexplicable, capelleta d’una peça.

Foto  539:  Detalls  urbans d’Ancils

2.  Baldador  i  tachons  del  segle

XVII (?), i vàries A gravades.
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Foto  540:  Detalls  urbans  d’Ansils

3.  Mini-Bàsquet  aprop  del

campanar. 
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Foto 541: Eriste  o Grist des de la  riba oriental  de Linsoles.  Vaia: Repetició

inversa del clixé de Juli Soler (c1900, CEC nº 751, negatiu 737 caixa D).

Hi falte la presa de Linsoles, claro, com a la meua foto tamé hi ha surtit una tuberia

de pressió que porte aigua de la preseta del riu d’Estós, i potser de l’Aigüeta de

Grist. Les façanes que miren la carretera poden arribar a tapar el campanar.

Passat  l’embalse  de  Llinsols  o  Linsolas  o  Linsoles,  vai  puiar  la  carretereta  de

Guayente, el santuari-adoratori-punt de vigilància evident de la vall, i ara escola

d’hosteleria. En tiniva una foto vella que no si podeve identificar, de Krüger (1927,

Col. Jaca nº 275). 
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Foto 542: Sahún: Su iglesia. 

Sahún se hu diuen els de ca d’Antón de Suïls, un patronímic vingut de Ballabriga, i

io; de molt chic vai deduir que un dia va emigrar algú de Sahún cap a un atre poble

i com que antes no existiven els apellidos (això mi diven els medievalistes de la

UdL, que si preneve el nom de la casa i prou), pues José “de Sahún” acabe com a

José Sahún. Aixit que d’alguna manera una o un antepassat nostre va ixir d’ixo

poble; ere visita obligada. Vai puiar al campanar per una estranya escalereta...
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Foto 543: Sahún: vista des de la carretera. Repetició poc encertada del clixé de

Juli Soler (c1900, CEC nº 820, negatiu 806 caixa D, diapositiu 5418 caixa 109).

Al radé, tuca i barranc de Cambra. 

La foto de Soler està presa des de bastant amont, potser des de l’ermita de Sant

Pere Màrtir; ara hu veic. La carretera hi ere, el 1900, al menos com a camí de

carros Castejón-Benasc; dubtem que passés el Ventanillo (o Bentamillo). No molts

canvis, fet i  fet: els cables, la grua, quatre cases renovades i tres hotels vora la

carretera. Per dins, pra ser que som a l’agost, ben poca chent. 
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Foto  544:  LinSoles,  urbanisació  de  lujo.  Su  campo  de  golf,  su  ambiente

exclusivo... Entre Grist i Ansils. No cal buscar el poble vell perque no n’hi ha. 

I me’n vai tornar a Benasc per l’atra riba de la carretera, tiniva prou tarde i hi here

prou un camí alternatiu a l’asfalto. Allà ma cusina i sa chermana mi van puiar

amablement hasta Sarllé de vuelta, cosa que no vai contar pas als metros navegats,

que van ser 535m puiats i 1405 baixats. Vam sopar enraonant mentres el restaurant

nave a pleno ritmo. 

Foto 545: “Salvem les bruixes!”

A Suïls  m’heren parlat  de la  festa que farien per primera vegada ixo any: una

representació històrico-dramatúrgica del chudici i lapidació de set bruixes al segle

XVI, set xicotes. El capellà en va trobar els documents a la golfa del campanar, i

allò va confirmar un topònim que relacionave un prat amb set túmuls de pedra amb

l’asunto. Hasta aleshores, tothom harie tendit a pensar que els monters de pedres

serien el resultat d’espedregar, buscant la explicació més senzilla, pero allà estave
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el topònim amagant durant quatre segles la vritat.

Bueno, una amics mi van contar com here anat tot: Van fer la opereta amb les set

mosses lligades de mans, i van preguntar a los “vecinos de este lugar” (interpretats

pels  assistents)  si,  demostrat  que  eren  quedat  culpables  de  bruixeria,  les

condenaven a mort. “Sí!” va cridar la multitud, “sí!”, suposo que perquè naven

preparats pra vere un drama). I les van penchar, fidels al document i més fàcil de

representar que la realitat: io tiniva entés que al s. XVI les van lapidar a dins d’un

forat  i  allà  van  quedar  (pra  fer-hu  en  teatro  harien  pugut  repartir  “pedres”

simbòliques  o de  porespán,  pero,  qui  tirarie  la  primera pedra?).  “Oh!” mi  vai

exclamar,  “no pot ser!” i  pels  camins vai  nar traçant un plan pra rescatar-les:

faltave  un  personache,  no?  Mi  posaria  unes  banes  de  crestó,  unes  pells,  i  ben

emmascarat i amb fum de pèl de ben pudent saltaria a la tarima i me n’emportaria

les bruixetes, ia que el poble de Les Paüls, al cap de cinc-cents anys, encara no here

entés que la lapidació no sol·lucionarie la misèria de les cases pobres, i que la

bruixeria ere sobretot  la  invenció d’una iclésia aceptada a miches,  maldant per

acabar  amb els  paganismes  que  encara  si  mantiniven,  si  no  amb altars,  sí  en

coneixements d’etnobotànica, que diuen avui, i en rituals de coves i fonts. 

Pero no va caldre. Observadors interrogats l’istiu del 2006 mi van explicar que el

poble here cridat “Que no! que no les penchen!” i el chuche les va indultar. Bueno,

pus menos mal.

3 d’Agost de 2004

Marino  mi  va  portar  de  bon  matí  cap  al  càmping  “la  Borda  de  Chuisé”,  que

funcione sobretot com aparcament de la vall d’Estós. I amont per la pista.

Vàries vistes antígües de Benasc quedaven per repetir. Per la tarde del dia antes vai

puiar al cimintiri del poble a vere si trobava al menos un dels punts de vista pero no

hu here. Un clixé de Juli Soler  (c1900, CEC nº 691, negatiu 677 caixa D); un de

Daumas (1958, publicat a Daumas 1974 foto 18; comente: “Vista de conjunt del

melic glaciar de Benasque, excavat en esquistos silurians i tancat en avall pel pany

de calcàries dovonianes de Sahún. Els prats de dall cobreixen el fons, pero no hi ha

pas bocage perquè les parcel·les són grans i els conreus no han desaparegut sinó de
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fa  poc”);  del mateix autor i  any,  vista  dels prats i  pic de Sarllé des de Benasc

(Daumas  1974  foto  19;  amb  la  llegenda  “Sota  la  vall  suspesa  de  Cerler,  els

pendents són ocupats per praderies bocagères barrejades amb bosquets”); un clixé

del pont de Cubera, que no vai trobar (autor i any desconeguts, CEC nº 2.643,

negatiu 2047 caixa D); una vista indefinida de “La Ribera de Essare” –riu Éssera,

suposem– de Juli Soler (CEC nº 505, negatiu 492 caixa D); dos vistes del Banys de

Benasc del mateix autor (CEC nº 663, negatiu 650 caixa D; CEC nº 642, negatiu

629 caixa D, diapositiu 5425 caixa 109); La Maladeta des de Lliterola (Soler, CEC

nº 551, negatiu 538 caixa D).

Ixo matí estava buscant dos coses: una vista de Juli Soler de la vall d’Estós amb el

Perdiguero al fondo i una palanca de troncs sobre el riu (CEC nº 529, negatiu 516

caixa D, diapositiu 4222 caixa 85), que el bosc no mi va deixar fer; i la Cabaña de

Turmo.

Foto 546: La Cabana de Turmo.

“Veinte de Abril del noventa.

Hola chata, ¿cómo estás?

¿Te sorprende que te escriba?

Tanto tiempo, es normal.

Pues es que estaba aquí solo

y me he puesto a recordar;

me entró la melancolía 

y te tenía que hablar...

Recuerdas aquella noche en la cabaña

de Turmo,

las risas que nos hacíamos antes todos

juntos

Hoy  no  queda  casi  nadie  de  los  de

antes,

y los que hay, han cambiado...

Celtas Cortos.
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Foto 547: La Cabana de Turmo i el Refugio de la Coma.

De Celtas Cortos, que són de Valladolid,  tothom se’n recorde,  un clàssic de les

festes maiors, i encara toquen ara. Pues conten que un dels Celtas tinive família a

Benasc, i de vegades hi puiaven, de farra montanyera, a la cabana de Turmo, que

aleshores no estarie prohibit de puiar-hi amb coche, i tampoc estarie tancada com

ara. Al panorama que io hai fet, a l’extrem dret hi ha el refugi lliure de la Coma,

ben guapo i capaç (m’asseguren: io no hi vai arribar), ia que les cabanes de Turmo

estan tancades, reservades pels pastors. Noteu la cuberta de grans lloses. 

Vai retrocedir hasta la primera curva, i barranc amont vai buscar el “sendero de los

cuatro refugios”, que més o menos pllaneie hasta Batizielles. 
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Foto 548: Abric de Batisielles, precari, amb marques de GR encara que la traça

principal del 11 passe més al nord. 

Foto 549: Ibonet de Batisielles o Batiziellas (1890m). Difícil de retratar sense

que hi súrtigue cap passeante. Agulla de las Serisuelas i de Ixeya. 
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Foto 550: La tronada cuallant sobre les Maladetes. 

Foto 551: Ibon de Batisielles superior (2335m).

158



Viatge(s) d'exploració geogràfica pel(s) Pirineu(s) del segle xxi. Primera part

Foto 552: Ibon de Batisielles superior: detall del granito hiperhidrolisat. 

Foto 553: La cuberta l’estiraré tensada sobre el tocho... Semble un bon bibac.

Demà vos hu dic! A la dreta Perramó, i a l’esquerra les Maladetes. 

En sis hores de caminar n’hera vist dos més, de bibacs, més amont de l’abric de

Batisielles, obra –suposo– dels escaladors que van a les agulles de Perramó. 1180m

caramont, 150 caravall. Si acabave arribant l’aigua, no ere qüestió d’estar massa

alt. 
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4 d’Agost de 2004

Bibac bó! Per cert va ploure una hora llarga i algo de vent, i tot bé –salvo la por...

Sense passar per l’atre ibon, per camí fitat,  después roi  i  blanc de GR, hasta  el

Collado de la Plana (2702m).

Foto  554:  “Bibac  a  Batisielles”,

boli sobre paper, 10x5cm.

Foto 555: Menos marron sobre l’Aneto. Al final re de re –menos mal!
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Foto 556: Si poden contar hasta cinc isards sense por, buscant cleva al mar de

granito. Collado de la Plana (2702m). 

Foto 557: Ibonet de la collada de la Plana. Si sentiven vaques poc més avall. 
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Foto 558: Les dos vaques i el toro al mal país. Un poc descentrat a la dreta, en

una clapa de sol, el “Refugio Ángel Orús” o del Forcau, que semble qui sap qué.

Foto  559:  Excursionistes  amb

quatre  tendes  sota  el  Posets,  a

l’Ibon de Grist (2420m).
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Foto 560: “Cobacho de Lardaneta (Posets)”. Repetició del clixé de Juli Soler

(c1900, CEC nº 593, negatiu 580 caixa D). La mochilla done escala. 

Isto ere el  següent punt marcat al meu mapa: trobar la cova anterior a tots  els

refugis que deve haver donat abric als primers exploradors del Posets (del modern i

del prehistòric). Als pastors tamé: a la foto vella hi ha vint-i-cinc o trenta ovelles, i

quatre hómens, que no si sap quin é pastor i quin acompanye l’excursionista. La

cabana estave paredada hasta dalt i quedave una porteta de un metro i mig. L’abric

é molt bo i encara s’utilitze alguna vegada. Tinive un símbol dibuixat, una roda amb

cinc radis, d’un pam de diàmetro, que no vai podre interpretar. 
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Foto 561: “Panorama de la ribera d’Eriste des de Lardaneta”. Repetició del

clixé de Soler (c1900, CEC nº 752, negatiu 738 caixa D). Al fondo, el massís del

Gallinero.

A pocs metros de l’abric, una cabana que no semble tindre ús pastoral, i que més

aviat  està  preparada pra  refugi  lliure  (maximitzant  l’espai  de  lliteres),  i  que  té

senyals de GR pintades a les esquines. I a la dreta, el gran refugi del Forcau, un

dels tres del Posets (massís i pic, amb Biadós i Estós), ampliat molt recentment. I al

fondo de la vall,  invisible a la foto, un aparcament que crec que seguís obert al

públic, que ti deixe a una hora del refu, estalviant-ne dos des d’Eriste. Ixos són els

canvis de cent anys: A distància, el bosc semble el mateix, perquè é massa allunyat

del poble com pra que si pugués haver explotat molt. La pressió ramadera ha deixat

més tranquil el sotabosc, això sí. 

Els pins negres, alguns, seran els mateixos a les dos fotos, cent anys més vells, pero
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vius igual. Vai nar hasta el refu del Forcau seguint un camí que seguís unes grans

tuberies negres, que són obra hidroelèctrica, no cosa del refu. Allà hi here un patac

de chent de por. Vai entrar a demanar un café amb llet pra aixit amablement pagar

la molèstia al guarda. Va confirmar que nava descalç,  i  va ser molt  amable.  Io

voleva sabre si hi here pas cap a la collada de Sahún, perquè el meu mapa no hi

indicave cap camí, en tota la zona. 

Foto 562: Més amont del refu, dins de la vall del Forcau, un forat a la cresta. 

Foto 563: A la vall  del Forcau, una llosa blanca empegada a una placa que

regalime aigua. 
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Segons  indicació  del  guarda,  Forcau  amont,  buscant  el  collado  noroest,  pero

m’equivoco i passo el suroest aprop del pic de Llantía i sobre ibon característic; està

fitat pero mi trobo un diedro al destrepe que mo m’atrevisso, aixit que tiro al nord al

següent coll que sí que si deixe baixar cap al ibón Alto de Bagüeñola; pero que no é

menos tricky, la baixada. 

Foto 564: Ibón Alto (de Bagüeñola, 2640m). Centrat a l’horitzó, el coll pr’aon

pensava passar, entre la tuca de Bagüeña (2898m) i la de Grist (3009m).

Sense acabar de baixar al ibón, m’abeuro i enfilo el coll sud de l’Eriste, el altímetro

diu que arribo hasta els 2940m, per fites que porten a una escrefalla aèria. Mi fai cap

a l’atre costat pero é el mero abismo, alló. Visito dos colls més cap a Barbarisa pero

cap é trepichat més que d’isards. 
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Foto 565: “Ibonets dels caçadors”, innominats al mapa, sobre l’Aigüeta de la

Vall de Grist. 

El primer coll practicable (i fitat!) està al surest de la Tuca de Bagüeña, pero no

porte a Barbarisa sinó a una minivalleta amb dos ibonets. Pels de Bagüeñola no ti

pots escapar, el meu mapa no diu camí i l’escarpe glaciar semble considerable. La

perseverància é premiada amb fites que mi porten planeant hasta la collada de la

Vall: allí hi ha senyals de coto de caça, i les fites, donques, són dels caçadors. 
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Foto 566: Ibón del Paso de las Vacas a l’est de la collada de la Vall (2450m).

Repetició del clixé de Daumas de 1958 (1974 foto 1).

Diu Daumas: “La zona axial – Sahún. Massissos granítics al primer pla (Posets,

amb el circ i el llac de Peñasolana) i al radé pla (Maladeta). Entre ambdós, relleu

més  diferenciat  en  el  material  primari,  amb  pastures  sobre  les  costeres

esquistoses”).  Redundància:  el  “pas  de  les  vaques”  si  referís  al  coll  mateix,

llavontes  “collada  de  la  vall”  é  un  topònim  més  modern.  “Peñasolana”  ha

desaparegut,  de  l’ibón  i  del  circ,  al  meu  mapa.  Lo  que  no  recordo  é  com vai

identificar l’estanyet sense el topònim. Per la topografia, suposo. 
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Foto  567:  Baixant  de  la  collada  de  la  Vall,  Ibón  de  Barbarisa  (2250m,

parcialment ocult) i els dos estanys temporals superiors. Centrada, collada de

Barbarisa a ibón del Sen, a l’aresta sudoest de la Tuca de Grist; al radé pico del

Turno (2697m). 

Ansohores sí,  camí balisat,  i  fites,  hasta la desembocadura de Barbarisa gros,  i

encabat PR (balisat groc i blanc) hasta Barbarisa chic i a la “Cabana d’es Prats”

sota la cascada de Surri; allà m’agafe la nit del tot. El puesto é fabulós, pero el

pastor no hi é i ha tancat la cabana. Així que sense parar, pistapist en ascens, cent

cinquanta metros de desnivell, hasta el refu de Cerro Marradetas, que té ratulins i

lirons caretos, i, si té font aprop, no hu é a les onze de la nit. A chaure a damont de

la taula sense menchar ni beure. Rabentat. 

El compromís mi va sacar d’allà dintre del malpaís, pero osti, si haguesses sapigut

no seguir, i  acampar sota un bloc a Barbarisa, per exemple...  Que no se repita:

1915m caramont, 2300m caravall, catorze hores i només dos de parades. 
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5 d’Agost de 2004

Foto  568:  Refugi  de  Cerro  Marradetas,  aprop  del  coll  de  Sahún  (Sahún-

Chistau,  1999m); vista de la  Peña de las  Diez,  Peña de las  Once i  Peña de

Mediodía. 

“¿No lo conoces? Vas a flipar!”, m'here dit el guarda. Pero la hipòtesis “gran refu

lliure vora carretereta estará perjudicat per chuventut urbana de finde a la natura

amb alcohol o tripi” va ser tal qual. Valdrie la pena una ocupació. La carretera el

fa apte pra vendre cocacoles i bocates a l’istiu (amanides i carn a la brasa). Podrie,

l’achuntament  de  Gistaín,  arrendar  el  refu  tal  qual  està,  pra  n’això  mateix,  i

funcionar  de  refu  “a  la  voluntat”  impedint  que  els  matalassos  crien  plàstics  i

ratulins pels racons. Si un refugi é lliure, si no està prohibit chaure més d’una nit,

llavons no està prohibit viure-hi si é al servei públic, no està prohibit pintar-lo ni

mantindre’l apanyat...

Al matí vai buscar la font, que ere fresca i amb com, i per la nit vai fer bé de no

marchar a buscar-la perquè ere lluny. Vai esmurzar sopes amb carreretes fresques, i

com que no li veieva alternativa, vai començar a tirar per la pista avall, ia arribaria

a San Juan de Plan.

Tiniva una petita col·lecció de fotos velles dels pobles del Cinqueta: De Juli Soler

Santaló, “Pobles de la Comuna de Gistaín” (c1900, CEC nº 465, negatiu 452 caixa

D),  “San Juan de Plan” (c1900, CEC nº 421, negatiu 408 caixa D),  “Serveto”
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(c1900, CEC nº 424, negatiu 411 caixa D), “Señés” (c1900, CEC nº 432, negatiu

419 caixa D), “Penyes del Mitxdia” (c1900, CEC nº 462, negatiu 449 caixa D), “La

ribera de Gistaín  o de Sant  Juan” (c1900,  CEC nº  420,  negatiu 407 caixa  D),

“Plan” (c1900, CEC nº 453, negatiu 440 caixa D). De Fritz Krüger, “Plan des de

riu avall” (1927, Krüger Col. Jaca nº 285), “Plan” (1927, Krüger Col. Jaca nº

310),  “Plan  i  Gistaín”  (1927,  Krüger  Col.  Jaca  nº  311).  De  Max  Daumas,

“Gistaín” (1960, Daumas 1974 foto 34) i “Alto Cinqueta” (1959, Daumas 1974

foto 16), i de Saravillo, que hi vai passar al 2002, mi quedave una foto de cubertes

de taula llarga d’avet (1959, Daumas 1974 foto 86).

Pero no hu vai pensar. Io nava decidit a recórrer tot lo dia el fondo de vall, pero

quan vai posar el dit pra saltar-mi la pista, una parella de currantes en una furgo

enorme mi  van  parar.  Posats  a  charrar,  van  resultar  el  coche  de  apoio  de  un

càmping-trekking de Anaitasuna, una de les companyies que fan la travessa del

Pirineu a etapes de semana, amb servei complet pra caminar guiat i sense mochilla.

Mi portaven a vora Biadós si voleva, ells heren de montar tendes al càmping. Posat

al coche, vai callar les meues intencions i mi vai deixar portar. Ré pichó pra visitar

el Pirineu que puiar a un coche. Hu repetiré: ré pichó pra visitar el Pirineu que

puiar a un coche. La conversa interessantíssima, això sí. 
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Foto 569:  Las Granjas  de Biadós,  haut  lieu del  Pirineu aragonés.  Repetició

aproximada del clixé “El maciu de Lardana des de Viadòs” de Juli Soler (c1900,

CEC nº 414, negatiu 401 caixa D, diapositiu 4585 caixa 92).

Fa cent  anys,  cap d’istes  bordes  tinive lloses a la  cuberta:  tot  palla.  I  no eren

voltades  de  prats,  sinó  de  sembrats  de  cereals,  com  mostren  les  espones  dels

bancals. Pra n’això les van construir, espones i bordes. Una d’istes està habilitada

com a refugi, la família propietària mateixa el va fer fa uns coranta anys i el porte, i

ia s’ha ampliat a la borda veïna. Una borda molt petita, i la més alta a l’esquerra

de la foto, les han arreglat com a cases de veraneo. Atres tamé tindran ixo ús, pero

amb menos obra: tipo refugi privat pra la costellada familiar. Potser é molt ariscat

de dir-hu, pero mi semble que a cap dels pallers hi entre una carga d’herba, a cap

corral un animal. Ojalà m’equivoquessa. Hai vist alguna foto vella com la meua

(feta des del costat del refugi, i per tant repetida la que més) pero la de Soler només

mostre, pra acompanyar el massís de Lardana, una borda pel costat de la porta del
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paller, amb el teulat de palla i rematats els costats del pinyó amb taulons verticals

(que  é,  crec,  la  tècnica  més  simple  de  fer-los,  si  si  dispose  d’un  transador  de

cavallet: veure Juli Soler, “Renclusa”, publicada a Violant i Simorra 1949). Tres

homes i un nen li van posar, i els seus vestits tradicionals de calça curta els delaten

locals. 

Foto 570: “Silencio”. Obra donada

al  GR11,  i  instal·lada  per

institucions aragoneses, públiques i

de  montanyeros.  Al  fondo  de  la

foto, part de Lardana, Eristes i el

característic Dedo (2413m, mal dit

Puntal de Barrau als mapes, segons

els guardes). Repetició apriximada

del  clixé  de  Juli  Soler

(equivocadament diu “Cap del Port de la Pez”, si de cas “començant a puiar al

Port de la Pez, vista enradé”; CEC nº 467, negatiu 454 caixa D).

El monument fóre igual de bunic sense la placa, potser un simple “roiblanc” en

placa de ferro clavat a la roca. Pero quan els ens públics paguen sempre volen

destapar una placa aon hi haigue el  seu nom. La paradoxa:  a dotze metros,  la

caseta del generador del refugi tot lo dia marche...

Al refu hi ere gran ambient, per fora, i vai traure el fogonet pra fer-mi un cafè. Van
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arribar  tres  mochileros  amb  aire  de  GR11,  i  no  vai  fallar...  només  que  mi  va

conéixer primer Jus a io que io a n'ella. Efectivament, com especulave quan mos

vam vere a Sort, en acabar la temporada del kaiac i del rafting al Pallars (no ho hai

dit?  Jus  Erguin  ia  ere  allavontes  una  de  les  kaiaquistes  més  professionals  del

freestyle al Pirineu) se n'anave a vere la família a Euskal herria pel GR. No ho va

dir cap, pero después vai sabre que caminave amb bessons a la panxa. 

Vam dinar tots plegats a la cuina lliure del refugi, però encabat vam baixar al refu

lliure dels Plans. Allà vam trobar una banda de cinquanta canalles, boy-scouts però

no els típics escoltes de Bonavé que vam vere acampats en una foto del 2001, sinó

dels  quasi-paramilitars...  Molt  educats  nens  i  monitors,  com  que  aguell  dia

plegaven el campament, vam haver de compartir la planta de dalt del refugi amb

una vintena dels més xics. 

Foto  571:  Refugio  d’es  Pllans

(c1650m), Biadòs. 

6 d’Agost de 2004

I mi vai posar a la traça de les marques de GR una estona, que així podria enraonar

amb algú tota la puiada. Vai mirar només el mapa, i un postit de foto vella quedave

a la ruta, a l’ibón del Cao. I d’aguesta manera, mi saltava –perdición!– per no

haver puiat a Tabernés, tres clixés de Juli Soler: nada menos que els Leners (o sigue
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abancalaments o culties o artigues amb bordes) de San Juan,  a 1500m i  a vint

quilòmetros del poble (c1900, CEC nº 456, negatiu 443 caixa D), Port de la Pez des

dels mateixos (c1900, CEC nº 466, negatiu 453 caixa D), i el massís de Lardana des

d’un absolutament inubicable “Plalugar” (c1900, CEC nº 468, negatiu 455 caixa

D). Inubicable sense preguntar als padrins de Chistau, claro.

Foto 572: Cabana de la Sallen, o de Sallena, o pot ser una propera, semble

lliure. Vista de la Punta Suelza (2972m). Una lluna i una traça d’avión al cel.

Foto 573: Pista que arribe a la cabana i al Paso de los Caballos (2314m), feta

pra  les  obres  hidroelèctriques.  La  cabana,  de  dos  habitacions,  servís  a

pescadors  i  caminants.  Al  radé,  el  Pico  de  las  Tres  Bogas  (2592m,  Pic

d’Ourdissetou, grafia francesa de Urdizeto).
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Les tres bogues seran les de Saint Lary, Bielsa i Chistau. Deu excursionistes són

visibles al coll, encara que a l’istiu –suposo: espero!– la pista té una cadena que

impedís el pas de particulars. (Pero al 2006 veria que no).

Foto 574: Ibón de Urdizeto,  delatant a la  riba oposada que té aprofitament

hidràulic. Cinc excursionistes. Característica, la Punta Fulsa (2858m) amb un

collet a cada costat.

Foto 575: Panorama de Urdizeto 1. Barratge i pista de Urdizeto, Pic des Tres

Bogues, royisc. Centrat a l’horitzó, Puerto de la Pez (2451m), a l’esquerra la

cresta de Culfreda (3034m) a Loustou (3023m); a la dreta, Bachimala (3174m,

dit pic del geógrafo Schrader), i més lluny, massís de Clarabida-Gourgs Blancs

(3129m) 
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Foto 576: Panorama de Urdizeto 2. Bachimala, Clarabida-Gourgs Blancs i el

Llardana o Lardana o Posets amb els Eristes a l’extrem. 

Foto  577:  Panorama  de  Urdizeto  3.  Llardana  al  fondo,  i  la  Punta  Suelza

(2972m) ressaltant com a gran pic (d’ixos que no visite gaire chent, perquè no

puntue a la llista de tres-mils, pero si si pot usar la pista, encara hi nirà algú). El

coll de la dreta, sobre pedra roia, comunique amb el Cao.

177



Xavi Farré i Sahún. Tesi doctoral. Volum 2: Annex Principal

Foto 578: Capcera del barranc de Follarata des del collet a Urdizeto, que no té

ibón,  pero sí  els  restos  de morrenes gegants.  Al  frente travesse la  gran vall

glaciar de Pineta (“la Balle Berde”) amb el massís de Mont Perdut al final. Vai

equivocar el collet del Cao: vai triar el verd, i ere el roi.

Foto 579: Ibón del Cao (2300m) des del collet Urdizeto-Cao. Repetició inversa

del clixé de Juli Soler (c1900, CEC nº 395, negatiu 382 caixa D)(vedeu la foto

següent). 
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Foto 580: Ibón del Cao des de la morrena que el tanque. Repetició parcial del

clixé de Juli Soler (c1900, CEC nº 395, negatiu 382 caixa D). Semble ser que des

de  Urdizeto  cap  a  Cao  hi  va  haver  un  camí  de  bast,  pero  les  dinàmiques

periglaciars se l’han carregat. 

L’estany del Cao o del Cau, amb ixo nom i ixa ubicació, mi vinive cridant des de

que vai seleccionar la foto de Soler. Un típic racó al·lucinant aon deu nar molt poca

chent, pensava. Quan baixava del collet puiaven tres hómens, i ràpid vai deduir: no

són excursionistes normals. Els hu vai dir: “Pescadores!”, van contestar rient; que

tenen una xarxa geogràfica de referències diferent a la dels montanyeros, amb els

seus haut-lieus, etcétera. 
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Foto 581: Poc més avall a la morrena del Cao, les parets de la cabana (extrem

dret), i més lluny, traces de la pleta. 

Vai deixar  divagar els  pensaments: m’encantarie  puiar una mochilla  gigante de

menchar, i queda-mi tres semanes al Cao a reconstruir la cabana. La més guapa de

refer i d’excavar (pra demostrar-la orri). Algun mecenes públic o privat pagarie el

cost de puiar cinc bigues i  un paquet  de taula amb helicòptero? O encara més

bunic,  fer  biguetes  al  bosc  i  estirar-les  amont...  Sense  helicòptero  si  va  fer  la

primera vegada, la cabana, i sense ciment: caldrie respectar això. 

La  baixada  del  barranco  del  Cao  va  ser  una  sorpresa  molt  agradable  pra

complementar el ibón: espectacular traçada de zetes pendents aprop del barranc de

blocs enormes dins del pinar no molt espés, amb gran diversitat i bundància de

chordons  madurs.  Molt  neozelandés,  l’ambient,  vai  trobar:  suposo  que  per  la

pendent i lo salvache del torrent.

180



Viatge(s) d'exploració geogràfica pel(s) Pirineu(s) del segle xxi. Primera part

Foto 582: Des del camí del Cao, curs del Cinca avall de Bielsa, entrant a l’estret

de  Salinas.  Bordes  i  prats,  i  un  càmpig  en  construcció  (basaments  del

bungalows? o altra història?).  Invisible,  als  boscos de l’atra ribera,  passe el

camí de l’Acequia del Cinca. 

181



Xavi Farré i Sahún. Tesi doctoral. Volum 2: Annex Principal

Foto  583:  Bielsa  des  del  camí  del  Cao:  el  poble,  els  seus  hotels  i  grans

aparcaments, i  l’entrada a la Balle Berde il·luminada al radé, amb Javierre

sobre Bielsa. Repetició prou aproximada del clixé de Juli Soler (c1900, CEC nº

408, negatiu 395 caixa D). 
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Foto  584:  Bielsa  des  del  pont  de  la  carretera  cheneral  a  França.

Complementària a la repetició anterior. 

Vai entrar a Bielsa i l’ambient ere ben bé d’Agost; caos. Vai comprar fruita, pastes,

quatre iogurts i dos birres; només el pa i el formache van entrar a la mochilla.

Arribant al poble vai descubrir un sendero que no estave al meu mapa, el PRH-139,

“camino del canal del Cinca”, obert a nivell seguint la sécla que porte aigua del riu

de Pineta a la central de Lafortunada. Allà trobaré com chaure, vai pensar, i ben

fartet, xinoxano, vai caminar una estona i vai montar el bibac dins d’un túnel amb

finestra, i prou bé: ni persona ni animal mi va passar per damont per la nit. Obres

hidroelèctriques de antes de la guerra, sempre interessant de conéixer. I el chornal

d’onze hores resumit en 1500m puiats i 1895m baixats.
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Foto 585: Des de l’Acequia del Cinca, la Punta Fuelsa (2858m) al cap (dreta) de

la vall del Cao. 

I aixit, sense entrar a Pineta, mi vai saltar més fotos velles: alguna de Krüger (vista

de Bielsa hacia el sur, 1927, Krüguer Col. Jaca nº 273; Javierre, 1927, Krüguer

Col. Jaca nº 285; vista a l’oest des de Javierre, 1927, Krüguer Col. Jaca nº 282;

Bielsa, publicada a Krüger 1935 foto 55; Bielsa des dels prats, publicada a Krüger

1935 foto 10; Parzán, publicada a Krüger 1935 foto 57;); de Juli Soler, Camps de

Pineta amb garbes de cereal –per tant, fa cent anys, re de “balle berde” (c1900,

CEC nº 392, negatiu 379 caixa D, publicada a Violant i Simorra 1949); i de Max

Daumas, fotos de bordes de Bielsa (encara que n’hera vist  alguns exemplars al

fondo del Cao), (1958, publicades a Daumas 1974 fotos 81 i 79). 

Els referents construits de les fotos urbanes de Bielsa i Parzán i demés han sigut

refets  completament:  prou documentat i  fet  famós està el  asunto de la Bolsa de

Bielsa del 1940, quan la resitència última republicana i els maquis van dominar isto

cap de vall, molt poc accessible des del sud; Quan l’exèrcit va púguer fer arribar

artilleria i soldats suficients, va arrasar uns quants pobles, incendiats hasta els seus

galliners més chics. 
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7 d’Agost de 2004

Foto 586: El Dolmen de Tella. Al fondo, el Castillo Mayor (2014m).

El bibac mi va fer matiner, i era el primer al dolmen de Tella. Els segons van ser uns

atres lliures: dos chicots de Barna, Fonso i Roberto, que tamé viniven del canal,

com io. Estaven fent una volta d’una semaneta pel Mont Perdut, sense cap plan,

amb algun pic en mente, pr’això. Vam compartir allà un cigarro i les impressions

que mos donave el dolmen. I después vam nar a Tella, i vam entrar al Centro de

Visitantes del Parque Nacional. Hi vam vere un audiovisual centrat temàticament

sobre les bruixes, molt educatiu, afirmant “Escuaín, tierra de contrastes”, cómo no!

Això  é  lo  més  fàcil  de  dir  de  qualsevol  paisache...  Tamé  vam  sabre  coses

interessants, com que en una cova de Escuaín s’ha trobat una mena de cimintiri de

óssos  de les cavernes (o eren lleons  cavernaris?),  els  restos  a més gran altitud

d’Europa.

I  ells  se’n van nar a menchar,  i  io a  donar la  volteta per les  ermites  de Tella,

increíblement denses. 
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Foto 587: Les ermites de la ruta circular d’èxit a Tella: San Chuan y San Pablo

la primera de l’esquerra, amb una petita cripta; Santa Faxanillas i Birxen de la

Peña, una a cada costat del coll. 

Foto 588: Santa Faxinillas i Tella des de la Peña. 
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Foto 589: Centrat, el camí de carena que baixe hasta el Cinca a Lafortunada i

Badaín. Hospital de Tella visible una mica a la dreta. Al fondo, esquerra, la

Peña Montañesa (2291m).

Foto 590: San Chuan y San Pablo, des de la Peña, i una tempesta considerable

sobre Escuaín. 

La situació de Tella, en proa dominant un amplle terreno, explique què fan tantes

ermites chuntes: deve ser una concentració fortificada, refugi de cristians antes de

la reconquista. 

Sense baixar a Salinas ni a Lafortunada, atra vegada abandonava l’oportunitat de
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repetir fotos! La confluència del Cinca amb el Cinqueta de Lucien Briet (publicat

1913 i reeditat 1977), dos de Badaín (ídem), i ademés, una de Tella mateix: vora

l’iclésia, chafant la mallada amb mules (1958, Daumas 1974 foto 44). A Badaín hi

hera estat  dos anys antes,  hi  vai dormir,  i  a Lafortunada. I  tiniva moltes ganes

d’entrar al massís del Mont Perdut, a vere com ere; sobretot, entrar pel canyón de

Añisclo, que m’here cridat amb molt de poder: el voleva fer des de baix de tot. No

vai arribar ni a Escuaín, el poble presuntament abandonat: Pel GR-15, de Tella a

Estaroniello  i  a  la  carretera (la  que  naix de la  cheneral  a  Escalona).  I  allà,  a

l’esquerra: kets, i marcha. 

Foto 591: “El Poder Natural”: Un bolet que pot amb l’asfalt de la carretereta

d'Escuaín a Puértolas. 

Recordo haver escrit una mena de vers una vegada: els romans, sòl·lides cuirasses i

pesents  píl·lums,  llurs!  I  tamé  la  civilització  empetroladora  del  planeta  potser

s’acabarà i els rastres duraran menos de lo que pensem. 

I encà que io estava conscienciat a caminar tot el pla de quinze quilòmetros, uns

chicots si van empenyar a porta-mi sense que els vingués de pas al albergue aon

s’heren quedat el dia antes. I aixit va acabar el dia de caminar, 1085m caramont i

980m caravall,  vuit  hores.  Después,  encomanat  el  sopar  a  l’alberg  que  tiniven

arrendat  una  parella  de  catalans,  les  birres  i  els  cigarrets  amb  un  paleta  de

Puértolas que tinive la dona a França, pr’allà Saint Lary. I molt bé, vaia. 
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Foto 592: Bestué: las Tres Sorores (o Tresserols, “les tres chermanes”, 3355m:

Monte Perdido) i las Tres Marías (2781m, o serra de las Sucas); la tronada que

no marche. 
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Foto 593: Bestué: un tossalet amb les curves de nivell marcades com si fóssom

al món monsònic; i un fresno escamondado, i la Peña del Reloj al fondo. Casi de

casualitat, entre ista foto i l'anterior, repetició inexacta del clixé de Daumas de

1959 (publicat 1974 foto 22). 

“Terrasses  conreades  a  Bestué  –  Puértolas.  El  vessant  d’aquesta  muntanya  de

flysch eocènic ha estat tallat d’estrets ‘bancales’ separats per altes ‘espuenas’. Al

fons, el ‘monte’ ocupa les costeres pendents calcàries dels Sestrales”).  I tots els

bancals amb el cereal madur, més majo...  Fa coranta i  pocs anys! Crec que els

bancals del clixé si deurín vere des del tossalet. Pero lo normal é que, si el monte

s'ha fet bosc espés, els bancals seran monte. Ixos de la meua foto són molt aprop del

poble i les ovelles i deuen passar a diari..
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Foto 594: El Puntón i Peña Solana

(1903m)  sobre  Ceresa,  des  de

Bestué mirant sobre la carena aon

é (amagat) Puértolas. 

Foto  595:  Un  autèntic  foc  de  roclle  a  Bestué  amb  espantabruixes  a  la

chumeneia; un carrer cubert per una casa amb notables finestres tallades; i un

Mini no menos mític.

Apart del coche, els cables, les tapes del “clavegueram” (les “encalades”, diríom,
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si el canvi del “comunal” al “institucional”, en la factura i responsabilitat de les

instal·lacions  de serveis  públics,  no fos motiu més que suficient  pra canviar els

noms de tot), i les teules simètriques allà al mig donen fe que el món industrial é

arribat. 

Foto 596: Vista de Bestué amb textura onírica des de llevant.

8 d’Agost de 2004

I vai marxar de Bestué pel GR 15 atre camí, cap a San Urbez pra entrar a Añisclo. I

sabeva pues que deixava al sud un terreno, la vall de Vió, sembrada dels postits

provinents de Jaca: De Krüger del 1927, Puyarruego (Krüger Col. Jaca nº 255;

ídem nº 260), Gallisué (ídem nº 254, publicada 1935 (1996) foto 11) i Vió (Krüger

Col. Jaca nº 340, publicada 1935 vol. 1 foto 130; ídem nº 297; Krüger 1935 foto

60). I Gallisué per Juli Soler (CEC nº 372, negatiu 359 caixa D). I encara més lluny

si quedave Laspuña per Daumas (1960, publicada 1974 foto 39) amb la parella de

mules  estirant  de  l’arreu.  Una colla  de  fotos  amb teulats  de  lloses  i  parets  de

quadrades pedres calcàries, amb eres obertes al vent al davant de casetes de llargs

aleros, i pocs abres. L’alt Aragó superpoblat del principi de segle XX, vaia; quede

per vere, pues, si està realment tot a terra com é d’esperar. 
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Foto 597: Un escurçó negre que encara té fred, al camí (no gaire endreçat, com

si veu) de Bestué a San Urbez.

Foto 598: El cañón del río Bellos i la carretera que vai puiar a dit el 2002. Al

fondo Fanlo.
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Foto 599: El Bramapán (1486m) a la dreta del río Bellos que se’n va cap a

Puyarruego, des dels penchant occidentals de la Peña del Reloj. 

Foto  600:  Centrats,  el  Puente  de

San  Urbez,  romànic,  i  la  palanca

moderna; per damont, la carretera

de Vió, i per tot arreu un patac de

coches i de chent.
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Foto 601: Capella troglodítica de San Urbez i el corral (o pati de armes, més

aviat), testimoni de la cristianització armada del Pirineu. La llegenda del sant

hi fa prou referència: les altes capceres de Ordesa potser encara eren refugi dels

mesolítics pastors/caçadors, bascoides o no.

Foto 602: Cañón de Añisclo: paratge dit La Ripareta. 

195



Xavi Farré i Sahún. Tesi doctoral. Volum 2: Annex Principal

Foto  603:  Surtint  del  Cañón  de  Añisclo  al  circ  glaciar;  el  collado  al  fondo

(2499m).

Foto  604:  Fuenblanca.  Cabana

restaurada  amb  ciment,  i  bauma

enorme de tota la vida.

Quan vai arribar a Fuenblanca, la cabana estave ocupada per dos chicots madurs

que tamé estaven de pateo circular recorrent lliurement el mapa del massís. Cargats
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de llaunes i  amb equip “clàssic” (sabates de tenis,  chàndal i  capelina),  van fer

moltes preguntes sobre el meu material i “estratègies”, o sigue qué mencho i com,

tant temps seguit pr’astí. Claro que quan podeva atacava provisions de súper a la

porta, i menús, si eren disponibles, pero el resto, sopes simples: de pa, de cuscús o

fideus de cabell (1 minut), amb lo que apetisque de condiment: aguell dia vai fer

una plegada d’aixurdigues tendres aprop de la cabana, ben rentadetes, pra posar

algo de vitamina verda al pot. Ixo dia vai caminar sis hores i vai fer tres parades de

hora;  1510m puiats  i  1070 baixats,  i  nar  fent,  ara cap al  nord.  A Fuenblanca,

mochilla a terra.

Foto 605: Panoràmica des de Fuenblanca 1. Malls occidentals del Pico Inferior

de Añisclo (2781m, extrem esquerre). 
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Foto 606: Panoràmica des de Fuenblanca 2. Malls occidentals del Pico Inferior

de Añisclo.

Primer mi vai fer un banyet molt reconfortant al barranc, un puesto de cuento; i

encabat de sopar amb ells mi vai posar sota la pedra enorme i dreta, una bauma

que mi va flipar perquè é tan característica i tan bon refugi que ha dut albergar

inclús a alguna família durant els istius, en atres temps, o a la bandeta de caçadors,

igual fa cent que deu mil anys, i amb tota probabilitat ha sigut tamé temple d’un o

atre poder. El poder dipositat a la pedra per tants i tants pensaments de gratitut. 
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9 d’Agost de 2004

Foto  607:  (Luís)  “El  Chorten  de

Fuenblanca”.

Mi guiave un postit colocat a dalt del Marboré o Marmoré, un indret mític de la

història escrita del Pirineu, amb el Mont Perdut allà davant. Aixit que vai enfilar les

senyals de GR11 amont cap al collado de Añisclo pra nar al fondo de Pineta, aon

des de Bielsa, fa tres dies, només hi tiniva tres hores de pla o un cop de dit. Al

agafar les balises del GR, la cantitat de chent si va multiplicar: al coll érom potser

dotze. 
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Foto 608: Panorama de Pineta 1. Llanos de la Larri (el Refugio difícil de vere al

final de la pista); Puerto Viejo, Soum de Port Vielh (2846m) i Pic de la Munia

(3134m).

Foto  609:  Panorama de Pineta  2.  La Munia  i  Sierra  de  Liena;  més  aprop,

Sierra de Espierba amb la carretera de Costadué; hi ha dos edificis, un roi i un

gris pissarra (un é el Refugio de Pineta).
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Foto 610: Panorama de Pineta 3. Pineta boscat del tot... A l’esquerra hi ha uns

pradets amb el poble d’Espierba sota (vist d’aquí) el Pico del Cuezo (2049m).

Foto  611:  Panorama de Pineta  4.  A sota  d’Espierba hi  ha gran cantitat  de

bordes, alguna grancha moderna i dos càmpings; el embalse de Pineta, chicotet,

s’intuís al final de la vall. 

Mi van explicar el següent camí, que no estave pintat al meu mapa: entre 2500 i

2600m corre una feixa transitable, que ti deixe sota el glaciar del Mont Perdut i

m’estalviave el balcón de Pineta. Pero el “cuestón” del Balcón no mi feve por: més

aviat mi feve gràcia. Al final va ser un camí ben fàcil,  molt fitat,  i  de prou bon

chafar (només perillós amb nervis, si ti champe la tronada). En canvi, el “atajo
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aèreo”, amb el temps així, si el perds ti pots complicar molt la vida.

Aixit  que  vai  baixar  pel  camí  de  GR hasta  els  1900m,  més  o  menos,  i  allà  a

l’esquerra hi ha un atra feixa, la de la Tormosa, que m’heren descrit més fàcil i

tamé força espectacular. Pero mi vai quedar amb les ganes, igualment. 

Foto  612:  Des  de  la  Faja  de

Tormosa:  La  vall  penchada  de  la

Larri  sobre  el  milic  glaciar  de

Pineta, amb el Parador Nacional i

la  Birxen  de  Pineta  (Nuestra

Señora de). 

Molt poc apta com a repetició del clixé de Juli Soler (c1900, CEC nº 404, negatiu

3815 caixa A).
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Foto 613: A l’esquerra el  Balcón de Pineta,  amb el camí apenes traçat pero

distingible. Centrats, els pics de Pineta (2867m) el Port de Lera o Lhèra, o Port

Neuf de Pinéde (2466m), i el Pico Blanco (2828m), des de Tormosa.

Un port vell i un port nou, això sempre fa referència als arreglos de camins de

mules als segles XVII a XIX. Els ports vells solen ser algo més alts, i sacrifiquen

altitud o longitud per un camí de fàcil obra, manteniment i recorregut. Els ports

nous  solen  haver  exigit  pra  ser  oberts  traballs  de  barrena,  de  pic  i  de  paret

notables, i el manteniment, sent més exigent, els torne ara, paradoxalment si si vol,

menos transitables que els vells, que estan com han estat sempre. O sigue que una

de dos, o tornem a triar els ports vells, o harem de mantindre els nous. Sinó, harem

de tornar a canviar els topònims...
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Foto 614: “Panorama de la ribera de Pineta des de Marboré”. Repetició del

clixé de Juli Soler (c1900, CEC nº 474, negatiu 461 caixa D). 

I no si veu gran cosa de diferència perquè el clixé de Soler, com el meu, està tacat

de tempesta. Lo únic que si veu ben clar é que el bosc al fondo de la vall, entorn del

santuari, envoltant els braços del chovenet Cinca, ha medrat força, pero no podrem

sabre si é que ha baixat la presió per la llenya, mentrestant, o que fa cent anys ere

recent un aiguat devorador dels que passen cada segle (o cada cinc). 
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Foto 615: Refuge de la Bréche de

Tuquerroye (2666m), vessant Gave

de Pau.

Foto 616: Refugio de la Brecha de

Tucarroya (2666m), vessant Cinca. 

205



Xavi Farré i Sahún. Tesi doctoral. Volum 2: Annex Principal

La Brecha bona é la més baixa vora el llac. El refu é lliure i del CAF de Tarbes, amb

honesty box, 14 places, suministro de llenya pra la poile, brutal a l’hivern! I el total

han sigut pra arribar 1920m de puiada i 975m de baixada. 

Noteu lo malmés del teulat, pra fer pocs anys de la restauració; la placa solar i la

Birxen amb la cara desfigurada pels llamps. El refugi al·lucinant, acullidor tant que

io vai sumar el quinze, i el foc estave encès, a l’agost, encara que feve prou mal

temps pra la època, la llenya la deuen puiar amb batidora (hélico), ací. N’hi here,

pero  aguella  nit  se  la  van  acabar.  Io  vai  arribar  enmig  de  la  broma  preta  i

mulladora, i vai saludar: i va resultar que sumava el català número deu.

Uns catalans, quatre homens michans, amb caixes i caixes de menchar i material,

portaven de tot pra queda-si uns dies i nar puiant Marboré, Astazú, Cilindro, etc.

Uns atres catalans,  cinc choves  mixtos,  estaven fent  la  seua semana anual  a la

travessa completa  del  Pirineu;  i  una mi  va  conéixer  preguntant,  al  final  mi  va

trobar:  ets  el  del  barret!  Rachi  la  que traballave  al  Ventosa el  mateix  any que

Bolleré, el 2001, i que surtive en una foto i tot. Vaia, el Pirineu é un mocador! Tamé

a uns i atres vai mostrar com m’apanyava amb lo poc que quedave a la bossa de

menchar  pra  fer  sopetes  i  cuscús  amb  chocolate  pra  esmurzar  etcétera...  Lo

radicalment  diferent  en  una  i  atra  opció  va  quedar  clar:  Versió  1  (alguns

francesos): bocadillos fets a casa, te i bollos (relativament poca basura); versió 2

(tothom): bollos i barrites, llaunes i sobres de pasta o arrós prefets salsa incluida

(bosses de basura espectaculars); versió 3 (io): pa i formache i chocolate i fruita

seca i fruits secs, i bolsetes zip amb varietat de coses (una semana de basura ti cap

al  puny).  I  sobretot,  més  que  cap  atra  cosa  de  totes:  els  sobres  preparats,  les

barrites, potser tot é més ràpid o gaste menos gas, pero surt molt car perquè io, amb

una bolsa de “3-4 raciones” de pasta carbonara no en tinc prou. I la companyia va

ser  molt  grata,  i  venga  fumar  tots;  els  atres  mi  van  oferir  canviar  paper  per

chocolate. 

‒Semble bèstia, però aquí dalt estem així, i sense paper no podrem fumar!

‒Mmh... pero aquí dalt, a io lo que mi falte é esmurzar... Ti canvio paper per pastes

maria: un per una, què ti semble?, vai proposar. 

‒Deu papers una barrita!
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‒Fet! Quantes me’n dones?

Quan vam entrar del de después de sopar el silenci a dins ere total. Mos vam atapir

a la llitera pertinent de cad’un.

10 d’Agost de 2004

Tucarroya, esperant el bon temps tots quants, que mos ham trobat amb molt mala

boira al matí. Zero metros. Porto 22 dies de pateo isto istiu, i vint-i-tres mil metros

amont; hu hai contat perquè no tinc res a fotre. Bueno, hai charrat tot el rato, no mi

puc queixar. 

Foto 617: Vessant nord de Tucarroya: El circ i la Gave d’Estaubé; al fondo el

Lac des Gloriettes (embalse), accés més proper amb coche. 

O per Gavarnie per la Hourquette d’Alans, si fa no fa. Ia hu diuen tots els que pien

al llibre: passen por, a la canal, si hi ha chent per davant. I és que isto é el camí i

refu natural pra’ls francesos que, veraneant a Gavarnie i la seua zona, volen puiar

el Mont Perdut; per la Brecha de Roland cap a Góriz se’ls fa molt més llarg. 

Antes el Refu ere mitat espanyol, mitat francès, ia que estave fet sobre la frontera, i

si veu que el costat francès estave molt bé i cuidat, i l’espanyol, amb la cúpula casi

enfonsada, ple de llaunes i basura dels usuaris de l’atre costat (fossen del “bando”

que fossen). Fa deu o quinze anys la part sud va ser cedida al CAF que portave
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l’atra part, i ara tot va millor. La llum va, tot bé. Això sí, la brecha é exígua: els que

venen a l’hivern hu tenen molt fàcil: surten, foraden la neu, caguen, adéu. A l’istiu,

surts a fer lo que sigue, i ti trobes els regalitos al mig del pas, o reposant en una

petita feixeta de la roca, a l’altura de la cara. I tots els cagallonets deuen anar

baixant cap a l’estany de Marboré, parquenacionalitzat, sagrat casi, als seus 2500m

del clima més sever de la serralada, i ademés el puesto casi únic de nar a buscar

aigua pra’l refugi. Hom dissenye un refugi, hom el reconstruís, hi puie llenya, hi

pose llum, mantes, matalassos, i seguís ignorant que els humans tinim dos forats, un

d’entrada i un de surtida.

Apart de nar a buscar un garrafón d’aigua, i a contar les tendes del Marboré, tot lo

dia  el  fum mi  despistave  de  lo  racionat  que  m’hera  deixat  el  jalo  pra  púguer

esmurzar calent i espés antes del Cilindro, l’ondemà harie de ser. Els deu catalans,

fixos, i tres més en va arribar. I dos francesos ia de nit, de “clàssics”, que atres

francesos amb material novet flamant voleven esbroncar sense raó... Ixo dia vam

sumar dinou a les catorze places, i quan vam entrar a sopar después de vere la

posta del sol a la paret (la brecha é tan estreta, oberta a nord i sud, que el sol se hi

pon de canto) les taules i bancs del menchador estaven ocupades pels estirats (en

ambos sentidos), i els jipiosos cuinaven algo ràpid a terra. Vaia, vam dir tots, pues

dechunarem i a chaure. 

Altrament,  amb tant  rato  lliure  no  vai  púguer  deixar  de  pensar  en  el  crowded

Tuquerroye Hut. Els francesos estirats heren vulgut enviar als atres, arribats de nit i

tot, a plantar la tenda. Haver arribat antes! Vai escriure el meu sermonet al llibre

de piades, dient que tots els  grups de més de tres s’harien de sentir moralment

obligats a carregar la seua tenda pra no petar el refugi. Perquè sinó, el qui arribe

solitari  acabe  pensant  que  harà  de  portar  tenda,  pero  no  en  té  ganes  perquè

s’aburrirà; pero no é el solitari ni la parella els que sobren els primers. Atra cosa é

que casi a tot arreu està prohibit plantar tenda o tan sols bibaquear. 
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11 d’Agost de 2004

Destapat finalment el Mont Perdu pero durant dos hores escasses i prou. 

Foto 618: Llac de Marboré i cara Nord del Monte Perdido amb lo que li quede

de Glaciar, i el collado del Cilindro.

Anda que no l’han fet vegades, ista foto! El Balcón de Pineta té un camí aeri i

pendent com el que més, i a ratos semblave pensat pra’ls chiros i volums de les

mules. A dalt si va confirmar això: hi ha rastres diversos de barracons d’alguna

classe d’obra hidràulica a l’estany de Marboré (o malpensant, no seran obres anti

maquis?).  Io  això  no  hu  recordo  de  fonts,  pero  sí  de  que,  feta  la  prova  amb

fluorosceïna  d’ixa,  el  “llac  perdut”  del  “Mont  Perdut”  dóne  casi  tota  l’aigua,

enlloc de al molt veí Cinca, a les cascades del circ de Gavarnie. A la època en què

van  batear  Perdú  al  cap  de  Treserols,  significave  pra’ls  francesos  (que  el

consideraven,  a  vista,  el  més alt  del  Pirineu)  que semblave estar  a la  divisòria

d’aigües, pero que quan te hi apropaves no el trobaves. I al mateix temps hi ha la

memòria de la tradició que dive, a Bielsa, que aguell llac ere francès, i algun mapa

de la col·lecció del Museu de Lourdes així l’here dibuixat. I vet aquí que la ciència

confirmave la creència llegendària. 
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Foto 619: El Mont Perdut i les dos llepades de glaciar. El “paso clave” cap al

collado del Cilindro é la chumeneia curta un pèl descentrada a l’esquerra.

Vai achudar una mica a la corda fixa als catalans vinguts últims, i a revisar el lligat

dels grampons, i a canvi vai demanar al que vai vere que nave suelto que mi canviés

el  piolet  pels  pals;  io  hu  haguessa  fet  per  un  atre  sense  dubtar.  Les  botes  que

portava  no eren  dures  com tiniva  acostumat.  A dalt  del  glaciar  vai  montar  un

parapeto i els vai esperar amb el cafè, que é lo únic que tiniva. Arribat al lago

Helado, hi here tal cantitat de chent, i tal broma per damont, que ere de rucs nar a

puiar el cim, i vai tirar directe avall. 

Foto  620:  El  valle  o  cañón  de  Ordesa,  gigante,  de  formes  tremendes,  i  el
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Tobacor (2789m), roi. 

Foto  621:  Lluitant  contra  la

broma, més de tres-centes persones

hai  contat  entre  els  que  se  hu

pensaven al Lago helado de Monte

Perdido, els que si perdeven amont

en  la  boira,  i  els  que  mi  crusaré

hasta el refu.

Foto 622: Góriz: els pllans, i el refugi. Bons peixents no hu acaben de ser, vaia,

pero de tendes dretes no n’hi falte. 

Ia viniva tocat, i a Gòriz, un bon rato charrant al sol me hu va fer puiar: penso que
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puiant el balcón de Pineta mi vai sacar la samarreta, i el vent de Marboré mi va

agafar de sorpresa a dalt mi va chelar els ossos. El dia antes, tancat al refugi, mi

sentiva febrós. A Góriz mi vai trobar abrigant-mi amb malles i forrillo quan tothom

nave  de  tirants.  Vai  mirar  l’ambient  dos  hores,  vai  compadir  els  guardes  que

traballen  pra  cinquanta  places  de  llit  més  cinquanta  o  cent  tendes  diàries  tot

l’agost; tamé hi deuen fer bona bossa. Allà amb uns qualquiera que si van presentar

amb ganes de conversa; un tercer, que no va parar de donar-mi de fumar después

que io vai fer el primer, si va presentar com amic d’amics i conegut de coneguts, i

mi va estirar la llengua un rato... i al cap del temps va surtir a n’una revista de

montanya allò de que l’Enric Lucas here intentat fer dos (!) Carros de Foc en un sol

dia; i io recordo haver-le-hu comentat. Malament: ell no si va confesar periodista, i

prou mi va semblar chafarder; pero ara, els geógrafos ia sabrem com traballen els

periodistes. Io sí que a tot arreu dic que estudio el paisache del Pirineu, així, si algú

te alguna cosa que aportar, me hu diu.

Baixant de Góriz mi sentiva hasta gripós, i tot ere una autopista. Mira que no fer la

foto del lago Helado amb tot aguella chentada... A las clavijas de Soaso (pas de

trenta metros de camí farrat) hi vai trobar vint persones de cua pra baixar. Menos

mal que hi here alternativa pel camí de les bèsties. Al Rincón de Soaso, la més que

molt  mítica  i  honorable  Cascada  de  la  Cola  de  Caballo  de  Ordesa,  aon  dir

“chentada”  quede  molt  pobre.  Io,  el  ara  anònim  turista  entre  mil,  no  els  vai

fotografiar, els vai ignorar, vora del riu, abrigat, vai tirar a la cassola tot lo que

quedave als culs de les bossetes, pra buidar al cent per cent. I quantes ruqueries

feven, els turistes... Mi vai deixar per repetir un clixé desert d’humans i abres, sense

la cascada, de Lucien Briet (publicat 1913, reeditat 1977).

D’allí en avall, si hasta ara ere autopista, ara... camí empedrat amb ciment de tres

metros d’ample, graons, etc. I la chent? per la vora del camí, llaurant carrerons a la

cleva, perquè si no està molla é més còmoda. A las Gradas de Soaso, més avall,

tamé hi here un número semblant de chent fent la repetició del clixé de Briet sense

sabre-hu (publicat, ídem), que mi vai sentir ridícul en el meu traball i en tot. Vet

aquí  lo que va desencadenar,  innocent  artista  però,  el  gran paisachador pioner

d’Ordesa,  punta  de  llança  inconscient  i  continchen.  Ocupaven  les  basses,  les

relatives masses, sense cap reculliment, ni extàtic, ni sublim, ni de cap classe.
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A la Pradera de Ordesa, indret de la casa de Oliván, pioner Hotel de caçadors,

surtive  a  la  foto  de  Briet  (ídem)  un  bucardo  (dissecat,  claro),  arredonint  la

composició del panorama. Ara ia sabeva que la radera bucarda de Ordesa va morir

despenyada (tots hu sabem perquè portave la pobra un collar ràdio-transmissor); la

Pradera, que al 98 vam visitar amb coche, ara ia no té aparcament, pero la parada

dels autocars, la cua de dos hores, les cheladeries, restaurants, etcétera. Per malalt

que mi sentiguessa haria de caminar dos hores més pel  camí del  bosquet  hasta

Torla. La rebuda, inmillorable: el Sergi Ricart amb un sopar campestre fenomenal

pra’ls companys de la compañía de guias, i Alaín (exalumne de Salardú) i Bea que

mi van obrir la casa. 

Foto 623: Torla: Un home gran dalle a mà les vores del prat de la borda, el

chove amb “l’escalivada” fa lo gros; a cinc-cents metros del gran aparcament

de Torla. 

12 d’Agost de 2004

Chornada  de  descanso,  i  a  la  nit,  oh,  Sergent  Garcia  al  Castell  d’Aínsa,  quin

subidón! Jaume de Basuré hi here de mànager. El custipat é gran pero passarà. Dia

de llichir, d’escoltar música, de comprar molt menchar i cuinar amb cuina. 

A Aínsa tamé hi tiniva posat un post-it... una “vista general” amb el pont, de Juli

Soler (CEC nº 669, negatiu 656 caixa D), pero no portava la càmara. 

213



Xavi Farré i Sahún. Tesi doctoral. Volum 2: Annex Principal

La proposta  de Alaín pra una jornada molt  llarga i  lo més salvache possible,  é:

Clavilles de Cotatuero,  feixa de les  Fllors hasta Salarons,  seguir  per damont del

Mallo per la feixa de Mondarruego, el circ, el pic, i puerto de Escusana, Ibón del

Sumidero, Taillón, Brecha, Bujaruelo port i hospital, i Torla. 

Preguntat a la tarde un guarda –que no l’here fet i li pesave, per no haver trobat

company que la sapigués bé– mi diu que la faja de Mondarruego guapa, pero que el

pas que hi ha é de matar-si, sobretot entrant per Salarons, que de fet un francès fa

un mes..., i que sobretot que no hi anessa sol. A tornar-hi un dia. 

13 d’Agost de 2004

Els matins s’allarguen amb cafès

Mantega amb mirtil·les

Per amorosir durícies del cor

Decisions postergades per després del canut

Trobar casa, i marxar un atre camí

Que el peregrí camine cada dia

Neve, ploigue o faigue

Un sol de justícia

Però és que no hi ha cap dubte

Que no es resolgue caminant

Un peu davant de l’altre peu

El camí revelarà 

Quin és el destí

Mi vai decidir per nar a fer les fotos de Fanlo, i atres potser de passo. Seguint

balises de PR (blancgroc) cap al Mirador del Rey.
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Foto 624: Aparcament de Torla i cua dels busos a Ordesa.

Foto  625:  Torla  des  del  camí  de  Diazas.  Mondiciero  i  Tozal  de  las  Comas

(2354m) a l’esquerra; més lluny, a la dreta, Pepolín (2007m) i pic d’Otal, al sud

del Cotefablo, visitats el 2002.
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Foto 626: Ermita de Santa Ana i Casetas de Diazas als plans a 1450m. Probable

poblament permanent al segle XVIII o XIX i a l’Alta Edat Micha.
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Foto 627: Circ de Salarons des del

Mirador del  Rey.  A l’esquerra,  el

Tozal  del  Mallo  desapareix;  al

fondo, Gabietos i Taillón (3144m).

Repetició  del  clixé  de  Briet  de

1913, reeditat 1977.
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Foto 628:  Praderas  de Ordesa i  Casa de Oliván al  fondo de la  vall;  Monte

Tobacor (2769m) a la dreta; Punta de Gallinero a l’esquerra, i entremig el circo

de Cotatuero. Al fondo, pics de Marboré (3250m).

Foto 629: Des del Cuello de Diazas (2100m), vall del barranc de Barruel, amb

Fanlo marcat per les seues carreteres. Característica, a l’horitzó (esquerra), la

Peña Montañesa.
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Foto 630: Circ de Cotatuero des de

las  Cutas  (sobre  Calcilarruego).

Repetició  dels  clixés  de  Lucien

Briet (panorama fet des de la Faja

de  Pelay,  avui  reserva  biològica

integral prohibida a excursionistes;

Briet  1913,  reeditat  1977).  A

l’horitzó,  Taillón,  Brecha  de

Rolando  i  Torre  de  Marboré

(3011m). 
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Foto 631: Cañón de Ordesa des de la Sierra de las Cutas; el circ de Soaso no é

visible; al fondo, las Tres Marías. A la dreta hi ha una pista: accés a dos hores

de Góriz per als guardes i per al coche de línia (a l’istiu) de l’achuntament de

Fanlo que dissemine pax, que pr’allí són. 

Dos dies antes els diaris i  la casa de guies naven plens de la notícia: a quatre

persones, que heren arribat a les set en punt del matí allà dalt de las Cutas, els va

enchampar un llamp; en  va matar  a dos.  Mal puesto d’estar  quan els  cúmulus

s’apreten: No é com el país granític, aon sempre hi ha gendarmes i crestes més

agudes que una persona i més carregades de metall.

Foto 632: Caseta refugi de Cuello Arenas; estació d’esquí de fondo. Las Tres
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Sorores i las Tres Marías; entremig, el collado de Añisclo. No hai comprovat si

està oberta o què.

La pista  de  Cutas-Cuello  Arenas  mi  va  portar  a  unes  fites  que  atajaven cap a

Buisán: ole!

Foto  633:  Buisán,  des  d’un  punt  marcat  al  gps  a  la  carretera  de  Fanlo.

Repetició mal ubicada del clixé de Juli Soler (c1900, CEC nº 369, negatiu 356

caixa D). 

La foto que tiniva per repetir estave feta des de l’oest, i io la vai fer des de més

aprop. El mapa diu “deshabitado” i io hi hai vist quatre cases obertes (residència

temporal  de  veraneo  ociós).  Des  d’un  atre  puesto  no  haguessa  pugut  retratar

Buisán perquè els seus bancals se’ls ha engullit el bosc. Vai podre seguir per camí

neteat, cap a Fanlo. 
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Foto 634: Fanlo, des del camí de Buisán. La part central é repetició del clixé de

Juli Soler (c1900, CEC nº 363, negatiu 350 caixa D). 

Pero els horts han desaparegut i comencen a amagar el poble, claro, els freixos i els

vellaners.
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Foto 635: Llosats de Fanlo. Repetició sui generis dels clixés de Krüger de 1927

(Krüger Col. Jaca nº 363 i nº 292).
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Krüger fotografiave dos chumeneies tradicionals amb uns trossets de teulats, i amb

prats nevats al fondo (entenc que com a bon investigador, viachave a l’hivern, quan

els  pachesos  tenen més temps  de parlar  amb els  estranchers).  En canvi  no vai

púguer trobar el punt de vista del clixé, molt interessant, de Krüger de 1927 (Krüger

Col. Jaca nº 256), de la vall de Jalle entre Fanlo i Sarvisé, encara que suposo prou

bé que no deve ser feta de molt lluny de Fanlo i dels camins llavontes habituals;

igual que el clixè, anterior, de Soler (archivat erròniament com Talle; c1900, CEC

nº  438,  negatiu  425  caixa  D).  Tamé  me’n  vai  deixar  dos  de  Daumas  de  1959

(publicades 1974, fotos 23 i 59), d’una pleta d’andàs aprop de Bisán i el Barranc de

Jalle, cubert de bosc molt poc explotat, molt divers. 

Foto 636: Casetas de las Eras de Fanlo (una per casa). Inclou un chiringuito

ambientat amb banderetes nepalís. 

Probablement istes casetes seran lo més típic de Fanlo, lo menos alterat. A la foto

anterior si veieve prou bé que la maior part del poble està renovat (enderroc i nova

estructura, si no nova planta): pero mentres queden la torre i els tres teuladets de

llosa envellida, irregular, les quatre parets de pedra realment local, invadida pels

líquens, mentres duren, lo nou no podrà arribar a ser un bunic poble. Un poble amb

cases ben aïllades i amb tots els conforts moderns, d’acord, pot ser. Pero majo, de

moment  no.  Arribarà  el  moment  que  els  achuntaments  faiguen  derribar  lo  que

quede de vell pra que no pose tant en evidència a lo nou? Arribarà el moment en

què lo vell i arcaic serà testimonial i potser hu honorarem, pero potser hi verem
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perill,  i  hu despreciarem, perquè “desentone”. No, ixo moment no crec pas que

arribe. Hu honorarem, pero només quan ia casi no en quédigue re. Mentrestant, el

pragmatisme industrial mane. 

Foto 637: Broto, des de les curves de Torla. Repetició del clixé de Daumas de

1959 (publicat, 1974 foto 17). Comente Daumas: “Ampla vall glaciar excavada

en  flysch  de  l'eocè.  En  aquesta  época  [1959,  s'entén]  els  conreus  superen

netament  a  les  pastures  en  el  fons  de  vall  aluvial,  i  on  arriben els  cons  de

dejecció,  així  com  alguns  replans  alts  (segon  pla,  a  dreta).  Vessants  drets

tapissats  de  repoblacions  de  pins,  excepte  a  la  part  baixa  de  les  pendents,

arreglades com a bancals de conreu. Pastures a les croupes somitals per sobre

de 1.400-1.500m.”
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Mala repetició de molts clixés: Juli Soler c1900 (CEC nº 253, negatiu 240 caixa D);

Krüger  1929 (publicat  1935, reeditat  1996 foto 66;  Col.  Jaca nº  302);  Daumas

1959, el nou complex residencial de xaletets idèntics (publicat a Daumas 1974 foto

69 i 70). 

Hera baixat de Fanlo a dit hasta Broto, i d’allà vai surtir a peu per la carretera

buscant el punt de vista bo. Allà aon estava parat mi va recullir el Sergi que puiave

a Torla después de traballar a “la zanja” (el descens de barrancs). 

Foto 638: “Cía Guías Torla”, tocho de vellaner que vai tallar caminant per la

pista i mentres feva dit, amb un pitó pla al cap, de record a l’hospitalitat. 

En total van ser 1485m caramont i 1155 caravall, i set hores. 
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14 d’Agost de 2004

Bus hasta la pradera de Ordesa; enradé hasta la puiada de Carriata o Salarons, pel

mallo  i  la  feixa  rocosa  hasta  Aguas  Tuertas,  i  campament  vora  les  baumes

fenomenals. Tinc una tenda que mi deixaran i només pese dos kas i poquet!

Pel camí de puiada mi vai deixar una foto per repetir! “El paso de Salarons” de

Lucien Briet; no si veu si hi ha les clavilles o no, només un home desafiant l’abisme.

Les  “clavijas”  de  vàrios  circos  de  Ordesa  les  va  instal·lar  el  farré  de  Torla,

encargades  per  caçadors  rics  pra  escurçar  els  accessos  a  les  capceres  aon

perseguiven  isards  i  bucardos.  Val  a  dir  que  la  caça,  i  concretament  la  Capra

hyspanica ss. pyrenaica va fer famosa la vall d’Ordesa, per difusió dels caçadors, i

a la llarga això va fer que fos el primer Parc Nacional de l’estat, i que se hi prohibís

la  caça,  i  simultàniament  (algo  de  culpa  en  tindrà  )  ha  fet  que  s’extinchís  el

bucardo. Contradiccions del desarrollo, o bé, mals que el conservacionisme no pot

aspirar a evitar.

Vai arribar bastant de nit, 1045m puiats i 85m baixats, en dos horetes i micha, i vai

plantar la tenda, pra variar.
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15 d’Agost de 2004

Foto 639: “El Llac de Salarons”, a Aguas Tuertas. Repetició del clixé de Briet

de c1905 (publicat 1913, reeditat 1977). Segons el meu mapa é un llac temporal,

s’evapore del tot cada istiu. Segons lo que si veu, no existís, i no ha canviat gaire

de fa cent anys, el traçat dels meandros, pero són més estrets (guanye la cleva).

Hi ha cinc caminants matinadors. 
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Foto 640: Farradures pra penchar el  calder: de pastors o de caçadors, o de

l’associació dels dos. 

Foto 641: Les baumes de Aguas Tuertas... qui vol cabana? Si hasta hi ha la font

a dins!

La Feixa de les Flors mereix no ser il·lustrada... Pr’allà vai tirar, per bon camí,

algun puesto de bibac i només un parell de passos penchats a l’abisme de vritat. 
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Foto 642: El circ de Cotatuero des de dalt de las Flores. 

Una vegada vam baixar les clavilles de Cotatuero, amb Ivan, Xepp i Furdi, el 98,

quan vam escalar “la via fàcil” (la Cerdà-Pokorski) de l’Esperó Sur del Gallinero.

Pra Ivan i io, la radera via llarga de roca... per ara!

Foto 643:  Paisache de  lapiaz i  crestes  calcàries.  D’esquerra a dreta,  el  Pico

Blanco (2904m) a davant del Taillón (roi), la Brecha de Rolando (2807m), i el

Casco de Marboré (3007m). 
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Foto 644: Una cabana de Cotatuero. El paravent de la porta tamé el trobes a

Perú, idèntic, pero la planta quadrada no. Amb lloses aixit prou si poden fer

cabanes!

Foto 645: Des del cap del Taillón: A baix el llac des Especières o de Luhos, i el

pàrking i  pista del coll  de Boucharo, de Bujaruelo o de Gavarnie (segons si

mire).  A fondo,  el  massís  més  alt  de  l’esquerra  é  el  Vignemale  (3298m),

Vinhamala (en occità, pero no hu diu ningú) o de Comachibosa (menos), amb el

seu glaciar d’Ossoue. Més lluny a l’esquerra (nord) el Balaïtús (3146m), i al

sud, el Garmo Negro, Batans, i altres pics de la vall de Tena. 

231



Xavi Farré i Sahún. Tesi doctoral. Volum 2: Annex Principal

Foto 646: Els pics a terme mig són el Petit Astazú (3012m), el Marboré (2350m),

amb el glaciar a sota (més rocallós que blanc), Mont Perdut, i Pico de Añisclo o

Soum de Ramond (3254m; Ramond de Carbonnières,  s’entén).  Centrada, la

Grande  Cascade  de  Gavarnie  i  el  glaciaret  d’aon  naix.  A primer  terme  el

sendero espedregat Brecha-Taillón i la chent que va i ve.

Foto 647: En algun puesto, la gruta helada de Casteret, que té una reixa que

impedís el pas. El sendero va cap al collado de Millaris direcció Góriz, vora el

Pico del Descargador (2612m), característic, anellat; suposarem descargador de

llamps i trons. Identificables Tobacor i serra de las Cutas; al radé, successió de

carenes de les serres interiors i prepirinaiques. 
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Foto  648:  (La  Brecha  més  famosa  no  té  foto...  ere  la  Rambla!)  Refugi  de

Serradets i les seues gomes de l’aigua; què dir de la faenada que tenen a mig

agost. 
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Foto 649: D’avall del port de Bujaruelo pel barranc de Lapazosa, vista a l’oest:

al frente Valle de Otal i Peña Tendenera (2853m) Repetició del clixé de Juli

Soler (c1900, CEC nº 441, negatiu 428 caixa D): la part central, “Panorama de

la Vall d’Otal”; i repetició del clixé de Lucien Briet d’antes de 1913 (reeditat

1977): “Las montañas españolas des del puerto de Gavarnié”.
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Les pilones, astí són de moment; fa cent anys no hi heren, claro, pero sí que hi here

grups de setanta mules passant el port de dia i de nit, i ara ia no hi són. Un poc més

al  nord,  la  electricitat  passe pel  Port  Vell,  efectivament  un poc més alt  (2334m

contra 2270 del de Bujaruelo).

Foto 650: Refugi alliberat de Iberduero sota de les línies que fan mal de cap. I

poc acullidor per dins. Al fondo el Port de Boucharo.

Poc més avall n’hi here un atre, de refu, fenomenalment situat enfrente del camí,

però no en vai comprovar la utilitat. 
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Foto 651:  San Nicolàs  de Bujaruelo.  Repetició aproximada del  clixé  de Juli

Soler (c1900, CEC nº 265, negatiu 252 caixa D); i repetició del clixé de Briet

(publicat 1913, reeditat 1977). D’esquerra a dreta: edificis del càmping, casa de
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carrabiners  (ús  actual  desconegut),  Hospital  de  Bujaruelo,  ermita  romànica

(ruines), edifici d’ús desconegut, i pont romànic.

Foto 652: El Centro de Visitantes de Ordesa, que ha de ser traslladat perquè no

hi pare digú! I la vall d’Ordesa, despedida... a l’esquerra, Tozal del Mallo, dos

espolons del  Gallinero, i  (cremada) la Fraucata; a la dreta la  Cuta (2236m)

sobre la Faja de Pelay. 

Pues sí: l’armadura de ferro i les grues de la foto 248 són pra fer un centro de

visitantes nou a la vora del pàrking de pago. Perquè els autobusos, de puiada a

Ordesa, paren al Centro de la foto, i una simpàtica guia diu en tres idiomes que allà

està i val molt la pena, i que paren busos cada vint minuts pra seguir. Io vai ser sol

entre cincuanta a fer-li cas. I ia hi hera estat, a la excursió de Geografia Rural de

tercer de carrera...
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Foto 653: Torla, i el Pico de Escuzana (c2500m). Repetició aproximada del clixé

de  Briet  (publicat  1913,  reeditat  1977),  pres  des  del  campanar  de  l’iclésia,

probablement. 

Torla no ere molt diferent, el casco urbà, fa cent anys (i tres-cents, diguem), des

d’aguet costat, pero per l’atre sí que s’ha allargat per la carretera una bona mitat

de lo que é ara. Al primer terme de la foto, un pachés té estesos pel prat tots els

arreus del tractor, i el tractor, i la grancha de les vaques deve ser ixo edifici nou,

entre la  casa vella  i  la  nova,  que quede com a mostra de la  vella  arquitectura

preindustrial. Amb grues si renoven els cases de socarrel. 
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Foto 654: Torla, la iclésia. 

16 d’Agost de 2004

Dia primer de la Txell; puiem a dormir a San Miguel, pel PRH (pel mero camí vell,

pero marcat amb pintura com si no fos prou clar quan està net), i hi ha una part

d’ermita tancada i una part de foc lliure (sense porta; que mi recorde als focs públics

de les mesquites del Rif, i estic segur que é pra lo mateix: per si algú ve de tan lluny

a missa que s’ha de quedar a chaure. El Sergi puie a despedir-si, i l’aigua mos fa

sopar a dins de la seua furgo; al matí se’n anirà a currar puntual. 150m puiats en una

hora, bueno, arranquem-mos de les cases conegudes atra vegada. Deixat un paquet

de fitxes considerable, mapes i carrets, ia tornaré a la tardor. M’enduc la tenda de

Alaín. 

17 d’Agost de 2004
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Foto 655: Broto i Sarvisé des de l’ermita de San Miguel. 

Si veu la urbanització de “Nuevo Broto”, la que va retratar Daumas el 1959. Barri

residencial,  dive.  Residència  obrera  de  quines  obres  hidroelèctriques?  Deu  ser

residència turística, tipo ciutat  de vacances d’empresa, de Iberduero o de qui fos.

Per moltes raons, Ordesa é la Meca, el must, del Pirineu “espanyol”, o sigue, quan

un espanyol va al Pirineu tres dies o la primera vegada, va a Ordesa; lo mateix els é

contat als guiris si usen guies “vessant sud”. Lo normal, internacionalment, é que

el  must del  Pirineu  sigue  Gavarnie,  (empatats  a  radé,  direm  per  no  quedar

malament amb ningú, “le massif dels Encantats”, Canigó i Aneto; siguent Lourdes i

Andorra,  per  descontat,  el  màxim pirinaic  en  visitants  i  en  turistes.  Pero  a  la

Pradera i a la Cola de Caballo, mig milló de persones a l’any; a Torla i l’àrea

d’influència  del  Parc,  més  tard  a  Bielsa,  fa  molts  anys  que  hi  rode  turisme,

començant pels caçadors del XIX, i  amb el “turisme de montanya sense estació

d’esquí” promovent els primers hotels a finals dels anys cincuanta, com a Benasc

(per l’Aneto,  “el  més alt  del  X” é potser  la  lectura (leienda)  paisachística més

evident  o  assequible.  La cua del  Aneto el  dia que vai  vere la  del  Mont Perdut,

haguessa vulgut contar... 
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Foto  656:  El  cartelito

interpretativo a Torla dive “Ermita

de San Miguel, del siglo XI”, pero

si  veu  a  la  finestra,  1620,  i  no

1020... Si fos del segle XI no estarie

en números àrabs! Txell riu de que

vulga fer surtir la pilona pero io hu

trobo inevitable. 

Foto 657: Linás de Broto des de Viu.
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Foto 658: Linás de Broto des d’aprop d’un San Antón i de la pista de Sorrosal.

Repetició del clixé de Krüger de 1927 (Col. Jaca nº 301).

L’alemà va fer la mitat dreta de la meua foto, i encara està menos clar el Cotefablo.

El poble no semble que ha canviat molt: les cases que hi heren blanqueades són

totes igual, avui (amb algún teulat renovat). Les costeres d’abres que hi ha per sota

del fotógrafo i damont de l’iclésia mostren els anys (roures de 40) que fa que no

gasten llenya pra’l pa. 
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Foto 659: Iclésia de Linàs de Broto. Repetició parcial del clixé de Juli Soler

(c1900, CEC nº 269, negatiu 256 caixa D). 

Vam trobar el porcho de l’iclésia de Linàs, i sota l’aiguat que començave mos va

semblar fenómeno. Hi vam dinar. Vai nar a buscar pa al poble, i al albergue “La

Última Bucarda” van ser tan amables de vendre-mi dos barres. A dins hi here la

conversa de tres choves, mi va semblar que estaven buscant localitzacions pra una

pel·lícula;  “mira”,  mi  vai  dir,  “ixa  faena  la  faries  prou  a  gust,  buscar  racons

adequats pra escenes”. De tornada vai fer la foto de l’iclésia pero mi vai equivocar,

l’hera d’haver enquadrat a la dreta i no a l’esquerra: Juli Soler l’acompanyave del

camí empedrat,  paredat  de pedra amb la captarrera en puncha,  i  de la  vall  de

Sorrosal hasta el fondo. A l’esquerra de la porta, el porcho tamé ere cubert, i els

tres, rebossats i emblanquinats. 
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Foto 660: La montanya de Linàs: cap al Refugio de Sorrosal pel camí de Soaso

(2320m, el piquet agut que desafie la boira, descentrat a l’esquerra, i tamé unes

el planell “embordable” que s’adivine); una de les bordes de Los Faus, tancat el

prat amb pastor elèctric, d’aram i varilles de rea amb aïlladors d’indústria. 

El camí vell de Soaso probablement vaigue per dins de la barrera arbrada sobre el

prat, pero no recordo haver-hu mirat.

Foto 661: Refugio de Sorrosal (1690m), lliure, amb corral; construït pel Distrito

Forestal de Huesca. El llenat de ciment, decadent, pero majo refu quan ha estat

escombrat; bon puesto. A radé el barranco de las Sarriesas.

Què bunic: de sarrio, sarriesa; no se m’hagués acudit mai. Vam sumar al conte
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515m puiant i 125m baixant, ixo dia. 

18 d’Agost de 2004

Seguint la pista hasta la radera bordeta, que, oberta i guapa, tamé feve bon refu.

Vam trobar els collets seguint rastros de vaques. 

Foto  662:  Montanya  de  Navariecho  (2248m,  a  la  dreta)  des  del  Puerto  de

Yésero (2132m); a l’esquerra la cara sur de la Peña Tendeñera (o Tendenera),

de cims invisibles.

Foto 663: Monte Sarasé (2185m) i Puerto de Gavín, aon hi ha un refugi lliure.
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Al cul del Barranco de Artica Gayola n’hi ha un atre, si veu prou; se hi arribe

per pista. Al fondo esquerre, perfil característic de la Peña Oroel, sobre Jaca

pel Sud. 

Foto 664: “R-FUGIO de Gavín”, corral i cabana del pastor. 

Vam arribar al refu per una pista que vinive de una grancheta amb cabana oberta,

después d’haver buscat caminets per la ribera dreta. El pastor ere un chaval molt

chove de de Tamarit de Llitera, i va dir que lo més ràpid, en aigües baixes, é baixar

pel llit del barranc (30’). El vam trobar tancant la cabana: ixo dia marxave avall,

l’ondemà al maití puiave l’atre veí de pr’avall amb qui tiniven el ramat chuntat i la

custòdia  compartida,  una  semana  cada  un.  “Oh,  si  os  conociera  claro  que  os

dejaba la cabaña abierta. Pero como no os conozco...”. I mira que sempre s’ha dit

que si vas amb parelleta ti tenen menos por, pero no vam vúlguer insistir, ni tornar a

remontar pista. Per algo carregàvom una tenda. Van ser 815m caramont i 1030m

caravall.
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19 d’Agost de 2004

Foto 665: Yésero, els seus prats i el Serrato de la Frondiella; des de la pista de

la montanya, indret anomenat el Clavero, que deu ser el calvero (clariana del

bosc, artigat o natural).

La pista,  des  del  refugio  de  Gavín  mos  va  portar  directes  a  la  Ermita  de  San

Bartolomé, força restaurada, i allà ia caminàvom sota l’aiguat, així que me la vai

mirar bé tal com la carretera la rodee i des de sota vai fer la vista només de cap:

repetició del clixé de Krüger (1927, Col. Jaca nº 264): la part baixa dels barrancs

d’Artica Torre i San Bartolomé estan plenes de bancals que el bosc ha devorat. Una

“artica” i  una gran ermita com la de l’Artiga de Lin...  en algun moment de la

història serie la iclésia la que empreneve obertures de terreno cultivable a boscos

profunds?

Vam arribar  a  Gavín  per  la  carretera,  passant  el  túnel  i  molt,  molt  perill.  La

nacional transpirinaica N-260 que baixe del túnel de Cotefablo. Unes arcades a

Gavín mos van choplugar el segon esmurzar; encabat de pura chiripa vai trobar el

Nacho,  un  atre  estudiant  de  guia  de  Salardú,  que  pr’allà  traballave,  i  mos  va

atansar a Biescas. Vam intentar trobar gas pra’l fogonet, i resulte que el tipo de

rosca que io portava, no si trobe. Espera’t a Jaca, o haver mirat a Torla, va dir:

Nacho mos en portarie l’ondemà a Piedrafita, mostrant-si molt chenerós. 

De tanta aigua tampoc vai buscar les casetes de les eres de Gavín que fa fotografiar

Krüger (1927, Col. Jaca nº 383 i 385), ni la vista des del sud de Biescas de Juli
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Soler (CEC nº 185, negatiu 172 caixa D), aon el Gàllego, indominat, mantinive

netes les riberes. 

Foto  666:  Biescas  des  del  seu  dipòsit  d’aigua,  al  camí  PR-HU  78  (Petit

Recorregut- Huesca nº 78; o riba esquerra del Gállego Biescas-Santa Helena). 

Foto 667: El Fuerte de Santa Helena, i la Forqueta (2305m). 

Més avall de l’ermita del mateix nom, i dominant l’entrada a l’estret del Gállego

sota Polituara, una plaça forta que sospito de la dominació napoleònica; aprofite

parets  naturals  pra conseguir  uns  panys  de muralles  concèntriques  notables.  Si

podrie datar els anys que fa que no se hi encastelle un exèrcit, mirant l’abre més
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vell  que  hi  haigue  hasta  el  riu:  un  fort  implique,  ademés  de  cuines  a  mida,

deforestar-ne tot el glacis pra dominar la situació inclús de nit. 

Foto 668: El dolmen de Santa Helena, al peu de la vall del Asieso; el mateix

Sarasé d’ahir, a l’esquerra, pelat. 

É un punt ample de la cabanera del Gàllego, cosa que concorde amb el model de

localització dels dolmens més acceptat; pero en tot cas ixes barses i garraberes

mostren que pocs ramats (pocs pastors, que són els que porten els mistos) hi passen

la nit antes de la fira de Biescas. 

Vam surtir pel pont, tamé de Santa Helena, a la carretera; i el dit mos va funcionar

tan bé que un chicot molt semblat al Lluís de Mequinensa (i amb el mateix punk

peninsular al loro) mos va portar hasta Piedrafita de Jaca. Vam buscar l’albergue;

de nom, com la Peña Telera que atrau als montanyeros a n’ixo poble. Hi ha tamé un

atra  cosa  que  hi  porte  chen,  famílies  sobretot:  un  “parque  faunístico”  (un  zoo

amplós, amb atres paraules) que mostre molta fauna del Pirineu, i algo de fora,

previo pago. De recorrido, donques, a peu, 250m amont i 700m avall, cinc hores. 

20 d’Agost de 2004

El dia va surtir de descanso al mateix refugi, i des del ibón vai puiar al coll de

Cachiverizas, sense mochilla, la mar de bé. 
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Foto  669:  Des  del  ibón  de  Piedrafita  (1600m),  d’esquerra  a  dreta  la  Peña

Blanca Alta (2513m), collado de Cachiverizas (2387m), la Peña Parda (2657m) i

la Peña Telera (2762m).

Foto 670: Fllò de neu. 
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Foto 671: Espectaculars els plegaments a la penya Parda i Telera. 

Foto 672: Ibón de Piedrafita i Embalse de Tramacastilla. Al fondo s’intuís el

Portalet (1790m), i els pics de la divisòria amb l’Ossau: el Palas (2974m) i el

Balaïtús (3146m); més aprop, el Tebarray (2916m) i el massís dels Garmos. A la

vall, les parets calcàries de Escarra i els prats de Tramacastilla.
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Foto 673: Flors que desconec 1.

Foto 674: Flors que desconec 2.
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Foto 675: Des de l’extrem occidental de la collada –un morro de roca clevada:

Tramacastilla, Piedrafita; embalse de Búbal; Panticosa y su valle, sus pistas de

esquí, i Hoz de Jaca; i al’horitzó, els Garmos, més lluny, pics de Bramatuero

(2900m); Batans (2894m) i Brazato (2719m) per davant del Vignemale (3298m);

part del massís de Mont Perdut i la Sierra Tendeñera vista de través, amb els

plegaments al descubert. 

Foto  676:  Collado  de  Cachiverizas  (2387m);  al  meu  mapa,  Cavacherizas,  i

encara hai vist Cuchiverizas. 

Nar i tornar de Piedrafita, 1195m puiats i baixats, quatre hores. 
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21 d’Agost de 2004

Des  de  Piedrafita,  a  dit  hasta  “Los  Valles”,  urbanització  al  suroest  de  Biescas;

intento d’agafar el GR 15 com surt al mapa, pero el baranc se hu ha emportat tot; el

barranc de Arás, el de la crescuda devastadora del 1996... Enradé per carretera hasta

“Las Viñas”, atajo a la carretera de Yosa, i amont. 

Foto 677: Yosa de Sobremonte (1190m) des de la carretera. 

Vàries fotos si van perdre amb els camins. Les repeticions, vaia, de Krüger de 1927,

“entre Yosa i Asún, vista hacia el Norte” (Col. Jaca nº 278), i sobretot la “vista de

Asún  desde  el  Este”  (Col.  Jaca  nº  277,  publicada  1996  foto  12),  “hi  here  al

Forcallón  tants  i  tants  bancals...”.  Tants,  que  ara  han  crescut  hasta  l’estat  de

queixigar-boixera-amb-garrabera-i-espinau-impenetrable  i  Asún  ha  desaparegut

del  mapa  (hi  ha  el  nom  pero  de  la  fotografia  aèria  o  satèlit  no  han  sapigut

identificar  edifici  ni  camí).  Els bancals  seguissen retinint l’aigua com é la seua

funció, pr’això el bosc medre tan esponerós. Pra nar a Asún caleve haver travessat

el coll de la dreta de la foto: com si veu, una aventura només començar. Pero vam

optar per arribar a Acumuer pel GR. 
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Foto 678: Camp al peu del puiador d'Estachoplano, vista al Sur-surest. Centrat,

el Pico de San Antón (1563m). 

Quan la pista de Aso travesse el barranc, un majo racó de bibac, amb font. 655m de

puiada i 105m de baixada, i au. 
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22 d’Agost de 2004

Foto 679: Des del collado d’Estachoplano (1715m), Aso i yosa; Gavín i Yésero.

Al  fondo  el  port  de  Cotefablo  i  a  l’esquerra  la  cara  sur  de  la  Sierra  de

Tendeñera. Repetició de més lluny i diferent angle del clixé de Krüger de 1927,

“vista del valle de Biescas-Yésero des de el Oeste” (Col. Jaca nº 261), aon els

boscos  de  Yosa  (foto  677)  i  des  de  Gavín  al  riu  i  a  Yésero  ere  un  mosaic

estretament definit de bancals cultivats. 
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Foto 680: Montanya de Aso, amb una pista ramadera, i la cara sur de la Peña

Telera. 

Coses  que  si  troben  als  mapes:  Majada  la  Mallata,  redundància  evident  del

toponimista. O lo que evidèncie é un canvi fundamental lingüístic de l’informant?

Foto 681: Estachoplano, balisa del GR15; i la Peña Oroel (1770m).
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Foto 682: Acumuer; i tallafocs als deshabitats termes de la comarqueta de la

Garcipollera. 

Foto 683: Atra vegada Refugio Forestal (“año1950”, 1600m), isto amb corral

pra’ls  mules  dels  traballs  del  repoblament  de  pins;  o  bé  restauració  d’una

borda, en adquirir la montanya la institució (i el corral quede “per efecte”)?

Refu habitable, pero sense aigua aprop. 

La fragmentació del parcel·lari creixeve, baixant a a Acumuer; un camí rollat amb

espais pra que les mules si puguessen crusá, i altes parets voltant els camps; tot

embrutant-si menos algún hortet vora el poble. 
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Foto 684: Acumuer. Vista dels teulats: nou de llosa vella entre més de coranta.

Repetició  sui  generis dels  clixés  de Krüger de 1927 (Col.  Jaca nº 361 i  362,

panoràmica); de prats a l’atra ribera, n’hi here deu vegades més que ara. 

Novament la mala sort d’haver de triar: Buscar pra repetir el clixé de Soler (CEC

nº 100, negatiu nº 87 caixa D), pero qui sap aon é la ribera del Pla de Canales; i

sobretot, buscar el terme fotografiat per Krüger (1927, Col. Jaca nº 293) “Larrosa

entre Acumuer i Villanúa; en primer término eras y graneros”: un terme deforestat,

se hi veu, i avui dia, un bosc com el de Asún. Una aventura, vaia; menos mal que va

aparéixer algú pra preguntar, perquè un PR-HU i el GR coincidiven a passar-hi

(“Eso lo limpiaron una vez cuando lo marcaron, pero ¡ya hace mucho!”). Tamé

caleve buscar un coll a la dreta de la foto. 
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Foto 685: Encara hi ha una chumeneia de més de cent anys amb espantabruixes

a Acumuer. 

Foto 686: La mola de Acumuer, el contacte artesà/industrial 1: edifici de pedra

amb  morter  de  terra,  ciment  present,  màquinària  de  fàbrica  pra  farina

(elevador, passador) i turbina d’eix horizontal “La Electricidad SA Sabadell”.

Amb dipòsit i tuberia de presió de 50m. 
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Foto 687: La mola de Acumuer, el contacte artesà/industrial 2: La tuberia de

“presió”. 

Foto 688: “Inversió perduda”, un bancal, la paret més gran que el prat que fa,

que s’esbaixe i torne a la pendent natural, 

Al final, de triar re: el chinoll de Txell va dir que prou ixo dia, amb 335m caramont

i 670m caravall. I l’ondemà encara dive que prou, aixit que de fer jabalinisme cap a

Larrosa ni parla’n. Quatre kilòmetros, vam tindre que caminar, igualment, perquè

ningú passave. Tanmateix, a dit vam atényer Sabiñánigo (Samiánigo en aragonés

purista), i amb l’autocar, Jaca (Chaca). A io això de carregar la mochilla al coche

de línia i pagar billet mi feve poca gràcia, no per manies del estilo, sinó perquè me
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hi trobava molt raro, entrapussava amb tot.

A Jaca, casa. Maria, amb Jose, pero només estaven de paso: han nat a viure a Jaén.

I tota una colla, molt  divertit.  De compres, claro, repostant bon tinyol de pa de

llenya después de barra de panificadora durant tres semanes... Pobres pirinaics,

condenats a abastos de pa d’ixo “i encara gràcies!”.

24 d’Agost de 2004

Encabat d’esmurzar calmadament i pendre algun cafè, mi vai quedar sol a l’estació

d’autocars i vai empenrre les senyals del camino de Santiago al revés (o sigue que

no les veus perquè casi sempre són unidireccionals). Al cap d’un rato, més amont de

Villanúa, unes furgonetes vora el riu mi van cridar l’atenció. –Beitia!

‒Hombre Xavi!

El segon esmurzar va ser molt llarg. Beitia visqueve de nómada per la zona, a la

furgo, i tamé traballave a l’assunto dels barrancs i l’escalada, com tots, pero com

tots,  un  client  a  la  paret  per  cada  cent  a  la  zanja.  I  si  va  oferir  a  porta-mi

avituallament o companyia uns dies més tard, quan li diguessa: ell sempre canviave

de puesto de dormir: la ventacha d’una casa mòbil. I la obligació, perquè sol estar

prohibit chaure al coche i si ti clichen molt seguit, mal. 

Ara  mi  dono  conte  que  a  Villanúa,  des  d’un  punt  de  vista  que  vai  ignorar

completament  que  deixava  d’intentar  assolir,  vai  perdre  la  repetició  del  clixé

d’autor  desconegut  aon surt  la  Peña Collarada (Soler?,  CEC nº  5.604,  negatiu

2668 caixa D), i aon semble que el barranc ha nat pels seus fueros. A Canfranc

poble, si haguessa nat a buscar el camí (que surtive de Villanúa) a Gabardito i la

Majada  de  Lecherín  bajo,  podria  haver  repetit  un  clixé  de  Soler,  “Lecherín  i

Gabardito desde Pino bajo” (c1900, CEC nº 94, negatiu 81 caixa D). Pr’allà puie

la  traça  principal  del  GR11  aixit  que  suposo  que  é  una  de  les  fotos  antígues

repetides ignoradament repetides que probablement si pugue trobar pels àlbums de

fotos del cyberespai de forma pública; evidentement en els arxius privats, més fàcil. 
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Foto  689:  La  Torre  de  Fusileros,  vora  la  carretera  N-230  i  el  camino  de

Santiago. 

Està ben conservat l’edifici, i hai llichit, no sé aon, que ara ia està en procès de

rehabilitació com a hotel, tipo parador. 

Foto 690: Canfranc Estación Internacional, amb aduanes; tancada; i la Moleta

(2576m), des de la Oficina de Turisme: si veu la Casita Blanca entre pins a la

dreta. 
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Foto 691: “Fort del Coll de Ladrones i Carretera”, repetició del clixé de Juli

Soler (c1900, CEC nº 126, negatiu 113 caixa D). La broma travesse el Somport

(1631m), el coll més baix sobre la divisòria, al Pirineu central. 
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Foto 692: Fusileros, hotels de Candanchú, i el Somport, montanyes d’Aspe i

Astún.

Vai trobar prou bé, en un dels caminets que porten a Ip, la Casita Blanca, refugi

lliure pelat sense cap comoditat pero eixut, i allà el bibac sobre el plàstic. Total que

puiats 590m, baixats 135m, quatre horetes. I l’ondemà amont, entrats la cibada i el

cafè, i ben remenat amb humus lo surtit pra un veloç compostache.

25 d’Agost de 2004

Des de la Casita Blanca seguir la pista un bon tros hasta 1395m aprox, hi ha un

sendero rotulat “Casa del Vasco y Fuente Elvira 2h”, el camí no si perd que é de bast

i encà no fet malbé; a cota 1715m s’aplane.
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Foto 693: Canfranc Estación, amb un segle de història, ia é molt més gran que

Canfranc. Per la canal centrada (el bosc ho diu prou) va baixar un llavell que si

va parar “per miracle” a pocs metros de l’iclésia. Se hi poden vere treballs de

retenció d’allaus, cinc muros al barranc i una quinzena de parets de retenció a

la surtida de la neu.

Foto 694: “La caseta del Vasco” (1930m), penchada sobre Canfranc Estación,

refugi  i  cantina de trachiners  i  constructors  de les  defenses  del  llavell  de la

Moleta. 
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Foto 695: Des de la Fuente Elvira (2125m), les defenses del llavell de la Moleta

sobre la estació, fechades entre 1942 i 1950, i un camí de mules que ve de baix

de tot. 

Foto 696: Des de la fredíssima Fuente Elvira, part de Canfranc Estació, vall de

Tortiellas: terreno de pràctiques dels militars de Rioseta i expansió de remontes

de Candanchú, visibles; tamé els hotels i el Somport, i pics de la vall d’Aspe. 
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Foto 697: Carretera asfaltada de Monte Larrón, càmara d’aigües de Ip a la

Central de Canal Roya; i Campaniles i la Peña Collarada (2883m, “penya que

té collars”).
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Foto 698: Obaga de Ip, el poble de Canfranc i la vall del Aragón. Repetició més

àmpia, feta de massa amont, del clixé de Juli Soler (c1900, CEC nº 123, negatiu

110 caixa D).
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Foto 699: Canfranc Estación, i l’entrada del nou túnel carretero internacional;

Pics d’Aspe (2640m) i de la Garganta de Borau (2566m).

Si veu l’indret aon hi ha algo nomenat “Arañones”, vora el túnel; en tiniva una foto

feta de molt aprop, “Panorama de los Arañones i Hostal de las Cucas” de Juli

Soler (c1900, CEC nº 115, negatiu 102 caixa D).

Foto 700: Atre refugi i cantina de la construcció hidroelèctrica de Ip. A la dreta

la  Peña  Collarada;  al  fondo,  Punta  del  Águila  (2697m)  i  Pala  de  Alcañiz

(2763m). Alcañiz, Teruel?
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Foto 701: La més gran residència del traball hidroelèctric, a 2090m, que la va

demanar  Montañeros  de  Aragón  pra  refugi,  està  tan  destrossada  que  poc

puesto hi ha pra chaure agradable. Els baixos, mosquera d’ovelles, i placa de

“peligro,  ruinas,  prohibido  el  paso”.  A  dalt,  molta  decoració,  “Gesucristo

García también kema de la piedra”, “COES Jaca”; i molta destrucció de tabics

i fusteria, i basura incontable. Refus alternatius a la vora: el de la hidroelèctrica

nou, chic, vallat, tancat pero avui usat per dos paletes; el del pastor (cabana

feta en un barraconet de ciment) tamé ocupat. 

Foto  702:  Li  dic  al  pastor  “Tenéis  una  cara  de  indio!”,  senyalant  la  Peña

Nevera,  o  una  “geganta  altiva”,  o  “el  moai  de  Ip”.  Hi  ha  un  forat  a  la

Collarada. Ibón embalsat de Ip. El forat el coneixeve, la cara no. 
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Foto 703: El collet més a l’esquerra, entre la punta de Escarra i del Águila, é el

pas cap a l’altiplà de capceres hidrogràfiques aon hi ha el ibón de Bucuesa; dit

pel pastor “Cuello de Escarra”. 

Foto 704: Embalse de Ip i Peña Collarada. 
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Foto 705: Panoràmica de la Punta del Águila 1: Nord, embalses de Escarra i

Lanuza; Balaïtús, Gran Facha i Garmos. 

Foto 706: Panoràmica de la Punta del Águila 2: Norest, valls de Aguas Limpias,

Pondiellos i Panticosa.
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Foto 707: Panoràmica de la Punta del Águila 3: Est, país de Panticosa i de la

Sierra  Tendeñera;  a  la  dreta,  Peña  Telera;  aprop,  els  plans  amb  aigua  de

Escarra i Panticosa pero herba de Bucuesa (Acumuer).

El pico del prat impossible, li vai fer foto? Dubtes i dinar a Ip; el pastor m’ha dit el

coll bo, a 45º, que porte als pastos que no tenen baixada al Rincón de Balsera; només

té surtida per les Canals Ancha i del Ganado al cap de Piedrafita.

Potser  mi  referiva  al  pradet  sota  la  punta  del  Águila  de  la  foto,  com a  “prat

impossible”? Pot ser. Tot ixo país alt que pertany a la montanya d’Acumuer per

Bucuesa  (qüestió  d’accessos  i  de  repartiments  de  capceres  pra  peixents  d’istiu,

pacífiques o no, chustes o inchustes) ere majíssim. Com que encara portava tenda,

vai acampar vora el ibón de Bucuesa, a més de 2000m, amb vent tota la nit. En van

ser 1635 caramont i 775 caravall, i vuit hores mínim. 
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26 d’Agost de 2004

Foto 708: Des de sota del ibón de Bucuesa (molt aprop de la Majada o Mallata,

plena de sal i de trastes), a l’indret dit ibón de Aurín (que no té estany, només

mulleres  o  patamolls):  vista  al  Güerrio  (el  circ  immediat),  la  ribera  de  las

Canales i el riu Arín, terme de Acumuer. Chugueu a trobar un ramat d’ovelles.

Foto 709: Ibón de Bucuesa.
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Foto  710:  Des  de  la  Canal  del

Ganado,  increíbles  pastos  de

Tramacastilla  i  Piedrafita;  Ibonet

sense  nom.  Repetició  bona  pero

inesperada  del  clixé  de  Juli  Soler

anomenat  “Buesa”  (CEC  nº  101,

negatiu 88 caixa D).
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Foto 711: Repetició mal aproximada del panorama titulat “Buesa” (Juli Soler?

CEC nº 5.601, negatiu 2665 caixa D). Des d’una grancha (1640m) sota la Hoya

de la Sorpena, que fa refugi pastoral privat pero obert: la Peña Telera i la pista

del  tren  de  Tramacastilla.  Tren?  sí:  una  guagua  turísitica  que  estalvie  la

caminada des d’aon els chenchos se’n riuen amigablement dels caminants que

posen el dit (com a experiment hu fan). 

Definitivament vai comprovar després que l'existència d'un Buesa aprop de Broto

deve despistar bé l'autor en recordar els topònims malament o bé l'arxivador del

CEC, en corregir Bucuesa a Buesa.
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Foto 712: “Ezcarrilla”.  Repetició poc reeixida del clixé de Juli  Soler (c1900,

CEC nº 190, negatiu 177 caixa D). 
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Foto 713: Lanuza a l’embalse de Búbal i la Peña Foratata (2295m). Repetició

del clixé de Fritz Krüger (1927, Col. Jaca nº 266).

É famós al  Pirineu el  cas de Lanuza, perquè se hi  fa  de fa deu anys al menos

l’escenari  principal  (sobre  l’aigua,  i,  així  com  una  carpa,  visible)  del  festival

Pirineos-Sur. Lanuza va ser ser desallochat perque la construcció de l’embalse els

va deixar sense prats; al cap de molts anys de negociacions i pleits, han conseguit,

començant  per  l’iclésia,  restaurar i  recuperar  el  dret d’ús  i  propietat  des  seues

cases, si veu prou i semble que hi ha hasta algún bloc d’apartaments. La foto de

Krüger no té ni carretera ni aigua, claro. El punt de vista que ell va triar ara està

sota metros d’aigua (deve ser al camí vell); la meua é des del muro de la presa. 
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Foto 714: Lanuza i la Foratata. Repetició impossible del clixé de la ribera de

Lanuza (Juli Soler?, c1900?, CEC nº 5.597, negatiu 2661 caixa D).

Vai tornar a retratar Lanuza de més amont al camí del Castiecho de las Articas, pra

vere si feva la repetició del clixé del CEC; la meua fotocòpia del mateix ere poc

clara. Ben mirat, Soler (si ere ell) deve pendre la vista des del peu de Lanuza, cap a

la gran àrea de conreus antes de l’estret d’Escarra: o sigue, enlloc de riu amont, riu

avall.  Eigual  é.  Ara  haria  fotografiat  una  làmina  d’aigua  i  prou,  amb un  món

subaquàtic que marche lentament de la memòria.
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Foto 715: Escarrilla des del Castiecho de las Articas. Si é la repetició del clixé

del clixé CEC nº 190, la còpia de la fitxa està invertida!

Gran extensificació  d’edificacions  noves  o  barreres  abrades  sobre  els  prats  del

poble (i falte lo que està de cara a la carretera), estant el poble vell a baix a la

dreta. 
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Foto 716: El Pueyo de Jaca i la Sierra Tendeñera. Repetició del clixé de Juli

Soler  (c1900,  CEC  nº  195,  negatiu  182  caixa  D),  i  poc  aproximada  del  de

Krüger (de la Sierra o Quiñón de Panticosa des del Pueyo, 1927, Col. Jaca nº

267), que incloc perquè té pilones de llum.
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Avui dia, el bosc impedís clavar els punts de vista; moltes vegades fas la foto des

d’aon si veu i encara gràcies.

Foto 717: Panticosa. Repetició aproximada dels clixés de Soler (c1900, CEC nº

191, negatiu 178 caixa D) i de Violant i Simorra (publicat 1949,).
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El poble de Panticosa el vam visitar d’excursió de Geografia Rural; i en aguella

ocasió l’alcalde, i hoteler, mos va contar maravilles de les pistes d’esquí que surten

des del poble, que són el model més bo; pra maximitzar la ocupació que si cree,

quan l’achuntament va fer les pistes, les famílies van fer hotels, primer, més tard

aparthotels i al final apartaments i cases pra vendre; ia que istos radés, encà que

creen  input  de  divises,  no  creen  ocupació  sinó  que  temporal  i,  depenent  de  la

magnitud de la obra, no solen ser pas paletes del país. Ell hu veneve, vaia, com li

semblave que ere. Ara Panticosa hu ha comprat Aramon, la empresa semipública

que rescate les estacions d’esquí aragoneses amb estratègia de créixer per guanyar

(guanyar quartos, claro).

Hi vai trobar un supermercat, vai estibar la mochilla hasta el tope de menchá (els

quatre iogurts apart),  i  vai parar el dit  a la carretera del balneari. Ràpidament

estava als Baños, aon està, amagat al radé dels grans hotels i de les formigonadores

de trompa d’elefant que fan la piscina olímpica cuberta, sota una capa de pols, el

Refugio “la Casa de Piedra”, aon a la època si forraven lindamente amb un fart de

donar esmurzar, dinar i sopar als traballadors de la obra magna. Pero si la Casa de

Piedra ia ere un refu especial, a peu d’asfalt, vora el balneari d’aire decimonònic,

ara quedarà com una relíquia. Vai fer 890m amont i 1370m avall, vuit o nou hores.

Vai dormir amb la mochilla feta pra colar el primer, fent el cafè casi de nit. 

27 d’Agost de 2004

Optant pel balneari ia descartava la visita al Rincón del Verde (a l’est del Cuello de

Sabocos), fotografiat per Soler fa cent anys (CEC nº 221, negatiu 208 caixa D). De

matinada, puiant puiant pel GR 11 cap a la Cascada del Fraile, nava buscant prou

pero mi vai passar i ia no la vai fer, la repetició del panorama dels Banys, tamé de

Juli  Soler  Santaló.  Llavontes  eren uns  banys  nous,  quadriculats  d’avingudes  de

passeo amb els abres plantats de poc; potser estave presa des del camí de Torla.

Pero com que està tot potes enlaire de transformació, mi vai dir, igualment la meua

foto durarie pocs anys com a representació de la realitat actual. Pero hagués sigut

bona mostra de que allò que més tard s’ha implantat al paisache é lo primer en

canviar. 
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I de qualsevol manera, estic segur que la foto està en mils d’arxius, sent com é una

de les excursions més clàssiques de Panticosa, apart de GR11. I se m’acudís que

potser si podrie fer encara un atra recerca, en els àlbums cibernàutics de fotos, a

vere quin Pirineu hi ha, quines i quantes vegades les fotos velles hi estan repetides.

Quin  fart  de  mirar  la  pantalla  serie,  no  obstant,  pra  estudiar  en  definitiva  un

Pirineu que astí està pra que el puguem respirar a peu.

Foto 718: Refugi lliure amb teulat nou i atres barracons reutilitzats al embalse

de Bachimaña Bajo, i muro de el Alto. Pics de Bramatuero-Arratille. 

Foto 719: Des de Ibones Azules: Ibón de Bachimaña Alto (vista parcial) amb la

cabana ídem, que està a l’altura del muro de Bramatuero, visible una punta, de
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color gris  fosc.  Pico  de  Eliarra  (2765m),  Port  de  Marcadau  o  de  Panticosa

(2541m, esquerra) i pic de Marcadau (o Grand Pic de Péterneille, 2764m). Al

fondo, Pics de Bramatuero i de Comachibosa.

Foto 720: Des del muro del ibón Azul Inferior, el Collado del Infierno (2750m), i

el Infierno (3082m) a l’esquerra, amb la llesca blanca que surt pels dos costats i

l’identifique  de  molt  lluny;  a  la  dreta  pic  de  Piedrafita  (2920m).  Un  abric

precari de llauna, habitable, a l’Azul. 
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Foto 721: Des del coll del Infierno, país

de  Bachimaña  i  Bramatuero.  El

Vignemale  els  trau  un  cap  als  atres

pics. 

Foto 722: Ibón de Tebarray, a 2800m, amb el seu pic homònim (2916m) en el

seu cirquet incomparable. Al bell extrem dret hi ha el camí i una persona al coll

de Piedrafita o Tebarray.

Tebarray, il·lustrat amb isto llaquet redó, llunyà, chelat: un topònim que destil·le

trons encesos com Bramatuero, esbufecs de bous que llauren, com Comoloformo

donzelles druides...
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Foto 723: “La fondalada de Lana-Cantal des de la Forqueta de Piedrafita”; la

meua  versió,  el  ibón  de  Llena  Cantal  des  del  coll  de  Tebarray;  Repetició

desconcertant del clixé de Soler (?, c1900, CEC nº 5.598, negatiu 2662 caixa D),

aon io no sé vere  cap estany.  Ala meua,  un fragment  de  Respomuso si  veu

tanmateix,  i  el  massís  de Balaïtús.  El  refugi,  amb teulat  roi  novet,  destaque

força.

No sé si é que el clixé del CEC està mal ubicat, i en tot cas la fotocòpia é fatal pra

entendre re. Semble que l’haria d’haver fet de més avall, la foto.
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Foto 724: “Cercle del Piedrafita”. Repetició del clixé de Juli Soler (c1900, CEC

nº 147, negatiu 134 caixa D), amb els pics de Campoplano (2727m), de Llena

Cantal (2956m), Gaurier (2918m) i Piedrafita (2910m). Casi centrat a la foto,

poc antes d’arribar al refu guardat, trobes el refugi vell: una cabana de formigó

massiu, d’ús pastoral, senyalada en alguns mapes com a refu lliure pero que

tenen tancada (els pastors, o els guardes, tant é).

Crec que el punt de vista de la foto é clavat, i si hi surt part de Respomuso é perquè

en embassar-lo ha puiat de nivell més de coranta metros (digo). Si veu, verd clar, el

conducte a la fossa sèptica del refugi.

Al refugi, recién reformat tamé, hi vai trobar la Guàrdia Civil a la barra, amb els

arnesos posats, prenent unes canyes amb el guarda. Els civils de montanya vacilant

més que menos de les seues escalades i expedicions. Vai repassar una mica el llibre

de piades, menchant-mi la brena en una taula apartada, sense resisti-mi a la bière á
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la pression. Comento lo de “tancada la cabana pastoral” perquè al llibre de piades

hi here queixes contra els guardes pr’això, pero no crec pas que sigue culpa seua

encara que hi estiguen d’acord per vàries raons, i la més important no é que hi

perden clients.  Vai preguntar, i  mi van dir que a l’hivern no solen obrir perquè

l’accés al refugi si torne molt complicat, per un altíssim risc d’allaus.
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Foto 725: “Estany del Espumoso, al fons els pics de Piedrafita”. Repetició del

clixé  de  Juli  Soler  (c1900,  CEC  nº  136,  negatiu  123  caixa  D).  Repetició

aproximada del  clixé  “Estany de Respumoso”,  de Sorre (publicat  1943),  del

viaducte  sobre  el  desaigue,  amb  els  mateixos  pics.  Avui  dia,  Embalse  de
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Respomuso. Si pot llichir “Basura”, amb una flecha que indique l’interior del

dipòsit que si veu; algú ha afechit “a la Sarra” (punt de deixar els coches), pero

el cas é que hi here bona cosa de bolses de merda, a dins.

Un altre “cas de toponimistes”. Respomuso é avui el topònim aprovat, pero durant

un temps, Respumoso, Respomuso i Espumoso s’alternaven en els diferents mapes.

Un cas típic: com que “espumoso” semble un especificatiu adequat pra un estany,

si canvie; tamé pot ser que l’excursionista, una vegada a Barcelona classificant les

seues fotos, recordés malament i usés lo que ell ere interpretat. Avui dia, el que

digue Espumoso o Respumoso rebrà mirades burletes, per ignorant; pero qui sap

quina versió utilitzave el pastor. La etimologia de Respomuso no està re de clara. 

La pintada de “Basura aquí” deu ser un atentat-broma, un experiment denunciador

de lo estúpids que són molt usuaris de la montanya: com algú pot fer cas d’una

bestiesa  tan  evident?  Al  mateix  temps,  tot  l’entorn  del  muro de  la  presa é  una

montanya de basura en forma de ruina. 

La construcció de l’embalse ha tapat les mulleres de meandros del cap de l’estany

natural.  La ermita que se hi  veu,  la Virgen de las Nieves,  la  va fer  la  mateixa

companyia, probablement reinterpretant les ruines d’una ermita antígua, que potser

van colgar d’aigua; d’alguna manera, semble que rime amb els pics del fondo. Té

un porcho exigu, poc refugi (atres ruines, les dels barracons, tamé servirien), i està

més ben barrada i asserrallada que cap atra que haiga vist. 
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Foto  726:  “La  ribera  de  Aguas

Limpias”. 

Repetició  no  conseguida:  tiniva  un

clixé  de  Juli  Soler,  Aguas  Limpias

amb el Pico de Arriel (CEC nº 218, negatiu 205 caixa D), que deu estar fet des de la

Sarra, aon ara hi ha un segon embalse, i antes, leners o culties. El camí, un de bast

molt ben fet, pr’aon deve puiar tot el ciment a lloms de mula. 

I tot el dia hera caminat per les balises del GR11, i encara les vai seguir hasta

Sallent de Gállego, aon vai entrar pels pèls en un albergue, el Foratata, aon mi van

deixar  bullir  aigua  al  microones  pr’al  puré  de  patates  i  vai  tindre  habitació

particular. Una antígua fonda, convertides les dobles en quàdruples, i au. Pels pèls,

é un dir, perquè chust ere l’hora que el guarda enviave a la Guàrdia Civil la relació

de  noms i  DNIs  dels  hostes  de la  nit,  i  llavontes  va sonar el  telèfono,  ia  le  hi

reclamaven, el fax; aixit això é obligatori, i saben que aguell dia io dormiva allà.

Als refugis de montanya tamé s’apunten el nom, claro, pero no l’envien enlloc. No é

que tinga por que mi vinguen a detindre per re que haiga fet: només constato que

efectivament estem fichats tot el rato, que visquem ia més enllà de 1984, i el Gran

Chermà vichile  sempre.  En  tot  cas  ixo  dia  un  chornal  gros:  1380m caramont,

1710m caravall,  nou hores efectives. I a Sallent la pichor aigua que trobava en

molts dies...
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28 d’Agost de 2004

Foto 727: Sallent de Gállego i la vall de Pondiellos. Repetició arpoximada dels

clixés de Juli Soler (?, CEC nº 5.593, negatiu 2657 caixa D), de Fritz Krüger

(1927, Col. Jaca nº 290, i parcialment el nº 291, publicat 1935 –1996 foto 67) i de
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Violant i Simorra (publicat 1949). A baix a la dreta, el final de l’embalse de

Lanuza;  a  l’horitzó,  el  Puy  Arcol  (2401m),  el  Garmo de  la  Mina  (2587m),

Garmo Negro (3051m), i més aprop, els Cerrez. 

No repetís la colla de clixés que tiniva, apart, de Sallent: Un “Panorama de Sallent

a la Partacua desdes Piedra Blanca” de Juli Soler (c1900, CEC nº 145, negatiu 132

caixa D), dos més de Krüger (1927; una vista urbana, Col. Jaca nº 304, una altra,

Col. Jaca nº 306, i una vista de les montanyes al nord de Sallent, Col. Jaca nº 288),

i un de Max Sorre (publicat 1943), amb inifinitat de camps de cultiu, el bosc tingut

molt a ralla, molt més amont de lo que ara é el nivell de l’aigua embassada, riba

esquerra del Gállego.

Hera arrancat  a  mig,  matí:  esperant  que  obriguéssen,  a  les  deu,  la  oficina  de

Curreus, pra enviar la tenda de campanya, fiches i dos carrets de diapos, i encabat

mi vai carregar de fruita. I amont, per la mera carretera hasta Formigal.

Foto 728:  Ristres  d’hotels  i  apartaments de Formigal,  i  terra moguda en la

radera ampliació de pistes i aparcaments. Aprop a l’horitzó esquerre, Foratata;

Algas (3022m), amb la seua pala blanca, i la serra de Feniás; lluny a la dreta,

Tendeñera. 
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Foto 729: El Pic de Midi d’Ossau (2884m) vist a través del Portalet i Puerto

Viejo de Sallent. Més plataformes i pistes de la obra de Aramon.

Foto 730: Panoràmica des del collet  de Lapazuelo o del Campo de Troya 1:

Ampliacions  de  pistes  cap  a  Espelunciecha  o  Culivillas;  el  Pico  de  Anayet

(2545m), inconfundible. 
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Foto 731: Panoràmica des del collet de Lapazuelo o del Campo de Troya 2:

Ampliacions de pistes cap a Espelunciecha, i el Midi d’Ossau. 

“Spelunca ceca”, espluga cega, cova sense profunditat, podem interpretar. Sobretot,

Espelunciecha  é  el  nom  de  la  lluita  en  contra  d’ista  ampliació  de  pistes,  que

amenace amb arribar al Anayet, pr’ací o al port de Canal Roya des de Formigal o

Batallero,  la radera vall  antes de la frontera,  que serie donques veïna del Parc

Nacional des Pyrénées; la intenció final de Aramón serie podre unir Formigal amb

Astún, saltant dos collades, està fàcilment fet: si la neu no s’acabe antes!

Foto 732: Anayet, estany i pic. Al fondo la carena divisòria del Pirineu. 
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Foto 733: El Midi i el Puerto de Canal Roya (2145m) des del petit ibonet al

nord d’Anayet. 

Foto 734: La mochilla d’un caminant solitari, aïllat en una península d’Anayet,

a punt de dinar. Vértice de Anayet (2555m) a l’esquerra.

Bona cantitat d’exemplars de “la família Chencho”, i atres tipologies de turista no

identificades, feven el picnic a Anayet. Queden pocs dies d’Agost! A la península vai

trobar tranquilitat pra banyar-mi (probablement estigue prohibit, pero com que les

éqües se hi ficaven hasta la pancha...) i dinar sense senti’ls. 

Havent-mi llançat pel camí avall (el GR11, encara), no vai puiar el Puerto de Canal
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Roya, i mi quedave donques una atra foto per repetir d’allà a llevant, de Juli Soler

(c1900, CEC nº 192, negatiu 179 caixa D). Vai passar chust per sota d’uns malls,

pr’aon desaigüe el Anayet, aon l’any 2001, quan vai estar a Jaca, vai escalar una

cascada amb un biólogo. 

Hi here una parella al camí, i no estaven parats per res: m’esperaven. Mentres io

observava amagat a la península d’Anayet, ells reflexionaven sobre la vivència i el

desgast psicològic del  pateante solitàrio,  i  en vere-mi baixar,  no si  van tallar a

interrogar-mi.  I  els  vai  explicar  que  cada  vegada  se  mi  feve  més  difícil  anar

d’excursió al Pirineu, a caminar, per un dia: si de cas a l’hivern. Pero a l’istiu, els

passeos  mi  deixaven  mal  cuerpo,  agafar  el  coche  pra  nar  i  pra  tornar  de  un

recorrido sense sentit... Sí, si vas a buscar un rantiné, a plegar moixarrons o un boix

que vas vere arrancat quan portaves es vaques, o bé si acompanyes amics a puiar

un pic. Pero pra caminar molts dies, me hi hai de tirar de cap, mal que pese la

mochilla.  Suposant  que  io  era  un  gerronzista,  van  preguntar  si  hera  surtit  del

Mediterrani, feve quant: vai contar la meua motivació de medir el Pirineu a passos

i comparar-lo amb atres montanyes; la meua excusa de repetir fotos de la època en

què el paisache va ser dibuixat. Ells tamé heren vulgut fer, aguell dia, una travessa

amb nit a la montanya, pero sabeven que l’ondemà farie mal temps. Io, que no hu

sabeva, no canviaria pas el plan de l’ondemà: caminar. 

Vam baixar  el  resto  de  la  vall  plegats,  i  mi  van contar,  amb cara  il·luminada,

buscant  impressionar  (no  pra  provocar  envídia,  sinó  respecte)(i  això  que  io  mi

sentiva  molt  més  chove  que  ells)  que  preparaven,  amb pateillos  com aguet,  un

viache  a  la  Patagonia.  Tiniven  pis  a  Candanchú,  i  no  sense  preguntar  si

m’importave puiar a un coche, mi van oferir d’arribar-me-hi. Portava 1440m puiats

i 1210 baixats en set hores, Quan rato deva estar entre banyito i banyito? 

Mi van portar a un albergue gigantesco, pero no vai vere per aon entrar-hi: vai

baixar al “Àguila”, mena de Gite sense cuina lliure; com que a fora ploieve vai

haver d’optar per la micha pensió i no mi van sabre atipar. Habitació pra io sol,

ducha, ambient montanyero prou, i vitrines amb pitons antics emmarcats o no, en

venta a trenta oros, piolets i grampons de época; revistes a disposició, i informació

pra travessar l’ondemà les pistes cap a la Pala de Aspe. 
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29 d’Agost de 2004

En tota  la  baixada  de  Canal  Roia,  amb aguells  dos,  no  vai  tornar  a  sacar  la

càmara: coses que passen quan tens amb qui enraonar. Llavontes reflexiones molt,

sí, inspirat pel paisache, tamé; pero te’n vas del riuet concret que saltes i la pleta

que deduisses de la paret circular, del medi, vaia. Solitari, en canvi, les parades són

sempre amb el mapa a la mà, i el cigarro o canuto dóne temps a llichir tots els

relleus que si veiguen, a buscar la raó morfològica del topònim... Això no vol dir

que tot el rato si tingue la càmara igual de dispuesta, que de vegades fa perea, o

plou massa, o no done la llum, o no si veu re. Pero l’ull sí que hu està, encara que

tingues la ment evadida, xiulant o cantant una cançó, o escrient en veu alta una

carta... Sempre, no obstant, tens l’ull al camí que chafes i al camí per trobar. Quan

camino al radé d’algú, mi poso de segon de cordada, i puc fer grans discursos, i no

entera-mi d’aon estic, perquè els peus, en piloto automàtic, només copien el apoio

vist.

Des del Collado de Tortiellas, telesilla mismo nombre, waypoint, no estic segur

si vai fer foto. Màquines grosses traballant. 

Puiant cap a Aspe, la raó va ser la boira, molt ampla en altitud: prou traieva la

càmara, pero no entrave llum suficient. Igualment preneva waypoints amb el gps tot

el rato pra fer més fàcil la tornada, si la boira si tancave del tot: la baixada del

Aspe ere per  un terreno kàrstic,  cosa que io  no hera travessat  mai  encara que

n’haguessa vist tots els elements ací i allà. 
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Foto 735: Des del límit sud de l’estació d’esquí, el barranc de Tortiellas, que

desemboque  en  la  mullera  temporal  (“Ibón”  pese  a  todo,  “de  Tortiellas”,

1740m) de la conca endorreica. Un ramat d’ovelles s’estén a péixer. Después

comence el barranc de Rioseta aon els militars. 

Ovelles: no si veu cabana, encà que podrie estar sota cada un d’ixos blocs vora el

ramat, pero potser no hi ha pastor.

Des del coll N d’Aspe (c2450m), que en realitat només comunique Tortiellas i

Aspe (que é atlàntica); poca vista. Isards que corren. Ferro de obús!

La frontera si separe de la divisòria d’aigües perquè, per raó de facilitat d’accés als

pastos de Aspe i ibón de Estanés des de el Aguastuertas –hi ha el “escalé d’Aygue

Torte” i “el Paso d’Aspa”, graons calcaris de malpaís– històricament han sigut

aprofitats per ramats de Ansó, que passant des de Zuriza i Linza a Acherito, bordee

les pales meridionals de la divisòria sobre el Aragón Subordán, en té la caçalera i

tres circs atlàntics, i té així la montanya més extensa del Pirineu: potser no en àrea

pero segur en lonchitud. 

El Coll d’Aspe que comunique amb la conca de l’Estarrún, vall d’Aísa, tamé

sense foto. 

Un pare i un fill baixaven, valerosos, del Pico de Aspa. Mi van prou dir que estave

allà mateix, pero un pic per sí sol, enmig de la broma preta, no mi cridave. Els vai

seguir avall pel karst, i vam flipar amb els forats tremendos i els canaletes de vores
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esmolades. Menos mal que no rellisque re, ixa calcària, i que la boira mos deixave

seguir les fites. 

Foto 736: Day-hikers observen el barranc de Igüés, que serpenteie pel Plan de

Napazal, separat del de Rigüelo per la morrena de confluència. Al llunyà ullet

de sol, la pista travesse els prats de les Bordas de Castiello. El refugi està a la

vista, ben orichinal d’aspecte, i net. 

Mi van oferir un aventón, igual que el dia anterior, i mi vai deixar portar hasta

Aísa. El albergue tinive sol a la terrassa, a n’ixa hora, i mi vai demanar un plat

gran  de  braves  i  una cervesa.  Estava  surtit  a  la  civilització,  i  vai  encendre  el

telèfono, pra trucar al Beitia. I vai posar la mochilla al maletero de la furgo pra’l

resto del dia. Hasta el Refugio de Saleras (les pedres saleres, deu ser) hera puiat

1165m i baixat 1615m en sis hores. 
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Foto 737: Aísa des d’aprop del coll (1200m) de lo Puyarrón, pr’aon passe la

carretera i el GR15 cap a Jasa i Hecho.

Foto 738: Iclésia d’Aragüés del Puerto; vall del riu Osía; el Bisaurín (2670m) i

el massís de Bernera (2475m).
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Foto  739:  Bons  porchos  a  les

iclésies  del  s.  XVII,  país

històricament  travessat  de

peregrinos;  i  un vell  amb boina i

acompanyant peruano. 

Tamé vam visitar la galeria d’art abstracte d’Aragüés, pero no vam comprar re.

Después vam puiar a Lizara, gran refugi i estació d’esquí de fondo, pero no hi vam

entrar. Vam sopar i vam chaure unes curves més avall, als Corralons, bibac a la

cuneta,  aprop  d’una  borda  aon  feven  restaurant  i,  entre  chenerador  i  bomba

d’aigua del riu, debatori tota la nit. Moltes ganes de charrar, tiniva, aviat passaria

al vessant nord. 

30 d’Agost de 2004

Fet l’esmurzar a peu de furgo, de bon matí, i encabat “¿Donde te llevo?”. Així va

ser com vai tirar amont des de Hecho amb coche, tamé, después d’esmurzar per

segona vegada amb els pastels de poma i un plumcake; vam nar a una casa de

forestals  rehabilitada  en  casa  d’informació  i  centro  de  interpretación  del

megalitismo. Beitia va colar; io vai pagar els dos oros de rigor, vai contemplar

l’audiovisual, i vai demanar que m’expliqués els dólmens: com i quan, qué pensen,

si n’han trobat algun sancer, etc. I mi va revelar la mossa que recentment heren
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trobat una pedra de miliaris romana al camí del port de Palo que dive (com si no

haguessen passat dos mil anys) que “tal personatge en tal any amb tal pressupost

here dirigit les obres d’isto summus portus”... De manera que el Somport només va

ser el port més important en segona instància; l’original é el de Palo. 

Quan vai surtir d’allà, vai enfilar pendent amont enlloc de carretera amont, molt

rato,  pra ensopegar la calzada romana, pero no hi va haver  manera, i  quan ia

estava a punt d’aufegar-mi de suor, enjabalinat hasta el coll. Renunciat, vai tornar

a la carretera, i amont a través del congost de la Boca dero Infierno, hasta el pont

de ferro de Ysil. Prou un topònim diu Castiello, pero no vai trobar el Castell de

Santa Helena. 

La badada va ser fenomenal. Ixo ere un clixé de Juli Soler i Santaló, la excursió del

qual a Hecho i Ansó ocupe els primers números de l’arxiu fotogràfic del CEC. La

badada no: la  desmotivació per recórrer poc a poc els  pobles  d’ixes  tres  valls.

Alguna en quedave pra després, de Soler, pero de moment mi saltava ia Aísa (CEC

nº 91, negatiu 78 caixa D), el dit castell de Santa Helena o Ysil (CEC nº 34, negatiu

34 caixa D), vista de Aragüés del Puerto (CEC nº 82, negatiu 69 caixa D), la ribera

del Osía (CEC nº 73, negatiu 60 caixa D, i nº 80, negatiu 67 caixa D), les “Ruïnes

de la casa-caserna o quarter de carabineros de Lizara, i el pic de Bisaurin” (CEC

nº 66, negatiu 53 caixa D), la ribera de Siresa (CEC nº 36, negatiu 36 caixa D), la

vila de Hecho (CEC nº 62, negatiu 49 caixa D), l’achar de Hecho (CEC nº 51,

negatiu  38  caixa  D);  i  alguns  que  encara  resulten  difícils  d’identificar

completament al mapa; “Bernera i el Bisaurin des del coll dels Polacos” (CEC nº

92, negatiu 79 caixa D), “Estany de Baroseta desde’l Port de Bernera” (CEC nº

130, negatiu 117 caixa D), “la Canal del port d’Aspe” (CEC nº 88, negatiu 75 caixa

D). 
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Foto 740: El camí de Santiago que ve del Port de Palo o Pau, direcció Hecho,

pr’aon tamé passave la calçada romana del Summus Portus. 

Més carretera hasta el pont de fusta; senyals de GR zigzag amont, creuat el barranc

del Jardín, i al barranc d’Espata, waypoint aon é la foto, desviat amont, creuat a

esquerra del barranc i a pinyón, perdut el camí, futut a ascenso de barrancs, trobades

fites i cascada i tritons, 

Foto  741:  Una  bunica  cascada

enmig del jabalinisme d’avui! poc

después  d’assumir  el  disfrute  de

perdre-si,  si  trobe  el  camí.  A

damont  de  la  cascada,  una  poza

aon vai contar deu tritons! Marcat

“wp fuen”. 
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Al surtir del barranc bosc a través aulorant camí, trobada basura –rastro de humanos!

Un llaç molt el·laborat tipo caixa de pastel, rosa, i un trosset de plàstic aon un dibuix

d’un toro embanderillat diu “Siento dejar este mundo sin probar Pipas Facundo”.

Tres anys més tard vai sentir  a la tele un anunci de pipas Facundo: encara les

venen, pero sense el toro que fa rodolins (“Además de cornudo y pinchado, hago

cuarteta del pareado”, podríe rematar). 

Foto 742: Chust pescat el camí, surtit del bosc, vista d’Ansabère al mig de la

mitat dreta,  i  otros montes:  el  Mallo del  Acherito (2390m),i  el  Chipeta Alto

(2189m), com una proa al nord, que tape el coll de Pietraficha. Al fondo de la

vall, edificis (refugio, càmping i “Campamento Juvenil Ramiro el Monje”) de la

Selva de Oza. 

Camí  ben  chafat  de  humanos  hasta  el  refugi  del  Castillo  de  Acher,  a  1760m.

Excursió a buscar aigua i renta-mi a unes tolles molt majes per sobre de les quals

peixeven les vaques; cinc tritons que hai vist m’han animat a no tractar l’aigua. 
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Foto 743: Barranc del  Borreguil  d’Acher,  aon hi  ha l’aigua més aprop, i  el

al·lucinant mall de Costatiza (2332m); a l’esquerra d’isto el Secús (2344m) i el

coll d’Acher (2280m), pra demà.

Al·lucinant perquè pensava en que el primer humà que el va vere ia va flipar, hi va

parar la vista amb emoció d’alguna classe, la que fos. Un àguila hi verie bon país

pra trobar casa i tamé hi fixarà la vista, cada vegada que un àguila concreta el

veigue per primera vegada. A cada humà concret li passe, i pr’això el paisache: io

no  tinc  explicació  que  aportar  al  Costatiza  més  enllà  del  plegament  geològic

etcétera;  si  tinguessa  una  llegenda  humana...  Hi  buscava  una  cova  amb  els

prismàtics, el refugi primigeni, però no la vai trobar. 
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Foto 744:  Refugi  del  Castillo  de  Acher (1760m) i  pleta.  A la  dreta  part  del

Castillo de Acher; al fondo el massís d’Anie-Petrechema (2504m). 

Foto 745: “Bisaurín”, un chónec  pardo o bru d’un ramat de Hecho que no si

sent. 

Bisaurín hai bateat al toro que ací rode. Hai sopat sopes de puré de trumfa amb pets

de llop tendrets, que sempre diven “comestible de escaso valor culinario”; sofrechits

i bullits donaven prou gust, pero textura de nube calenta. Cosa que s’escriu perquè ia

si sap que “cada añ se’n muere alguno”. Tamé pot passar que el toro tire la txabola a

terra de tant rascar-si... 980m puiats, 225 baixats (els de desfer el jabalinisme de

buscar la romana calzada), cinc hores llargues.
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31 d’Agost de 2004

De frente al coll de Acher (o del Castillo de tal) i avall. De frente per Aguas Tuertas,

no hai vist gaires dólmens, tres, de la quinzena que n’hi ha. Después pistapista hasta

la casa de la Mina.

Foto 746: Des del Coll d’Acher, vista a l’est. L’ibón de Estanés no si veu però sí

“el Pla de la Mistresa”: fallo la repetició que serie del clixé de Soler (c1900,

CEC nº 95, negatiu 82 caixa D). El Pico d’Acué (2258m) o pic de Gabedaille o

Signal d’Espelunguère, i éqües d’Ansó. 

L’equasser, que vinive a contar i repassar el fil del coll, mi va dir el puesto que

diven Mistresa, pero no vai nar a buscar el punt de vista a vere si s’assemblave. I

no, no s'assemblave molla; potser amb u teleobjectiu... El topònim falte al mapa de

ICC/IGN. 
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Foto 747: La vacada travesse el “Ras de Agua-Tuerta” del Aragón Subordán,

des de la cabana que hi ha al bell fi de pista, amb pleta, màniga i cargador; dos

persones les toquen. Repetició aproximada del clixé de Juli Soler (c1900, CEC

nº 10, negatiu 10 caixa D), aon un pastor guarde deu ovelles. 
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Foto  748:  Refugio(-s)  de  la  Mina  a  las  Laderas  d’o  Riste.  Al  frente,  pales

d’Artical Plena i Sabocar, i a al dreta la vall d’Acherito. 

No vai  investigar  l’estat  dels  refugis,  pero fan  bona pinta.  A l’aparcament  dels

“Dólmenes de l’Arrollo” hi here més cases en ruines, i mi vai despistar: deven ser

les cases de la Coma, que amb la collada de Acherito al fondo, here retratat Soler

(“Acharito –L’ ”, c1900, CEC nº 63, negatiu 50 caixa D). En aguell temps les mines

estaven en explotació, penso. I ademés, penso que puiant per Acherito, en direcció

al dólmen o a l’ibón homònims, haria pugut repetir-ni un atre (“Guarrinza”, Soler,

c1900, CEC nº 32, negatiu 32 caixa D). 

I de patac, deixant aigües avall la Selva de Oza, orientat a Zuriza, descartava dos

vistes antígües de Ansó: de Soler, vila d’Ansó (CEC nº 6, negatiu 6 caixa D); de

Krüger, molt semblant (1927, Col. Jaca nº 294, publicat 1935 i 1996, foto 70 vol. 1);

el camí mi puiave a Pietraficha per Sabocar.
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Foto 749: Des del refugio de Sabucar (c1500m, força derelicte),  “Casa de la

Mina de Hecho en la Ribera del Subordán”. Repetició del clixé de Soler (c1900,

CEC nº 31, negatiu 31 caixa D). Castillo de Acher a la dreta; vaques i un pal de

medir neu. 

Una repetició força exitosa: semble ben bé que el pi que si veu, escapçat, sigue el

mateix que Soler va enquadrar a la dreta del seu punt de vista. El bosc obac é lo

que diuen Guarrinza.
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Foto 750: “Panorama des de la Collada de Petraficha” (1950m) cap a llevant.

Repetició del clixé de Soler (c1900, CEC nº 19, negatiu 19 caixa D). Chust a fora

de la foto per l’esquerra, ibón de Acherito; Mallo d’as Foyas (Punta d’a Ralla o

Pic de Larraille, 2147m), Puerto d’o Palo (1942m), i pics seguint la divisòria

pirinaica. 
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Foto 751: Panorama des de la collada de Petraficha cap a ponent. Comes de

Chipeta i Faxa Catalán; Serra d’Alano (2353m).

Tampoc vai nar a buscar el clixé de Soler de les Penyes d’Alaico (c1900, CEC nº

24, negatiu 24 caixa D), perquè vai deduir que estave presa des del sud, puiant-hi

des de Ansó. 

Claro que en isto viache fotogràfic tot el rato observo l’emboscament de bordes i

pobles,  pero  un  atre  geògrafo  amb  un  atre  interés  podrie  dedicar-se,  bones

ampliacions dels originals mediant, a mirar els desprendiments de malls calcaris i

granítics, i potser en podrie traure informació bona. 

Foto 752: “The Chipeta Alto bivouac, the kiwiest in the Pyrenees”, octubre de

2004, 11x7cm, boli sobre paper.  El de Chipeta Alto, un de chapa amb estufa

“very kiwi hut!” No estic segur d’haver-li fet foto. Molt majo –buena onda!
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Vai baixar vall avall hasta el Refugio de Taxeras, un lliure no molt lluny del final de

la pista del barranc de Taxera. Allà vai brenar, mirant les piades de la llibreta del

refu. Una parella, no sé si checa, escrieve, com als refus dels Alps del Sud, “this is

day 39 of the Fisterra-Istambul traverse”, el camí recorregut per Nicholas Crane

uns anys antes. No é impossible que Crane no fos el primer a fer una travessia

longitudinal de les montanyes d’Europa a peu; pot ser ben bé que atres l’estiguen

fent ia, un goteiar lento, claro: ré que vere amb el GR 11 i menos amb el camino de

Santiago. Tampoc é impossible, ham de dir, que sigue una broma de bon gust. 

Vai acabar de baixar a Zuriza (1200m), aon hi ha un càmping amb albergue i un

refugio forestal vora la carretera. Completava un chornal de vuit hores, amb 1285m

caramont  i  1750m  caravall.  Mi  vai  arribar  a  vere  el  refu,  pero  estave  molt

vandalitzat, i la carretera li traieve tota la bona onda. Com é que no mi vai quedar

al de Tacheras?, refu de fusta vella, amb foc i altillo, finestres amb plàstics clavats,

tan majo... Mi va tocar, en canvi, pagar per chaure en una habitació de cinquanta

lliteres plena, irrespirable ia quan vai entrar a la nit. La cuina lliure ere de lujo,

això sí, i vai estar escoltant uns chavals bascos que charraven d’escalades sumiades

ací i allà. Vai callar escrupulosament perquè preferiva que si quedessen en el seu

idioma:  amb una paraula  de  cada  quinze  nava seguint.  La  Txell,  a  io,  m’here

col·locat una senyereta (tipo Sant Jordi) a la mochilla que prou acceptava. Tot i que

la Ribagorça no é més catalana que aragonesa, la bandera servís pra’ls dos; pero

que m’here futut bons sustos: semble que els catalans que roden sempre estiguen

buscant als paisanos. I en realitat mi traicionave més la samarreta del “Ral·li del

CEC a la Vall de Boí”. Atres pobles faran lo mateix, claro, suposo que serà perquè

en cap idioma pots estar tan còmodo com en el teu. 

Mi  vai  deixar  la  radera  foto  de  Juli  Soler  que  transportava:  “Casa  de  Zuriza

(quarter de carabiners)” (c1900, CEC nº 26, negatiu 26 caixa D): vai ser incapaç

de trobar la ruina en qüestió; i una foto de Max Sorre, amb les peñes d’Alano i el

bosc de Ruzquía (publicada 1943). “Bah!: el riu, i uns bosquets al costat, no perdo

tanta cosa; sé prou que això é dir ‘estan verdes’, pero què hi fotrem!”. 

1 de Setembre de 2004

Dos opcions pra passar a la vall de Belagua: per Peña Ezkaurre (2047m) o per la

carretera. Com que vai vere que la broma no si llevarie en tot lo matí, kets as peus i
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carretera,  que  total  cap  vista  tindria,  des  de  dalt,  si  de  cas  algún  jabalinisme

inesperat. 

Foto 753: Belabarce valle, amb bordes de trumfars esponerosos. 

Hasta que un pastor mi diu que un sendero local hi ha, (i balisat, después si chunte

amb el GR 11 que vinive dels pics) i pr’allí arribo a Isaba. Un super de poble: grossa

compra, i superdinar al porcho de l’iclésia. Mala sort que la oficina de Curreus ha

tancat als deu i micha. 

Carretera mera, sense compassió, hasta el mismo Belagua. Cap coche ha passat, ni

quan pensava que li posaria el dit ni quan pensava que no. Aleshores, no pel dolmen

de Ezkarra ni per la ermita de Arrako, sinó per un camí de zetes molt visible a la

carena  clevada,  pra  puiar  atajant  paelles  de  la  carretera  que  va  a  Yeguaceros

(militars), Refugio de Belagua (esquí de fondo) i coll de la Pedra de Sant Martí. 
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Foto  754:  “Bordes  sobre  la  cubeta  glaciar  de  Belagua,  vall  de  Roncal”.

Repetició del clixé de Max Sorre (publicat 1943), en què no hi here cap bosquet

al pla, sinó abres contats entre sembrats en diferents graus de maduració. Ara

tot é prat de dall. 
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Foto 755: “nous avons fait ce voyage pour trouver notre vie”, en un tótem, a

Belagua.

La obra d’art sense signatura, una atra donació als senders de travessa del Pirineu

(la  Alta  Ruta  o  HRP de  Georges  Veron  no  passe  gaire  lluny),  deduisso  de  la

llegenda. Com el “Silencio” a Biadós: pero no hi ha color: ara veic que lo que més

sobrave  allà,  més  que  el  soroll  del  chenerador,  ere  la  placa,  que  certifique

l’aprovació i promoció pública de l’asunto, i que per extensió parle d’un “artista

amb  contactes”  (amb  tots  els  respectes,  i  pensant  que  sobretot  deve  ser  un

montanyero-artista, més que a la inversa, i que els seus contactes “polítics” que li

permeten  posar  l’obra  allà  seran  més  de  lo  primer  que  de  lo  segon).  Pero  el

monoxilo (per “monolito”) de Belagua té intacta tota la màgia: de lluny i d’aprop,

instigue el misteri i la elevació del sentiment paisachístic: algú l’ha plantat, algú

amb intenció de comunicar, de retre homenache a la montanya, sense cap intenció

de constar ell o ella o ells mateixos en l’artefacte que fite in situ. É lo mateix que

construir una gran fita de coll quan ti sents inspirat, pero supose reflexionar-la,

imachinar-la i tallar-la estant lluny; puiar el pic i el fust, i que no ti veiguen els

forestals. O hi va haver un alcalde a descubrir la cortineta? Potser les autoritats

encara no hu saben, així com el pastor segur que sí, i mil caminants tamé. 

Descubrisso amb el temps que ixo vers é citat ací i allà com a Cant Iroquès, pero no

hai trobat cap més línia.
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Foto 756: Panoràmica de Belagua des de Yeguaceros 1: Rincón de Belagua i

collada de Aztaparreta (cap a Linza). 

Foto 757: Panoràmica de Belagua des de Yeguaceros 2: Llano de Belagua i vall

de Roncal. No vai pendre wp de gps perquè si mi vichilaven els militars, potser

mi tiniven por. 

Carretera dos kilòmetros més encara, hasta el refugi, “cerrado temporalmente”, pero

el pastor m’ha dit al matí que “pa los que buscan, algo de cubierto ya hay; mira por

detrás”; hai montat el  chaç en un trineu de moto de neu, a dins del hangar dels

materials  de  les  pistes  d’esquí  de  fondo.  Gran,  molt  gran  tronada,  la  que  més.

Hubiera  querido  ver  en  una  tienda...  790m amont,  585m avall,  set  hores;  tanta
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carretera, hai dut passar de 25 kilòmetros. 

Quan vai haver acabat d’instal·lar el sac, antes de sopar, vai surtir, i hi here dos

hómens  amb  botes  grosses  i  mochila  michana,  no  recordo  si  de  Tarbes  o  de

Toulouse. Que a l’hivern feven parella a compes d’esquí-alpinisme, i isto istiu la

Alta Ruta; voreaven la cinquantena. Portaven els 1:25 000, pra la alta ruta, i això

ere un paquet de mapes considerable. Ixo dia heren tingut avituallament, un cada

semana n’heren apanyat d’antemano, i  aixit  si  permeteven portar les madalenes

contades, els sobrets de café amb llet contats, el cuscús pesat i els mapes de detall.

Passant per refus ademés, claro. Viniven de dins del karst de Larra, i me’n van fer

tota  la  por  que  van  sabre,  quan  van  vere  que  m’il·lusionave:  ti  pots  perdre

moltíssim, ells amb gps i  experiència i  els 1:25.000 (al meu u-cinquanta mil,  el

triangle de quinze kilòmetros de costat que é Larra té quinze centímetros, claro), i

sobretot sent dos; ademés està ple de fites que han fet la chent quan estan perduts i

no t’aclares. “Dans le brouillard, c’est la mort!”. 

Mentres  feva el  sopar van vindre al  hangar a invita-mi a prendre un algo a la

caravana  d’uns  francesos  chubilats  que  allà  feven  nit  tamé.  Pero  io  fumava,

aulorant la sopa, i mi vai quedar. Al cap de poc van tornar amb dos cerveses de mig

litro: Ells  ia  en portaven dos cada un, eren de la  caixa d’avituallament,  no les

podeven pas cargar l’ondemà. 

Al cap d’una hora i micha, quan ia ere de nit i tronave amb força, van trucar a la

porta amb els sacs a la mà. Oh, claro, passeu! El cubert baixet que fa l’alero del

refu començave a inundar-si.  Io encara tiniva micha birra; un d’ells  encara va

acompanyar el meu cigarret amb un puret (“un al dia!”), i  en fi si van posar a

cantar cançons occitanes de coro, a ple polvó, cosa que amb el repic de l’aigua a la

chapa i els trons i llampecs, no podeve la escena ser més redona, vaia. Compagnons

anònims de ruta. De primer els here fet cosa invadir la propietat privada, pero el

chàfec els hu va fer relatiu. 

2 de Setembre de 2004
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Foto 758: Broma dansant per Ukerdi, reserva integral al karst de Larra. Picos

d’Añelarra i Mesa d’os Tres Reis (2444m). 

Pel  matí  mi  vai  fer  un  gros  cafè  de litro,  i  sabent  que tiraria  pel  costat  de  la

carretera  hasta  la  frontera,  mi  vai  fer  un  cigarret,  i  no  si  podeven  creure  que

fumessa antes de l’esforç. Bueno, no é cada dia, pero de vegades apetive molt. Vai

demanar sospesar les seues mochilles cargades pra’ls radés sis o set  dies,  i  vai

flipar, no deven passar de deu kilos. Ara; el seu esmurzar no mi feve cap envídia,

pero el seu pateo sí. Enfilaven tot el resto de crestes cap a la costa cantàbrica; io,

des de Isaba hera chirat al NNE, i de Belagua seguiria clarament a llevant: tornava

cap a casa. Per la pressa que ia sabeva que tindria durant el Setembre, tornaria

escullint  lliurement  la  ruta,  tirant  força  depressa,  si  s’escaigués,  aprofitant  les

balises del GR10. 
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Foto 759: Refugio de Belagua, “cerrado temporalmente”.

Foto  760:  Collado  Ernaz  o  Col  de  la  Pierre-Sant-Martin  (1780m):  l’orri

abandonat a baix i el nou (francès) a la carena (venda de formache). Buitres. I

(no si veu, pero) tamé un algo cubert de rocs amb una reixa verda, a micha

puiada;  podrie  ser  una  cova-celler  de  formaches.  Potser  é  la  Sima  de  San

Martín  (Gouffre  Lépineux),  una  capella  “enculturada”  a  Sant  Martí  pels

cristians absorbint el culte als úters naturals de la Mari (Pachamama). O tot

alhora. 
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Foto 761: Grans hotels  i  chaletets de Arrette-La-Pierre-Saint-Martin, estació

d’esquí motoritzat. El karst no semble el millor país pra fer pistes, vaia. Està

entre 1600 i 2000m: poca esperança de vida nevada; pero el mar é aprop.

Foto 762:  Des del  Pas de l’Osque

(1860m),  vista  a  l’Oest:  Pic  de

Guillers  (1507m),  centrat;  Coma

innominada,  amb cabana  i  ramat

d’ovelles  pero  sense  pleta  de

munyir  visible.  I  la  sombra  del

geógrafo. 
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Foto 763: Des del Pas de L’Osque, vista al Surest: Les Tourelles, Pic de Pène

Blanque (2385m, “ploma blanca”), Taula des Tres Reis (2444m) i Pic d’Anie

(2504m).

Foto 764: El Pic de la  Contenndé

(2338m) i l’Anie guarden el cayolar

d’Ardinet: Rucs pra l’abast, llinat

de  taula  d’avet  a  la  cabana  ben

nova,  venda  de  formache,  font

fresca  que  entre  al  celler  interior

per  una  secla.  L’orri  vell  si  veu,

pero  el  munyidor  modern  no;

potser  no  en  tenen:  hi  ha  setze

vaques  pigallades,  deuen  fer

formache de vaca aromatitzat amb

la llet de trenta ovelles. Són tres a

traballar, avui.
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Vet  aquí  una  toponímica  explicació:  Contenndé  serà  contienda,  escomesa,  o

contesa, com el pic sota el qual el pastor de Senet i el de Vielha si van trobar pra

delimitar els límits de les terres pastorals. Allà la frontera ramadera va cuallar en

administrativa;  a  Anielarra,  el  pic  de  la  Contenndé està del  tot  a  França,  com

l’Anie, pero el mapa topogràfic mostre prou que els pastors d’Anielarra eren de ser

els usuaris de Arries d’Anie i Arre de Soumcouye. Arre, i larra, no é orri?

Vet aquí tamé la relació toponímica de Anie amb cayolar de Anaye, per tant Anayet

potser  sigue  lo  mateix,  i  tamé  aprop  de  Anaye  (igualment  sota  el  pic  d’Anie),

cayolar de Lagne, que sone paregut. 

Foto  765:  Le  Billère  (2309m)  i  crestes  de  la  Breque  (1629m).  Al  radé,  el

Marmitou d’Anaye i pics d’Anie,  Añelarra i la Taula (dreta a esquerra).  La

HRP baixe pel collet. L’helicòptero buscave un chove que s’here sabut mort a

misdia. 
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Foto 766:  El refugi de l’Averouet,  Laberouat,  o  l’Aberouat (1400m), fermée

temporalement pero amb una part lliure, més digna i menos pirata que la de

Belagua.  Al  prat  de  radé  si  pot  distinchir  la  traça  i  policha  superior  d’un

telearrastre primitiu, tipo telebaby pero de dos-cents metros. 

Avall un poc enfangat pels falguerars hasta Lescun, marxar per carretera cap a un

pontet, llavontes un tram molt majo d’empedrats i bosc i encabat pista pel borde del

plateau de Lhers.

Foto 767: Des d’una borda típica, els prats de Lescun al dos costats de la Gave

d’Ansabère  i  de le  Barbot.  Al  radé de  la  cresta  boscada a  l’esquerra hi  ha

Lhers;  a  la  dreta  Bricoutou  (1815m).  Noteu  la  gran  cantitat  de  bordes
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disperses, senyal que els prats rendissen molt; algunes són habitades ara, pero

moltes  hu  han  estat  en  el  passat,  senyal  de  presió  demogràfica  (no

necessàriament actual) i aussència de guerra. 

Foto 768: Lescun, la seua arquitectura típica i els seus prats. Antes no hi here

tan bosc ni barreres tan amples, i tot si veieve sembrat. 

Foto 769: Lescun. L’artista propose una estructura futurista integrant el passat,

representat  pel  campanar.  Al  radé,  la  carena  que  acabe  en  el  Coucourou

(1482m), tancant el final, visible, de la valleta penchada de Lhers. 

Lo de l’artista é broma, eh? Que conste, que potser un dia han passat cent anys i

digú si  recorde que al 2004 hi  here andamis de tubo i  així  de complicat  se hu
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apanyaven pra rebossar el campanar i refer-ni el teulat!

Foto 770: Lescun i els seus prats des del sud (Lestremau, borda).

Cap de les tres fotos reeixís a repetir un parell de clixés antics, que recordava haver

escaneat a jaca, pero com que no portava a damont les fiches del vessant nord, no

vai encertar. Un de Levavasseur (publicat a Cavailhés 1923, plancha V), des del

nordest; i un de menos reeixit d’E. Monteil (publicat a Arqué 1943) amb el peu “Els

‘prats’ de  Lescun.  Bocage pastoral;  prats  de  fenc  closos  de  faigs;  sembrat  de

granges.  Ravin d’erosió de la  Gave”. Així  que ia  eren prats  pastorals  als  anys

trenta o coranta, no pas sembrats de cereal, diu. É degut a l’amplada del Prepirineu

i l’encaixonament dels seus rius, que el vessant sud del Pirineu va mantindre durant

la primera mitat del segle XX l’autosuficiència de pa; al Nord, el preus del cereal de

la plana, i la possibilitat  d’exportar a bon preu els excedents de carn, mantega i

formache van fer florir la artesanía modernitzada des de finals del XIX. En tot cas

sí que les haies de les barreres sí que han medrat amb força. 

Hi  here  gites  a  Lescun;  pero  vai  tirar  més  lluny  cap al  plateau  de  Lhers,  lloc

estudiat  a  principis  de  segle  des  de  Toulouse  que  mi  va  quedar  gravat  com a

paradigma de poblament dispers a partir de bordes reconvertides a casa pels fills

no heretants en temps de pressió demogràfica elevada. Una bordeta nova tinive el

cartell de Gîte d’etape; un telèfono gratuït servive pra trucar als guardes. la dona

que  va  vindre  a  obrir  mos  va  informar  en  quina casa  mos  vendrien  llet,  ous  i

mantega. Io hi vai nar directe, a buscar de tot, i els dos bascos (que feven la mitat
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occidental del GR10 “amb vocació deportiva”, intentant empalmar etapes) me’n

van aceptar una mica. Mi van semblar el contrapunt (els bascos) dels madrilenyos

de  Añisclo:  aguells  eren  uns  típics  “vieja  escuela”,  amb  chàndal  i  llaunes  de

fabada,  i  tiniven el  bagache de montanyeros del  servei  militar;  istos  eren típics

“new school”, equipats amb material nou i de moda, amb el bagache tret de les

revistes  del  ram.  Els  vai  explicar  el  meu  assunto,  tamé,  i  si  van  quedar  entre

indignats i envidiosos. A l’esclau laboral sempre li moleste que algú s’organítzigue

sense traballar onze mesos; de fet é una pregunta que no poden evitar: com te hu

finàncies, tot això?

Ixa primera etapa de tornada a casa va ser de 1065m puiant i 1570m baixant, i vai

contar  que  hasta  allí  portava  43  chornals  de  caminar,  descontant  els  dies  de

parades, en 66 dies naturals.

3 de Setembre de 2004

De la  Gîte  a  Lhers,  GR 10  pumpum hasta  que  el  perdo.  Llavontes  jabalinisme

caramont hasta trobar-lo al coll de Barrancq (1601m), i avall per camí ben bo hasta

Borce; de Borce a Etsaut m’equivoco i hu fai per la carretera de dalt; baixo a Etsaut,

mi dino una barra de pa amb una llauna de paté i tomata i els 4 iogurts, i envio per la

Poste a Llesp un kilo i quart de coses.
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Foto 771: Le Plateau de Lhers.

No tiniva cap foto del plateau a l’arxiu de fotos velles, en realitat, pero sí que en

tiniva un article molt bo de Toulouse, Dejean 1932.

Foto 772: Unes bordetes derruides a 1400m, camí de Lhers a Borce. Centrada,

la vall de Sencours; el Midi al fondo, gran fita de pas. 
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Foto 773:  Borce,  i  la  carretera internacional  del  Somport;  i  la  via  del  tren,

cuberta de barses. Etsaut quede amagat a l’esquerra; al frente, bordes de Bius;

l’Escarpu (2606m), el Caperán de Sesques (2410m) i altres pics. 

Foto  774:  Des  del  merendero

públic  d’Etsaut,  Borce  i  la  Péne

d’Udapet  (1774m)  a  l’atre  costat

del riu. 

Noteu la vora del barranc: arreglada a màquina (tècnica “escullera”), els anys li
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donen pàtina hasta fer dubtar si no serà incaico (“estilo ciclópeo”, diven) pero fet a

mà, “antepetroliano”.

Carretera per l’atre costat del riu (ribera dreta); Chemin de la Matûre, o camí del

màstil, prou vertiginós; no acabe de ser “el paraíso del senderista” perquè puie amb

força. No hi ha cap foto per la pendent sense parades “naturals”; excavat a la vall de

Sencours. 

Foto 775: Cabana lliure no identificada al mapa, vall de Sencours.

Foto 776: La Baigt de Sencours, bordeta o cabana, recien arreglat com a refugi

lliure. Éqües de la vall d’Aspe.
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Amont amont, directe al port i refugi de Ayous; passo per dos refus lliures perfectes,

enraono un ratet amb una parella que porten una nena de un any pel GR 10 i se hu

fan de refus lliures. Ella porte una mochilla amb la nena i coses a baix; ell porte una

mochilla de aupa i mich. 

Foto 777: Des del Col de la Hourquette de Larry (2053m), el circ glaciar de la

vall amb refugi lliure homònims. 

Coll i Hourquette signifiquen lo mateix, crec que el toponimista ha redundat. 

Foto 778: Des del Port d’Ayous (2090m), Lac d’Ayous i el Midi d’Ossau.
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Foto 779: Característic cartell groc de camins al Parc National des Pyrénées, al

Port  d’Ayous,  amb  la  cresta  clevada  dels  Soums  de  Hourquette  de  Larry

(2208m) i Lagaube (1895m). Al fondo, pics d’Anielarra. 

Foto 780: Lac d’Ayous (1960m) i el Midi d’Ossau; a la dreta el pic de Peyreget

(2487m)

El refugi no é del CAF, coste nou oros, està ple d’alemans dels sorollosos; aixit que

me l’estalvio,  monto bibac de plàstic maestro,  amb els  tochos apretats  entre dos

blocs. Mi va bé perquè plou poquet, pero el vent mi fa patir. El menchà passe a estar

contat.  Avui n’hai fet  2235m puiant i  1260m baixant,  en vuit  hores efectives;  la

parada d’Etsaut ha sigut de dos hores llargues. 
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4 de Setembre de 2004

Foto 781: La surtida del sol al bibac d’Ayous. 

Deixo el GR 10 i prenc per l’Alta Ruta travessant el país d’Ossau: cap als atres llacs

i el pontet aon hi ha quatre o cinc bergeries (orris perfectament modernitzats; pista

ramadera;  degustation et  vente de fromage).  Ia pels gouffres i el  torrent del Lac

Paradis ere plle de plletes chiques i rectangulars, 3x8 o 3x10m, ben raro; i tot lo dia.

Munyidors, é evident, pero tamé podrien ser corrals de fa més segles, de ramats més

reduïts... I el camí tot evident hasta el refugi.

Foto 782: Petit lac innominat a sota del coll de Peyreget (2208m). El refugi de

Pombie, en la ruta principal del Midi d’Ossau, é ben visible. Al frente, la vall

d’Arrious; les crestes més sfumatti són del Palas (2974m) i Balaïtús (3146m). 
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Foto 783: Mateixa vista de fondo pra’l refugi de Pombie (c2000m). A plle istiu

ha de ser un bullider de chén. Una mosseta pose molt amablement uns segons

antes que l’airet la faigue fuire. 

Hi ha una foto ben vella de “Montagne et Cujalà de Pombie”.

En  tinc  cinc,  de  fotos  de  l’Ossau,  publicades  a  Cavailhés  1931,  preses  per

Levavasseur o per el  mateix Henry Cavailhés: la cujalà de Pombie,  que encara

podria  haver  fet  en  diverses  formes:  cabana  amb cartell  de  degustació,  nena i

maman  pr’allà  captant  turistes  mentres  papà  guarde  es  auvelles  per  dalt;

cacharreria d’acer inoxidable, obradors de reglamentació europea... a la foto de

Levavasseur hi ha una cabana rústica, feta amb poc esforç, i que com a Nepal vam

vere, està adaptada als temps: la cuberta més senzilla i segura é un toldo de camión

(unes lletres de plantilla pintades el delaten). Una vaca de gran banamenta done

llet complementària al ramadet de trenta animals de llana, i tres formaches de bona

mida  s’aireen  a  n’un  palmar  vora  la  cabana.  El  pastor  mire  al  fotògrafo,

arremangat. Un atre clixé de Cavailhés, indique Col de Lurdé (1951m) amb una

trentena d'ovelles banudes i de nas bonyegut (lachas) i el pastor. 

Es  atres  fotos  són  d’edificis  i  prats:  un  poblle,  Bilhères;  i  grups  de  Granges

(bordes): le Benou i Aste. Més mi valeve, en aguell moment, no pensar gaire en la

faena que mi quedave si voleva repetir les fotos del vessant nord. Pero ia si verie,

tot quant.
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Foto  784:  Gave  de  Brousset,  carretera  internacional  del  Portalet,  a  l’indret

anomenat  Caillou  de  Soques.  Si  poden  contar  trenta  coches:  encara  que  é

visible el camí d’entrada a Arrious (a l’esquerra), la maioria dels excursionistes

estaran al Midi. 

...i tot camí-autoroute enllà, a travessar la carretera a 1380m...

Foto 785: Gave de Brousset avall, vallée d’Ossau en direcció Fabrèges, des del

Caoillou de Soques. Si poden contar dos lleteries i sumar-les a les dos de la foto

anterior. 

Caillou é guijarro, còdol o pedreta; pero sovent, com a topònim, senyale un gros
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bloc isolat. El d’aquí podrie molt bé ser el que està sobre la carretera, al llomet

clevat entre barranc i asfalt: el caillou en qüestió fa de parallavells natural a la

cabana (refugi lliure; trobat obert i endreçat). 

Foto  786:  Refugi  o  cabana  sustituït  –esperem  que  temporalment–  per  una

llauna tancada. Plataforma de formigó, estufa de ferro que indique existència

de cabana anterior. Al fondo, el Midi.

... i d’allí amont a pinyón hasta el coll d’Arrious a 2259m; bon camí de cavalleries

tota la puiada...

Quèbe d’Arrious, dive el mapa com a topònim a micha puiada, si lo que hera vist

ere la cabanne... Una quèbe, vai vere aviat, é un caillou, o la cova que fa... un bloc

molt gros, molt; amb un bivac mich paredat per la obaga, pra cinc o sis persones, i

un de quatre més a la solana... Un d’ixos puestos que les persones han triat com a

refugi  de  caça antes  que  de  pastoreo,  i  de  pastoreo  mil·lennis  antes  que refugi

d’excursionisme. Pero no mi vai parar. La tarde ere chove, i vai nar a passar el

port. 
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Foto 787: Del Coll d’Arrious, vista a l’est, cap al refugi d’Arremoulit (invisible)

pel passache d’Orteig (perillós quan é moll). Al fondo dret, el Palas, la vessant

sud del qual cau a Arriel, Aguas Limpias i el Gàllego. 

Foto  788:  El  llac  d’Artouste  i  les  instalacions  de  les  obres  hidroelèctriques,

reconvertit l’edifici parcialment en Bar-RestoRapide (plat du jour: assiette de

berger 13 oros, pero estave tancat...); el llac, 28ha, ressalte al mapa. La cabana

del pastor, habitada pero ausent; tancada. 
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Foto 789: Les estries o ralles de les pedres que el  glaciar arrastre contra el

fondo, diferenciades amb claritat dels esquerdes o diaclasses. First sight. 

Foto 790: Autorretrat al chiringuito de la estació superior del tren d’Artouste,

ocupant les carpes. El primer tren, a quina hora deu d’arribar?

M’hai donat conte que sí que hai de passar el port cap a l’estany de Miguelou (i un

refu lliure; demà el verem) perquè si no, pr’isto riu encara niria a parar a l’Ossau.

Aixit  que  demà  completely  run out  of  food,  a  avituallar  allà  aon  mi  porten  els

camins, a vere si mi trobo amb el GR 10, amb un mapa, o què! A todo esto, 1740m

caramont, 1755m caravall, vuit hores. 

Resultave que viachava sense més mapa que els de l’ICC IGN de vindre pel sud, i a

341



Xavi Farré i Sahún. Tesi doctoral. Volum 2: Annex Principal

Miguelou, a mich estany, me’n surtiva, cap a lo desconegut... 

5 de Setembre de 2004

Foto 791: La Crec de sota dels llacs de Carnau. Dive un llibre de toponímia,

crec: mal abric. Pero té dos abrics, un gran, i la pleta: en algun temps va ser

habitat tots els istius, i se hi feve formache. En poques valls se’n trobe tants com

ací. 

Foto 792: Sota el  pic de Mondéliou (2454m), el  train d’Artouste,  una de les

maravilles turístiques d’Ossau, “el més alt d’Europa”(al seu moment, serà), a
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nivell  1914m o així.  Té deu kilòmetros,  i  pra pendre’l  s’agafe un telecabina

prèvio. El tren de la Oroya (Andes peruans) circule o circulave a 4875m.

Foto  793:  El  llac  inferior  de

Carnau, amb restos de foguera, i el

coll a passar cap a Miguélou. 

Foto  794:  Del  coll  d’Artouste-

Miguélou,  vista  a  l’oest,  amb  el

Midi  d’Ossau,  llacs  de  Carnau,

tren  d’Artouste  i

mammatocúmulus.  Dos  tendes  de

pescadors. 
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Foto 795: Del coll d’Artouste-Miguélou, vista a l’est, barratge de Miguélou, i el

refugi.

Foto 796: “L’Ossau!”. Una foto al refugi, firmada Merlet o algo semblant, dels

anys coranta. 

No hai pres waypoint del refugi perquè hai confós l’any 1971 amb l’altitud, i hai

suposat que el gps estave fent el loco. Pero està a 2300, el refugi; é guardat a l’istiu, i

els guardes són de molt bona onda, i s’han deixat entretindre una hora llarga. Cafè i

pipes, mi quedave, i cigarro. Històries de galeries per tot arreu, minnes anciènnes

partout,  inclús  una  galeria  il·legal  pra  robar  aigua  de  Miguélou  cap  a  Artouste,

adjudicats a diferents companyies explotadores... Bona, ista.
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El mapa indicave pistapista clarament,  hasta Carnau, i  re de re,  un bon camí de

farradura sí. S’harà confós el delineant amb el traçat d’ixa galeria en un mapa aon

s’indiqués? O tenen captat el Carnau, simplement, i la pista la van pintar quan la foto

aèria mostrave la excavació recent?

Foto 797: De dalt del Plan d’Aas, la central de Miguélou i el llac de Suyen a la

Gave d’Arrens. Al fondo el pic de Cambalés (2968m). 

Aas: carretera, i dilema: tiro dechunant i Alta Ruta aon a sis o set hores, refu guardat

Wallon, papeo? trio la segona: dit a Arrens... i surt amb birra incluida (a canvi de la

narració de l’aventura). Tot tancat, allà, mi toque esperar a les quatre i micha pra’l pa

i les tres coses. Pra un dia que surto aviat, mira. 
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Foto 798: Arrens. Le Puy de... aon

el  jardí  botànic,  i  el  pont  pr’aon

s’emprén el GR 10 atra vegada. 

Passo pel coll de Bordères, que respon a lo que el seu nom indique, pero totes han

devingut d’habitation permanente, com a la vall següent, la del lac Etaing (o bé, ara,

segona residència).  Travessar Etaing, Vieilliete,  llac, i  amont el  GR 10 cap a les

cabanes de Barbat; aviat en trobo una, a 1400m, la de Arriousec, molt bona! Un

double  foyer pra  traballar  el  formache a  l’engrós.  De caminar,  avui,  vuit  hores;

1500m de puiada i 2030m de baixada.
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Foto 799: Autorretrat a la cabana d’Arriousec,  chust desocupada del berger

(s’hi està  de mai á début sept.,  pero no munyís) i oberta als randonneurs (el

pastor ha vingut  pra endur’s  la  destral  i  el  gas).  Noteu les  dos  chumeneies

antígües, per la paret: la sol·lució més fàcil pra resoldre la surtida del fum en

les cubertes de palla. 

6 de Setembre de 2004

Foto 800: La cabana d’Arriousec des de la pista pastoral de les cabanes. Al

fondo de la vall, la broma.
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Les cabanes de Barbat m’han semblat les dos tancades, les dos en ús. Tres ramats,

donques. 

Foto 801: Al coll d’Arrious (no confondre amb el de la Quèbe, d’Arrius) o coll

d’Ilhéou, un possible túmul de dolmen, i un dolmen desfet, o al menos per fer.

Qui hu sap. Arestes del Gran Barbat (2813m).

Mmh... podrie ser una possibilitat fàcil, toponímicament, que fos més freqüent triar

el nom per referència a l’ús i no a una característica ineherent al lloc, per exemple:

Arrius enganye al català i semble referir a “riu”, cosa que é inherent a “vall” i poc

distingís una vall de les veïnes. Per atre costat, mil puestos porten al Pirineu el

topònim  “orri”  en  les  seues  variacions,  encara  que  a  vegades  no  resulten

especificatius (pero é perquè el toponimista, si s’ha extingit l’ús en qüestió, pren el

munyidor com a abstracte i no pregunte “de qui o de què”): orris, arres, arras,

larras, munyidors, muidors, múries, majadas, cujalàs, cuaylas, couye... arrious?
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Foto 802: Uns caminants contemplen el camions traballant a la part baixa de la

carena; Cauterets-ski. El camí que semble, servirie pra córrer més, pero no é. 

Foto 803: Vall d’Ilheou, per sota del llac. Els barrancs subglaciars van excavar

les diaclasses del granito...

Perdo el GR just al desvio del refugi, i me hu passo de por buscant senderos verticals

de  moutons,  pra  surtir  chust  a  sota  de  la  cascada.  Balises  hasta  una  estació

intermicha de l’estació, i surto a Cauterets: menú de grillade de boeuf, i misdiada a

l’estació del tren, la de fusta, fent temps pra comprar fruita. I per carretera hasta el

Relais de Pont d’Espagne, que no hu é en absolut pero si veu el Vignemale i hi ha la

cascada de Lutour; i camí amplle amont hasta la Fruitiére...
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Foto 804: La capçalera de la vall de Lutour; dumenche, ple de chén. Des de La

Fruitière, gîte, chiringuito, carretera.

Foto 805:  “Le Nid d’Amour”, la cabana de Puey-Caut.  Ben joli,  prou neta,

ratulins assegurats. A pocs passos, el desvio a la valleta des Culaus.

...I desvio indicat cap al Russell; bon camí, granito. Refugi molt bo a 1980m, del

CAF (Lourdes o Tarbes?), llum de plaques, foc –astral i sarra-; quatre trumfetes que

són glòria,  al  caliu;  una  Honesty  Box demane tres  oros.  Ventot  que porte  aigua;

marrons foscos i llamps al coll de Culaus: paro a les set, amb 1850m de puiada i

1310 de baixada. 
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7 de Setembre de 2004

Excursioneta autour le Russell, a plegar chordons pra esmurzar, i de passo quatre

rovellons guapos. Hai asclat un tarugo enorme de fai a trocets, hasta que me hi hai

fet mal. Poc, això sí. I hai tornat a disfrutar del refugi, llenya reposada.

Foto 806: La fresca fonteta del refugi Russell, lliure de primera classe. Al fondo,

el massís de Vignemale. 

8 de Setembre de 2004

Foto 807: Des el Coll de Culaus, vista a l’est: le ravin du lac Noir (un caos de
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granito com a pocs), enfrente Craboumouse (3021m) i Pic Long (3192m), del

massís  de  Neouvièlle.  Centrat,  el  Campbieil  (3174m),  al  sud  de  la  vall

homònima cap aon m’encamino. 

Foto 808: Des del Coll de Culaus, vista al suroest, el circ de Culaus i el pic de

Coulaus (sic, 2806m). 

El llac Noir, no l’hai vist, pero si é que hi ha un camí, é puro saltader de blocs de

granito,  i  què  viva  la  montanya  por  cierto  (no  é  exclamació,  sinó  moltes

esllavissades que hai vist). 

Foto 809: Des d’aprop del llac chic de Cestrède, per un camí de mules que en

surt, indici de activitat hidroelèctrica, el llac de Cestrède i el pic. 
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Del  llac  chic  de Cestrède  surtive  un  camí  planeant,  el  miro  una  mica,  pero  no:

desfés, tira amonet i baixa a l’atre llac; hi trobo cabana (refugi semi-comfortable,

quatre matalassos no molt pollosos, suposo que sempre oberta, sense ús pastoral). 

Foto 810: Una de les  bordes de Bué i  la  valleta o circ de l’Oule.  Estranyes

construccions al cirquet inferior, que al mapa no surten. Un atre indici?

Foto 811: “Círculo Incompleto de Cestrède” i la cascada de Soularra. Busqueu

el petit land-art surgit de la terra directament. 
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Foto 812: Les Granges de Bué, i una plataforma pra barracons moderns. Indici

definitiu; pot ser encara mineria. 

Camí bo a les Bordes de Bué, que ia si veu, allí travesso el GR 10 sense tocar-lo, que

a saber, i per la pista asfaltada planeant a esquerra, hasta un poblet, i un quilòmetro

més endavant, camí vell indicat a Gèdre. 

Foto  813:  Per  la  pista  de  Bué:

Pragnères,  la  seua  tuberia  de

presió  i  la  seua  extranya

estructura, que sí que surt al mapa.
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A Pragnères fan llum amb l’aigua de Cestrède per una tuberia que no si veu, que ve

de  Cestrède  (per  sota  d’aguell  camí  que  hera  seguit  un  tros)  i  amb aigua  del

Tourrat, Rabiet, i potser Maucapèra (del Neouvièlle), i la línia que en surt, se’n va

directa a Torla pel Puerto Viejo (aguelles pilones arcaiques retratades vora el refu

de Iberduero a Bujaruelo); probablement tamé vaigue llum a Luz-St-Saveur per sota

de la carretera. 

Foto  814:  Gèdre  des  del  “Luge  d’eté”.  Misdiadeta  después  dels  iogurts  de

después de la fruita...

A Gèdre, dinar bocata i birra, i esperar a les cinc pra repostar, i trucar a casa; el

mapa, no hi ha manera. Hi hai tornat a entrar, pr’això. Tamé indicat, hai trobat el

sendero entre unes cases, unes escales, i camí a Artigues aon el Luge (el d’istiu; el

d’hivern està a l’atre costat de Gèdre), parada; i bon camí de bast hasta les granges

de Campbieil. 
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Foto 815: Granges de Campbieil. Grosses, elles... Com que é tan bon país, tot

hu regaven, tot. Les sécles encara estaran marcades uns quants anys més! Com

que no hi ha pista, no hi ha parabòliques (indici clar de habitants ociosos) com

a les de Bué. Ademés si veu el pico que no hai pugut determinar, que podrie dir-

si el Mugró, per exemple. 

Vai pensar que podrie ser La Munia (3134m), i anshores ia especulava toponímia:

la  rima  inevitable  entre  mugró  i  munia  que  s’assemble  tant  a  munyia,  muire,

munyidor... un atra manera de dir orri? (una de quantes?).

Foto 816: Gran borda en ús complet a Campbieil, encara amb un prat dallat

amb motofachéuse, com fa setanta anys (van arribar aviat!), i amb cabana pra
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viure-hi; una captació hidràulica al riuet. Semble la borda més activa de les

quatre amb ús ramader. 

A la posta del sol, m’hai trobat un pastor, i portave gancho. 

Més amont, a micha horeta, la cabana de Sausset en uns planells. Chica i ole. Hi ha

puesto de lliteres pra sis, pero si plou no é molt viable. N’hai fet 1585 puiant, i

1635m  baixant,  chornal  efectiu  –com  sempre–  vuit  hores.  Avui  hai  trobat  dos

rovellons, i a la cabana, soja texturitzada d’ixa, mida mandonguilletes, quina sopa

me n’hai fet!

Foto  817:  “Segona  posta  de  sol”.  Bocafoscant  a  la  cabana  de  Sausset,

Campbieil. El massís d’Ardiden, (2988m), el país de granito que vai travessar

ahir, al fondo.
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9 de Setembre de 2004

Foto 818: Nova cabana de Sausset  (1870m), i  la  cascada de les Barragades,

drenant la cara sud del Pic Long (3192m). 

Foto 819: La pleta de Sausset, en ruines. Sota la llastra inclinada de l’esquerra

hi here la cabana; centrat en primer terme, l’orri pròpiament dit (couloir de

traire) amb dos entrades aon pare l’animal (no é la porta de la cabana, encara

que hu semble). Al fondo dret, la porta de la pleta, i a l’esquerra, la marca de

plantilla  (cap  d’isard  i  lletres  P.  N.,  roi  sobre  blanc)  amb que cada  quinze

metros està marcat tot el límit del Parc National des Pyrénées. 
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Foto 820:  Inscripció  en  una de les  guapes lloses  d’esquisto,  “LABIT 1797 /

BARADERS”. La pallaresa d’escala é la talla per sota de la gran. 

Foto  821:  Des  del  Coll  de  Campbieil  (2596m),  raderes  conchestes  de  la

temporada. Al fondo, massís de Gran Facha i de Lardana, Posets i Eristes!
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Foto 822: Lloseta de Campbeil (la de dalt) a 2580m.

Pallaresa talla gran.

Reprenent atra vegada el camí del port, encara traçat pra mules, i al coll mi trobo el

primer souvenir que mi carrego en tot el viache: una pissarra foradada com la de

Munyidor; ista é el forat quadrangular, senyal d’estar fet amb el piquet exprés que

utilitzaven els  artesanos,  que  done la  forma i  mida  bona pra enganchar-les  amb

cllavilles  de  fusta  (antes  d’existir  les  taches  industrials).  Havent  camí  de  mules,

estarà el taller aprop? É lògic foradales antes de baixales, pa no carregar les fallades,

i la cantera é bona, una mica amont al sud. 

Foto 883: Des del Coll de Campbieil (2596m), vista al nord: Crabounouse, Pic

Long i aresta de Lentilla. 
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Foto 884: Des de l’arribada a Aragnouet (estació d’esquí de Piau-Engaly), foto

de la cabana que é lliure (i precària), amb el pontet d’accés sobre la Neste de

Badet (Neste equival  a Gave i  a Noguera:  riu de montanya) i  arrencada de

l’aresta Est del Campbieil. Una serbera borda amb fruits, a la dreta. 

Nar fent avall, per bon camí, a la vall d’Aragnouet, estació d’esquí, desolada, claro.

Allí a l’esquerra, hi ha la cabana que marque l’inici de l’aresta Est del Campbieil,

que vam puiar al 1998 (?) amb Xepp i Furdi. Retallo les paelles de l’asfalto hasta

Aragnouet-le Plan (que està ben aprop del túnel de Bielsa). Fai màgia, i el primer

coche mi pare i mi deixe davant d ela Maison de la Presse a Saint Lary: mi compro

el mapa, mi compro jalo extra; truco aguell paleta de Puértolas que aquí visqueve,

pero no é a casa. 
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Foto  885:  El  telefèric  de  Saint-

Lary-Soulan. 

Aixit que baixo per la carretera passet a passet direcció Arreau. A Borisp passe el

GR 10, i el seguisso hasta Azet, que hi ha Gîte, a deu oros, i aquí estic, esmurzant en

una “cuina aranesa” (la lleixa del foc a 1’60m, motllures de ches, pica de pedra,

barana de fusta...) La chen ha fet gîtes, ací a França, amb ben poc, i aquí les tenen;

no donen guaire faiena, i algo en van traient. Unes lliteres, hi han posat, que flipes,

de manera que a l’indret del cap són dos pisos pero al dels peus són quatre pisos, i

aixit maximitzen la capacitat, pero ojo si calces més de un corantaset, que no caben

els peus! I una sola comuna pra 18 places, i llimpieu valtres mateixos. I d’estar sol,

m’anave  prou bé,  avui;  i  el  chornal  ha  sigut  de  1000m de  puiada,  i  1815m de

baixada. 
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10 de Setembre de 2004

De Azet marxo amb tots els michons nets, oh maravilla, i pel GR 10 paralelo a la

carretera, cap al Col d’Azet (1580m).

Foto 886: Panoràmica d’Azet 1: vista de les montanyes al sud d’Azet, conques

de Lustou i Mousquère. 

Foto  887:  Panoràmica  d’Azet  2:  Azet,  i  la  conca de  Bastere  Matet,  amb el

poblet d’Ens. 
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Foto  888:  Panoràmica  d’Azet  3:  Azet,  Saint  Lary  Soulan,  i  el  montache

considerable  de  l’estació  d’esquí  al  fondo  esquerre  (aon  porte  el  telefèric

fotografiat a F.449).

Foto 889: Del Coll d’Azet (1580m), estació d’esquí de Val Louron, i massís de

Clarabida, Gourgs Blancs i Arrouge.

Recte avall entre falgueres i vaques, en zigzag, hasta travessar Loudenvielle, i amont

a Germ.
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Foto 890: Un culobre dorat, que no é verenós (suposo!). 

Foto  891:  Germ,  i  el  montache  molt  impactant  de  l’estació  de  Peyesourde-

Balestas  (Peyragudes).  Pus  ara  penso que  al  “resort”  de  Plano  de  Taüll,  al

menos, respectant l’horitzó, han evitat això.
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Foto 892: Loudonvielle  i  su atractiva superfície de aguas tranquilas; Genos,

Aranvielle, Adervielle i Estarvielle són visibles. 

Les zetes si fan més pendents, i después, aplanat al sud, vora el fil de les vaques.

Encabat de travessar el riu, a deu minuts, la cabana està en un alter evident. Potser a

vegades té aigua, a final de chuny segur. Aquí mi quedo. É la mitat de lo previst,

pero m’apetís misdiada, relax; demà matinaré i caminaré molt, avui mencharé, aixit

colaré  amb  la  mochilla  buida.  N’hai  fet  set,  d’hores,  1115m  caramont  i  680m

caravall. 

Foto 893: La cabana d’Ourtiga (c1600m), la pedra del foc diu 1998. Al fondo el

circ  des  Hourgades  (2964m, açò é  tot  pissarra!);  el  pic  centrat  é  Brudaillet
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(2194m). Hai trobat oro al riu. Enfrente hi ha una cascada que no rache aigua:

deu ser del sofre...

Bona cabana pra una etapa curta o casi –serà que no tinc ganes d’acabar! Apropet hi

ha la cabana vella: corredor de muire rectangular, semiexcavat i doble; i la cabana,

tamé doble (cabana i saloir)

Bones són les llibretes que s’acaben. Ista s’acabe pel costat dels itineraris i les fotos,

50 jornals i tretze carrets de moment. Hai reduit la marxa vist que al Canigó no hi

arribo. Si les obres si retrassen més enllà del 18, potser fai un tour de petita mochilla

per l’Ariège. 

Però si no, ia està bé. El GR ∞! Com i quan acabaré la meua volta? Ia si verà. Hai fet

lo que s’ha pugut, i la nit de demà mi caurà aprop de la frontera aranesa, i la següent

espero que no soparé sol, no dormiré sol. Tampoc hi ha pressa per finir, si el dissapte

no sóc a Parros com pensava dumenge passat, pues el dilluns seré a l’Artiga de Lin i

ia està. Que tamé é casa. 

Ahir vai trobar informació interessant a Azet. Menos mal que vai parar! La ressenya

del llibre de Élise Blanchard, que mi robe la idea i que segur que està molt ben fet i

futut. 

Vai comprar el llibre el febrer del 2005: La traversée des Pyrénées, de l’Atlantique a

la  Méditerranée  (2002),  amb text  de  la  citada i  fotos  de  Louis-Marie  i  Thomas

Blanchard, i efectivament mi robave gran part de la idea. Si io pensava en un llibre

viàtic  que  il·lustrés  d’història,  cultura,  geografia,  als  visitants  caminants  del

Pirineu, pues aquí el trobava fet: pensant en els recorreguts del GR10 i l’Alta Ruta

(HRP o ARP), els autors ambientaven amb belles fotos (grans i abundants, algunes

d’antígües) un llibre que informés es grand-randonneurs de tot lo que hi ha perill

que no veiguen, sense ser una guia de caminar en absolut. Quant a la difusió de

coneixements actualitzats sobre societat i natura pirinenca, ia quedave fet. 

A io mi ronden moltes idees al cap; i é hora, antes de plegar de caminar, de plasmar-

les un poc. La tesi; el llibre que servisque de mediàtic pra la ruta no travessadora; la

inutilitat  o la utilitat  de fixar una ruta;  lo que vai  reflexionar  a  Lleida sobre els

“Pirineu 2100”, o l’atra manera de contar les mateixes coses, el “Pirineus 2001”,

fent-hu a partir d’una ruta realment recorreguda que fai recórrer a dos personatges
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imaginaris,  tipo Lauper  & Whitcombe,  que de moment nombro com a Javicho i

Javiersan, l’un explicant la ruta i les paradoxes com un Sancho i l’atre donant les

lliçons in situ com un Quixot geogràfic.  I  una atra idea é fer-hu amb un format

seriós, com Blanchard, tipo “100 jornades de camí al Pirineu amb 100 fotos que

il·lustren 100 lliçons de geografia”; però això no é cap títul. 

Parlo de un mediàtic  fixador de valors  ètics i  ambientals  en el  paisatge;  pero si

concretessa, si la descripció de la ruta, el subratllat de la montanya cultural, fos pra

pateadors,  llavontes  faria  un rollo  “Moir  guide”  de  senders.  Hi  ha  topoguies  de

senders  temàtics,  transpirinencs,  de  pics,  de  llacs,  de  pobles,  topoguies  pra

totterreno,  més  comarcals  o  més  integrals;  hasta  tinim  la  guia  que  directament

il·lustre el sendero sense contar-lo (la de Blanchard). Pero que servirà de llibre pra

preparar  una  travessa  del  Pirineu,  i  pra  recordar-la,  ara  bé,  dubto  que  ningú  se

l’amporte de lectura. Bueno, no sé. En tot cas hi ha un forat a les estanteries pra una

guia com les Moir, una que parle simplement de per on si pot passar caminant i per

on no, advertint claro de si hi ha infraestructures o masses de turisme, pero sense

orientar a la gent a objectius definits; una guia de pateos que no utilitze la paraula

“bellesa”. Parlar dels cruses dels camins, dels camins que estan marcats i dels que

no, organitzada la descripció per conques hidrogràfiques, parlar dels pics, de tots els

colls que si poden passar i dels que són perillosos si tal; aquí bon campsite, allà

vitualles o bus o correus...

Pero penso millor, i crec que isto llibre s’harie d’esperar deu anys, i això contant que

seguisco visquent al Pirineu; i encara obviant el fet que més aviat un Moir guide l’ha

de fer un equip de gent, sinó, a temps complet, l’haries d’estar actualitzant entre una

edició i la pròxima... Un topo petit, en canvi, sí que penso que ha lugar; un topo que

propòsigue una ruta (la suma de les meues tres o quatre) i i les seues possibilitats de

variació i de fragmentació. Pues com hu hera pensat de bell antuvi: Una novela o un

llibre de viatge més la topoguia que te hi guie. O bé, un assaig de Geografia Humana

de l’Alt Pirineu a seques. Aguella “deuxième part” que li criticaven a Despin; io

tampoc arribaré a tot, encara que tot geógrafo estudiant els Pirineus té l’ambició, en

un moment o atre, de fer-ne la monografia regional que mereixen; però puc donar,

potser, un punt de vista interessant en una “Introducció a la Geografia dels Pirineus

(Humana  i  Històrica)”.  Les  versions  anteriors  de  la  qual  (Lluís  Solé  Sabarís,
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Lefebvre, Viers, Taillefer) ia tenen anys. Sí que se’n fan, de coses, passe que la visió

de cada un é única. 

I penso que, per atra part, cal vere a quants dotze oros i més paguen la gent els seus

totxos  farrats  amb  una  brúixola  cutre  empegada  o  una  marmota  malament

esgarrapada a màquina al cap; cordó de cuiro sintètic, barnís brillant... A Ordesa vai

flipar, lo del Alpenstock entre els chenchos é la flipada del éxito. Si fossen prou bons

i prou guapos, molts triarien bé perquè la diferència serie bàrbara... Com el que io

tiniva però en lleuger, amb rosca pra càmara de fotos, amb punta de vidia de totxo

professional, amb mànic tallat pra porta’n dos; i si en puguesses portar una carga a la

mochilla, de fets i per acabar, els podries vendre a refus i places durant la temporada

forta de turistes, caminant d’aquí allà, rematant i personalitzant al  moment...  Pas

lent, i a fer el mític pels refugis... Pero sol val pra novelar-la, la idea. 

Mi quedo amb la idea, entre les ficcions, de Pirineu 2100. Com a novela més bona

de totes. Exercici d’imaginació original i espectacular. No hu haria de dir io, això,

pero. Geografia-ficció. Si estés prou ben fet, no caldrie re més que això, ni topoguies

ni geografies actuals del Pirineu. Bom. 

No obstant, en fin, ixa ficció, com atres, quede pra después de la tesi; el viàtic-

mediàtic que conte el camí, explique com seguir el sender suficientment, si cal, i

il·lustre les paradoxes, els escollos i les maravilles, é tot un sol text.

Un  atre  llibre  que  mi  vai  trobar  a  Azet  ressenyat,  a  Le  Monde  Diplomatique

Novembre 2002 (Poupeau, Franck, 2002): Helena Norberg-Hodge, 2002, Quand le

Développement crée la Pauvreté. L’exemple du Ladakh. París, Fayard. Si veu que

explique  ben  experenciadament  que  desarrollar  é  incloure  al  mercat  global  les

regions que n’estan aïllades,  i  alterant-ne els  teixits  sócio-econòmics hi cree una

classe nova (i normalment, molt aviat  majoritària): els pobres. Una de les raons é

que la demografia s’escape de les mans dels locals, moltes vegades empujats per la

fe cristiana, i tamé perden el control de la terra i atres recursos. O les decisions sobre

l’ús que se’n faigue, que a la llarga é lo mateix. 

Tamé vai lligir que la Fédération Française de Randonée Pedestre manté (dada de

2002) nada menos que 120.000km de senders balisats! Manté, deuen vulguer dir que

els han recorregut i marcat al menos una vegada i que fan el manteniment de les
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marques i balises, com a molt: no parlen de fer paret ni desbrossar.

I tamé vai trobar una revista Pyrénées Magazine de Març-Abril del 2002, amb un

gran dossier central sobre les travesses del Pirineu per l’Alta Ruta,  el GR10 i el

GR11. Me hi vai estar un rato, i impressionat per la presentació del dossier que en

feve Philippe Terrancle, me la vai apuntar pra traduir: mi semble espaterrant; mi sap

greu una vegada més haver caminat tant i havre-mi saltat lo que ara se mi pose al

davant del nas: lo més gros al Pirineu, lo més poèticament inútil, é travessa’ls per

dalt de tot de mar a mar. Bueno, el meu recorregut serpenteant té prou de poesia,

segons com si mire, pero sobretot intente tindre de ciència, pra la qual harie de ser

útil. Pero llichiu, llichiu...

“LA TRAVESSA IDEAL

Hi ha aquells que l’han feta. I els altres. Hi ha aquells que han franquejat, d’un pas

fenomenal,  l’istme dels Pirineus,  d’una mar a l’altra.  I els  altres. Del mariner al

montanyenc,  la  metàfora  és  vivaç.  Aquell  que  travessa  els  Pirineus  pren  peu  i

empenta en un port per a navegar, durant cinc o sis setmanes, una terra eriçada. I és

en una platja que vindrà finalment a acostar, venint de l’interior de les terres com els

vents  portants,  mariner  invers.  Aquell  haurà  fet  la  seua  travessa  i  no  podrà,  en

endavant, caminar tal com abans caminava, ni exactament com els altres. Qüestió

d’aspiració, d’horitzons, i de desig. Hi ha doncs aquells que han fet la travessa dels

Pirineus. I els altres. 

Jo no he conegut pas les partides matinals a la platja d’Hendaya, ni llavors les passes

sonores  sobre els  carrerons  coberts  d’una  sorra  clara  com cendra,  ni  tampoc els

vasos de vi engolits dins d’un bar de Portbou. És en un port que tot ha de començar.

Est o Oest? Això, segons; aquells que s’estimen caminar a la matinada sortiran de la

Mediterrània, per a què el sol doni llum des de llevant al camí que resta per recórrer.

La Història ha fixat, al temps que les necessitats pastorals i econòmiques, el principi

dels intercanvis Nord-Sud al si dels Pirineus. Aquelles travesses, entre pastors de

Barèges i Aragó, entre terres de blat i terres de vinya, han estructurat la serralada i

les seues societats. Però anar de l’Oceà a la Mediterrània, o a l’inrevés, té quelcom

de projecte aberrant, gratuït i sense altre fonament que el poètic. Projecte superflu i
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insensat.  Doncs  necessari.  Travessa  de  geògraf  en  prospecció,  de  naturalista  en

estudi, aquest viatge inútil a través de les entitats pirinenques no té cap coherència

pròpia i mostra sobretot l’«l’itinerància» pirinenca, per prendre els mots de Patrice

de  Bellefon.  Travessar  els  Pirineus,  és  afirmar  l’afiliació  d’hom  amb  els  grans

engolidors d’espai, els rodamóns americans cercant al cap de llur ruta una hipotètica

frontera. Hi ha de Ginsberg, de Keruac, de ben segur, dins cadascun d’aqueixos tipus

que jo, i vos també sens dubte, he creuat sovint en els refugis. Mirada clara, sarró

pesent, els seus pensaments davallen més depressa que els seus peus les pendents

que els porten a la fi del seu periple. Fatigats, sovint, magres, sempre. Oblidats de fa

molt els principis dietètics, la preparació i el material nou flamant. Llavors caminen

com en somnis, carburen en plaer pur, 100% d’octà de llibertat, i els ulls plegats que

desafien la llum massa forta dels sols d’altitud. Aquells que jo he conegut no parlen

pas de la seua travessa passada o en curs. No tenen res més que els seus ulls estrets.

Els altres, és cert,  es protegeixen també del sol. Estranys, ensopits,  rimbaldians i

aurats,  aquells  que  travessen  són  d’una  raça  temporal,  essencialment  lliure  i

somiadora. Marxar com hom romp, arribar com hom fa peu i caminar com hom

divaga.  Els  he  escoltats,  les  rares  vegades  que  ens  parlen.  Ells  diuen  el  bivac

improvisat en un tarter immens, la solitud del sender i de la cresta. Aquesta solitud

que devè, al fil de la caminada, la condició sine qua non de l’acompliment. Encara

que  siguin  uns  quants,  els  caminants  de  llarga  distància  són sols,  sempre.  Com

podria ser d’altra manera? És per a respondre a una crida íntima que ells han, un

matí d’estiu, trencat les amarres per filar dret devant. Caminadors de l’inefable. Ells

són els darrers a emprendre colls que créiem reservats als grans corrents d’aire i als

núvols humits. 

I el salut breu que ens adrecen serà la seua única traça. ”

(Philippe Terrancle, 2002, “Portfolio”, Pyrénées Mag 80, p. 28).

Travessa de geògraf en prospecció, diu. Encà que no vaiga de mar a mar. Hi ha

algo de Kerouac, de Ginsberg. Sí: estan a la meua biblioteca. “Mentres tinga unes

botes i una mochilla decent que tira-mi a l’esquena...”
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Foto 894: Cabana d’Ortiga al bocafoscant. La càmara mi vol dir coses, amb isto

verd màgic: Haré encertat, (com l’altar de Júpiter a Estany Gento?) i la silueta

de dinosaure de l’esquerra serà un adoratori mil·lenari?

Aguella nit, quan ia estava a dins del sac, vai sentir càntics corals de quatre veus,

algú ensaiave una òpera montanyesa occitana en una tenda aprop, que io no hera

vist. Quan vai pendre consciència de la perfecció, que mi permeteve entendre els

fets sense conéixer l’idioma, vai entendre que, qui fos, cantave a dins del meu cap,

no pas a fora.
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11 de setembre de 2004

Foto 895: Des de Ourtiga, a l’alba. Broma sobre les Nestes de Louron i Aure. 

Foto 896: Des del Coll d’Esquierry

(2131m),  la  vall  del  mateix  nom.

No si veu re d'especial sinó el color

verd màgic, i el gra de les carenes

llunyanes de l’Aran.

Surto d’Ourtigue puiant a l’esquerra

del barranc del coll. Pel fondo mateix baixo hasta la cabana d’Esquierry (parella a la

d’Ourtigue;  a  1600m,  ben  bona  tamé,  amb  poemes  de  Boris  Vian  i  de  Saint-

Exupery).
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Foto  897:  Des  de  la  cabana

d’Esquierry,  i  el  pic  de  Grand

Quayrat  (3060m)  a  l’est  del  circ

d’Espingo. 

Llavontes zigzag pel bosc, hasta el pàrking de l’Oô a les Granges d’Astau, i directe

pel camí d’Oô: una autoroute hasta l’auberge del llac d’Oô, aon si veu la vista que si

ve a vere, i camí mitat ample cap al refugi d’Espingo. 
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Foto 898: La cascada d’Oô sense el llac d’Oô, des del camí des Horquettes des

Hounts  Secs.  El  llac  d’Espingo  quede  amagat;  a  l’horitzó,  Tousse  de

Mountarqué  (2889m),  Gourgs  Blancs  (3129m),  Spijeoles  (3005m)  o  Belloc

(3008m) sobre el Seil Grand (el gran tarterar, haria de significar).

Mi refugio i ningú mi diu re per dinar i pendre cafè de la mochilla. Miro la revista

del Museu Pyrénéen de Lourdes, un rato, que plou. Vinive la broma des del sud,

aixit que a tope: rependre en GR 10, collet, collet, colladeta, coll i superflanqueo de

l’aresta de Céciré cap a Superbagnères. 

Foto 899: Els Hounts Secs (“les fonts seques”, amb raó) i la seua Hourquette

(2267m) des del collet sota el pic de Coum Nère.
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Foto 900: Des del collet sota el pic de Coum Nère, el circ de Médassolès, amb

una cabana a la vista (que no surt al mapa). Montanyes i vall de Larboust, al

fondo.

Foto 901: Panoràmica des del coll de Médassolès a Subescale 1: Vall de Lys i de

la Pique,  i  montanyes de Couserans.  A la dreta trauen el  cap els  Pois de la

Forcanada (2881m). 
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Foto 902: Panoràmica des del coll de Médassolès a Subescale 2: A la dreta de la

Forcanada, el  Portilhon de Venasque entre els  pics de la Mina (2708m) i  de

Salvaguàrdia (2738m); més aprop, cresta de Sacrotz-Pic del Port Vell (de antes

de la obra del XVIII al Portilhon, tamé dit, el pic, Mall Printat –en referència a

la taca blanca que té?), i el circ de Malpas (3109m).

Foto  903:  Casi  arribant  a  Superbagnères,  les  granges  d’Espone;  el  telefèric

d’Electricité de France sobre el tubo de presió (que porte aigua del embalse del

Portilhon, per un forat sota un tres mil); el circ de Cabrioules i el de Malpas, i a

l’extrem esquerre, més lluny, “les Monts Maudits”. 
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Foto 904: “Suber Bagneras”, un supermontache! De fondo, amables montanyes

de Larboust. 

Diven pr’astí que Superbagneres, que semble un nom comercial d’estació d’esquí

(com Superespot), é molt anterior, que han trobat un document de l'alta edat mitjana

que  parle  dels  pastos  “suber  bagneras”,  o  sigue  sobre  banyeres  (per  caldes  o

termes) de Luchon o Luxon (per Ilixo, un déu romà o potser un deu local incorporat

al panteó romà, segons qui escoltes). 

Allí  a  la  civilització perds  el  GR, claro;  pues  avall  per  les  pistes  mateix.  Chust

retrobades les balises, uns mi desvien cap al camí del carrilet que baixe pendent i

directe a Bagnères de Luchon. 
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Foto 905: Vista difícil de Banyeres de Luchon des del “carrilet”.

Foto 906: Banyeres de Luchon (des d’un mirador evident) ciutat residencial.

“He aquí el otoño, que se viene a grandes pasos!”

“Los abscesos del éxtasis se pierden en conjeturas.”, rematave el poeta, el nom del

qual hai olbidat.

Puio dos tramets petits a dit, i al final a peu, m’arribo a l’Hospice de France, i pra la

meua sorpresa està fet caldo. La radera micha hora ya pllou, i mi quedo, finalment, a

la comprobada bona cabana de Pesson, enlloc de puiar a Rumingau que qui sap. Ista

cabana té una part oberta, gran, amb matalassos cutres que fan pudor de humitat.
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Quina mania d’equipar amb matalassos, que al cap de poc són nius de merda, rats i

pudor. 

Afédedéu que de dit n'hai fet poc; que ia arribava a peu i que ere casi plla. En tot cas

la cosa quede de marca personal: 2300m caramont i 2990m caravall, onze hores, i –

deu ser de fer tant el vago ahir– no mi sento gaire tirat. 

12 de Setembre de 2004

De bon matí, ploieve a bots i barrals. Vai esmurzar tranquilament esperant a vere si

el sol hi feve algo, pero encà que l’aigua afluixave, la boira no. Així que tranquil.

Llavontes va arribar un home a refugiar-si a la cabana, un caçador amb el seu gos

de raça; mi va preguntar si hera vist algun company seu (que no) i si va fumar un

puro mentres io feva el cigarro. El vai convidar a cafè, i vam enraonar del mal o el

bé que fan els caçadors. Ah, sí, es sangliers... I al cap de bella estona vam marxar

sota les quatre gotes; casi ere misdia. Amont vai trobar prou bon camí, encà que

més que moll. 

Foto  907:  Coma  d’Arro,  Puylané  o  Rumingau.  Gran  corral  (la  cabana,

amagada, té candau), l’estany a radé del fotógrafo, i com el de les Garzes, casi

sec; el montache ramader. Hi ha animals pero desert de persones. 

Una pista forestal travesse la mena d’altiplano clevat entre el Cllot de Baretja i el
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de  la  Picada,  per  la  Montjoia  (que  diuen  que  vol  dir  fita).  Pero  seguint  el

barranquet, travesses la frontera: pr’allà vai trobar les cabanes (casi bordes) de

Arró (els ramaders d’Arro li diuen Rumingau (l’estanyet) o Puylané (el pic al nord))

i  els  seus  cóms enormes;  la  cabana,  tancada i  deshabitada,  pero algun tros  de

corral si deixe aprofitar en cas de vúlgue-hi chaure. 

Vai trobar la fita de frontera, un menhir, amb bastanta seguritat; una inscripció, una

creu sobre triangle (calvari) entre guions. Travessant “coté Garone” vai canviar

cap a la montanya d’Aubert. Tota l’Artiga de Lin està dividida de forma estranya:

l’artiga pròpiament dita, o sigue els dos planells dels circs finals, i hasta la Picada i

Pomèro, són des Bòrdes. La part alta de la Forcanada (els Pois) i Cllot d’Auba

pertanyen a Vielha; i a la vessant fronterera, està partit per valletes, entre Arró,

Aubert, Es Bordes i potser algun atre. 

Foto  908:  Cabana  dera  Montanha  d’Aubèrt  (superior),  feta  de  materials

reciclats,  poc habitable,  pero molt  bon esprit  si  se  hi  pose un dia de faena.

Ovelles visibles; corredors de munyir, i restos de cabanes anteriors.

Una cabana amb menos de cinquanta anys de feta plante mig apta pra’l bibac vora

les  parets  molt  més  reches  de  la  cabana  original,  a  la  part  baixa  d’una  pleta

d’ovelles molt gran. 
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Foto 909: Un atre culobre dorat amagat al traste de cremar basura, entre les

parets de la cabana vella.

Foto 910: Cabana dera Montanha d’Aubèrt,  arreglada aon antes una borda

enorme, la pleta sobretot. No està clar si lo de baix é passillo de munyir, o un

bancal. El camí passave un bon rato sobre lo que here sigut clarament un canal

de rec pra la costera tota. Cereal, trumfes? Herba pra les mules, o herba pra

transformar en formache, d’ovella o mixte?

La cabana més moderna i arreglada pel Conselh a base de formigó (i moblada –

poc– amb ferro; encà que hi han fet un foc, no hi ha llenya, i la combinació é tan

freda com polsosa). Hi ha, de la mateixa manera, les parets a la vora de la cabana

382



Viatge(s) d'exploració geogràfica pel(s) Pirineu(s) del segle xxi. Primera part

original, que tal com està enganchada al terraplé, si dirie que ere doble gran que

ara i que deve tindre dos plantes (o sigue una borda amb corral i paller); la pleta té

ademés un bancal inferior que podrie ser tant hort com orri o munyidor. Un rec que

derive del barranc, uns centenars de metros per damont de la cabana, en podrie ser

tamé infraestructura formachera (regrigeració del  celler,  rentat)  o  bé servir  pra

regar els peixents (lo mateix que als “bofedales” de Bolívia i Perú), o encara servir

pra regar els cereals, que amb ista borda i tan plla, i tinint en conte que l’Aran va

tindre una de les més fortes pressions demogràfiques pirinaiques al s. XIX, no é

descabellat. 

El camí si va incorporar a una “tiradèra” de la fusta, de zetes molt pendents. Aixit

vai surtir a uns kilòmetros per sota de l’Artiga. Per la carretera hi vai arribar; vai

passar revista al refugi gran, que estave ben tancat, i encabat vai nar a l’atre, obert,

una part reservada a la sal dels vaquers. Els vaquers, istos anys, som els de Farré

de Llesp: L’Artiga l’hai corregut molts anys, vinint-hi a peu o marchant-ni, per Plan

Batallé o per Auba, en cotxe a donar sal, a punchar vidells,  a buscar un potro

malferit; hi ham fet la màniga de fusta, hi ham posat un fil al port de la Picada, un a

l’Escaleta. Tant o més que a Castanesa, Barradós, la Tuca de Betrén o Parros, que

són els puestos aon han passat o passen l’istiu es vaques i éques de casa Farré. 

Foto  911:  La  cascada  del  barranc  de  Pomèro  des  de  la  pista  del  Milic  de

l’Artiga, i Purroy, pelat, a la dreta. 

Pero mai me hi hera quedat a chaure sol. Mira quines coses: si aguell dia haguessa
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vulgut, cas de ser-hi algú al refugi, haria pugut ser io el demandant de propietat, i

dir “Ah, semble un refu lliure? pues no hu é: é part de la infraestructura ramadera

de la montanya i la tinim arrendada.” Que no ere el cas, ni la intenció. Des d’ixo

observatori dissimulat vai observar les “hordes” de turistes característics del pont

català de l’onze de setembre. I els turistes, els vai sentir queixar-si: 

‒En tot lo dia no ham vist ni un trist mixonet!

Sí senyora: fauna salvatge, é difícil de vere, no hu sabeu? Acomformeu-vos amb els

éqües i atre bestiar que quede. Cal caminar més, matinar molt, ser molt silenciós i

molt pacient... Bueno, no: Hi ha un proiecte de “animalàrium” o parc faunístic de

visualització que s’està construïnt al Portilhon, aon pra deleite dels turistes, tindran

tota la fauna aranesa engabiada, hasta un aviari. Els exemplars seran –si supose–

animals ferits que no si poden “reinserir”, o això diran; i la excusa pra construir un

zoològic serà que la vista real dels animals tan simbòlicament valuosos eduque i

conscièncie a la societat de la importància de respecta’n els hàbitats... La meua

pregunta é sempre la mateixa: cap animal d’agueixos triarà viure engabiat. 

Passen turistes a cents, estan vint minuts, i tornen a puiar als seus taxis o cotxes.

Dos xicots, en canvi, porten mochilla amb corda al damont, i encara que la meua no

estigue  a  la  vista,  mi  reconeixen  com a  diferent,  i  io  a  n’ells,  i  mos  saludem.

Enraonem, ells van a la Forcanada a escalar una via de roca dels anys seixanta,

activitat  amb bibac  obligat  a  peu  de  via  i  bastantes  hores  de  caminar,  en  una

montanya  ben  mítica  y  formosa,  però  de  roca  trencadissa...  Escalades  que  si

repetissen molt poc. Com algunes caminades que no interessaran a ningú. Ah! lo

que no està marcat, lo que no està publicitat com a un exploit que fàcilment es atres

puguen reconéixer,  com que no dóne mèrits,  no si  fa...  Mi van reconéixer,  a io,

perquè van vere el passe de diapos que vam fer amb Marmo pra’l seu Centre, i se’n

recordaven. “No, a les fotos de Perú no portava ço que quatre rastes”... 
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Foto 912: Dos de Lleida que van a la Ravier de la Forcanada. 

Mi vai menchar tot lo que mi quedave a la mochilla, que ere molt poca cosa, i vai

comensar a patir pel matí dichú de l’ondemà. A Luchon tot estave tancat, quan io

vai  passar.  No tiniva cobertura pra’l  mòbil  i  no sabeva segur si  Ivan vindrie  a

recullir-mi. Pero al final va vindre, quan ere ben fosc, i (això sí: tiniva el foc encés)

portaven una mica de corder pra fer a la brasa, i un parell de pizzes del Casós,

maravilla!: amb Mariana i Richi. Vam charrar unes quantes hores i en fin mo’n vam

nar a chaure. A io mi va costar, de dormir-mi, i encara més l’ondemà travessar la

Val d’Aran sentat al cotxe, i pel túnel... Ivan ia tinive la fusta pintada i aviat vam

començar a arreglar el teulat del paller de la borda, a temps complet, i vai tardar

anys a repassar la llista de les fotos i l’itinerari, pero, tanmateix me hi hai posat i

hai repassat tot. I com més hai repassat els mapes del Pirineu, més ganes m’han

agafat, urgències, de nar a vere mils de racons aon hi ha una borda, un estanyet o

tres pobles deshabitats: unas Batiziellas a 50km de les d’Estós, qué significarà el

topònim? En fi: quede molt més per vere que lo que s’ha vist. 
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Annex in data

Aguell  istiu,  en  algun  moment  que  no  recordo,  entre  Belagua  i  Azet  (segons

evidèncie l’ordre dels apunts a la llibreta), vai començar a composar al pas noves

Cobles  del  Peirot,  nou en total.  N'incloc aquí  un parell  com a mostra; aneu al

capítol 17, als annexos, pra llegir les completes: 

Lo Peirot vol l’autopista

Per Escales i Senet

Pra’ls camions de la Junquera

Que diu que no n’hi cap més

Tots cabrien en un tren

Ladigodigodigodigo

Tots cabrien en un tren

Prò Peirot vol “rendiment”

Si la fan ixa autovia

De soroll no en vulgueu més

Podrem anar a Barcelona

Cap al tard a fer un cafè

Ai que car qu’el pagarem

Ladigodigodigodigo

Ai que car qu’el pagarem

Entre cues i ciment

Annex post data.

21 de Novembre de 2004

(I aquí si va quedar el pateo. Les cinc-centes i poques fotos estan archivades i en

digital; i  el teulat acabat del tot; i io, que a quinze de novembre vai començar a

escriure, ara estic una mica encallat amb la metodologia perquè llichir  Écouméne

trasbalse a qualquiera, si hi entres del tot; i perquè encara no hai decidit quin serà el

viàtic de difusió; i vai decidir en tot cas que primer faria una extensió de l’índex en
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resums de lo que vui dir a cada puesto, i después ia hi arribaré. Pero què faic escrient

postdatae a la llibreta de camp? Torna a l’atra!)

Així  fou clos el  Treball  de Camp dels  Pirineus 2004, perquè ara no é temps de

patear; el temps n’é cumplit,  casi el de llichir i tot; ara ia només escriure, toque

escriure refugiat...

Foto  913:  Ben  posada  al  sol  ixent,  una  borda  sumiada.  “Borda  sumiada”,

tardor de 2004. 10x15cm, boli i rotulador sobre paper.
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Sóc al mig

Sóc al mig.

De la son.

Que m’estima

sense gaires pretensions.

De la mar.

Que no hai vist ja fa tant.

Al mig del món.

Aon totes les coses hi són.

Si tot é ací...

Tot é al cap.

Al mig de tot.

Amb tot pel mig.

No dormiré cap.

Hi ha molt per pensar.

Si tot é ací ara

potser avui

é el primer dia.

Si és que aguesta

nit té un fi.

O té una fi.
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Em salvo

Em salvo,

dic que prou

a l’allau de la imaginació

que em llança a volar

fora del cau.

M’excuso

i dic que sí

a totes les propostes de distracció,

que no obstant queden totes

dins del camí.

M’enamoro

i dic que no,

a tan fàcil que és la invenció

d’un jo que visqui al seu costat

i no a l’invers.

M’emociono

i dure poc.

A les portes de la percepció

truco cada dia, miro, passo la clau

i me’n vai.
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Vet ací que el cap i la ploma no es posen d’acord 

Vet ací que el cap i la ploma no es posen d’acord

Quan la rauxa d’un canta el dictat

L’altra no es mou, no solca el paper

Però la ploma fa també a l’aire un traç

Que no reconec, no el tinc escrit

A la fi si em venç la son puc pensar 

Quan el cos es relaxa el text el veig

En imatges, i més: puc crear móns!

Navego oceans en fulles de roure del sud

Arribo a crestes des d’on es veu el futur

I ve tot sancer, i no és un, que són molts.

I és llavors que veig tan clar que sóc tan boig

La ploma no escolta el cap, el cap no escolta els peus

I és la realitat mateixa en el pitjor sentit

La que en assaltar-me em posa malalt.

Cal que tanques, en saltar, a radé teu

I amb dos panys, les portes de la percepció

Si de cas vols tornar, riu de broma.
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Viatge(s) d'exploració geogràfica pel(s) Pirineu(s) del segle xxi. Primera part

Se aceptan visitas

Se aceptan visitas

Se da fe de vida y lugares

Se piensa dos veces

Se interpretan mapas del tesoro

Se relatan aventuras

Se recetan viajes

Se investigan destinos

Se proponen misterios

Se documentan asuntos

Se encuentran metáforas

Se trazan caminos

Se paradojan tópicos

Se manifiestan parajes

Se demuestran movimientos

Se razonan valores

Se intercambian vivencias

Se solventan contrastes

Se aleccionan curiosos

Se sugieren hipótesis

Se trayectan geogramas

Se urden geografías

Se elucubran garantías

Se relativizan resultados

Se animan levantamientos

Se sopesan mochilas

Se excusan opiniones

Se postergan presupuestos

Se abren puertas

Se entra con los pies

Se incluye pausa-café
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Foto 914: Arribant a un sumiat llac o mar. “Ganes de travessa”, tardor 2004,

7,7x11,6cm, boli i rotulador sobre paper.
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