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Tot final de llarg viatge

Tot final de llarg viatge si resol igual

un dia trobes que ja no pots seguir jugant amb les màscares

i la ordenació medial, fent existir els geogrames al teu voler i sentir

com si fóssim en el temps dels somnis

cosa que t’ha fet vibrar, clar que sí

fins i tot vibrar molt íntimament amb el món

llavors clar, molt amb qui hi viu

Donques un dia reconeixes que la norma del joc que jugues

té massa d’arbitrari perquè en realitat

si vibressis sempre amb el món,

el designi de la voluntat hi restaria (con)fos

I llavors sents ésser en un altra superfície

aporètica: vibres frustració i desconsol

reconeixent que tu no ets els altres

Desarmat mires el teu voltant 

només quedes tu topos i tu chora

ambdós jo

de la pell endintre i de la pell enfora

en aquesta superfície pots fer peu i encara existir

No perdessis el moviment perquè en les embullades de la ment

no demostro la existència

troba l’horitzó liminar del jo, la darrera

vibrant frontera formarà l’eco

que farà possible dir-te ser

Així que respira

mira

sent

deixa que el món et mostri lo que és

vibra amb ell

en el sentit primari:

fes un primer pas

i comença un llarg viatge.
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Geògraf!

geògraf!

científic!

fes lo que fas,

només pensa

quin sentit té!

la recerca

en un sol moviment

de la bellesa, la veritat i la decència!

i podrem fer realitat un món

en què existir en pau

només movent un dit

un moviment cap a l’entesa!

Avui tots els paisatges mostren

el calfred culpable 

de la nostra inconsciència

però també contenen

la riallada potencial

dels nostres somriures:

els nostres, i el del món,

són avui tímids 

però demà infinits!

Només hi ha una bandera

Per a l’ecumene:

La pell del món!

Que inclou

La pell de tothom!
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¿Quién eres? 

¿Quién eres? ¿lo sabes? 

¿o es que habitas un objeto,

y, cual flujo incontrolado

de pensamientos etéreos, 

parásitos de un cuerpo,

te quejas de él?

Sabe que no puedes pensar sin tu cuerpo

sabe que no puedes sentir sin corazón

sabe que el corazón tañe en tu cerebro

sabe que la mente no es

nadie, ni nada, sin tus pies. 

Foto  915:  “Solstici  ucrònic”,  juny  2005.  13'5x9cm,  llapis,  llapis  de  color  i

rotulador sobre paper.
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Arengada Desplegable:

50 aniversari del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 

Enguany se celebren les bodes d’or del matrimoni de conveniència entre l’Estat i la

Natura, representada en aquest cas pels ecosistemes lacustres sobre granit localitzats

al cor del Pirineu axial.  Fa cinquanta anys de l’original sortida-decret de Franco,

empés,  diuen-diuen,  per  la  ràbia  de  Victoriano  Muñoz  (per  l’Enher)  contra  en

Ventosa (pels burgesos de Barcelona que havien invertit en grans finques forestals).

L’excusa, la protecció de les belleses naturals.

Que Franco fos un dictador no afecta l’honor dels habitants de les valls, que recullen

–amb inventiva– els beneficis econòmics d’un reclam turístic com aquest.

Que hàgim arribat a molt més d’un quart de milió de visitants anuals, dins del Parc,

és honorable pels responsables del Parc, i arreu instal·len passarel·les i baranes, i no

afecta  tampoc  l’honor  dels  biòlegs  que  vetllen  per  la  conservació  física  de

l’ecosistema.

Que un símbol  com és  la  parella  hereva de la  monarquia espanyola sigui  capaç

d’eclipsar tota la resta de motius presents en la commemoració d’aquest aniversari,

això potser sí que els toca els dallonses.

Que  el  tal  hereu  digui  en  el  seu  discurs  que  aquest  Parc  és  tal  vegada  el  més

exemplar en la conjuminació de conservació amb el desenvolupament econòmic, ens

hauria de portar  a  manifestacions multitudinàries,  o bé a vergonya,  per la  pudor

d’euro cremat que fa tota aquesta celebració i en general la gestió del Parc... diners

llençats, que sense cap dubte, algú recull.

Sí,  sí,  l’harmonia  entre  conservació  i  desenvolupament...  Deu voler  referir-se  al

fantàstic acord del patronat del Parc (tan hermètic ell, tan democràtic, que no ho

sabem amb certesa, i per això afegim, per precaució i perquè ens temem els fets

consumats:  això  diuen,  això  diuen...),  acord  pel  qual  es  retirarà  de  la  categoria

d’àrea  perifèrica un  tros  de  montanya  que  un  dia  va  ser  considerada  d’interès

natural però... ara s’ho han degut mirar millor, i ja no. La raó és que la vall de Moró

interessa a Boí-Taüll Resort per a ampliar-s’hi.
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¿Exemplar és l’harmonia quan la conservació es baixa els pantalons a la mínima? En

el Parc Nacional d’Aigüestortes estan prohibides coses com usar una única taula per

lliscar a la neu (amb dos taules, és permés) o dormir sota els estels (com fan els

animalets); està prohibit vendre refrescos; però en canvi, fer uns telecadires i unes

cafeteries, és possible. 

Senyors del  Patronat,  la majoria dels quals  són representants dels  municipis  que

toquen el Parc, esteu ben venuts al capitalisme especulatiu i ja només sabeu veure

les coses d’una sola manera. I encara sospitem que el que més us pesa, en l’opinió

de dir  que sí  a l’ampliació de les pistes (que és decisió territorial,  i  que no ens

sembla democràtica) no és cap urgent necessitat de la població a qui representeu,

sinó el profit de les vostres carteres particulars. 

Au, i ja us ho fareu amb les vostres consciències. Que les podeu enterrar a base de

quartos, ja ho sabem, que tot té un preu. No sabem, això no, si aquestes coses que

diem ens poden arribar a costar  denúncies per difamació.  No sabem les lleis  de

l’estat, sabem les naturals, i tenim un honor. 

Però el preu que pagarem tots serà que les valls siguen barris de vacances, ciutats

fantasmes, amb cases de paper, amb propietaris que viuran cada cop més lluny i que

progressivament  oblidaran  que  allò  que  va  fer  venir  al  primer  turista  fou  una

harmonia més real que cap futurible sostenibilitat, i una salvatgia de l’alta muntanya

que ja no és més que suposada, domesticada amb cartellets i baranetes, i parabolts...

No és només Moró, el que volem salvar ara, sinó que Moró serà el símbol, com

voldríeu que fos per a vosaltres: oh ampliem pistes, ah, compreu-hi apartaments en

un entorn idíl·lic on tota la família etc!

Que us caigui la cara de vergonya, especuladors que fins i tot jugueu amb el desig

que té la gent jove de viure ací i els pagueu pitjor que a la mina. Que us caigui la

cara dura, que no pugueu parlar ni mirar, i així la majoria de bons que som al món

ens organitzarem més tranquils. Si vosaltres dieu que defenseu el progrés, nosaltres

diem que tan sols sou conservadors  del  mode en què actualment  es  reparteix la

riquesa. Potser som uns orcs, però no som ni ecologistes, ni venuts al capital,  ni

“contraris  a  l’evolució  natural  de  les  coses”,  com  ens  hem  sentit  dir.  La

il·legalització de txaure al ras, això és contra natura! 
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Teniu enganyada a la gent, i ara creuen que gaudir la natura és consumir tecnologia:

ge-pe-esses, remuntadors de pendents, begudes a la carta en refugis a 2500m, accés

en  vehicle  propi,  safari  fotogràfic  de  captura  de  peces  paisatgístiques,

representacions  apartamentades d’un mític xalet  suís  que fan riure,  on el  turista-

propietari recrea la seva muntanya i n’inventa l’autenticitat, i ai!, etcétera. Ningú es

para,  respira,  escolta:  més aviat  al  contrari:  la  mida  del  seu totterreno i  del  seu

terreno ajardinat els fan palpable la llibertat i la natura. Així és, perquè així els ho

diu la tele.

Ens preguntem si és que ja ningú pensa. Si ningú pensa, una orqueria com aquesta

arengada,  que,  per si  no ho heu intuït,  crida a revolució,  serà  ignorada pels  qui

manen. Si els qui manen es piquen, serà que alls mengen (!). Si anem a la presó

quedarà demostrat que el sistema només permet una sola manera de veure les coses.

Els qui manen, no sabem qui són, perquè ningú, diuen, diuen, no és el responsable

de res, ni l’hereu del rei en-si-mismo, que llegeix les inconsciències que li posen al

davant en qualsevol idioma, sense pensar. Perquè la seva visita, les sabates de taló

alt de la seva dona, van motivar una neteja de pistes i passarel·les a Sant Maurici a

destajo, amb maquinària, quan hom podia molt bé fer-se càrrec que a l’hivern, a la

muntanya, hi ha neu, i que cal anar preparat. És clar que la podem netejar, com es fa

amb cada poblet, per què la gent no falti a treballar, i és clar també que en podem

fer, de neu, per quan a les pistes d’esquí en falta, i  que les instal·lacions de neu

artificial les pot pagar l’estat –el contribuent– al 50% (diuen, diuen). Però és clar que

tot quant va contra la llei natural i que algun dia l’aigua tornarà als seus cursos. Un

gallec, propietari absolut de la muntanya de Taüll? i l’alcalde de la vall, com si el tal

gallec fos un senyor feudal, a fer reverències? i aconseguir que s’acompleixin els

seus designis? Ell sí que ho diu clar: Benefici net. L’alcalde també ho té clar, però ja

ha après que cal dir-ho diferent: desenvolupament sostenible. 

Així que el nostre darrer consol és pensar que “reis i nacions acaben morint, i les

montanyes, astí són” (diuen que dive un japonès fa més de mil anys). Nosaltres, com

que juguem de part de les montanyes, no podem perdre. Podeu traure el parc de

Moró, i  posar-hi negocis amb molt formigó implicat,  però Moró permaneixerà,  i

quan vulgui, us reventarà com a una mosca la cua del bou. Ja sou avisats. 

ORC
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postscriptum: si alguna apologia es fa en aquesta arengada, és la d’una millor relació

de la societat amb la natura. Ningú amb un dit de seny mataria per unes pilones de

més o de menys. Ara, direm tant fort com puguem això que és la vostra vergonya: el

Parc celebra el seu 50 aniversari autoritzant a un empresari l’ampliació de les pistes

de BTR, per a que així, l’ampliació d’urbanitzacions que l’ajuntament ha autoritzat,

li sigui un negoci redó. I si el nen no sent vergonya per les immoralitats comeses...

bufetada a temps! (metafòrica serà la bufetada, que consti).

Publicada amb el pseudònim ORC en el número 1 de Percepcions, com a suplement

desplegable, aguesta arengada va tindre un cert ressó per la comarca, i/pero sense

que io crega que hi tinguès cap influència, al final la descatalogació de Moró com a

àrea perifèrica no si va fer, i l'ampliació no serà feta (de moment, diguem). Però

repetim, tant de bo hi haguèssom fet  algo: ergo les paraules podrien canviar el

món!

D'altra banda, que cònstigue que io no sóc l'únic que utilitza el pseudònim ORC. 

Foto 916  Ours Libre, retolador

sobre  cartolina,  10x15cm,

2006. Publicat a Percepcions nº

3, p. 6.
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Els Pirineus  de  l'Alta  Ruta  dels  Pirineus,  de  l'Atlàntic  al

Mediterrani.

Transecte  de  Camp  pirinenc  de  l’istiu  de  2006:  Coranta  quatre  jornades  de

caminar, de les quals trenta-tres per a la travessa de mar a mar, Ondarribi-Llançà

per la ruta proposada per Georges Veron i fent abans el tram Cerdanya-Canigó com

a preparació. Inclou algunes pauses, que pauses són, pero no descansos. Isto torne

a ser, com els de fora del Pirineu, un viatge en què vai escriure força pàgines en el

dietari, vai fer una mica menos de fotos i no en vai portar l’índex de les que feva

com a únic text. Vai passar per puestos aon tiniva fotos antigües per repetir, però no

portava pas les fitxes a damont. I de tota manera, no si pot dir que anessa lleuger

del  tot.  Io,  com sempre,  bastant  solitari  pateador,  equipat amb tot,  independent,

buscant l’estil i el límit pra proposar-me-hi retos.

I és que la travessa de mar a mar, ixo acte poètic, que dive Terrancle, m’here quedat

molt pendent, un acte sense cap sentit materialista, avui en dia, només el plaer de

travessar la onada petrificada per lo més alt que pugues... Perquè estic segur que si

podrie córrer la transpirinenca que fan els ciclistes en menos de dos setmanes...

però no si tracte de fer-ho més ràpid, sinó de “pillar la ola per aon més pique”.

Sincerament pensava que acabaria la tesi sense haver-la acomplert, i pensava que

l’alt  Pirineu ia el  tiniva vist  (dins de les capacitats  i necessitats de la recerca);

tampoc podria dir que, després d’haver fet l’Alta Ruta, conega bé el Pirineu Basc o

el Mediterrani. 

Però me hi hai medit. I, encara que semble una rucada, io ia sabeva des del mateix

pateo que, tal com som els humans del segle XXI, lo que mi serie preguntat antes o

después sempre serà “En quants dies?”. Resumint: trenta-tres, que é un número

redó, i baix pra una HRP que coste “normalment” coranta jornades. Però això de

resumir no diu gran cosa. Vai fer un descansillo enmig, cal comptar-lo? dos mitjos

jornals  poden  sumar-se?  Per  això,  sense  resumir,  més  interessant  é  la  història

explicada tal com nava explicant-me-la a io mateix.

Bueno.  Ahí  va.  A  la  contraportada  del  xic  diari  Moleskine  quadriculat  –útil
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maravillós, ma germana provided– portava apuntat un poema d’un colombiano:

Si las nubes no anticipan en sus formas

la historia de los hombres

Si los colores del río no figuran los designios

del Dios de las Aguas

Si no remiendas con astromelias 

las comisuras de mi alma

Si mis amigos no son una legión

de ángeles clandestinos

Qué será de mí.

(Raúl Gómez Jattin, 1980).

I després hera apuntat un recordatori:

Com ere que els toros troben les relíquies?

É prou coneguda la història de la marededéu de Núria, que va ser trobada per un

pastor que observave com el toro cada dia nave a gratar a un terraplé i va acabar

desenterrant  la  imatge  de  fusta.  Io  ia  era  especulat  hipòtesis  al  respecte,  i

m’imaginava els primers ermitans, cavilant com suplantar amb sants cristians els

llocs i els déus pagans, pues per exemple així: fas una imatge de la verge, l’enterres

envoltada de sal, i el toro la trobarà per la gana de sal que sempre arrosseguen

quan estan a la montanya. Com que el que hu descubrís é el pastor, el vaquer, i

donques un pagano, l’ermità diu “miracle!” i ia està fet. 

El  dia  que  estrenava  les  botes  que  gastaria  pra  l’Alta  Ruta  va  ser  puiant  a

Colomina, i l’ondemà vai baixar pel “famós” camí de Riqüerna cap a la Torre de

Capdella.  Famós,  dic,  perquè  me  n’heren  contat  que  é  molt  guapo,  conservat

l’empedrat vell i les parets, en una valleta que no té pista que l’haigue fet malbé (el

camí). I vai deduir, geogràficament, que puesto que la Torre de Capdella no té casi

terra plana, al fondo de la vall, que allà a Riqüerna deven de ser les culties de

cereal del poble, i més encara: segurament tamé hi here el poble vell, potser tan vell

que fos abandonat amb un encastellament obligat dels pobladors cap al castell de la
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Torre durant l’Edat Mitjana. Algo de restes se’n pot trobar. 

Bueno, pues allà, al costat de baix del camí hi here un bloc de granito dret, força

quadrat i amb el damont pla. I les vaques se hi heren cagat al damont. Això, els

gossos i les guineus hu fan, de cagar damont de algo; vai pensar que les vaques no

hu deven fer per marcar territori, sinó més aviat que, gratant-si el cul al roc, s’eren

cagat de pura gustera. Però mi va intrigar: i just a l’atre costat el camí, enfrente del

roc que casi semble un menhir, que casi indubtablement com a mínim é fita, el toro o

la vaca (o varios) eren estat furugant amb les banes el terraplé. Molt marcadament.

No vai fer la foto, perquè no portava càmara, aguell dia, però vai desitjar trobar el

temps l’ondemà mateix, antes que si borressen els rastros tan clars de les banes.

Personalment  no  els  hu  hai  vist  fer  mai,  as  vaques,  de  furugar  el  terra...

D’excitació? Assuntos de l’apareamiento? O una imatge antiga enterrada? O un

poble antic olbidat, Riqüerna? Misterios pirenaicos... 

Foto 917: El toro de Riqüerna, ploma sobre paper, 16x22cm. Març de 2010.

Al cap de pocs dies vai partir de campanya de camp. Pra provar la carga de la

motxila i el sac, i posar en tono les cames, antes de posa-mi en sèrio a la faena, vai

pensar que la semana que coste això, trobar la forma, la faria antes, i que serie a la
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variant de la HRP que passe pel Canigó, aixit quan tornessa a vindre vinint de

l’Atlàntic, aniria per la variant sud, que seguís la línia de frontera. 

5 de juliol de 2006

De les Bordes a Bourgmadam en dos dits. el  primer amb la Tere, que s’oferís a

deixa-mi al  peu del Port  del Cantó.  D’allà a la frontera de la Cerdanya, amb un

aventón que mi fan dos, tetuanès i gallego, que diuen que a la Val d’Aran ia no

troben més faena i busquen a Puigcerdà; fan llenats de lloseta. Amanida i birra antes

de travessar la frontera, i un aventón hasta Osseja, surtida de Vallcebollère, i des

d’allà els cotxes m’han deixat caminar mitja hora llarga a la calor hasta Vallcebollère

pople. Allà, seguir amont, en una hora més era a l’ermita de Sant Bernabé, i com que

està oberta i no semble que hi haigue d’haver res més per dalt, ni al mapa ni a la

vista, pues bibaco. En aguet moment s’encenen les faroles de Puigcerdà, espectacle.

A txaure de patac. Avui estirada de cames, i demà aviat al trote, mi puc fer el Canigó

divendres i nar a la festa de la playa que fan Albert i Sertxi el finde. Avui 2h, +300m.

Té: ia plou. Bona nit.

Foto 918: Sant Bernabé de Vallcebollère. Bunica font a l'esquerra i merendero

pra’l dia de la romeria local. Hospitalària, dos persones hi caben a dormir a

dins. Les lloses del llenat són d’antologia: retxes, velles, treballades...
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6 de juliol de 2006

Vallcebollère–  Puigmal–  Núria–  Camí  dels  enginyers–  Coma  de  Vaca,  +1850m,

-1500m, 9 hores. 

Ixo dia –ahir– el camí dels enginyers el vai fer sense totxos perquè els vai deixar a la

colega rasta a qui vai demanar paper al l’alberg de l’Àliga, Conchi, una autèntica

comeflores con perrita negra cachorro, que sap ben poc però té tota la moral i la

valentia, amb sandàlies de suro i dos bosses de basura per si plou, de nar-se’n de

travessa al  Pirineu.  Tot el  camí mos va pedregar i  ploure,  io rieva,  perfectament

pertretxada la mochila contra l’aigua, mi sentiva en kiwiland! Vam compartir cuscús

a la nit, al refu de Coma de Vaca (tampoc portave cap fogó) i cigarret i infu, però

hasta l’avena d’isto matí no hai sapigut com si dive. Ha conseguit un tros de techo

de caritat pra la gosseta, vista l’aigua. Potser mi vulgués haver retingut de company

de pateo hasta l’atre refu? Però io vai a la meua, al meu ritme. Tamé li faltave la

bullida de sabre què é un refugi. Cal que busques els lliures, quan vas amb gos!

Foto 919: Cabana i pleta vora el “camí dels enginyers”. Edifici de falsa volta,

més o  menos  habitable,  fora  d’ús  pastoral,  difícil  de  datar,  reconstruït  més

d’una vegada. 
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Foto 920: Marca de GR11 –variant– al camí Núria-Coma de Vaca. A la carena,

indubtable diapllorí petrificat, de la subclasse “gnom”.

7 de juliol de 2006

Mira, San Fermín! 

Coma de Vaca– Ull de Ter Refu– peu de pistes VallTer– Collada de Mantet– (trompé

merdé perquè com que ia  hera determinat que ixo país en cas de boira serie  de

navegació a brúixola quinto grado, m’hai perdut hasta el) Pla de Segalàs– vuelta–

Collada Rotja– piste a Coll del Vent– (pel costat sud de la carena un rato, després per

l’atre,  pista  pista  pista  encabat  hasta)  Pla  Guillem– Refugi  lliure  del  CAF.  Des

d’aquí si veuen els guardats, més baixos, un del CAF i una Gîte-hotel. Aguet matí el

despertar ha sigut tamé de kiwi-dream: lovely boots!, que é lo que si diu quan les

botes estan tan xopes que ni pensar a aixugar-les, i  te les poses tal qual amb els

mitjons humits de la venlla... i exclames lovely!, perquè... quin remei ti toque!
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Foto 921: Portella de Morens, 2381m. Tot prohibit. No recordo si els francesos o

els catalans...

Foto 922: Coma ermada. No si sap si ve d’“erm”, o bé d’“armada”, perquè hi

ha tot de rocs clavats drets per marcar el camí o la divisió de pastures... o fins i

tot, clavats per aumentar la superfície de pastura (menos feina que amontegar-

los)?  o  bé...  “coma  armada”  eriçada  de  burxes  pètries  contra  invasions

extrangeres, no en va això é frontera?... Hipòtesis de fer riure.

Avui pra sopar mini amanida de xicoies, i una infu de coca amb regalís que està

boníssima. Fabulous living! Me l’hai nat a pendre a la cabana vella que no é molt

lluny,  aprop de la fita principal de Pla Guillem, i  hai vulgut trobar una relíquia,

18



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

m’hai  posat  a  palpar  el  forat  que  ningú  here  mirat  encara  bé,  i  hai  trobat  una

pallaresa  increíble,  amb les  guardes  de  cartró  premsat,  de  motlla,  “Casa  Font  –

Solsona”. Al refu, uns companys belgues, el pare é d’Arles-sur-Tech, però ia no se'n

recorde  del  català.  Tots  a  txaure aviat.  Si  demà s’alce  despejat,  en quatre  hores

voldria estar de l’atre costat del Canigó, que comparat amb istos dos dies, mi semble

curt. Però é llarg! Aixit podria atrapar el cotxe que mi menarie directe a la festa...

Foto 923: La cabana de Pla Guillem, antologia del bon treball de la pedra. Aon

vai trobar el gavinet solsoní dels anys 20 a 50 (estimació). Al radé a l’esquerra,

el pilaret que marque el centro del pla, o el pas del camí, o el centre de poder

indicat per fer akelarres. Al radé amont, la lluna.

Foto 924: El gavinet de Casa Font. Potser perdut per un excursionista, però.

Comparat amb una “gavatxa” actual de la talla més gran i una “pallaresa”. 
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8 de juliol de 2006

No fiesta, no siesta!

De Pla Guillem, que é una “calm” d’ixes, a 2300m, hasta el Pic dels Set Homes (pels

set montículos que hi ha al cap, potser tumularis, qual fites de gegant?); hasta el Puig

Roja (2724m), llacs del Canigó, portella de Vallmanya, Canigó (2784m), Font de la

Perdiu, Refugi dels Cortalets, incluïda visita al lliure de més avall, però no hai trobat

a l’Albert; llavontes GR10 per la pista enllà i després un camí brutal a nivell (dels

Forestiers?), passant per un refugi “kiwi hut”, de xapa i amb estufa; però el refu bo

ere  el  següent,  Maison  Forestier  de  l’Estanyol,  aon  viu  tamé  el  vaquer  de  les

gascones  poc  vergonyoses  que  m’hai  trobat.  Uns  que  van  ser  clients  del  refu

d’Amitges isto hivern m’han reconegut la veu al cim del Canigó, Joan i Lurdes. I

dos senderistes m’han regalat pa i manxego que els sobrave, pra un bocadillo que

m’hai fet tot seguit de perdre’ls de vista. 

Hai fet avui 1160m d’ascens, 1915m de caravall, en vuit hores a fondo. 

Foto 925: Cim del Canigó (2784m). 

Bon, el plan de demà é surtir a Arles o a Amelie-les-Bains, suposo que el primer, en

sis o set hores de pateo. Per la torre en ruines de Batère (que hi ha goudron, però

què, acabem la visita a la variant ista, principal, de l’Alta Excursió Pirinenca) i entre

el GR10 i la HRP passe un senderillo pel mas de Coronne (ruines) i per un dolmen

(a vere si el trobo!); i allà baix, enlloc de nar hasta la costa, remontar la vall del Tec
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(Prats de Molló-Coll d’Ares) a dit, i provar de txaure a Ripoll si el Marc hi é, que

això estarie dabuten. I serie primera etapa de dit. A Arles hai de telefonar de cabina

al Marc,  i  tamé dinar,  o comprar  fruita,  Arles està a  tot  just  200m d’altitud,  i  a

seixanta km del Mediterrani. Li suposarem un matí a dit, i enfilarem de tornada. Si

el Marc no hi é, buscaré un refu lliure a poc de pateo i aon fos mi baixo del cotxe. O

bivac amagat de la civilització. Encara mi quede una ració de dia complet. 

Bon. Mi falte a la motxilla:

Recanvi de piles (càmara, altímetro i frontal).  Bolses impermeabilitzants. Osti,  el

cubremotxilles amb caputxa, (es que si se ti xope la motxilla, tens dos dies l’asquena

molla). Vui dir que pra l’aigua de vritat, cagondéu, el ponxo. Hai de descubrir com

me’l lligo pra que no mi txope (començant per portar polaines!), i que puga fer anar

es totxos i vere-mi es peus. Aixit que potser fóre retallar una capelina de plàstic i

cusir-la amb la forma. Ha de tinre un tros de màniga integrat pra sacar l’aigua de

l’asquena de la motxilla, com una esclavina. 

Menos mal que no hai surtit a fer una volteta perquè torne a ploure. 

Foto 926: Model de cubremotxilles, llibreta de camp.

Ací, el pastor si queixe, “comme les nuites sont longues”, les venllades, i encabat si

fa el antisocial... Io mi fai uns cigarrets buidant els cigarros perquè vai surtir sense

paper, aixit que mi falte a la motxila: una pipa! tants quilòmetros l’hai portat per res,

i ara què!

I mi falte: el saquet de les espècies, que si mi descuido ni sal portava! I: aguell mig

pa que portaves sempre mínim, i tres peces de fruita... Io que voleva baixar el pes de

la carga... però, la tesi impresa si quedarà a casa, que ia tinc el cap i ista llibreta aon

cundissen les pàgines vint-i-set línies. La càmara de pintar llum química, si quedarà
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a casa. Hu faré sense pendre imatges. El plum, potser el canvio per un forrillo xic

(dubtes, dubtes). Les botes grosses que porto són campeones, però amb mitjons ben

prims sobretot. Un pot de carret amb greix de botes, hai de portar. I tant! que avui

sacaven crosta de sal suada, i ia marquen les línies... com diven els manuals, hu hai

fet, els de la primera mitat del segle XX, tu txopes les botes ben txopes i les asseques

posades, caminant, i així les domes lo més ràpit i millor. Bon i la motxila cal que

sigue xica i el papeo, lo que portava, si haguessa tingut el pa etc, en tiniva pra vuit

dies. Abastos segur que se’n poden fer pels pobles, mai tant, i/o de càmpings, i tamé,

i a casa segur. 

Sí, sí, sense càmara, sense gps, però amb brúixula, sense llibre de la HRP. Io crec

que  preferisso  llegir  el  medi  i  el  mapa  estàndard  i  carregar  amb  els  errors

d’orientació, temps donat pel tipo de terreno, etc. Només mi cal trobar els mapes

1:50 000 d’Euskadi pra pintar la ruta i au. 

I quan pese el odre de deu litros? Ah però... quin millor dipòsit versàtil i inacabable?

I  el  tema  cuineta:  enlloc  de  vas  o  plat  o  padella  (o  ambos),  o  tassa  tèrmica

(thermalmate), tinc en ús el “súper túper hermenèutic” aon tiniva el botiquín. Allí

traspasso el  cafè,  preparo l’esmurzar i  me l’emporto pra menja’l  per les crestes,

aigua pra’l refu, etc. Molt bé un túper com isto. Tamé hi pots transportar prunes

madures i tomates de sucar i no si xafen. Té un litro o més. Porto gas, pra cuinar. I

va prou bé, pese, la bombona grossa, però el fogonet no, i va de lux, prou veloç, net. 

Tamé serie tema de fabrica-mi una motxilla de menos de un kilo, enlloc de casi

quatre com en pese en buit la que porto, ista sella de bast que s’arrape a l’asquena

com un fill. 

I ahir lligiva el “infame” (a ratos) Manual del aventurero (Rüdiger Nehberg, 1981,

Survival, Martínez Roca) que argumente bé que pra la calor (com el Pirineu estival)

re de botes! mmmh...

9 de juliol de 2006. 

M.F. l’Estanyol – Coll de la Cirera – Tour de Batère – Puig de Redon – (vuelta) Tour

de Batère – Batère (casi; gîte i hípica) – (GR10) Arles. Puiats 470m, baixats 1615m,
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en 8h menos 1 descansant. A Arles, tot xapat dumenge, i no mi volen parar (perquè

potser semblo italià i hi ha la final del mundial?). Bon, tanmateix puio a dit hasta el

coll d’Ares i Baixo a Ripoll.

A Ripoll, lo primer de lo primer, un bocata de pernil amb una canya a la barra de un

bar, i llavontes trucar al Marc, que sí, i esperar-lo a fora fumant. Viu a casa d’un

Toni,  socorrista,  representant  de  material  de  telemark;  el  Marc  està  de  guarda  a

Ulldeter! 

Comence la travessia del Pirineu a dit; però són les 12 de misdia i el Toni m’ha

deixat tancat a l’escala...

10 de juliol de 2006.

Pues quan hai surtit por fin a la carretera eren les tretze, i en un plis un currante mi

pare i hasta Campdevànol. Allà camino hasta la surtida i estic una hora posant dit, i

veient l’estació de tren, que mi tentave a surtir ràpidament cap a Barna... Però mi

pille una mossa rossa grossa hasta Gombrén. Allà compro fuet local i formatge de

vaca i fruita i camino un kilòmetro, i m’astiro a la sombra, i no passe casi digú. Dino

tranquil, cigarro i tot. Una atra hora, pero pues un forner mi pare hasta un kilòmetro

antes de la Pobla de Lillet,  aon no m’hai conseguit acordar que tiniva una visita

pendent de fa anys, hasta que n’hai surtit amb un que semblave capellà, portave bon

jazz al cotxe i m’ha parlat dels jardins Artigas. Aguet ia m’ha apropat al cruse de

Saldes. Bueno, i allà hai vist passar una Alsina, hi hai renunciat pensant que ere

pública, però ere llogada i no me hi haguessen vulgut. Els que m’han pillat eren

escaladors autèntics de Terrassa i s’han fet  cinc o sis km extra pra atansar-mi al

mirador del Gresolet, amb Massive Attack i cigarro incluïts... I ni quinze minuts, no

hai pugut caminar, que ia era al refugi. Bona cuina lliure! 

4 hores i mitja de carretera en total. 

Ahir vai començar a les tres i mitja, tamé un currante el primer, 8km, después un

papá francès amb tres rossets, hasta Prats de Molló, i allí al desvio del Coll d’Ares,

un poemeta a la senyal, “Bon courage/ si toi aussi/ tu fas du stop ici”; io afegisso

“merci”, i al segon cotxe marxo. Amb uns que m’haguessen portat a l’Hospitalet de
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Llobregat si haguès fet falta. Ripoll centro poble, lo del bocata de pernil eren les

18:10.

11 de juliol de 2006.

El Refugi L. Estasen é tan tranquil i inspire tanta calma que m’hai ‘vut de fer el

cigarro d’esmurzar que no mi feva fa tants dies. I encà que hai surtit als deu i mitja,

igual hai puiat el motxilón hasta el coll del Verdet, i allà grimpada sense hasta el

pollegó gros del Pedraforca (2498m), moltes xarradetes al cim, ni foto-cumbre, i

avall. 

A Gósol compro pa, dino a la plaça maior mirant l’ambientillo, centenari de l’estada

de Picasso, i m’estic una hora i mitja provant de fer dit. Sis cotxes mi deixen estar.

Va ploient  a  ratos.  Llavontes  mi  poso  a  caminar,  i  é  lo  que  passe,  al  cap  d’un

quilòmetro li fai pena al seté cotxe, i mi pare. Mi porte hasta Jossa, just passat el

port, donques vessant del Segre, però mi diu que com que l’alcalde no està al bar de

Jossa, que no mi cal fer dit, que ia han passat tots els que passen aguesta carretera,

oberta i asfaltada fa pocs anys. Aixit que emprenc un sendero marcat que va per radé

del Cadinell, o Cadilell, un petit Cadí que aquí està i io no coneixeva. Hai trobat un

refu lliure, més o menos en condicions, però sense ré d’aigua a la vista. I al final hai

seguit hasta el riu, pensant en l’acampada, però era aprop de Cornellana, i hai fet una

mirada al poble buscant el porxo, hai preguntat, i  amablement m’han indicat que

acaben  d’arreglar  el  teulat  de  l’iclésia  i  que  hi  ha  quedat  un  quarto-golfa  que

oferissen si é el cas que algú el demane, com io, en plan peregrino. Té molt pols de

ciment, però se hi està molt bé sobre el meu plàstic; cuino sopes i a txaure. Demà a

les vuit i mitja estaré a la carretera, que si mi deixo passar els currantes, no arribaré

enlloc. 

Avui hai fet 1370m de puiada i 1660m de baixada, que ia són, en vuit hores. 

12 de juliol de 2006.

A les vuit trenta com dixit, una senyora que baixe a traballar a la Seu mi deixe a la

rotonda d’Andorra i Puigcerdà. Ham txarrat amb la senyora de l’osso i del llop i dels
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jabalins i els isards, del camí que io hera fet i de la vida lliure que porto, del mercat

laboral  d’istes  valls...  Después  hai  puiat  el  Port  del  Cantó  amb un camionet  de

reparto, després de caminar els sis km hasta Adrall per asfalt, i pra acabar una hora i

quart  de  dit  infructuós.  Acabat  contradint  la  teoria  que  els  camioneros,  en  isto

continent, no agafen autoestopistes. Amb el xòfer txarrem de la montanya, i del ser

montanyero, i llavontes, per associació d’idees, de la seua mili, quan els van crujir

sistemàticament l’asquena amb motxilles molt piors que la meua. Molt amable. Diu

que els contaven les llaunes quan entraven a la motxila i quan arribaven, i per cada

llauna que haguessen abandonat, un dia d’arresto...

Foto 927: (Xepp, 1998) Llaunes del Ejército espanyol (“lentejas con chorizo”,

“melocotón al  vino”,  “Ensalada campera con atún” etc.)  vora la  cabana de

Pomèro, Artiga de Lin, Val d’Aran.

A les tretze tinc l’amanida i la clareta, puntual, a la terrassa del Coyote, a Sort, aon

sé segur que trobaré coneguts pra baixar a la Pobla. Me’n trobo molts, de coneguts, i

en surto a les tres, amb el Fidel de Minairons i el Jordi Prat hasta el Pont d’Arcalís, i

des d’allí amb el que té el refugi de Corçà, encara que ia no fan de refu, Marc si diu,

coneguts comuns els que vulgues. Cafès a la Pobla amb la Mariona, a les set atra

vegada a la carretera, i a les vuit i mitja a les bordes. Primer hasta Senterada amb un

que va amb la canalla a buscar aigua a la font bona (que no mi revel·le quina é), i

encabat amb Jaume de Farredavall que mi coneix, i que ve de repostar xixa pra la

butiga, corder i vidella de Roia (o sigue de Jaumet d’Astell, atres parents...). Pues
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directe a casa!

Ixo dia i l’ondemà sols amb Ivan, pr’astí disfrutant de la companyia i fent hort i tal.

A l’atre ia ere dia 14, i falles a Taüll, amb tots, molt bones. Xepp diu que ia som del

terç dels grans, a les falles. Pot ser? Oh, els que eren els grans, ia si van retirant, poc

a poc, i mira, natres ia fa més de quinze anys que les correm...

I el dia 15 de Juliol la pachamanca, ia tradicional, mig corder a la Ribera, Furdi va

fer una trucada des del Karakorum, nada menos, enyorat de la festa, enmig del mal

temps. Bivacs a la Pelu de Maria (...).

I mentrestant ha passat dilluns 17, quart de mingua, i io no sé si faré de guia (la

Mariona no en sap re, de Baserri), perquè hi ha la possibilitat de fer la HRP guiant,

per setmanes, però potser encara no é l’any, que potser l’hai d’haver feta pra podre-

la guiar, i això é lo més probable, que no hu faiga currant. I més disfrutaré la llibertat

de  Humble Rester dans les Pyrénées (Humil Restaràs als Pirineus, interpretave un

autobateat  echarpiste en un llibre de piades de pr’astí) (...echarpiste... o sigue un

h.r.p.iste,  s’entén,  encara  que  io  tamé vui  entendre un escarpadista,  el  que  fa  la

travessa per lo més alt, que é la HRP. Traduït podrie ser un “gerreoncista”, però pra

l'Alta Excursió Pirenaica o Alta Ruta,  què fóre la paraula? “Arpista”? En francès

queden millor, ixes invencions...)

Si vui tindre la possibilitat de currar per la ruta, diu que hai de començar per Portbou

i no pel Cap de Creus, i menos per Hendaya. Però ah! io començo per l’Atlàntic,

crec fermament, aixit que m’enstrapussaré segur amb el grup guiat de BBK... Puc fer

per no troba-me’ls, claro! 

Però pues està clar, empaqueta menjar, compra demà coses diverses que ti calen, a la

farmàcia, al súper, a Barrabés, i cola dimecres a punta de dia, a dit, cap a Hendaia,

amb menos motxilla i con todo el valor que sas que pots fotre-hi, i te hu passaràs de

navegante!

El vent mi portarà.

El vent mi porte que mi demanen un article pral Zentro d’Estudis Ribagorzans, sobre

lo que io vulga, mi conte la Txell, si moren de ganes de publicar-mi algo. Això é el

passat?  De  quina  manera  podríou  comptar  amb  io  pra’l  teixit  de  lluita  social?
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Escriuré una arengada per la identitat, més científica, però a fondo. A fond la forme,

a fondo el compromís. 

Io... me’n vaic sol. Me’n vaic a peu, me’n vaic a peu a la travessia de les montanyes

pirinaiques, i a fond. Algo mi quede per txarrar aquí, però...

20 de juliol de 2006.

Entreno d’equilibri,  com qui diu,  sense pals,  amb botes grosses, amb la motxilla

colombiana penjant del front “a guinya”. Com que Ivan dive sempre que lo més

ràpid pra nar a Amitges serie Bordes– Peülla (Bonaigua, 1h10’amb cotxe) i llavontes

collet d’Estany Glaçat– coll d’Amitges– Refu, i provat, són: 900m de puiar, 475 de

baixar, 2h10’. Isto temps, apretant, no a tope, però apretant. 

21 de juliol de 2006.

Al refu hi ere tothom, Valentí, Willie, Inga, Nina, Ibor, Montse la cuinera, Marc el

novato, Emma l’atra novata, ambdós de Sabadell. Ben sopat, ben xagut, vi bo, i amb

faena pra l’hivern que ve, si la vui. Ia si verà. Avui festa de Llesp, Però antes, a

Benasc a buscar algunes coses: sobretot uns totxos nous iguals que els que tiniva,

antes que els deixen de fabricar, un de roi i un de negre, me’n compro, dels tirolesos

Kohla de mànic de mangala, reforçats com els que més. I gas. La dependenta mi

pregunte  si  estic  de  travessa.  Ara  mateix  no...  però  el  dia  que  passa,  si  me  hu

vulguesses tornar a preguntar...

Bueno, avui com ahir, però al revés: 475m positius, 900m negatius, 2 hores justes.

I la festa de Llesp va arribar i va passar entre grans gateres etcétera, i el dumenge

desmonta el ball, ves a la borda, revisa la motxilla a fondo després que tots siguen a

txaure, i més tard de bivac (...). I dilluns a dinar a Ondarribi, que això de travessar el

Pirineu a dit m’ha surtit de fàbula... perquè els meus pares se’n van uns dies a rodar

la costa cantàbrica i mi fan l’aventón amb la mariscada incluïda a Ondarribi. 

Al final vai apostar que si la motxila, menjar inclòs, feve menos de vint quilos, li

posava la càmara de fotos. I vai encertar, i le hi vai fotre. Vint kas i mig, donques.
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Però vai marxar sense carret. Tamé, com que nava sense mapes del tros basco, vai

cargar la guia de Veron, o la mitat, de fet. I tamé vai encertar. 

24 de juliol de 2006.

HRP.  Llavontes  estem a  jornal  primer  (mig  jornal,  contaré).  Pra  fer  la  comèdia

completa, que no cal pas fer menos ni tinre vergonya de res, vai fotre els peus a

l’oceà, i vai començar sense mapa ni balises: perdut com a tot un experto, vai donar

trenta  voltes...  i  mira  que  el  transbordador  m’hagués  deixat  a  davant  del  casino

d’Hendaie aon comence la descripció de Georges Veron. 

Pues vai nar d’Ondarribi casi hasta Irun, llavontes mentres travessava un pont de

carretera-frontera, tres furgos de la poli van arribar i van montar un supercontrol i io

vai travessar tranquilament sense ser vist amb la meua motxila cargada de ells no

sabeven què i la meua –de moment poca– barba. Per un moment vai pensar que

viniven per io. I anshores per la N-10, asfalto, hasta empalmar amb el GR10, enllà

enllà hasta el Coll del Perers (Petarreko Lepoa), i allà bivac, ensumat per les éqües

de tant en quant. Vent, nyervis... poc txaure! Caminant de les cinc de la tarde a les

deu de la nit, amb força parades, obligades per nada menos que 34ºC... 545m puiant,

260m baixant, 3h resumint.

25 de juliol de 2006.

Avui el refu lliure é de lux, però com que l’han fet els caçadors, hi falten les lliteres!

M’hai passat amb l’etapa: 1330m puiats, 920m baixats, 12 hores, potser quatre parat.

Però menos mal que no hai baixat a Elizondo, que diu que no hi ha puesto pra

txaure, que é festa maior i que en realitat digú txau. I com que ia n’hai tingut prou

amb la de Taüll i la de Llesp, opto pel refu lliure que m’ha recomanat un patxi que

correve per la boira, quan io feva un providencial fumet vora un búnquer ple de fem,

meditant si ere el meu bivac. M’ha dit que nessa oposat a com viniva, però millor

que baixar! El patxi me hu ha dit clavat: pateando media hora, y el agua a 250m

recto abajo del  refu por la  pista.  I  sí,  allà  ere  el  barranquet,  un poc transitat  de

vaques, pero bah... Quin refu més majo, tot pra estrenar... 
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Del bivac de Petarreko Lepoa, al Coll de Lizaniaga, buscando vida, perdent el camí,

i tatxán conseguint evitar por la variante el pic de Larrún que sí que bones vistes si

fes  sol,  però  que  600m  extra  de  desnivell.  Pues  menos  mal.  Lizuniaga  (al

Restaurant-Hotel mi donen aigua) – Coll de Lizarrieta (mi casco un segon bocata)(a

Coll  d’Ibardín  avituallo  a  les  vuit  i  mitja:  formatge-pa-tomates-tabaco-paper-

cafeleche)  –  Coll  de  Nabarlatz  –  Coll  de  Irazako  (mi  trobo  uns  guiris  que  van

començar com io, mateix dia) – Coll d’Ursúa (Ursumiatza Lepoa) – Coll de l’abre

en  forma  d’home  amb  els  braços  alçats  –  Coll  d’Esquisaroy  (mi  trobo  tot  de

txovenets que pateen i els toque el seu dia 24h d'autonomia, pobrots, demà, després

d’ista  nit  de xàfecs...  allí  tallaven cordes:  deve ser  pra estendre  toldos  entre  els

pins...)

Ia s’acabe la llum. Avui dormire com a un tronc! Al refugi li falten els vidres de les

tisores per colocar, si coneix que els van tallar malament i no encaixen, hi ha tanta

boira que potser haré de txaure sota de la taula pra evitar la rosada. 

Hasta les dotze de la nit donant voltes pel refugi... El cigarro mi va deixar poruc, el

soroll  de l’aigua dels abres,  ponis,  auvelles,  algun gos,  io  sentiva cànticos  i  tot,

xiulits i tot; vai tindre la genial idea de txaure sense sac pra que no s’axupís, fred no

ne feve. Però en fin, hai xagut sense plàstic, amb sac, i hasta les set i mitja perquè el

despertador de les sis... no l’hai sentit. La boira no s’escampe i me la bufe: avui si

arribo als Aldudes, recupero el ritme de la tercera jornada del llibre i ia haré fet prou.

El  tema  é  que  m’apetís  esmurzar  amb  la  calma  total;  cafè,  cigarrets,  escriure,

empacar conscienciosament. Però perquè portes tantes coses, Xavi, si no pots dormir

de bibac! Prova feta: si ahir no haguesses portat ixos 5kg extra que són equip de

txaure al ras, arribaves a Elizondo... ah però... ere la festa... No, ia vas bé d’equip;

provaré lo següent: quan planta el campament ia no fumaré cigarros, si estic sol.

Porto tot pra nar de parella en fantàstic viatge, cuino pra dos i me hu menjo tot,

viatjo sol, canto sol, i no puc dormir. Menos mal que surt el sol que ia no sé què

pensar. Mi prenc el temps d’engrassar les botes. Això si pot fer a la nit millor? però

tampoc é malgastar el dia, osti! no sigues tan exigent. 

Què mos passarà avui? Seguiré en la HRP no fitxada? o ia m’agafaran el DNI en una
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gîte dels Aldudes? o trobaré un mapa i una samarreta de cotó i pa i un carret de

diapos i seré feliç en un refugi lliure que trobaré? No se’n sap re!! Però tot mi fa

mal: la cadera, la txepa, el callo... Poc a poc, que no hi ha cap pressa. Corre menos,

gasta menos, ixa serà la clave. Acaba-ti els cigarros que seràs més lliure. Truca a

algú que ti digue que t’astime. Io ia no sé quin sentit té que me hi haiga futut sol, en

la travessa. La travessa del Pirineu é plena de sentit: pues le hi haré d’explicar a

l’aguerrida llibreteta ista... Osti ahir quina por dins de la boira, i quants abres duende

que vai vere... i els cànticos...

Foto 928: “La calma é vital!” Refu inacabat, prop del coll de Achuela, Baztan,

725m alt., 25 places sentats, 0 bunks.

26 de juliol de 2006.

Del refugi surto a les onze, nada menos, embranco amb el GR11, passo per Elizondo

i hi hu trobo tot tancadíssim menos un bar, que està desert, o sigue que sense mapa

continúo, i trobo un cartell gegant, “GR11 sendero descatalogado”, això ia hu era

llegit,  que  el  govern  navarro  ia  no  si  feve  càrrec  de  mantindre’l  i  evitaven

responsabilitats... I amont amont hasta el coll aon diven que hi here el Refugio Casa

Pablo, del qual Veron no en diu re, i si veu que hu deuen obrir quan venen caçadors,

i la hospitalitat é la que hom pot trobar per lliure en absència del guarda; que l’hai

conegut, el padrí, i poc castellà txarrave: oferís el quarto del forn de pa, dos places al

terra, i tres tendes hi cabrien bé, al jardí; i hi ha aigua i tres grosses taules: potser pra

la  lifara  dels  caçadors,  potser  en  alguna  época  venen  o  han  venut  cocacoles.

Moltíssima llenya de fai arreglada. Diu que sí que fan pa, i, deuen de fer corzos,

tamé, al forn? En tot cas semble que els hasolari hi som benvinguts. 
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Hai  sapigut  trobar  la  calma  intentant  no  suar,  que  mi  fan  mal  els  peus,  que  no

encerto quins mitjons, i mi fa mal la cadera esquerra, tot lo matí, hasta que s’ha

calentat. Estiraments, calmos, sense apretar.

Prop del coll, tres baratz de llibre, terra de dolmens é la que travesso. Centenars de

txiringuitos de matar torcaços quan migren, a cada coll i collet. Avituallo a Baztan

Benta,  a 100m de la frontera,  i  ia no vai als  Aldudes: Les marques mi porten a

Urepel, aon la iclésia té porxo, sota la Mairie, capaç pra vint peregrinos, equipat amb

comuna i tot. A Baztan Benta hi here 10 cavalls aparcats, i dos cotxes de apoio. Io

tamé vui...

Hom fa el viatge que li permet son bagatge. El nivell ètic de l’esport: Serie possible

travessar l’Alta Ruta Pirinaica sense que el sistema mi fitxe ni una sola vegada?

Haria de comptar que si enxegues el mòbil, ia t’han fitxat, ia saben aon eres ixo dia.

Cal no tocar cap refu, cap gîte, a tot arreu ti prenen número de Dni...

Foto 929: Al collet d’Orgambidé (Urepel), dos echarpistes que són fidels a la

foto química mi regalen un carret de paper, i l’estreno quan planten la tenda...

bon puesto, hi ha una font que semble urbana. Io seguiré hasta Roncesvalles. 

27 de juliol de 2006.

Només escriure-hu ia m’han fitxat. No me l’han demanat físicament, però sí que hai

donat nom i núm a l’albergue de Roncesvalles. L’alternativa sota la pluja ere: o tres

hores mínim hasta el refu de Azpeitia por conocer, i se mi feven es deu, o a les vuit a
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Roncesvaux,  dutxa  calenta  incluïda.  Quart  jornal,  1160m  en  puiada,  1100m  en

baixada, 12 hores, parant ací i allà. 

I pues aquí estic, fent-mi passar per peregrino que comence. Cuino en un dels porxos

perquè de cuina lliure no en coneixen el concepte. Plou plou i a vere si demà tinc

bones vistes, si si lleve despejat. De moment la dutxa mi fa presentable, el mitjons

nets, el matalàs, mi donen confiança. La gent no txarre... bona nit!

L’endemà vai caminar alternant entre la boira, la boira pixanera i el sirimiri. Puta

mare, que no fa calor, però això semblave les antípodes. Vai vere un echarpista belga

molt ben impermeabilitzat, i quinze escauts en un refu molt majo, el de Azpegui, aon

vai parar a eixuga-mi un rato i esmurzar... tot de dólmens, i cromlechs o baratz, i un

bosc molt  majo...  Ursario si  dive,  i  vai  navegar a  brúixola,  i  allò  semblaven els

highlands d’Escòcia encara que no hi hai estat. Vai trobar una làpida que potser pocs

veuen, de Ismael Mexquiriz, del juliol de 98, i vai pensar en el llampec, i encabat vai

trobar un cap de marrà latxo, i el plego i el carrego perquè en recompensa hai mig

vist un techo de llauna en la boira, i n’here ple, de txaboles dels de la vall, i tatxán!

marques del GR. É el GR11, i allò é el coll de Júpiter, crec, i mi trobo la txabola de

Sabino el únic que manté el llenat de tauleta de roure, i té vuitanta anys, tant ell com

el llenat, i convide a cafè a tots els pateadors que passen per allà (eko amb maries).

Me’n recordo que me’n van parlar, no podeve ser atre, l'Helena i les companyes

quan van fer la travessa elles, que li va mentar el totx tan majo que io l’hera donat. I

mi diu Sabino que molt ben trobat, el meu camí a rumb de brúixola; que baixant a

Fábrica de Orbaiceta, “por las balizas rojiblancas”, no n’haguessa avançat ni molt

menos. I que al refugio de Egurgui estaré molt bé. 

Aixit que me n’hi vaic, i misterio, a Egurgui hi ha les motxilles de uns, i io pensant,

quan ia s'han fet les deu, acabant de sopar, i res, no arriben, pues vaia... haran caigut

en un forat kàrstic? quants dies pot fer que hi ha dos motxilles ací tirades? i  de

repent,  un  renill,  i  un  “Aiva  la  hostia  que  ya  nos  han  quemao  toda  la  leña!”,

arribaven uns muchachotes de cabalgar un rato, a fer la lifara, com quan natres, a la

comarca, mo n’anem al refu de la fi del món i mos trobem un xicot alemà que fa

travessa... Io vai respondre ràpid, “eh, he mantenido el fuego pequeño, que ya sé de

que va esto!” Amb Iñigo i Gorka i el parisien, hasta les dos, amb el cuto, la txulla,
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els ceps a la brasa, les pastes, les birres, el vi i els cigarros. Io que acabava de buidar

una ració completa de cuscús... M’han donat tot lo que els ha sobrat, els tres panets

ia me’ls hai fundit (é lo que té el pa de panificadora, té molt aire i si fon a a panxa en

pocs minuts sense donar poder de re). Aixit que les racions baixen, de demà enllà,

que com que el refu de Belagua estarà xapat segur, pues ia mi veic pidolant a les

caravanes, pra podre crusar a Ansabère. 

Foto 930: Refugi d’Egurgui, Irati. 

Bueno, ixa tarde hera rentat tot al riu d’Egurgui, tamé la motxila que feve pudor de

peus  (m’hai  m’here  passat!)  i  tot  recussirós  amb  el  misteri  dels  amos  de  les

motxilles, venga pensar. I quan enceneva el foc, el soroll estrany que vai sentir, i

seguint-lo mi va portar a la granota, que no sé d’aon here surtit, si l’hera entrat amb

la roba que hera rentat, si here vingut sola buscant la calor, si ere una pura paranoia

que només estave al meu cap... però la vai xampar (en tant que tangible, no podeve

ser imaginària)  i  la  vai portar  aprop del  riu,  que estave molt  aixuta.  Potser here

vingut a buscar restos de menjar. Al cap d’un rato de tornar al foc, vai nar corrent a

fora, a buscar-la atra vegada... i no la vai trobar. Merda! no era sapigut vere-la amb

atenció... una granota... estave cantat! un potxó ere molt poc, per provar, “possibilité

d’une  princesse”...  Sí,  la  història  é  de  risa,  però  juro  que  vai  surtir  a  buscar-la

corrent, quan hi vai caure.

I al matí van arribar els del parque, que portaven rastes i coneixeven als chavalotes, i

que revisaven que ningú que vaigue amb cotxe o moto si quede a txaure al refu, que
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només é lliure pra’ls pateadors, ciclistes i cavallers. Pr’això els muchachotes locals

hi naven a cavall, per no provocar als guardes. Total que ixo dia de antes, quinto

jornal, 28 de juliol, n’hera futut 1130m de pr’amont i 1255m de pr’avall, en dotze

hores, de les quals, dos a fer el cafè i amb els escauts, i una amb Sabino.

29 de juliol de 2006

Se mi van reblanir els peus, i vam anar a txaure a les dos i mitja, fet i fet, i avui hai

fet en total divuit kilòmetros de pista (!), deu amb els kets de maraton, que la bota no

amortigüe. Mira que provaré els mitjons de llana, que són els que mi queden. Tots

massa prims, finalment, els hai triat?

Foto 931: Pic d’Orhi, Orimendi, 2017m, el primer dos mil pirinenc vinint de

l’oest.
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Foto 932: Vista cap al Nord des d’Orimendi.  Espectre de Broken a la meua

ombra...

Aixit,  hai  pres  pista  avall  cap  a  l’Elurrateko  Ama  Birginia,  ermita  i  puesto

d’informació (no cal sabre molt basco: elurra, neu; ama, mare, birginia, verge) Allí

hai preguntat, hai trasvassat una part de menjar des de la motxilla cap a la panxa, i

hai  fet  aixugar  tot.  Més  pista,  ara  caramont,  i  dinar  a  la  minisombra  del  meu

mocador, vora la font (Algak crec que é el topònim), i allí hai encertat que serie la

radera font, i n’hai cargat cinc litros pr’al bibac a la cabana Ollukia que é aon sóc

ara.  Té un llit,  no té  finestres,  é vora la  carretera,  té  goraetas,  però ni  tan mal!

M’estic enjabalinant. I pues hai d’assumir que puesto que el gas no semble acabar-si,

bé puc viure de txicolate desfet i matecoca i txurís un dia sancer. Que ahir vaia tela

de papeo! Pues avui n’hai fet 1405m puiant, 780m baixant, en 11h. I merda que se

m’han fet les onze i mitja! Ai si no sé matinar, si demà fa calor i la pillo!
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Foto 933: Des de la cabana d’Ollukia, la forest d’Irati, recentment arranjada

amb mil senyals pra que el senderisme sigue l’activitat d’aventura principal

dels turistes. 

–¿Qué se puede hacer aquí?– diu la parella turista.

–¡Andar, andar y andar!– respon prompte l’informador uniformat.

30 de juliol de 2006.

Per culpa de l’airet refrescant, casi mi cremo les cames al sol... 

Hai arribat, casi sense suar, “només” a Belagua. El refugi seguís tancat, però està de

fet més obert que la vegada que hi vai txaure al 2004, al cubert del material de les

pistes de fondo... Hai trobat un vidre trencat, hai inspeccionat a dins, hai sopat, i

dormo amb mantes, amb l’esmurzar preparat i la motxilla feta, pra demà arrancar a

les sis; que no hi haigue boira, que mi fico a dins del karst d’Anielarra! Io passaria

per Budoguia però ia si verà.

El refu i les pistes de fondo són propietat de l’achuntament d’Isaba; els explotadors

que  hi  here,  com que  no  se’ls  va  concedir  la  ampliació  de  pistes  que  voleven

(per/amb la típica pressió dels col·lectius afectats), van renunciar. L’any 2005 la

revista el Mundo de los Pirineos va publicar que l’heren adchudicat a un grup de

choves de la vall, per la simbòlica anualitat de un euro. Pero semble que no han
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triumfat. 

Avui, per dins del túnel de Larrau, i per la cresta fronterera, adelantant domingueros

que mi convidaven a vi a les deu i mitja del matí... menos dur que mi pensava, igual

haguessa arribat a l’estació de la Pierre Saint Martin, però hai dinat doble enciam,

trucha a la navarra i doble arroz con leche a la Venta de Juan Pito, i m’ha venut

formatge i pa, i sucre de regalo. Pues au, hu tinc tot, si demà fa bo adelanto al timing

oficial de Veron pra la HRP. Contant que vai surtir a les cinc de la tarde el primer

dia, pr’això no puc juntar etapes... El motxilón no millore, claro. Però els mitjons

gordos sí que han triumfat. Demà surtir molt aviat, pra no pillar calor... 

Avui hai puiat 950m, baixat 975m, en 9h, lo menos 3 parat. 

Foto 934: Hai trobat el tótem contrapunt de l’atre que vai vere el 2004, el que

dive nous avons fait ce voyage pour trouver notre vie...
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Foto  935:  “d’un  monde  l’autre”.

D’un món, l’atre món; i viceversa,

suposo! Noteu l’aranya que hi viu.

31 de juliol de 2006.

La jornada ha començat amb cigarro incuït, a vere si acabave d’escampar la boira a

les  set  del  matí,  i  m’acabava  de  preparar  mentalment  pra  acometre  la  travessa

solitària d’ixo karst que els echarpistes que mi vai trobar el 2004 heren travessat en

sentit contrari al  meu...  ells eren dos, amb gps i mapes 1:25 000; io sóc sol i  si

supose que això que hai fet é perillós. Però crec que mi conec els límits, i penso que

no està per damont. i estava disposat a bibaquear a dins si caleve, i portava aigua pra

passar dos dies, estirant-la. I la jornada acabe a Ansabère, ací hai ratrappat la mitja

jornada  de  M.  Veron,  i  a  les  dos  hipotètiques  (demostrades  pues!)  jeunes  filles

randonneuses que van començar a misdia del mateix dia que io i mi portaven la

mitja etapa d’avantage, havent surtit d'Hendaia. Valentes! tamé han atrapat Veron, i

vinint per l’estació d’esquí. I ara toque sopar. 

Un pastor mi va portar a dit des de lo de Juan Pito al refu de Belagua; ere un tros

de asfalt que ia hera caminat el 2004, i vai acceptar. Com que sabeva què eren els

sacs de sal que portave, va vere que era del país, i se li va soltar la llengua. I mi va
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contar que al karst de Larra hi naven antes dotze ramats de quatre-centes bacibes, i

que ara, no cap. I ramats de munyir tamé, més antes perantes. I mi va indicar molt

fàcilment: quan arribes al planell, ia hu veràs: hi ha el camí que tire de frente, i el

que va a l’esquerra. Pues tu a l’esquerra! I aixit hu vai fer, vai travessar la reserva

integral d’Ukerdi aon si supose que no si pot entrar, vai flipar perquè en mig del

pior país mi vai trobar vàries cabanes, orris i pletes, mi vai perdre ben perdut, vai

seguir només la brúixola, obligat per les parets a fer mil voltes. Casi mi mato, per

cert, però vai vere a temps el punto de no retorno i vai retrocedir la desgrimpada. 

Foto  936:  Anielarra.  La  sola  font

que trobo, i l’ovella malalta se n’hi

ha nat a morir a la vora, claro. 
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Foto 937: Surtint d’Ukerdi. Orientació difícil pels bonys i forats del karst. Més

ben dit, estava ben orientat pero completament perdut.

Llavontes vai trobar el pas, i al cap de molt rato de desesperació, un poste metàl·lic,

fita! i vai parar a fer cafè i mossada. Un planell tan gran tiniva al davant, que el vai

púguer identificar sense problemes a l’1:50 000. 

Foto 938: Hoya, potser la majada d’Ukerdi. Petrechema al fondo. 

Surtint d’allà cap a senderos més xafats vai començar a vere gent de lluny, i al cap

d’un rato una cabana, un kiwi hut que ia hera vist l’any 2004... Mirat i remirat, no

podeve ser que fossa a la vall de Taxera... Vai esperar, alguna gent vinive, i mi van
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indicar el meu propi mapa: aguell no ere el refu de Chipeta alto que io coneixeva,

siné el seu bessó casi idèntic a la Hoya d’a Solana, aprop del Collado de Linza.

Foto 939:  “aguell no ere el refu de Chipeta alto que io coneixeva, siné el seu

bessó casi idèntic a la Hoya d’a Solana, ...”

Foto 940:  “...aprop del  Collado de Linza”,  refu a l’estil  neozelandès clàssic.

Estufa inclosa, però ni llenya ni aigua a la vista. 
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Foto 941: Vista cap a l’oest des d’aprop de la collada d’Ansabère. D’aon hi ha

la boira viniva...

Foto 942: Un lliri albí enmig de tants blaus... què mi voldrà dir?
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Foto 943: De cap a la boira, Ansabère. 

Quan vai arribar a la cabana d’Ansabère, n’hi vai trobar tres, de cabanes: una, la

formacheria  i  cabana  del  pastor.  L’atra,  ocupada per  un  tipo  un  poc  raro  que

sumave metros medint un 1:25 000 i calculant pendents, i que mi va dir que bueno,

que vale, que estarie disposat a compartir la cabana si ere imprescindible; el catre

de fusta ere molt estret. A la tercera cabana no hi ha catre, però les dos mossetes

que hi són m’inviten immediatament; i io,  que veic demostrades les hipotètiques

randonneuses, accepto, i els regalo un tros de formatge que compro allà mateix. 

Io necessitava companyia més que cap atre dia, ixa here sigut etapa reina, el meu

grau màxim assolit com a solitàrio. I en total van ser 1175m puiats, 1045m baixats,

en 10 hores, menos de tres de parades. 

Va passar un checo, chove, portave més mochilla que io, i voleve acabar la HRP en

trenta dies, no li tocave més remei perquè here de tornar al tajo. Se’n va nar a

plantar la tenda al Ibón de Acherito. 

Lo millor, sentir una aulor de suor al refu diferent de la meua, i dir bona nit a algú, i

despertar-si de bon rollo... Claire et Florence, si diven, 

“Il y a des salauds qui pillent les cœurs des femmes, et des femmes qui savait trop

d’où l’amour attire son charme...”
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Foto 944: Ovelles de llet apletades a Ansabère. Les tres cabanes i montanyes

d’Ossau.

Foto 945: El resto del ramat d’Ansabère, i les justament famoses agulles.

1 d’agost de 2006.

Com que a la nit s’ha dormit molt bé i el brouillard a disparu, aquí estic, a damont

del dolmen d’Acherito, que é molt difícil de fer-li una foto i mira que la llastra é

grossa. A la vista d’isto, n’hi ha per lo menos deu, de bonys que semblen túmuls
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artificials susceptibles de contenir tres pedres apilades. Com si troben, els dólmens?

Més encara, com els van trobar els romans, pra saquear-los, com diuen que van fer?

Estaven marcats en superfície? Els morts no s’amaguen, i potser el túmul de pedra

xica formave figures o sanefes. Mmh. I en tot cas, no serà per falta de coves, que si

van fer dólmens, que ací n’hi ha moltes. 1760 metros, diuen que é el dolmen més alt

conegut al Pirineu. Aquí als peus, al Sud, hi ha tots els de Aguastuertas. I des de

luego, ista vall del Acherito é tan bona com l’atra pra passar a peu al nord de la

divisòria. Per cert, que té traces de marques, de pintura plàstica blava que de tan

vella si cau a crostes... vaia tela. Io en tiniva fotos antigues, d’aguet dolmen. Soler i

Santaló, segur.

Foto  946:  Dolmen  de  Acherito

(1760m).
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Foto  947:  Situació  del  dolmen  d’Acherito  mirant  cap  al  Nord;  é  vora  la

motxilla. 

Ansabère, carregat de formatge i calor humano, a les set i deu no hi ha boira i sóc al

dolmen del  Acherito  antes  que li  tòquigue  el  sol.  Ah,  això  ia  hu  hai  escrit  allà

mateix; pues aixit de amb la calma anava. A l’ibón de Acherito, un antra parada, pa

amb formatge (el meu tros estave un poc cucat des mosques; espero que el que hai

regalat, no), cigarro, investigació de más misterios pirenaicos por resolver. 

Foto  948:  A  la  riba  de  l’ibon  d’Acherito  (1900m),  curiosa  formació

miquimausticoforme que podrie contenir dólmens, encara que si pot explicar

fàcilment pensant en sumideros de deschel glaciar. 
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Foto 949: A l’atra punta del llac (tamé si veu a la foto anterior), un canto TAN

gros que NO pot ser el  dolmen més gran del  Pirineu...  o  SÍ? Preparant les

pedres de basament,  i  fent-lo relliscar sobre neu endurida,  si  podrie fer.  La

palanca é poderosa. Me hi vai arribar, i fa abric gran de minúscula altura; d’un

costat repose sobre una llastra llarga; de l’atre, la tercera pedra hi é, però n’ha

caigut,  o  no  van  apuntar  bé...  Sigue  o  no  vritat,  la  sola  possibilitat  ia

impressione.

...i al Port de Palo o de Pao o de Pau o de Summus Portus autèntic original (veure

camp 2004) hai entrat a la boira. I a acaçar pax sense vúlguer, i  a adelantar, hai

passat pel refugi d’Arlet, m’hai fet cafè a la meua olla, mirant l’ambient, i no me

n’hai  nat  al  Refugio  del  Águila  de  Candanchú,  aon  sabeva  bon  sopar,  perquè

m’apetís l’ambient dels lliures. Si mi fan puesto... N’hai passat algunes, de cabanes,

les de Gourgue Sec, i allà eren les meues noves amiguetes. Navem a acampar pr’allà

a la vora; però io hai seguit hasta el refugi d’Espelunguère, aon hi here dos parelles.

Els  uns  experimentaven  a first  night  outdoors;  i  han nat  a  la  tenda.  Els  segons,

m’observaven, i l’hai sentit dir a n’ell: “peut-tu comprendre? Il rassemble un “pro”,

tout si technique... et le t-shirt, en cotton!”

Sí sinyó, quan fa calor, una samarreta mescla de cotó i nylon, que de tan vella ya no

li quédigue cotó, no hi ha re millor. 

Hai fet 1415m de puiada, I 1520m de baixada, en deu hores i mitja, de les quals tres

parat, cada dia igual. 
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I demà de bon matí faré les compres que puga, i contant avui lo bé que hai nat amb

la motxilla buida, apren-ni, si realment vols nar un poc veloç pr’ista alta ruta. Mira

si hi ha correus pra desfer-ti de mapes i coses, mira si hi ha carrets de diapos. Oh què

majo é fer fotos, menos mal que vai xampar la càmara! Ah però què trist é no tindre

pa, ni del de panificadora!

Ara  contaré  si  els  justos  arriben  el  dia  deu  d’agost  a  l’hospital  de  Vielha  o  a

Salenques a una hora raonable. Contant demà surtir carregat de menjar, i a misdia. I

el gas, ia si verà, quan s’acabe. 

Consultat monsieur Veron, vai calcular que si podeve fer, allargant força el pas,

amb un dia de marge, arribant pues amb marge pra de tarde trobar amb qui baixar

al concert de Radio Tarifa a Huesca en su última gira. Ixa ere la pressa que tiniva, i

pas d’atra, sinó, córrer tant, de què. 

Foto  950:  Les  pegatines  poc  sostenibles  d’un

peregrino austríaco.

Foto  951:  Coll  'dels  monjos'  (des  Moines),  2168m.  Companyia  efímera

d’echarpistes. 
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Foto 952: Bassa i cavalls ossaloisses; Midi d’Ossau (2884m) al radé.

2 d’agost de 2006.

A la Quèbe d’Arrius des d’Espelunguere, puiant 1820m, baixant-ni 1370m, en dotze

hores,  quatre  parat  al  Somport.  Tantes  hores  parat  van  ser  amb  les  mossetes,

arranjant compres i trucades (elles) mentres io enraonava ara amb l’una, ara amb

l’atra, havent ia esmurzat i comprat pa i coses. Ara é el matí,  ha plogut, fa prou

fresca. I va despejant, hai fet en isto bivac lateral del Quèbe el bien dernier joint, i a

les nou estaré en marxa. Avanti.
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Foto 953: Nou refugi ben equipat, fossa sèptica sobretot, a la Quèbe d’Arrius,

que ia tinive capacitat pra vuit persones a les baumes que fa. Un francès i un

rumano; els han puiat un bobcat fent pisteta, generador, taula, contàiner-cuina,

tendes, tot. Si veu el bobcat; al radé, i embulicat de núvols, el Midi d’Ossau.

3 d’agost de 2006.

Mira, ahir vai plegar a les vuit, menos parades no, però més curtes. De menjar dos,

una de cigarret i rentar els mitjons gordos, que ia no funcionaven. D’Arrious, vai

evitar  el  passatge  d’Orteig  perquè  estave  moll,  baixa-puia  cap  al  refugi

d’Arremoulit, allà examino mapes més detallats que el meu, equivoco en surtir el

coll del Palas, i visito per error la Brèche dels Géodesiens, la qual, com passe en ixo

gremi però no passarie en els dels traginers, no té baixada cap a la vessant Larribet.

Aixit que fora de senderos, fent córrer isards, atenyo el coll de Lie, navegant ia sense

boira.

Foto 954: Increïble textura de l’aigua del Lac de Batbielh, prop del coll de la

Lie (2469m)(Artouste-Larribet).
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Foto 955: Ribera de Larribet. El refugi, esquerra del coll centrat a la foto, brille

blanc. 

Pra baixar encara molts i molts blocs, gran dia de boulder jumping, endevinant els

bibacs i trobant-los arreglats, cabanes i orris troglodítics, megalítics. Hai fet 1495m

de puiada, i 1560 de baixada, en 10h30’, 2h parat. El refu d’avui é un lliure, de

cúpula  de ciment,  amb honesty box pra mantindre’l,  i  tomato  soup abandonada.

M’ha costat 300m positius extra des de la Gave d’Arrens, però val la pena. August

Ledormeur, 2010m. Inaugurat el 26 de setembre del 1926, é del CAF de Tarbes. La

llum solar no va, ni falta que fa. 

4 d’agost de 2006. 

Total  que  s’ha  fet,  hai  arribat  a  Buxaruelo,  efectivament,  pateant  de  valent.

Efectivament la Kate curre allí però mi tocarà bibac ben probablement. Però ara

estic a Torla, que m’ha deixat el cotxe pra nar a avituallar un rato, sóc al bocates

Marboré, molt bé, cargat de bolses. I en qualsevol cas, tampoc ha sigut una etapa

rompedora; block jumping alguns trossos, la baixada del Ara molt llarga, això sí.

Hai fet avui 1805m caramont, 2305m caravall. En 11h, 2h parat. O sigue que mi surt

rècord de metros en una jornada, i vaia la gràcia que mi fa. Rècord de parades curtes,

tamé. De fet, hai fet doble bocata al Refugi-Hotel Wallon, el segon convidat per uns

bascos (first  day-hike outdoors).  Ah, i  que m’hai crusat una família que mi  dive
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kaixo, etc, com si fos impossible que no sapiguessa euskera, i de les dos bessones

vestides  de  negre  estret,  afededéu  que  no  sabries  quina  triar.  I  a  la  tele  de  la

civilització, a Torla, txarren de la guerra que fa Israel als veïns, com si fos algo nou! 

Foto 956: Vista del Coll de Cambalés (2706m). Al fondo, massís del Balaïtús

(3146m), cara est; Pointe de la Défeite i coll de la Peira Saint Martin a la dreta.

Lo que quede del glaciar de la Néous é a la vista.

Foto 957: No lluny del refugi Wallon, Pé-del-Malh (pedra del mall,  o –sant–

Pere del mall), núvols a Bramatuero i Arratil.

Bon, antes que sigue ben de nit, hai de nar a preparar el bibac de l’ermita en ruines,

que penso que é lo que mi toque. Au. Ah, la ruta, al mapa està: Ledormeur – Coll de
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la Peira Sant Martin – Coll de Cambalés – ref. Wallon – coll de Aratille – Ara avall –

Bujaruelo/Buxaruelo. Listo. A menjar iogurts i fruita. El lomo-queso ia passe un tros

avall. El nou d’agost a l’Hospice de Vielha? Mi semble molt córrer! i amb el papeo

maravillós però pesent que hai comprat... Aixit que hai de mirar el mapa a vere si hi

ha manera de no passar per Gavarnie... Vale.

Uns amics de la Kate mi deixaven tros de tenda pero al final mi vai fer reconéixer

de la Esther, que algun dia here tingut hospitalitat de les Bordes, i mi va deixar el

rocòdrom de la golfa molt amablement. Antes de dormir vam estar al foc, un roclle

de cadiera increíble, del segle XV o així, que quan van reformar tots els tribols de

l’hospital (albergue o lo que sigue) van apuntalar la campana de pedra que repose

sobre bigues de 50cm de canto, hu van retrassar tres metros hasta centrar-lo, i allà

una sentada de tots els currantes, mirant no re, perquè l’arquitecte que el va salvar

(i els paletes) va pensar que ia no farie falta encendre-hi foc mai més. Mira que

costave poc de rematar la conservació amb la funció. En tot cas, allà gastàvom les

mateixes  taules,  i  potser  les  mateixes  bromes,  que  els  trachiners  de  passo  i  els

mossos de l’hospital cinc segles antes. 

5 d’agost de 2006.

N’hai fet 1305m, puiant, i 900m baixant, només sis hores, una i mitja parat. 

Foto 958: A l’horitzó dret el massís de Vignemale (3298m). Als lloms, a baix a la
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dreta, refugi des Espuguettes i un poc més avall, cabana de Pailla. A l’horitzó

esquerre, Bretxa de Roland, Taillón i Port de Bujaruelo. Des de l’Hourquette

d’Alans (2430m).

Bon, ia hai passat per Gavarnie, hai preguntat a la casa del parc (ia que hi era) i

m’han dit que a Estaubé, “la cabanne est fermé par le berger. Il n’a pas le droit a le

faire, mais...” aixit que mi quedo a la cabana de antes de Espuguette, dita de Paille.

El logbook del relotge diu que apenes rebaixo la mitjana de metros, en isto mig

jornal d’avui. És que la puiada del port de Gavarnie é directa. La baixada tamé. Hai

dinat amagat en un forat urbà, uns graons pr’allí, pra no vere l’allau de gent. Després

hai  enfilat  el  “camí”  de  quatre  carrils  cap  al  circ,  travessant  la  massa

d’“excursionistes”, les recues de ruquets com fa dos segles, i només algun “peso

pesado” com a io m’ha saludat, aixit com fan els camioneros per les autopistes. A

l’enfilar el caminet petit, el d’Espuguettes, allunyant-mos de la massa, evidentment

urbana, ham tornat a la montanya, aon “els montanyeros” si saluden sempre, com si

notave que ensenyave un pare als seus fillets. 

I si refaic el contadies, contant el dia 9 enlloc del 8, a la cabana de Mulleres o a la

del  Marqués:  avui  Paille;  Parzán;  Pouchergues  o Cauillaus;  Lliterola;  Marquis;  i

fora. Pot ser... recorda... “Córrer yé de cobardes!”

6 d’agost de 2006.

Vora la cabana de l’Aguille hi  ha la font i  oratori  de la Sagrada Família.  É una

formació calcària de tres estalagmites amb els caps esculpits; un d’ells vandalitzat

(potser sant Jusep? sempre hai pensat que els integristes cristians no li haurien de

reconéixer mèrits pra la santedat). La placa diu: “(LEGENDE) Deux colombes se

desalteraient  a  cette  fontaine prenent  leur  essor.  Elles  allerait  a  se poser  l’une à

l’endroit óu fut batie la chapelle d’Héas, et l’autre sur le mamelon de Poueylaun”. 
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Foto 959: Cabana i planell de l’Aguille (2000m aprox.). Al davant, montanya de

Pouey Boucou i el  Montherran (2783m). A l’esquerra, en un bony rocós pot

distingir-se la placa blanca de la font.

Foto 960: Jugueu a trobar l’amagada cabana al planell dels Aguillous (2300m),

aon  una  família  pagesa  feven  un  dinar,  crec  que  els  mateixos  amos  de  les

vaques.  Al fondo, d’esquerra a dreta,  mig alt  Pirineu Occidental:  Massís de

Montperdut amb el glaciar, Bretxa de Roland, i Taillon, Vignemale i el glaciar

de la Hount. 
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Foto  961:  Autorretrat  a  l’Hourquette  de  Héas  (2608m),  amb  la  cresta  del

Campbieil al pic Méchant. El bibac de pissarres, serà cosa dels excursionistes,

dels  militars,  o  dels  caçadors?  o  dels  pastors?  La  samarreta  un  dia  va  ser

blanca però encara diu el lema de la universitat de Santiago: NUNC MAGIS

ATQUE MAGIS.

Ahir ere dia sis, i vai tornar a fer récord, merda... 2255m positius, 2290m negatius,

11h30’, atre cop dos hores de parades. De Paille a Espuguettes, “lac” barratge de

Gloriettes, passat per l’esquerra, carretera hasta Héas, sense visitar la capella, camí

amont, cabana Aguila o Aguille que no é igual, després cabana d’Aguillous, i com

que la cabana de radé estave oberta i  sacs de sal  usats  aguell  dia,  vai deduir,  la

família  de  les  vaques,  amont  a  l’Hourquette  de  Héas,  tres  mossetes  echarpistes

(potser no tan tru-walkers) allà les vai deixar, Hourquette de Chermentas i encabat,

camí casi a nivell hasta el refugi de Barroude, el qualificat de “gastronòmic” per

Veron, i només tenen quatre pax a txaure; però no mi quedo perquè mi diuen que

efectivament hi ha cabana coté espagnol, “a 1h15’” calibre el guarda, observant-mi,

però mi coste una i mitja; petat que vaic. Però la trobo, intuïtivament hai sapigut aon

serie,  arribo cantant,  truco la  porta...  i  tatxán,  dos irunyeses echarpistes que van

començar  el  deu  de  juliol  a  Portbou  seguint  la  traducció-adaptació  recentment

publicada per Desnivel. Si queden el meu mapa de lo ia passat, i ia me l’enviaran,

Ana i Mária. Fan la ruta sense fogonet! Qué bé, companyia! Hai dormit molt, i molt

bé, sumiant. 
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No de bon matí, brut com io sol, molt brut de fet, surto i mi cruso amb els Anaitos i

pregunto per Baserri, i mi diu el guia que no hi é, però que li donarà records, que

algo sabeve de io. I vistos els cartelismos molt pros i els cableways que naven a

França des de les mines de Parzán (io ia hu hera deduït tot sense recordar llibres ni

vere cartelitos, eh, que conste, només pel camí de mules que vai baixar ahir i quatre

pedres més). I dit hasta la gasolinera de Parzán, aon queden els gabatxos amb els

guies pra fer canyoning (com el que m’ha baixat). I la gasolinera ven de tot, com per

exemple dos parells de mitjons que mi pillaré. Uéeee!! I au, que isto cafè de bar serà

la bomba, i no mi quede casi re de camí! Però això ia é un atre dia i el comptametros

està en marxa aixit que a la carga!

Foto 962: Les curioses espines del Llac de Barroude des del refu del mateix

nom. 

57



Xavi Farré i Sahún. Tesi doctoral. 4/8. Annex principal 3/3

Foto 963: “Les formes naturals 5”: la molsa, a la pedra aon la meua motxilla fa

escala, ha fet la forma de un retrat... que s’assemble terriblement a io! Vall de

Barrosa.
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Foto 964: Circ de Barrosa. Repetició aproximada del clixé de Juli Soler (c1900,

CEC nº 381, negatiu 368 caixa D), que ara me l’explico: pel camí de mules que

en facilitave (i motivave) l’accés, quan estaven en marxa les mines. Els pins, des

de luego, han medrat.
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Foto 965: A la Señal de Biadós, treballs amb maquinària semipesada per fer

una  captació  d’aigua  pra  una  cabana  i  corral.  Al  fondo  el  massís  de

Posets/Lardana.

Foto  966:  Posets/Lardana  (3369m)  des  del  coll  d’Aygüestortes.  A l’extrem

esquerre el coll de Gistaín o de Benàs, a la dreta els pics de Grist/Eriste.

7 d’agost de 2006. 

Au, récord atra vegada! 2510m pr’amon, 2105m pr’avall, tretze hores i mitja... amb

quatre parades de més d’una hora. 
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Primera parada ha sigut Parzán, cafè inclòs. Ah, mitjons nous, quelle luxe! Això ia

hu hera dit. Pero no els hera provat! Después a peu carretera amont i pista amont

casi sense parar hasta el Paso de los Caballos, que ia el coneixeva, i allà una hora a

la cabana, i uns mallorquins, i acabo per fer el cigarret i tot... Avall a Biadós; amb el

calorasso apretant i allà pausa cafè, i Joaquín que de io no (claro) però de Maria se’n

recorde,  i  m’envie  pel  collado  de  la  Señal  de  Biadós  (la  ruta  del  Bachimala)  i

n’avanço molt més; després a nivell buscant sendero que no existís hasta el collado

de Aguastuertas (pr'això serà que Veron t'envie pel fondo de la vall).  Allà hi han

posat  uns  cartelismos  sobre  els  traginers  que  són  tope  nous  tope  luxury,  ahir

semblaven noguers però avui l'hai tastat amb la pallaresa i deu de ser iroko o cosa

d’ixa; durarà molt la fusta però les fotos antígües gravades a l’àcid en metall ia han

començat a desaparéixer, i això que semble el primer istiu i els tirafondos són “de

cabezal antirrobo”. Mira quina estratègia pra donar in situ els referents paisachístics

que io parava boch pra trobà'ls a l’arxiu i al mapa. I en arribar a baix del circ, io

cantant de cara al foscant, m’apropo a la gent que ia hera vist; ells no, i flipen perquè

no entenen d’aon baixo, ara, i són Pepe i Carlos i els seus fills (cusins) Héctor i

Johana;  i  successivament  m’han anat  convencent:  dàtils,  llom embutxat,  cigarro,

parmesano, carajillo de whiski, cigarro, txicolate... i gran conversa i companyia, i

fotos que m’han fet posant sobre un roc, vestit de malles de colors, convençut que

me les enviarien al curreu virtual un dia. (Cosa que surtive a cuento perquè diva que

serie majo experiment travessar el Pirineu sense càmara demanant a tothom que ti

trobes que ti retrate i t’envie la foto, repartint tarchetes amb un email, si podrie sabre

com col·labore la chent)  (mai mi va arribar cap missatge amb la foto feta per la

càmara  de  Johana,  mecànico-química  com  la  meua). Hasta  que  els  carnussos

conseguissen que se mi faigue de nit baixant la fabulosa vall d’Aygüestortes (brutal!

kiwi! no-man’s-land! ni pescut!)(vaia taja!) i ni rastro de la cabana... i menos en la

nit-nit! No entenc perquè no m’hai quedat al seu bibac sota les estrelles... En un

planell intuïsso una llum de tenda, m'allunyo intentant no espantar-los (a io, un tipo

cantant en la nit, m’inquietarie...) i acabo fent bibac entre dos rocs... i a deu metros

d’un atra tenda, hai vist avui. I io cantant les meues cançons... pus si han dut flipar!

Bibac penible, el que més, el plàstic empapat per dins i aixut per fora, mig fret (ara

sé pra què porto tanta roba) aixit que a les set i mitja ia estava en marxa, xino-xano,

amb el primer cafè amb pa i les primeres cançons, i els de la tenda no sabran si hu
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han sumiat o què. 

8 d’agost de 2006.

Prenc a Pouchergues un camí de carrilet, m’encanten els camins a nivell! El segón

cafè, al barrage de Caillaus, en una casa sense teulat que tinive quatre focs (? Un

menjador-refugi de currantes de la obra, bastant antigua). I allí tamé tomata i cafè i

cigarro... long arrêt: el temps està poc clar. I quatre madrilenyos que allà mi troben.

Tanmateix, agafo el portante i passo el coll de Gourgs Blancs, i ni rastre de la neu,

molt  poc gel,  testimonial,  només pra púguer  dir  “va haver-hi,  allà  en temps,  un

glaciar...” Allà mi pille l’aigua, poqueta, però la boira molta, i de fita en fita, que no

si pot fer re més, nar fent; io ia veic que me’n vaic més al nord del compte, però què

hi fotràs! Surto de la boira un instant i veic un llaquet... Per la forma, inconfundible,

é Sausset (o Saussat). Intento evitar de baixar-hi, perquè veic el camí del refugi del

Portilhon, però re, m’hai jurat a io mateix que mai faré un pas que no puga desfer...

així  que mi  toque baixar.  Tot  lo  dia  animant-mi  i  agraïnt  a  l’esprit  del  coll  que

m’haigue deixat passar (oh, La, La!). I re, puio al refu del CAF Jean Arlaud/Portillon

com una flecha; la broma é tal, que pregunto, i hi ha un puesto pra io, aixit que el

prenc, i mi quedo començant per la misdiada reparadora de bibacs...  ia està bé...

Avui, per la tarde, el vent ha apretat força i la broma no ha marxat, i encara s’ha

posat a ploure més fort... 

I m’hai crujit una sopa del refu sol arribar, amb molt pa, i estic ara amb provisió de

pa, amb el que hai guardat i el que hai pidolat dels que sopen a la meua taula... Aixit

que avui  “només” hai  fet  1665m de puiada,  i  1250m de baixada,  en nou hores,

apenes una hora parat. Donen bo pra demà, no hu semble però esperem... 

M’espere la puiadeta al coll, després llarg descens per Remuñe (res de Lliterola),

Aigualluts i fer el Mulleres por fin en fin després de misdia, i al refu de Mulleres a

txaure... Hi arribaré segons previsto? Hi harà concert? Tot quant, demà, que serà un

atre  dia,  i  els  holandesos  de  l’habitació  si  posaran  el  despertador.  Gran  jour  de

montanya, el d’avui, però de fet poques vistes. Però gran jour. 
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Foto 967: Preciós el nou refugi d’Aygüestortes que no vai trobar.

Foto 968: Una casa amb quatre focs i el mig buit barrage de Caillaus. Al fondo

el camí que va al coll dels Gourgs Blancs. 
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Foto 969: Lac des Isclots, blau glaciar, vall de Gourgs Blancs.

Foto 970: Llac superior i coll de Gourgs Blancs, i les morrenes que queden del

glaciar que desapareix. 

9 d’agost de 2006.

Que é la jornada 17, i en seran 1885m de puiada i 2000m de baixada, en onze hores

menos 2h en tres parades. 

Surto tard... Resulte –Oh desgràcia– que avui m’han hagut de despertar, perquè era

io  el  que  roncava  i  tiniva  a  tota  una  habitació  desperta...  És  que  tiniva  molt
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cansament  acumulat...  No me  hu podeva creure,  però  tampoc  han  semblat  molt

enfadats. Bueno, io hai sigut víctima moltes vegades. Però just m’ha despertat el que

m’here donat el pa...

I re, passar el glaciar del Cabirols o Cabrioules, que poc més que morrena é; i pel

mar de piedras increïble del Lliterola Superior (Ibon Blanco, en diuen), replego una

llastreta granítica casi negra que fa 20x20cm, quadrat perfecte, i deu fer un kilo però

me l’amporto de llastre  perquè mi sento cansat (sic).  I  crec que faré  dit  des de

l’Hospital de Benàs, cap a Castejón i les Bordes. Tot baixant per Remuñe, hasta mi

fumo el radé Pielroja pra confirmar-me-hu tot  quant,  pra  dir-mi ia  està  bé,  molt

desgaste, tal i qual. 

Foto 971: Llac i refugi del Portillon des del camí al coll de Lliterola al sud del

Cabrioules.  Pics  d’esquerra a  dreta,  el  Portillon  d’Oó (2913m) i  el  Pic,  i  el

glaciar; Gourgs Blancs, Clarabida i Bachimala. 
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Foto 972: Un dels racons més al·lucinants, llunars, o espaterrants del Pirineu:

Ibon Blanco o de Lliterola superior. Observeu encara el pentinat de les pedres

pel glaciar. Pel frente si gire cap a Remuñe enlloc de seguir l’aigua. 

Foto 973: Vall de Remuñe des del cap, i vista a l’Est del camí per recórrer... ixo

dia mateix.

Però mi trobo quatre maños autèntics, i m’unisso al descenso d’ells, i m’animo tot

enraonant; quan arribem a l’asfalt m’oferissen baixar-mi a Benàs, birra incluïda. I

dic bah, no, merci. Perquè, mirat bé, la línia pintada al mapa quedarie molt llecha,

encara que la “Maladetas’ region” la conega prou. Valoro si tiro cap a Salenques o

hasta si passo per la Picada cap a l’Artiga i mi fai recullir a les Bordes de la Val
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d’Aran.  Però  no  són opcions  bones:  la  millor  é  passar  pel  cap  del  Mulleres  en

travessia, 3010m, un pic que vam intentar amb Ivan als quinze anys i mai més...

Eren les dos quan passava per l’Hospice de Venasque (diuen els mapes antics), més

tard, plat d’espaguetis i cafè al chiringuito de la parada de l’autobús de la Besurta;

gran sorpresa al  prat  de damont d’Aigualluts:  “la estesa increíble  del ramat  dels

benasquesos, més de mil  cinc-cents caps! Uns amb els peus al  riu,  atres peixent

paisatge  amb les  càmares,  atres  amb la  sombrilla  o  amb la  pilota...”  Aixit  é  la

impresió que vai tindre. No hi cap el bestiar quadrúpede perquè està ple de bípedes.

“No hi ha ramat més difícil/ que el bestiar de peu calçat/ capritxosos, amurrien/ els

turistes de ciutat/ prou que hu troben maco tot/ la digodigodigodigo/ prou que hu

troben maco tot/ si el que hu ven é lo Peirot”. Ixa estesa de turistes é la foto que més

mi penedisso de no haver fet.

Però nava amb el coet al cul, i a les sis i mitja de la tarde disfrutava de la soledat al

pic  de Mulleres,  aon el  tallet  de xurís  i  el  verdaderament  radé de txicolate,  que

pr’això  hera  guardat.  Solitud,  acompanyat  pels  fantasmes  amics.  Infinitud  de

destins... 

Foto 974: Massís de Maladeta (Aneto, 3404m) des del cap de Mulleres (3010m),

glaciars entrevistos. 
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Foto 975: Vall de Mulleres, amb tres estanyets, i a la dreta Pics del Feixant i del

Mig de la Tallada, famosos pra’ls pirineïstes del gel. Al fondo de la vall,  les

obres del nou túnel de Vielha. Centrat a l’horitzó, massís de Bisiberri (3030m).

Hi ha qui diu que cal dir Molières, en occità. Busqueu el refugi, una minúscula

taca toronja vora el ressalt de la vall. 

Tanmateix, al refugi lliure de Mulleres (2360m) hi here un xicot, Enric, que n’é un

“local”, i m’encante no trobar-me-hi sol, podre dir a algú, “és que vinc a pas molt

llarg des de fa dotze valls”. Ell ve a Mulleres des dels cinc anys, hi ve sempre, i ha

marxat durant la nit, amb la lluna plena, diu que no hi ha re que el faigue sentir més

ple,  els salts a la carrera amb ixa llum. I io aquí estic, amb la calma del dia de

reposo; ista nit concert;

Ista nit passada somnis molt voltats, (...) i de festes aon les peluques no eren nostres

i io entrava amb el totxos de caminar a la discoteca i fatxes que mi foteven a fora i la

poli.

I ací de matí piant piades, i volent recullir la basura que al refugi si trobe, hasta que

pels  exteriors trobo El  Basurero,  el  dipòsit  de molts  anys  de llaunes i  botelles i

plàstic  cremat.  I  no  si  veuen els  directament  proporcionals  kilos  de  defecacions

humanes que la minsa cleva d’un radi no gaire gran ha hagut d'absorbir. 

Llavontes é ben vritat: El refu mateix é la basura, un refu de ferro pudrint-si, deixant

anar  trossets  de  pintura  toronja  amb  òxid,  centralitzant  la  porqueria  dels
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excursionistes... Ixa funció fa: concentre la merda, fa que no estigue microdispersada

per tota la vall de Mulleres. Però: si no hi fos, el total de basura serie molt més petit.

I que no si queixe digú que acusa els excursionistes: É un refu alt, no n’hi van gaires,

de domingueros. Lo que passe é que cada mica de basura que ha quedat en cride a

una atra mica. Hasta que ia ningú pot abastar a recullir-la tota. Com m’ha passat a io,

que dessistisso. I la única funció bona que li quede a aguet refugi é contenir una

ràdio de socorro.

I io acceptaria gustós que primer retiressen els guardats i encabat tots els lliures, de

refugis, i carregar la tenda per un Pirineu que recuperarie una magnitud de salvatgia

que mos farie caure ovaris i collons a terra. 

PYRÉNÉES LIBRES, diu la pegatina, i me l’anduc, perquè é misterio pirenaico a

resolver, i la llum no mi dóne pra una foto.  La trobaré l’any següent al suro del

refugi  d’Amitges,  enlloc  d’una  ovella  té  un  cadell  d’ossa.  Qui  deu  ser  el

revolucionari o activista que va empegant això? Quants anys deu fer? 

I  bueno,  piaré  la  línia  als  mapes,  i  avall  cap a  la  boca sud del  túnel  de Vielha,

Conangles Hut i  el Resort de la Universitat de Barcelona aon Javi està currant i

potser mi convidarà a cafè. Fin serà de la primera part de la HRP, i com diu Veron,

“on a fini la moitié, et les bien principaux difficultés”...

Foto  976:  Refugi  de  Mulleres,  base  molt  freqüentada  per  a  l’iniciació  al

muntanyisme hivernal. Noteu el mal estat de la pintura, cosa que no té remei, i

l’abocador en primer terme. 
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10 d’agost de 2006.

Aixit que mitja etapa, la 18; 5m puiats, 800m baixats, una hora i mitja de passeo...

Del refu de Mulleres al UAB Center o Xalet del CRAM, i ací m’hai quedat, que hi

ha  hagut  cafè,  magnífica  dutxa  calenta,  i  cigarrets  amb  Javi,  i  el  text  traduït

d’Estrabó sobre els pirinencs de fa 2000 anys. Que l’hai copiat a la llibreta en part, i

me n’oferissen fotocòpies.

Realment,  mirat  als  miralls del Cram, no m’estranye que m’haiguen pres per un

pordiosero... Amb la motxilla calçada i els totxos, si veu clar què sóc, però sense, la

samarreta  ultrapollosa,  el  cabell  més  que  brut...  Estic  fort,  a  la  vista,  molt,  mi

semble, però m’hai crujit absolutament tot el greix. Estic molt molt flaco...

13 d’agost de 2006.

Aixit que mitja etapa tamé; del pàrking del refugi de Conangles hasta l’abric-bauma

que van arreglar el 2001, aon hera txagut l’octubre o novembre de 1998, quan vai

travessar sol el Bisiberri sud cap a Caldes. Tinc una foto del bibac de llavontes, aixit

que mereix fer foc, l’ocasió. 

Avui puiats 500m, baixats 65, en dos horetes.

Hai  estat  80  hores  parat,  que  són  tres  dies  i  pico.  Un  dia  a  Radio  Tarifa  a

Huesca/Uesca, amb tota la family d’amics, i tanta festa i tant ball, que divendres

tiniva agulletes als hidràulics. Encara que potser eren per parar de caminar. Règim

de vidella, verdura fresca, ous, dolços, fruita; menjar a saco pra recuperar, que la

bàscula mi va dir 74kg a l’arribar, i avui 76 antes de dinar, que ia é millora. Bueno,

això igualé,  bon descanso! La següent nit,  sol as Bordes fent cartes a internet,  i

deures pra’l setembre. Ben tard. I l’atre dia, cumpleanys de mon pare, els seixanta, i

Eva here montat un audiovisual de la seua història, i en diu, dels seus fills: “Andrea

es va llicenciar en Farmàcia i en Benicàssim. Xepp es va fer ramader i papà. Xavi...

bueno. És geògraf, alpinista, professor, viatger, guarda de refugi, pensador, (...) els

seus pares no saben què és, però creuen que un dia acabarà la tesi i serà doctor.” Ets

molt generosa... Ia m’agradarie prou ser tot això a la vegada, i més coses si si pot...
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A la nit de dissapte vam nar a Pont a vere un grup de tango amb cante hondo, a fer

unes birres encabat de sopar, visita de Rodri i Eli. Aguet matí de dumenge hai fet la

motxilla sense pressa, i ham dinat tajín amb els bordenyos, que m’han acompanyat a

Conangles. A les sis hai arrancat a caminar ben poc a poc, deixant-mi adelantar, i

crusant recent-tresmileros que baixaven despeats. Hai preguntat,  i  al  refu hi here

penya, i hai triat bauma. 

Un n’hai vist, de sospitós d’estar fent Alta Ruta amb kets i sense esterilla. Sé que si

pot fer amb un terç de la mochila que io porto, i no obstant la porto encara, i satisfet,

com si encetessa un pateo de dos mesos a Patagonia o Katiritiri (salvat el fogó de

gasolina).  Ha sigut el  moment d’apuntar  la  llista  definitiva de lo  que porto a  la

motxilla.  Ah,  i  no hai  descarregat  la  càmara,  perquè hai  trobat  que  Xepp tinive

nosequants Velvia verges que ia harien d’estar revel·lats. A bones hores... 

Precaució, pra no engegar amb desnivells massa jevis: són les dotze i encara no hai

començat a caminar. Dia 14, això é lo de menos, setembre deixa-me’n un, deixa-

me’n cinc! La motxilla pese! serà això. Molt menjar, i hasta passat Tavascan, poc en

gastaré... oh, puc anar per lliure perfectament. Però faré el reconeixement de la part

sud dels Carros de Foc fardant de motxilón. 

Podria prou dir, si sumo les etapes del dia 10, del 13 i d’avui, que me’n surt una de

normal. Aleshores avui serie jornal 18 en el descanso de misdia. Probablement cap a

la bretxa Peyta. Prepara-ti pra més de mil cinc-cents metros, si vos nar a txaure al

Llong...
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Foto  977:  Cabana  arreglada  a  la

bauma  de  l’estany  gros  de

Bisiberri. 

Foto 978: Els meus arreglos al davant de la

bauma: assientos i taula pra estar-si a fora a

plaeret.
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Foto 979: Estany gros de Bisiberri des de la bauma, que no é sola, amb restos de

la  pleta  que  la  completave  com  a  infraestructura  ramadera  des  de  temps

indeterminables. Al fondo, Salenques. 

Bueno,  fai  una  foto  perquè  hai  estat  de  obres  a  l’ereta  de  la  bauma,  intentant

conseguir cinc asientos bons i un tamburet i dos espais pra fogonet i coses... Bona

remenada de terra  i  pedres,  i  m’hai  protegit,  aguantant  la  respiració,  tant  de les

aixurdigues com dels vidres trencats. Molts vidres... Io  espero que el pastor no hu

trobe malament, perquè segur que els coneixo, però crec que no hu firmaré, ia serà el

temps qui hi digue més que io, de la funcionalitat de la verandah. En tot cas, hi ere

un tarter de rocs, i ara estan més ben endreçats. 

El temps, que no é chuche ni é re. L’hai deixat passar... En cada transecte, semble,

trio un refugi agradable i solitari pra descansar i repetir nit de bon son... Ahir vai

dormir bé, avui millor, en ista cabaneta que mi jugo que va donar nom a la vall. La

vall  de  la  pleta  nova,  bisi  berri  ara.  Falte  que  ploigue  pra  rentar  la  obra  feta.

Repetisso nit, perquè vai deixar estar les fites que mi portaven al Coll de Tort de

Rius, sense donar-me’n compte, i  mi vai apropar a dos collets de la “cresta dels

diables” (Collet de Conangles-Tuc de la Contesa). Obsessió pel jalo, de tornada vai

saquear el menjar abandonat pels que baixen petats del seu primer tresmil, al refu

lliure de Bisiberri, i me’n vai nar a la meua bauma a seguir menjant. Serà que els

descanso de tres dies no ere suficient pra recuperar el pes i la força. Al planell de

l’estany hi here tres tendes amb tres gossos, un bibaquista solitari que arribe a les
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nou de la nit, i al llevar-mi, dos tendes més... Io hai obert els ulls per una clara veu

que hai sentit a les 8 i mitja, !..A...I¡ El meu nom, cridave? femenina, la veu; en fin,

no ere per io, o simplement here sonat dins del meu cap. Mi va pescar, la veu, just a

temps d’un somni delirant, molt estrambòtic. 

I pues la metàfora ahir va surtir clara, en el caminar. Motxilla massa grossa, cigarros

de bon matí, no mapa? Vuelta atrás, inteludios pensativos, emprenyament amb io

mateix, i no avanço. Si prenc el GR i sé aon vui anar hi arribo però xupat. S’escriu

una tesi, Xavi, com si fa una travessa del Pirineu, sabent bé aon vas. Al txeco ia no

el  pillaré,  que a ell  l’hai donat cinc dies de ventatja.  A les amiguetes françaises

potser sí? Io crec recordar que el finde isto passat els nòvios les avituallaven al túnel;

si avui som dimarts... dos dies, les pillo a Andorra, o antes de Ulldeter, segur. Ia no

vui córrer, però en vui avançar.  Coste reencaminar-si:  pues amb la tesi igual, no

deixigues estar el llapis dos dies seguits, que después no en recordes el pes...

Aixit que ahir vai vai fer “cosy hut: rest day: side trip”, 675m amont i avall,  sis

hores, tres parat al refu de Bisiberri revisant les piades i veient-ni l’ambient. 

Aixit que cinc dies sancers més tard d’haver passat pel tuc de Mulleres, encara podré

dir, perquè ha fet quatre gotes que mi volen convéncer de fer otro cafè, i liquidar el

gas vell, i fer un cigarret i tot, coses que mi faran surtir a les onze, tal com vai arribar

al  Cram  de  la  UB,  aixi  que  encara  puc  dir  “today  is  day  18  of  the  Hendaie

(Ondarribi) – Banyuls (Cap de Creus) traverse”, i no miento: cada qual si trie les

seues regles, amb les seues trampes, en la esportivitat i ètica que l’agrade. Així, io no

demano  a  ningú  que  faigue  n-cents  kilòmetros  a  petroli  pra  avitualla-mi

setmanalment o hasta diàriament...

Au, en tres dies estaré saltant crestes a un ritme que ti farà olvidar istos interludios

tan pendents... m’atipo massa a cada enta... però no passe re. Tamé mi podria quedar

en  ista  cabana troglodita  quinze  dies,  amagat,  i  escriure  io  que  sé  quina  de  les

històries...

Però mi cal vibrar amb-en el Pirineu, físicament...

Encendre  el  cigarret  i  arrancar  a  ploure  en  sèrio  é  una  sola  cosa.  Tempus  est.

Polaines, poc amagades són. Escrivim.
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“METODOLOGIA EXPERIMENTAL EN GEOGRAFIA HUMANA: APLICACIÓ

DE LA MEDIANÇA DELS PAISATGES A UNA ORDENACIÓ DEL TERRITORI

INDEPENDENT. UN PIRINENC ALS PIRINEUS COM A CAS D’ESTUDI.”

(nota: no t’olbídigues de parlar dels Pirineus dels dos naturalistes tramperos gallegos

de Jaca que recorreven valls mai visitades col·locant trampes pra’ls petits carnívors,

l’istiu sancer llevant-si diàriament a les quatre a.m.)

A fondo. En isto viatge a peu hai de perfilar bé la línia del pròxim viatge a text.

(Primer tro! N’hi ha que deuen volar cap al Tibet ladaki!) Güellacrestada i Contraig,

ports molt perillosos quan trone... Aprete l’aigua lentament, si sent que en ve més. Si

haguessa fet surtida temprana, el primer tro m’hagués pillat a Güellacrestada, mal

puesto... De tota manera empacaré la motxilla i veré què passe. 

Foto  980:  Un  barranquet

encimentat  completament  vora  la

nova  morrena  artificial  que  han

deixat les obres del túnel de Vielha.
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Foto 981: La morrena artificial de les obres del túnel... Diuen que diuen que no

en quedarà ni rastre, que tot hu recompondran... I lo pitjor: una màquina ho va

refer i, com bromeava en una de les arengades d'ORC, va distribuir amb aire de

casual els blocs de granito sobre la cleva tot just sembrada de nou. Ho haguessen

deixat espedregat, no?!

Foto 982: Cafè a l’antiga centraleta hidroelèctrica de Conangles, abandonada,

que donave llum al túnel en origen. Ara servís encara de refugi lliure. 

De moment no passo el port perquè m’hai canviat a eixut al refu de la Restanca, hai

parat a pendre-mi una sopa i un mai, i ia verem després.
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Després, són les sis i mitja, i això no amaina... aquí mi quedaré, ia m’han donat llit i

tot, no sé si com a “guarda de la zona” tindré hospitalitat gratis, però m’é ben bé

igual.

Avui hai fet pues 1085m puiant, i 1035m baixant, en cinc hores i mitja, i puntue a

etapa, é la normal que ressenye G. Veron, lo que diva, dia divuit. 

Demà a Bonaigua...  io triaria Amitges, passant per baix (Negre-Llong-Colomina-

Blanc-Mallafré-Amitges) però com que é molt llarg, potser hu trenco a Colomina,

aon crec que seré ben vingut, ben arribat...

Mai si sap quin serà el ritme bo pra un pateo, mai si sap... de fet a io ara què més mi

té... aquí avui demà allà o més enllà, una que dos etapes... Ni mirar-mi quins llibres

si poden ullar en isto refu, ni provar de fer-mi el sociable... Io m’hai arraconat, i no

entro en les converses... io sense formatge, sense dolços, io amb lo just i la motxilla

no s’ha alleugerit cap... Bueno, un poc sí... i tantos puntos suspensivos, què serà... I

io  que  a  tant  francès  no  hi  arribo,  i  que  de  sobte  veic  el  viatge  en  tot,  i  sóc

l'autoestopista pirenàctic parant al barcos anclats enmig d’isto mar d’oles pètries, a

uns els demano gas a vere si mi salven la vida, a pagar sempre se hi està disposat,

sempre cal esperar-si lo pitjor pra la nit de demà... esperança en...

Tot puiant, m’imaginava a io mateix carbonitzat pel llamp ferotge, cendra dissolta en

aigua escolant-si, i la roba i la motxilla senyalant-mi intactes... tot constarie en ista

llibreta...

Acabada la sopa, hai pugut llevar els ulls dels plat, i tres bancs més enllà... Claire i

Florence i el germà de la primera! Vai arribar al concert i les hai deixat recuperar el

pas meu... pero ací seguisso arraconat. “Si vas pel sud, demà despido atra vegada”.

Pues serà si el “Ovellapunki La” si deixe honorar... Els camins estaran sols, si plou.

Uns alemans o què sé, encamisats i fargats com veritables alpinistes d’altra època, i

quan naven a fora tots igual de gran marca i nou equip, hiperpros, i diven (que sé

llegir alemà als gestos, io) “vaia tela isto smelly hipi que si fa el sopar i mos plegue

el mapa sense permís”... Valtres que vos deixeu el mapa estés pr’astí i penseu que

qui més pague en la factura final é client més bo; io cargo menjar, enlloc de roba...

Ai, ia en sabeu, de viure bé, carregats de euros dels bons... i tot hu feu pra vindre ací,

montanya de l’atra punta d’Europa, a jugar a cartes... a cartes! Què ti semble? ni que
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fos el quart dia de asedio sense ixir!

Foto 983: Abric de l’estany de Mariolo, vall Fosca. Arreglat a principis del s.

XX pels obrers de “la canadiense”, però abric segur des de temps immemorials.

Amb forn. Però sense llenya. Hasta 20 places?

16 d’agost de 2006.

Restanca– Güellacrestada – refu Ventosa del Negre – Contarig col – refu del Llong –

Dellui col – Colomina. A tots els refus ben acullit. A Colomina, tal com arribo, com

que el Marc està fregant, io de cap a la Pica, així podem txarrar, i al matí mi llevo,

cafè i directe a l’escombra, ista é la confiança que m’agrade que mi facen! Tal com

mi sento a sopar, directe al bistec de potro! Etcétera.

Que han sumat 2070m de puiada, 1785m de baixada, en 11 hores, menos una i mitja

al Negre, i dos al Llong. El Marc m’ha pres la motxilla hasta el Blanc, i allà han

flipat,  arriben  dos,  el  xic  cargat  i  amb  kets,  el  gros  amb  botes,  totxos  i  sense

motxilla...
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Foto 984: Un guarda de refugi fent visita al Refugi J.M. Blanc; Estany Tort de

Peguera (d’Espot).

17 d’agost de 2006.

Amitges! 1295m de puiar, 1350m de baixada set hores, dos parat. 

Oh, a Amitges,  tot  bé,  en coneixeva la maioria dels currantes,  i  Willie i  Valentí

amics, ració doble d’espaguetis, i el segon txurís vam encetar. I ben bo va surtir. Que

això mai si sap.

18 d’agost de 2006.

Avui mega-bol de pa amb colacao, i colocao i amb Willie, per dalt cap a Pla de la

Font, allà torradeta i beure amb el Tom, i encabat baixar per la picorra del Tom cap

al Prat de Pierró, i enradere a Sant Maurici a buscar el cotxe del patxi, que m’ha fet

aventón cap a Tavascan, però com que la volta del Pla de la Font ha sigut bona i

rígia i veloç, 1330m puiant, 1795m baixant, 3h30’ d’Amitges al Pla de la Font, i 2h

d’allà a Sant Maurici... O sigue que el aventón no é trampa! Mienten! 

Bueno, la rentadora dóne voltes, dutxat, carregarem mermelada de casa; i lleteta i la

motxilla eixuta i les botes engrassades, a acaçar es meues ami
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19 d’agost de 2006.

Mes amiguetes franceses... me les hai trobat a l’estany de Romedo de baix, a vere si

acampaven,  han dit...  i  io,  mi reino daba por una tienda!  ...no,  bé està,  i  m’han

aconsellat que baixar avui a Boavi pra txaure a Baborte ere locura, que millor anava

a Mespelat. Aixit encara mos verem demà! (sumio io que amagaven ixa intenció) I sí

que hai trobat abric a Mespelat, al límit del negre. Lo malo de caminar tant é que no

pots anar a dormir aviat ni que vulgues, de fart. 

Foto 985: Ada de Tavascan pels voltants de Noarre.

Foto 986: Estanyet quasi-colmatat de Guerosso inferior.
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Foto 987: Bunica cascada a l’estany de Guerosso superior en un umbral del

glaciar. Entre sol i ombra, un caminant al camí.

Foto 988: Estany de Certascan, represat, un dels més grans del Pirineu en tot

cas. Massís dels Tres Comptes i de la Pica d’Estats.

81



Xavi Farré i Sahún. Tesi doctoral. 4/8. Annex principal 3/3

Foto 989: Estanyol pel riu de Guiló. Éqües a remull peixent el tenro.

Bon, avui Rosanna m’ha fet un aventón des de Tavascan a les bordes de Noarre, amb

Ada, i allí hai començat a caminar a les dotze, i n’hai atrapat varios, d’echarpistes; al

refu de Certascan m’hai trobat al Basco de Vilafranca, el que va puiar a brindar-si de

mosso a Amitges, però el cafè me l’hai fet io, i m’hai defensat del ruc (que s’ha

menjat la càmara d’un echarpiste jubilat i amb boina). I hai vulgut buscar el camí

directe pra nar a Boavi però hai fet molta volta per una pista, i vet ací que mi trobo a

Cla prenent el sol en biquini a Romedo... i penso de repent que si istes mosses no

existiguessen, me les haguessa inventat! Ai que a fe!

I aprop n’hai trobat dos de pendejos, que mi diuen si puesto pra acampar, si perill de

visita de forestals; io els comento naturalment que aprop hi ha dos francesetes que

acamparan, i ia s’esvaloten, i fijo que han nat a emprenyar-les poc u molt. Més que

por a la seguretat d’elles, é celos lo que mi cou ara! “Il est un sage decission, d’aller

a Mespelat” m’ha dit exactament, potser sí que sumie troba-mi demà? Ai que caic

que caic! 

Avui en tot cas, jornal 22, 1745m puiats, 1495m baixats. En nou hores i mitja. Dos i

mitja parat. 

Tornem a entrar en mitjanes altes, colega! Ia te hu vai advertir! No te hi trenques,

emperò, que ara vas carregat! Demà el petit dejeuner serà tan llarg, vista l’hora, que

mi deixaré atrapar... o m’haré de deixar atrapar a Andorra... què majo que é jugar a
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jugar...

Foto 990: Riu de Guiló, a baix, l’estany, tamé represat, de Romedo de baix.

Foto  991:  La  boira  acaçant  el  qui  allargue  les  jornades  aprop  del  coll  de

l’Artiga. 
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Foto 992: Autorretrat borrós, camí de Mespelat. 

20 d’agost de 2006.

Ista nit, als somnis... cases velles, i dones, insistentes les unes, esquives les altres...

què serà, això... si io nava ben fumat, com puc sumiar tant...

Orris de Mespelat. Tants que vulgues, n’hi ha. En conto deu de grans. Amb cuberta

de falsa cúpula clevada, amb porta peruana de un metro, una només n’hai vist amb

candau. L’abri que marque el mapa é un orri reconstruït, amb xapa de calamina i

wallmate, un poc cutret. Enfin, útil, obert, i sense fem com els atres, tauleta i tal. I

hasta les deu no arranco, avui. Potser encara me hi enganxarà el pastor...
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Foto 993: Abric modernitzat als orris de Mespelat.

Foto 994: Un dels orris de Mespelat, amb tres estances, cinc metros de fondo.

85



Xavi Farré i Sahún. Tesi doctoral. 4/8. Annex principal 3/3

Foto 995: Sis orris de Mespelat, dos amb llosat (desaparegut) i no de cúpula. El

de l’extrem dret tinive un foc molt majo, 

Foto 996: De la llibreta de camp, foc citat a la foto anterior. Mespelat. 
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Foto 997:...  i  l'inevitable dipòsit  de llaunes velles,  noves,  i  plàstics.  Orris  de

Mespelat.

Surto  de  la  cabana  i  venga  fer  fotos  als  orris  increíbles,  i  ara  sóc  parat  a  la

passarel·la, a alleugerir de mermelada i d’herba. Ací compto els barranquistes i són

multitud, en un rato.  I ací  millor que a la cabana espero les mossetes i mi poso

crema. 3 barranquistes independents. 12 pax amb guide. 4 txavals de divuit anys. I 5

6 7 8 a radé, incluses txavaletes i el guide. Amb esclops verds típics françaises (els

típics de corral; els guides els han dut adaptar). Deu de ser un canyon famós. 7 més,

família, que semble que van a buscar la source pour en profiter plus.

Foto 998: Espectacular microgeologia al mig del camí, vall de l’Artiga.
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Ia m’han adelantat! Ia mos verem per la vida! 

El pa, a Monicou, i un tros de Gruyère i un del país de vaca, i el tot hu hai trobat poc

car. Avui hai fet sopes amb pa de Llesp, encara si deixe llescar, é de una setmana...

amb un bolet-sombrilla d’ixos i panses i alls i verduretes sofregit tot primer, i al final

un punt de cuscús pra rellenar els huecos. Curry, orenga del lugar...

El lugar é la cabana arreglada (el porxo, només, de fet) dels orris de Tinyalbú (o

Tignalbu, o Tinhalbú, o Tinhalblú); hi ha una desena d’orris força grans, i ben vells,

estimaria segle disset, i encara una dotzena d’orris petits amb les portes tan xiques

que no si sap si é que ha baixat la construcció o ha puiat a fora el terreno o que

expressament els van fer així, com a caves pra nar guardant els formatges que feven.

Que això ere un complejo quesero, està molt clar. Però me’n recordo dels orris de

Soulcem, propers, i istos d’ací són molts, i la valleta lateral que exploten molt xica,

comparats amb la capçalera a Soulcem...  pot ser que ixo fos privat d’algú, i que

Tinyalbú fos terreno comunal aon cada casa del poble o varios pobles (cas que fos

un ampriu comunal), i n’hi van podre fer totes les cases, d’orri... Encara si marque la

secla que portave aigua als cabanes pra rentar i a les caves pra refrescar. Avui dia,

l’orri nou é una cabana, però de pastor potser només puie l’eqüasser, els orris vells

servissen de refugi als ovelles. Té placa d’inauguració, font, cal i canto, txapat. Io

dormo al porxo, després d’havre-mi traslladat amb aigua i tot a l’orri de més amont,

ben conservat, però encabat m’han fet por les puces i me n’hai tornat avall. 

Foto 999: Una part dels orris de Tinhalbú (Tinyalblu), Monicou. 1800m.
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Foto 1000: Planta i alçat d’un dels orris de Tinhalbú.

Allà són ara, que els hi hai enviat, dos echarpistes, que han arribat quan pensava que

arribarien dos mossetes... Dos xicots molt autèntics, un ros flac i un ros gros, que

van  surtir...  el  15  de  juliol!  Això  é  pendre-se-hu  amb  la  calma!  “Pour  marcher

beaucoup, c’est mieux d’etre seul”, claro, aixit é, perquè mira, avui que hai parat a

les quatre de la tarde, pra variar, m’ha surtit un metratge com el que ells deuen fer de

mitja, i com les meues pròpies mitjanes d’altres transectes de camp: 810m de puiar,

795m de  baixar  (set  hores).  Però  demà mi  toque una  triscada  que  ia  hu  sé,  en

principi no é difícil arribar a txaure al refugi de El Sorteny, penso que si diu, i potser

podrem reaprovisionar formatge i pa i oli a El Serrat...  no sé cap...  Crec que en

realitat vai amb la minja clavada hasta el Pas de la Casa, o si apreto de buit una

ració, hasta travessar la Cerdanya, que é dia antes de Ulldeter, puc txaure a la cabana

de fusta canadian style que mi van contar a Baciver, o un atre que hi ha... A la vall

d’Eyna no hi ha refus, i no se hi pot txaure (ejem) per sota de dos mil metros.

21 d’agost de 2006.

Dotze hores de caminar, però amb parades llarguíssimes amb Damien i Florian, que

els hai atrapat fent el cigarret a dalt del Malcaras, i ia ham seguit plegats. N’ham fet

1525m puiant i 1585m baixant. Camino dos dies amb ells, i pr’això no hai escrit re.

Són coses que passen. Dels orris de Tinhalblu a Estang Fourcat, que té un refugi del

CAF molt alt, d’ixos que no semblen una casa, i que tot l’hivern està sense guarda...

Els xicots han vulgut prendre una cervesa; a quants euros no hu vui ni pensar, a més

que a Amitges, a casi cinc-centes peles! i ademés, el guarda, “distretament”, després

de cobrar la meua al servir-la; i havent io ofert als xicots un bon pessic de tabaco de
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liar pra que ressistiguessen hasta Andorra, tan proper, i no compressen al refu un

paquet de liat per... una obscenitat d’euros, m’hai pensat, “té, ara ti voldran pagar la

birra”;  però  no hu hai  dit,  i  com diva,  “distretament”  el  guarda  l’ha  cobrat  dos

vegades. La primera llauna que consumisso en un refu, a n’ista travessa. Una sopa,

amb pa abundant, coste lo mateix...

Foto 1001: Estany superior del Picot (2416m), i la cresta de Malcaras.

Foto 1002: Vista a l’oest des del coll a Malcaras cap a l’estany del Picot. 
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Foto 1003: Companyia de fortuna d’echarpistes contemplant al fondo el coll de

l’Arbella cap a Tristaina, Andorra, aprop de l’estany Fourcat.

Foto 1004: Estany Fourcat i refugi, 2445m, CAF.
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Foto 1005: Coll de l’Arbella (2603m) des del Nord.

Foto 1006: Vall dels Estanys de Tristaina des del coll de l’Arbella.
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Foto 1007: Estanyet de la Collada de les Planes. A la dreta a baix, un trosset de

l’Estany Gran de Tristaina.

Foto  1007:  Estació  d’esquí

d’Arcalís,  i  la  coma  del  Forat.  I

una anella que potser é monument

a les curves de la carretera, i segur,

emmarcador  de  paisatge  pra’ls

turistes  d’automòbil  que  se  hi

atúriguen.

Mos baixem el nevero del coll de l’Arbella (o Albella, o Abella)(“arbella” é arveja,

“pésol”, potser?) esquiant sobre la sola de les botes. L’un d’ells casi se mos hi fa
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mal. Juventut... 

Seguint  les  marques  de  pintura,  travessem  les  pistes  d’esquí  i  mos  trobem  un

vertedero increíblement gros. Intento fer-li una foto, però no me hi cap, està enclavat

al cul del barranc, ia mig tapat (suposo que un dia hi plantaran pins).

A El Serrat conseguim pa, després de representar una mica el peregrino mític pels

hotels.  L’amo de l’hotel  ha surtit  a  vere-mos,  ha vist  que era (érom) del  país,  i

vacil·lant  una  mica  de  triumfador  (rollo  andorrà)  s’ha  nogensmenys mostrat  ben

generós. I aviat arribem al refu lliure d’El Sorteny.

22 d’agost de 2006.

Deu hores,  avui,  amb parades llarguíssimes igual.  1405m de puiada i  1285m de

baixada; jornada 25 pra io, 36 o així pra n’ells. Florian s’ha cascat el torterol, no sé

si al free-riding, o com; mira que porte unes Lowa Tibet com les meues velles, unes

botes  ben  calçadores,  que  en  dive  “des  veritables  sabots  d’izard”,  clavant  la

metàfora. Ha marxat cap a Ax-les-Termes, a dit, a la tarde, en passar per l’asfalto a

Incles. D'allà són, d'Ax.

Ia ham travessat Andorra, casi. Ham seguit hasta la cabana de Siscaró, una de més

xica, tamé tenen el mapa de la zona plastificat, tots els refugis; per la nit, grande

tertúlia. 
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Foto 1008: Del famós, per complet, filat de refugis lliures d’Andorra, un dels

grans: El Sorteny (1969m), 30 places al menos. Comuna seca (instal·lacions a la

planta baixa). 

Foto 1009: Vista oriental de la collada de Meners (2724m). 

Foto  1010:  Des  de  la  collada  de

Meners.  Al  fondo,  mar  de  pics

andorrans... i un dels estanyets de

Ransol.
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Foto 1011: La vall de Ransol, semiurbanitzada, més de lo que deixe entendre el

mapa. Al fondo, estació d’esquí de Soldeu-El Tarter.

Foto 1012: Centrada a l’horitzó, la collada de Clot Sord (2458m). Els planells

de Caraup, venint pel caminet de la Coma de Jan.
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Foto 1013: Des de la collada de Clot Sord, d’allà vinim... El pic alt sota el núvol

é el de la Serrera (2912m). “Alta muntanya andorrana”.

Foto 1014: La vall d’Incles, encara una mica més urbanitzada. Al fondo, aguts,

pics del circ de Juclar. Des d’aprop de l’estanyó del Querol (2300m).

23 d’agost de 2006.

Des de Siscaró, pels estanys plens de campeurs, cap al coll de les Vaques, ple de

vaques bones, planear cap al coll Dret i carenear hasta el repetidor i baixar al Pas de

la Casa. I al Pas mos ham trobat a Florian, que no va podre baixar a dit a Ax, va
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acampar de pirata vora el riu, ha passat mala nit i ha relativitzat el mal del torterol;

feve compres pra seguir, xino-xano. Io hai comprat molts quilos de coses entables.

Ham comprat de tot, tots, i pra acabar ia tinivom localitzat un grill a 12oros el buffet

lliure, i podeu contar que els mostradors feven trambanetes de por. 

Ham surtit a les cinc i mitja, ham passat la frontera amb França per algun punt clevat

(tres-cents  metros  més  avall,  no  obstant,  els  cotxes  francesos  feven  una  cua

llarguíssima pra surtir d’Andorra); ham arribat a lo de les mines de Puymorent. Un

rato  antes  seguívom  un  carrilet  abandonat.  L’edifici  de  les  mines  ere  realment

gigante. Tinive quatre o cinc graffittis de fantasia molt bunics. A ells els ha semblat

molt bé, un quarto que hi ere, amb un pam de pols de ges. A io m’ha semblat el típic

puesto que si hi txaic, no podré dormir de por a que mi caigue al damont. Els hai

agraït  molt  molt  la  companyia.  Però sobretot,  que estave clar  que cadascun son

voyage, chacun a son ritme. Aixit  que en una hora i mitja més,  m’hai plantat al

refugi lliure següent, passat el coll de Puymorens, aon hai tornat a tocar asfalto. A

Cortal Rossó hi ha una cabana molt maja, de l’estil dels orris que viniva veient, i un

refugi correcte, sobretot perquè està obert, que això é lo correcte als refugis; té una

taula,  una cadira,  un armariet  amb una bíblia,  una finestra,  i  no hi  ha rastre  de

ratulins. Molt pols de ciment, això sí, que ia hu té, això, el ciment: fa pols sempre

més. Però no hi ha basura, i hi ha una font. Allà al Carlit, els llamps peten seguits. I

diu el  boli  que li  quede un metro i  prou. I io mi dic que si  divendres vui ser a

Ulldeter, demà caminaré molt. I el divendres tamé. Fin del boli. Canvi. 

Quan hai deixat la companyia de fortuna, hai tornat a cantar cançons tristes. C’est

comment ça. Demà, a paso largo, baixat el Carlit tot, descenso hasta el Coll de la

Perxa. Han sigut 960m de puiada i 990m de baixada, dotze hores, cinc al Pas de la

Casa (ni que fos la meravella paisatgística del Pirineu, pra una parada tan llarga! oh,

el ravitaillement, el sucre moreno, tantes coses que no trobes enlloc...).
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Foto 1015: Estany de Baix de les Canals Roges (2350m) a Siscaró. D’esquerra a

dreta, pics de Ransol, d’Enrodat i Fontargente, i els de Juclar. 

Foto  1016:  El  Pas  de  la  Casa,  nascut  amb la  carretera,  “...un  poble  sense

història” però amb força habitants permanents: a 2100m, el poble més alt del

Pirineu.
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Foto 1017: Cabana vella de Cortal Rossó, encara funcional, des de la cabana

nova  (2200m  aprox.).  Al  fondo  el  pic  de  la  Font  Viva  (2673m)  i  a  la  seua

esquerra la Portella de Lanós (2468m).

“Cada dia he de mirar el sol

sols per veure que ja no sé d’on vinc

sé prou bé que haurà de venir el temps

de la tornada, el camí;

perquè estic fart de sentir-me sol

però sol sóc un viatger en el temps,

intentant pagar pel meu crim

He oblidat volent el meu anterior

per veure com la gent construeix el seu món;

per trobar-te una resposta he fet tot

però no sé quan temps em costarà

sóc l’home lligat al temps de peus i mans

pels camins sempre! Viatger del temps!

El gran salt no acabarà mai

El camí sempre serà un següent pas...

(traducció lliure però comptada, Traveller in time, Uriah Heep, 1972)
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Pobre del que no tingue cubert ista nit!...

La cançó i això hu escric de matinada, quan els trons no mi deixen dormir.

24 d’agost de 2006.

Cortal Rossó – Lanós – Carlit – Bollosa – Perxa – Eyna. Onze hores, dos parat,

1405m de puiada i 1940 de baixada.

Laura i Albert de Jaca i/o d’Organyà m’han fet la companyia i la conversa al sopar

de taula corrida que m’ha ofert la Françoise de Cal Paï, la gîte d’Eyna, perquè tinive

por que li atufessa la casa usant la cuina lliure... ‟Un plat de cuscús ia te’l convido

io!” L’habitació doble al preu d’un (que a io m’here enganyat la tarifa marcada a la

porta), “en fin, é final de temporada, i estàs xop, i la capella que dius é un pilaret i no

hi  caps  ni  que  vulgues,  i  has  fet  doble  etapa,  si  vens  de  Puymorens...  mengez,

mengez!” Doble cuscús amb corder, i el vi, i el formatge, i el pastel de txordons

súper,  i  ara  passeu  al  foc  –zona  fumadors–  per  prendre  cafès  i  infusions...  I  la

parelleta, no si pot dir a quan heren pagat el sopar, però n’estaven satisfets. Eren

molt simpàtics: així que els hai ensenyat el meu mapa del Pirineu amb els transectes

de quatre anys marcats, i ham començat a volar qual Gentils i Florsdeneu. 

I què més podria dir, quan viniva els tres últims kilòmetros hasta Eyna sobre l’asfalt

i sota l’aigua, pensant, aon é l’hospitalitat del desconegut, aon me la trobaré?

A Bones Hores, l’hoteleria de la Bollosa, una birra que m’han ofert els echarpistes

jubilats. Companyia de fortuna, formen tamé; un é el que li va donar la càmara al ruc

de Certascan; i ia els vam vere junts a la collada de Meners, i sempre diuen “oh,

valtres rai: correu, correu; nantres...” Jacky portave molts anys esperant la jubilació,

i l’ondemà va arrancar a patear, “per fi unes vacances de més de un mes”, pra podre

acometre la travessa “escarpada” (traduïsso io –incorrectament però poèticament–

això de l’echarpé, que ia sé que només vol dir hache-erre-pé). 

A Bolquère, un fuster (o un bricoleur en les vacances) m’ha ofert una barra de pa,

després que mirés l’hora i “Aon puc comprar pa?” “ne bougez pas” (“no ti botxes!”),

“io te’n dono”.

Massa tros de pla, en ista etapa, el desnivell no diu lo que ha significat físicament i
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psicològica, travessar la Perxa i aribar a Eyna en el dia, i mi diva, “avui gîte, xavi,

matalàs, que si bibac moll, malament...” I just arretxe la pluja quan trucava a la porta

de Cal Paï, pra ajudar-mi a fer més pena a la cuinera. Incroyable. Exemplar de com

convertir a l’hosteleria una casa vella amb tot l’estil, tota la comoditat, i conservant

el grinyolar de la fusta, el color de bigues i finestres... 

Aixit que sense respiro, a radé queden les rigoleux jours avec les amis et les amies, i

la vie en français (bueno, ia si verà) i a vere si demà el Marc està a Ulldeter que sinó

sóc capaç de baixar a Ripoll. De avituallament, de moment, no vai mal, si demà mi

tornen a vendre pa. Demà a les set, el peu a la cuina.

Tinc poques ganes de deixar de caminar. Però això s’acabe en una semana. Trenta-

tres jornades li fotré, aproximadament. Setembre serà, i serà de veres, i no fallaré.

Tot faré lo més ràpid que puga, igual que ista travessa: meus amics, io vos estimo

molt, però cada un son viatge, i cada un a son ritme, per les seues raons. Espero no

fallar a ningú! Demà “etapa simple” del llibre de Veron, però just una de les que

recomane que súrtigues aviat. Au, a txaure, més tip que cap nit! El primer plat de

cuscús que m’hai servit ia ha motivat xiulits per la llarga taula comuna; el segon, no

el podeven ni creure. 

Foto 1018: Centrat a l’horitzó, el Puig Pedrós (2842m); a l’esquerra, la Portella

de Lanós, a la dreta el Pic d’Auriol (2695m); al muro de la presa de Lanós, un

campista-banyista matiner.
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Foto 1019: El Puig Carlit (2921m) des dels estanys dels Forats. 

Foto 1020: Autorretrat de cim al Carlit. Molta ferralla...
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Foto 1021: Vista oriental des del cim del Carlit: el Desert de Carlit,  la gran

presa de la Bollosa (Bouillouses).

Foto  1022:  Freixos  al  foscant,

aprop de la divisòria entre el segre

i la Tet al Coll de la Perxa (1581m).
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25 d’agost de 2006.

Vuit hores i mitja, dos de parat, pra fer 1665m de puiada i 1035m de baixada. I

seguisso ventilant-mi els temps marcats a la guia de Veron, al 75%. I mira que la

motxilla  é  grossa:  Ahir  el  vai  conéixer,  l’echarpiste  solitari  hipotètic  –ara  tamé

demostrat–, un inglès amb kets, amb motxileta de deu quilos (quan va més plena de

menjar), amb un sobretoldo de tenda que plante amb el totx, i bibac cada nit. Així,

se’n deu podre avançar molt. 

Avui Eyna i tota la vall d’Eyna, llarga i estreta, la famosa reserva natural tal tal, aon

tant l’orri de baix com el de dalt (isto no surtive al meu mapa) podeven servir pra

dormir, bueno, això dit sense havre-hi entrat, però vamos, apart del fem inevitable...

Després coll de Núria, Pic de Noufonts, Fossa del Gegant, Pic de les Vaques, Colls

de Tirapitz (“tira pits” harie de ser, metàfora de “forta puiada”) aon un atra cabana

redona amb ràdio solar dels bomberos i plàstics i mantes aluminitzades i mig cigarro

en un foradet  de la  paret...  i  una xibeca sense obrir...  equipat  complet,  vaia.  La

xibeca no l’hai tocat, anant sol. Hi here un atra cabana a la puiada del Noucreus,

2pax,  amb  els  forats  rellenats  amb  espuma  de  poliuretano  (efectiu,  però  vaia

guarrada...)  i  trossots  de  manta  tèrmica;  els  dos  amb l’aigua  a  trenta  minuts.  A

Ulldeter a les quatre de la tarde, el Marc arribe demà i mi puiarà pa, suposo, i herba,

espero. Io sopo pel meu compte, i tanmateix espero espero, perquè pra esmurzar

només tinc que cafè... Però bah! avituallament mínim ia servirà, servirà pra nar més

ligero. Aprofitaré la tarde pra escriure algo, pra revisar els refus possibles de les

pròximes etapes, i pra meditar (i/o fer la misdiada), perquè ahir, no sé si é que el llit

ere  curt,  o  estava  massa  tip,  hai  txagut  ben  raro,  m’hai  despertat  enmig de  mil

somnis en una festa de Llesp aon rifaven de toia un acordeon atrotinat i caieve a les

meues mans pra provar de fer-lo sonar, i no sonave (ia si veieve) i tot hu feva pra

escapar-mi de dos mossetes. I mil coses més que s’olbiden. Bueno.
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Foto 1023: El  Carlit,  des  de  dins  de la  vall  d’Eina (Eyne),  reserva natural.

L’àrea urbana visible é Font-Romeu.

Foto 1024: Orri de dalt d’Eyna (2200m), en principi en bon estat, font aprop. 
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Foto 1025: Des del Pic de Noufonts (2861m), “Núria Ski & Prying Mountain

Resort”. A la dreta el Puigmal (2910m), enllà, el Ripollès.

Foto 1026: La Fossa del Gegant (2801m), el Bastiments (2881m) a l’esquerra i

el coll de la Marrana a la vora. Enllà, país del Ter. 
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Foto 1027: Autorretrat al Noufonts. Pics de la vall de Carançà a l’esquerra. 

Foto  1028:  Cabana  (exemplar  conservació)  de  Tirapitz  (2700m  aprox.).  Al

menos vuit places; ràdio SOS.

I fets els càlculs, podrie ser que el 31 fossa a casa, si acabo a Banyuls i no fai el Cap

de Creus, i podria fer el Carros de Foc amb forfet, que enguany, arredéu, si enguany

no estic en forma, no hu estaré mai. Però ixa decisió me la deixaré pra’l final, a vere

quin temps estic tenint, que si millore, bé val prou la pena el Cap de Creus. D’aon si

surt a dit hasta la via del tren, després. Bueno, aixit està la cosa; ara, a rentar roba,

preventivament. 
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Roba neta, panxa pllena... dernier clop d’aujourd’hui... i si demà colo tan aviat com

el company del Marc mi porte el pa, pel matí, sense re més? Total per quatre dies

que mi queden, o cinc... Ah però Marc, amb tota la il·lusió del món... “Ha marxat?

au va!” dirà... No: millor m’espero, dejuno, i medito, com diven que dive Sidharta. I

tot un matí sense fum al cap, i ben dormit espero, perquè no penso surtir del llit hasta

les nou menos cinc. 

Mi fan por els somnis per recordar-los... igual que mon pare, mi llevo cansat... I el

guarda del refugi se m’avance i mi demane “algo pra amanir cigarros”... pues això

mateix t’anava a preguntar io a tu, tio... Bon, algun dels textos o la revisió de l’índex

o algo caurà demà, o estiraments iòguics, del cos, o txarrar i socialitzar, o bé asclar

llenya a canvi d’un dinar (ojalà) però aixit serà lo que serà: lo que haigue de ser, serà

lo millor, Javicho... Si quan arribe el Marc si fot a ploure, pues asperar tocarà. 

Tres hores, mi diu el Xevi del refu, que tinc hasta el refu lliure, i que diu que està bé

i que hi ha aigua. Per cert, que a la Manère serà dumenge, i de vitualles, després de

les dotze, serà impossible trobar re de re. Ai quines meditacions!: poc trascendentals

semblen, però hu són, pues de jalapenyo si tracten... i el foc, bro, el foc! A fora hi ha

apenes sis graus, massa pocs pra les meues malletes. Ah però ia baixaré aviat als mil

metros,  i  a  menos.  Carretera,  mi  tocarà algun dia,  goudron puta,  espero  que no

faigue massa calor! 

Estic per començar el recompte dels metros de desnivell fets pra sacar les mitjanes...
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Foto 1029: Des del refugi d’Ulldeter (2220m, CEC), part de les pistes d’esquí de

Vallter 2000, i el Massís de Costabona (2465m).

26 d’agost de 2006. 

Bon dia! Pues esmurzat: una pometa ben mastegada, un cafè amb llet d’ixos meus de

litro, i unes pansetes. La revisió de l’índex de la tesi, que mi semble marciano total.

Marciano total, sí, cada capítul semble que té un bon títul, però ah amigo, no li trobo

el fil conductor, al tot... El fil del temps? Ixo é un possible, é el que vai decidir, el fil

històric hasta l’avui del Pirineu. Però com comentàvom amb Ivan i Mariana el dia de

descanso, en realitat lo que tinc més bo é el fil temporal 2000-2006, el meu, les

vacil·lacions i profunditzacions successives en l’elaboració de la tesi, els treballs de

camp ici et ailleurs. Lo qual vol dir reintroduir el “io mesmo” al text, allò que hera

descartat el gener del 2005. 

Amb la barbota que porto, només el doctorat mi pot salvar de la vagabundància, ia

hu sas prou. La mort medial,  la vida medial!  Ia  hu sas prou, que la  vida si  pot

inventar de nou tantes vegades com si vulgue, però que cada una impllique una mort

medial. Au, que la barba ia se ti fa blanca, poquet a poquet... No controles mi forma

de pensar porque es total... En fin, que la tesi radical-radical de vritat no pot ser feta,

la de la publicació textual sense revisió; però la radical-semi, sí, la del llibre dels

viatges, viatge d’exploració geogràfica com antes si feve. Però quines mostres has
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recullit? Ah, les metàfores. Ah, les fotos, i les experiències... i què pues, què en fem

de  la  difusió  pública  del  material  pirinenc  que  has  escrit  o  que  tens  al  cap

almacenadet...

Pues lo que mi preocupe no é si hi haurà o no un aprovat al final, i això ia fa anys

que sé que no é important, sé que se’n pot passar sense, que diguen lo que vulguen.

Ah,  que  no  é  ciència,  que  no  està  fet  seguint  “El  Mètode”?  Pues  igual  pot  ser

interessant, igual serà llegit que de públic me n’hai fet molt istos anys, gent que

espere les meues conclusions.

Conclusions? Ben difícil! En quantes paraules? en dos? Els Pirineus existissen: Astí

són, astí seran! La perversió del paisatge sí que é possible, però la destrucció de la

montanya per l’home, no hu é. Al revés sí, sobradament demostrat està que en poc

temps la montanya pot anular les nostres intervencions, fins i tot el formigó. Si li

done  la  gana...Però  està  clar  que  una  montanya  no  s’ofén,  s’ofenen  els  qui  la

observen, no si sent ferida, no si sent destruïda. Ni les truites quan no poden saltar

els muros hidroelèctrics, ni els coloms quan els disparen en cap de semana, ni els

cims quan són trepitjats, i “vençuts” en textos publicats lluny d’ells...

Però  io,  humil,  a  cada  coll  li  hai  demanat  permís  pra  passar,  i  no  é  literatura

metafòrica, que hu hai fet de veres, com a oracions; a cada llamp hai agraït sentir el

seu tro, a cada gota que mi mulle agraïsso... que mi tregue els turistes del camí! Els

que s’espanten, els que diuen merda de temps, els que van amb el temps comptat...

Els  que  exploten,  des  dels  despatxos  urbans,  el  desig  de  llibertat  de  la  gent,  la

necessitat d’espais oberts, i conseguissen que la llei els faigue costat; que estigue

prohibit  txaure  al  ras  aon vulgues  etcétera  etcétera.  La  protecció  de  l’intangible

paisatge é lo més absurd: què farem, un catàleg fotogràfic? Pues io en faré tamé un,

de catàleg de fotos, de les paradoxes al·lucinants que hi ha en l’intent d’urbanització

del Pirineu, d’un mar a l’atre mar. 

Mentrestant, badallo, i ha de ser per la gana... Mentrestant, els mitjons ia estan tots

eixuts, això sí, i aprofitaré pra engrassar les botes amb el cul del potet... Ací, tots els

montanyeros van equipats com a corredors de marató de montanya, amb els seus

totxets lleugers, el camelback, el kets de trail running últim model... Les surtides a

la montanya amb el cotxe com a mitjà de base, a les deu del matí. I el gust pel bibac?

i les nits estelades, la submissió als elements que mos superen? No: ningú ve a la
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montanya a sentir-si petit, sinó a sentir-si superior, a véncer, ningú demane permís a

l’herbeta i a les pedres per xafar-les, tothom deixe els papers al mig del camí, al mig

de tot queden  les defecacions mal “gestionades”. Això té molt més delicte que els

dipòsits de llaunes cremades dels pastors... que ia no hi són (relativament al número

dels altres).

Si  preguntéssom  “per  què  vas  a  la  montanya?”,  molts  s’entrapussarien  en  el

raonament de la resposta, en el contrasentit, tal i com s’entrapussen amb les pedres...

Ah, com al Carlit, aguell nen, mig esbufegant, dive “haurien de... buf-buf... haurien

de ...”, i io intervenint, “dis-hu! dis-hu!”; “Què?”; “Haurien de fer tot de graons, vols

dir!”, li solto, i els pares flipant... Pues sí, això voldrie el xic, a l’estil japonès... O no

é el Carlit el pic més freqüentat d’ixo costat de Cerdanya? 

I la nena avui, “I què fem, a fora?” “pues al solet” “ah, s’està més bé a dins!”. Io

mateix, bé preferisso una taula, pra escriure, perquè escriure tamé é una cosa ben

bocha, i qualquiera mi podrie dir, “A això vens? A escapar-te amb un llapis de la

montanya que t’envolte?”. Oh pues millor reflexionar apuntant, que jugar a cartes o

al  parxís  en  silenci,  que  sí  que  é  una  evasió  total  del  medi.  Aixit  que,  coses

importants, lo primer, greixar les botes.

“Mira, papa, quins bastons més estranys!” Ajà: les meues mangales sense correia de

canell! Tots sou uns pardillos (sense vúlguer ofendre), perquè si no porteu molla de

motxilla, voleu dir que vos fan falta totxos? Els porteu perquè compreu tot lo que

vos diuen que cal comprar...

De moment, avui, el cronómetro seguís parat; els jubilats arribaran aviat suposo, i

se’n riuran de io... i no mi veran mai més! Demà, o hasta ista nit si se hi veu algo, a

la carrera!
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Foto 1030: Marc i Jordi, guardes d’Ulldeter, i l’echarpiste.

Foto 1031: Al límit de la nit, pic de Roca Colom (2510m).

Van arribar Michel i Jacky i se’n van riure de io, però io estava tip de seques i de

pollastre i llangunissa i pa i cafè i vi i cigarros, tot invitat. Aixit que a les set i cinc

surtiva, i en dos hores i mitja, encertant l’aigua a la radera font (però n’hi here un

atra al refugi mateix) vai endivinar el lliure de Costabona a frontal. Una sola colla de

13 catalans, hi vai trobar. No vai haver ni de suggerir-hu, i mi van convidar als restos

del seu sopar, i al matí vai buidar un atra olla seua encara, i hai colat el primer de

tots, a l’alba, en sigilo, deixant a radé les olletes netes del tot. I bueno, foren 505m

puiats, i 555m baixats, una parada a la Roca Colom, pensant en el bibac d’altitud,
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una horeta veient com els sol il·luminave les crestes més altes que ia nava a deixar

del tot. El relleu del Pirineu continue sent abrupte hasta la costa. Però les altes terres,

les cleves subalpines, els espais de les transhumàncies pastorals, són finides. Hom

veu el final del viatge. Una resplendor estranya, a l’est. El refu lliure de Costabona,

ben  equipat,  18  pax,  de  la  FEEC,  1968-1995.  Els  catalans,  ia  si  sap  com són.

Perfectament amables amb d’altres catalans. Però des de fora, no sabria dir-vos com

els –mos– veuen.

27 d’agost de 2006. 

Avui, dia llarg amb un trip lateral cap a la cara est del Costabona. Ia si sap que quan

perds el camí ensopegues les coses més interessants. Hai trobat fora del camí una

cabana o ermita o refugi de miners o búnquer artesà sense formigó o qui sap si tot

això successivament; allí hai deixat puiar el matí amb un cafè i una pasta carbonara

que els hai alleugerit (cuinada estave, i abandonada a l’exterior del refu des d’anit)

als catalans que no mi coneixeven (merci!). Bueno, i ara sopar i a txaure, que hai

plantat bivac a la intempestiva hora de les nou i mitja de la nit ia caiguda, i això,

havent surtit tant tant de matí, é una bestiesa. Més de tretze hores, encara que amb

llargs descansos. 995m caramont, i atenció, 2020m caravall. Mi cauré del Pirineu. 

A la Menera o la Manère (de mena, mineral, mina), m’hai llastrat amb mig kilo de

mel en pot de vidre, dos txapates de pa extra i cinc litros d’aigua per si de cas pra

puiar al castell. La puiada ere de por. El castell, la Tour de Batère, oferive un bivac

no re de dolent si haguessa portat un cordinet fi i llarg pra estendre el toldo. Ah, i

peres de regalo, molt bones, de la melaira, i mores que hai cullit, mig kilo més!
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Foto 1032: Refugi lliure de Costabona (2150m), de matinada.

Foto 1033: Vessants del Costabona, vista direcció al mar Mediterrani.
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Foto  1034:  Vessant  oriental  del

Costabona:  Ermita  o  cabana  de

miners? No é terreno pra péixer...

Trobat  quan  m'hai  perdut  del

camí.

Foto  1035:  Cabana  oriental  del

Costabona. 
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Foto  1036:  El  camí  que  quede

hasta el mar... la millor foto d’una

travessa, si podrie triar?

Foto 1037: Baixant del radé contrafort pirinenc, el Costabona. Uns avions li fan

tribut de respecte (comentari irònic).
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Foto 1038: D’aquí endavant, un alambrespino marque la frontera, i la ruta si

perd. 

Foto  1039:  Paisatge  del  Ripollès  septentrional...  passat  massa  depressa  pra

identificar-lo! 
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Foto 1040: Serradora de baix cost per fer llenya. Aprop de Puigsagudell  de

baix, la Menera.

Foto 1045: La Tour de Batère. No oferís aixopluc. 
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Foto 1046: A la dreta del tot, el Costabona, encara... avui en vinc!?

Foto 1047: “El guarda de Batère” (Batera), fotogènic per se, anterior a la torre.

28 d’agost de 2006. 

845m de puiada, 1440m de baixada, en catorze hores, però cinc parat... Ara que tinc

cigarros atra vegada, mi sento a les ombres a disfrutar el final solitari de la travessa...

Tots els echarpistes han d’estar per la ruta principal, tots a passar pel Canigó, pel tros

que io vai fer de preparatori a principis de juliol. Aquí, ia hu dive Veron, ha sigut

difícil traçar ruta, moltes propietats particulars, moltes barreres, i tot just fa dos anys
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que els ajuntaments han consensuat una ruta. El GR10 s’allunye una mica, el GR11

s’allunye molt cap al Sud. Però tampoc la cresta de la frontera é l’aresta principal del

Pirineu,  ni  la  divisòria  d’aigües  que  desemboquen  en  punts  gaire  distants  al

Mediterrani. 

I el desnivell, que no é pas poc, no diu quina ha sigut la duresa de la etapa d’avui.

Plantava bivac apurat, a la nit ia, i a les onze dormiva, i més o menos hai dormit

(petat que estic) encara que fos una vora qualquiera del camí i els moixons fessen

sorolls contino: al matí m’hai llevat, m’hai crujit dos peres, empacat en mitja hora

tot, a les sis cinquanta en marxa. Molt bé, al final, se n’apren, o només quan la calor

previsible m’obligue... Però massa llastrat, continuo, encara que aguells cinc litros

d'aigua me'ls hai begut tots antes de trobar-ni de nova. 

Bon, a les nou, parada pra esmurzar el puré de mores amb sucre i pa, i el cafè, i el

cigarret, i la calor m’ha pillat per camins que mai eren camins, el mapa que tinc é

antiquat de deu anys i segur que se hi coneix diferència, i la HRP si perd molt. I

cartells arreu, Défènse d’entrer. Total, hai puiat al “pic” de la Massana i d’allà si

veieve  Falgos  Resort  (golf  i  lo  que  vulgueu)  i  al  mero  pic  hi  here  una  tauleta

mirador. El camí s’here perdut entre ixes mates com ginestes de dos metros. Allí,

mirar mapa, ia sense vere surtida, més reflexió (més fum) i a les dotze m’hai calçat

els kets de marxar asfalto, a Falgos, i a les dos entrava a Costoja. I aquí dino, i penso

passar de la puta broussaille i les pistes interdites i el mapa que no se corresponde

con mi realidad, i per asfalto, per una carretera que fa uns anys va inaugurar Pujol,

que no surt al meu mapa, me’n vaic a Maçanet de Cabrenys. Allà entroncaré amb el

GR11, pensava agafar-lo més tard, només pra’l Cap de Creus, però per aquí no puc.

Que faré asfalto hasta noseón, pero ia sé lo que en puc esperar! Que hi here un punt,

isto  matí,  que  mi  semblave més fàcil  tornar  caminant  a  Ondarribi  que  arribar  a

Costoja i el Roc de Frausa amb la descripció de Veron.

A Costoja amanida amb jambon i cafè doble, i ara que s’anuvele prendré consciència

de lo que hi ha a Maçanet, potser vint-i-cinc kas? ia pot ser, i no mi fa por, i quan

siguen les vuit de la tarde començaré a buscar cobijo i si no, com que a Maçanet serà

de nit, al porxo de l’iclésia! La Carretera té atres perills, potser, però no tinc pas por,

tampoc, qüestió que no se mi recalenten els peus. Ia n’hai fet set al matí, d’asfalt...

Un, caminant amb un home, hasta Sant Laurent de Cerdans, a qui hai regalat una
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història bèstia pra explicar a l’hora de dinar, i amb qui hai pugut txarrar català, com

amb l’abuelo del bar. No mi surt el estàndard, amb istos dialectals radicals que no

han estudiat mai català, sinó el ribagorçà, en la bona entesa dels quals si revele, sí

home, som parents culturals, però de les dos puntes catalanes d’isto Pirineu!

Ah, sí, notes importants de la duermevela d’ahir: 

“Parles català?” “Una miquirrina de re” mi diu. Curiosa expresió, no? Io l’emplearia

només tipo “vols més sopa?” “una miquirrina de re.” A Barcelona, no sé si hu han

sentit mai, ixo diminutiu. Català antic. 

Altra cosa: Xicuberri,  vet aquí un bunic utopònim pra’l  poble imaginari  d’aon é

Chuan (el personatge de la Tragicomèdia de Chuan i Joan que encara no hai escrit).

La tercera cosa se m’ha olbidat. Però istos dies vinc pels camins comentant el meu

infortuni i amanint la meua soledat amb converses de Chuan i Joan, i el primer mi

surt  un  ribagorçà  extremadament  “de  l’agüerro”,  i  el  segon,  català  estandard

hipercorrecte amb accent afrancesat. No sé d’aon se l’ha tret...

M’estaré tornant loco? Vui dir, més loco, o hasta massa loco?

Comptes fets, depenent de lo que faiga ista tarde, el 29 travesso la Jonquera, el 30

arribo de nit al cap de Creus. Ia si verà. Después, a Cadaqués pel Camí de Ronda? A

la Jonquera, trucades de telèfono, internet.

En isto poble (Costoja) tenen lavabos públics, pra que els  dusty smelly com a io si

puguen rentar de mig en amont antes d’entrar al restaurant, i a la vora fa porxo pra’ls

peregrinos, molt amables!
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Foto  1048:  Porta  romànica  i

paradigmàtica de l’iclésia de Tapis.

Foto  1049:  Detall  de  la  porta  de

l’iclésia de Tapis. 
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Foto 1050: Alt Empordà. A la dreta, el mar, a Roses... que semble que no pugue

ser...

29 d’agost de 2006.

Vai passar Maçanet, replenat de iogurts, plàtanos i pastes (a la motxila re, ia no val).

Uns que empegaven cartells d’una exposició d’art mi van saludar reconeixent misma

tribu. Però no vai parar. Ahir tarde nit, volent arribar a la Vajol, havent puiat per

sendero (després de finalment 24+7km en asfalto) el camí feve puiades i baixades

terribles per les suredes, pra evitar la carretera, per blocs de granito, al·lucinant tot

quant; mi vai saltar les dos primeres fonts aon bivac possible, i a la tercera arribava

havent sentit les campanades de les nou, la Font del Perdigó; hi here unes llums

aprop,  recte  amont  al  Nord,  i  dos  xicots  sota  la  font  en  un  hort-merenderisme

particular. I innocent els pregunto, si les campanes que hai sentit són les de la Vajol,

i diuen que sí; i que si hi ha ermita amb porxo, i mi diuen que “hi ha un porxo a la

pista de bàsket que està de puta mare”; ah, molt bé; i pillen el cotxe i colen. I io

tamé,  en  direccions  oposades,  i  io  que  saludo,  i  ells  que  fan  dos  micarrines  de

pitasso. I bé heren dit que la Vajol ere aquí a un kilòmetro, i tiro una mica i vec que

la carretera baixe molt, i que no va a les llums. M’amparanoio que la carretera é

nova, que no é la que surt al mapa, com hu ere el pont de baix, i giro a l’Est. Passo

pel Perdigó, passo l’empalme amb el GR11 per aon era arribat, i seguisso. É negra

nit casi, fai aproximadament un kilòmetro en la direcció oposada, i mi paro, i ni veic
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llums, ni vai cap a les llums que io hera vist. Donant per suposat que eren de la

Vajol, les llums: i ixo va ser l’error, preguntar per “les campanes que si senten”, mira

què original ell, vès... Però encara no hu sabeva. Mitja volta: “Això é que la direcció

ia ere bona al començament, sinó, els xicots me hu haguessen dit enlloc de saludar i

punto, al colar; podé voleven dir un kilòmetro però el desvio ha quedat lluny amb les

obres, etcétera”. Passo l’empalme amb el GR11, passo la Font del Perdigó, conto a

passos un kilòmetro i mig, i dic “merda, hai baixat casi cent metros, i lo únic que é

de fiar en isto mapa é l’altitud del poble...” Mitja volta. Arribo al Perdigó, fai la sopa

amb la seua aigua de sofre fenomenal, els postres de pa amb mel, el cigarro, i penso

que potser tiraré després en la nit, però després penso que el GR no seguirà per la

carretera, i que cada cotxe que passe amb el bacalao a tope mi muriré de por. Que la

nit  no é pra caminar,  vaia,  sobretot si  el  dia antes has fet  un bivac de sis hores

maldormides, i etapes més que de reglament... Bon, pues allí m’acurruco, que no té

molt  espai  la  font,  però  al  menos  no  si  veu  re  de  la  carretera,  amb el  plàstic  i

l’esterilla però sense sac, mig recostat a la motxilla, vora el pedrisset, mi sentiva de

fet prou protegit per l’arquitectura i pel fet que els únics que podeven vindre eren els

que ia coneixeva, i que m’heren dit el què, i que al vere que io colava del revés (i per

què no mi van dir  res? oh pues perquè què m’heren de dir...)  potser si  podeven

arribar a pensar que si no anava a la Vajol, aniria a invadir la seua propietat... I total

s’haguessen fet un fart de riure al vere-mi bivaqueant. No hai pugut fer foto de la

font, perquè al marxar al matí encara no donave, la llum; lo més que en puc traure é

una rigolante història més de Chuan i Joan (que són, per si no hu endivineu, Javicho

i Javiersan), des de luego. S’anuncie un fin de voyage duro... La única cosa bona é

que si pot txaure al ras sense sac. 

Aguet matí, a 1’2km començave la Vajol... mi vai quedar a 200m comptats de trobar

les primeres cases del poble d’aon si sentiven les campanes... Ia no hai buscat el

bàsket.  El  poble  dormive.  En  fi,  més  pura  carretera  hasta  Agullana,  i  hasta  la

Junquera, al final, perquè hai perdut les balises (que sí que naven per aon dive el

meu mapa, però me n’hera tornat descregut). De passo hai vist uns guapos suros

grossos,  i  un  menhir  (side  trip  indicat),  encara  que  io  no  hai  sapigut  trobar  les

“inscultures” ni tres ralles,  però els  especialistes diuen IV mil·lenni A.C., i  “dos

destrals oposades en una cara, i un ésser banyut que devia de formar part d’una

estructura gràfica més complexa (...)”
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Foto  1051:  Alzina  surera

monumental  catalogada  de  Mas

Perxers.

Foto  1052:  Menhir  dels  Palaus.

Suposadament  té  petroglifos  de

destrals i éssers banyuts.
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Foto 1053: Menhir dels Palaus, i entorn. Ben aprop de la Jonquera.

Arribar a la gran arteria viària transpirinenca oriental, travessar-la jugant-mi la vida

més  que  en  cap  cresta  fuetejada  pels  llamps,  i  al  primer  local,  preguntar,  “aon

esmorzen, els currantes?” A la Unió Jonquerenca, des de les deu hasta les dotze,

bocata excel·lent, bon preu, cafè; internet gratis i mapa gratis de l’Albera al punt de

juventut (aon io no semblo un jove i la juventut va a pegar tiros en línia). Compres

de coses bones pra pensar: vellanes, tomates, pastes, pa, formatge, i pista amont.

Sigue el rojiblanco símbolo. Llavontes, a l’últim carrer del poble, el carter mi pare, i

mi diu que mi va vere ahir quatre vegades (4!) i que etc. Molt majo, i molt animador.

Ahir caçaven abres monumentals amb un col·lega. Veus, hi ha maneres originals de

buscar-si excursions, el qui menos te hu penses é el que té més estil.

I efectivament, l’ermita de Santa Llúcia é un Resort (la pàtria, etc.) i abunden els

porxos, l’ombra i l’aigua fresca. M’hai receptat molt molt jalar, i cafè. Misdiada no

perquè les mosques mi poden, però dos hores més de pausa a sumar a les de la

Junquera. Ara que està mig ennuvolat, ia sé que mi costarà quatre hores arribar a els

Vilars (recomanat sense coneixement de causa –porxo– per la xicota informadora del

Parc) Però hi ha coses, cases i torrents pel camí. Ia si verà!... I ia m’hai tret del cap

arribar en el dia a Vilamaniscle, que moriria, ixes decisions realment maten, eh! que

después deixes de ser capaç de pensar i acabes cumplint per inèrcia i mors. Això del

pa de cada dia cada dia, é un luxe total, però si sue molt a n’istes serretes!...

Per cert que “La Vajol, la MAT no la vol!” diuen (Molt Alta Tensió pra comerciar
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amb electricitat d’origen nuclear, ia hu sabeu, lo que mos volen fer istos governs...).

A la Jonquera no diuen re perquè prou pena tenen. I els de Maçanet de Cabrenys

diuen com els té la MAT de cabreats encelofanant els plataners amb tres voltes per

cada folio. I els de l’Arte Moderno del mateix poble, els que mi sonrieven, hi naven

a grapa viva, a encartellar abres... Otra bonita discusión, para Chuan i Joan! N’hi ha

moltes, de coses...

Foto 1053: Ermita de Santa Llúcia, que té una infraestructura pra costellada

dominical capaç pra 500 pax, al menos, i bona font.

Potser el fer-si montaraz si fa en solitari. Inclús a la taberna ti fumes la pipa en un

racó  ombrívol,  inclús  en  la  macroermita  sas  escapar-ti  dels  dilluns-eros  que

escridassen la canalla... antes de que arriben, ia has trobat el racó bo, aon els pares

no niran, aon els xics faran que t’espien sabent que els has vist. Tindran ells al seu

pícnic tantes mosques com a io? Definició del luxe: uns mitjons nets pra la etapa de

la tarde. Definició d’un bivac extrem: amb les botes posades. 

Les  botes ia  diuen el  seu ús:  el  cuiro interior,  permanentment  sop de suor (te’n

recordes que, com les que vas gastar antes, supuraven sal?) s’ha obert, als 40 dies...

d’ús intens a tope, diria, la sola hu denuncie tamé. El cuero de fora ha agraït la

engrassada semanal, i semble en bona salut. 
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Foto 1054: La Plana de l’Alt  Empordà, des dels  alts  de l’Albera (Puig dels

Falguers, 778m).

Foto 1055: Estranys símbols repetits  al coll  de l’Auleda, pintats sempre sota

osques a la llastra... Algo militar, d’entrenament o de guerra? Art, potser? 
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Foto 1056: Una vaca alberenca. Vista a distància per si de cas. Bestiar banut

que no conegues...

Foto 1057: El castell de Requesens (510m).

30 d’agost de 2006.

Les previsions de puiada eren en vritat poc greus, i 300m me’ls breno sense suar.

Les  vaques  mi  fan  molt  respecte,  les  que  són  tan  d’extensiu  com  aguestes,

precisament perquè conec un poc les vaques... Faic fotos, contemplo, mi distrec. Les

pistes les camino depressa però mi veic allargant viatge...  io no vui que s’acabe!
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Bon, no vai entrar al Castell de Requesens perquè hi here cartell de bar-cantina i no

fa bon bivac, si al matí venen a obrir i te hi troben. Però ia vai passar espiant les

fonts i amb tres litros d’aigua pra ser independent, i va i mi trobo un refugi que no

ere Mas Mirapols encara (aon pensava que cauria) sinó un refu lliure que no està ni

al mapa vell, ni al que m’han donat, ni a la info de la informadora, i no té porta però

sí que té llitera i prou bé. A les vuit i poc plegava de patear i menos mal. Paranoies

les justes, només mi va vindre a vere una guineu poc poruga que feve la ronda; pero

hai dormit sobretot a partir de sentir el despertador, és a dir de 5:30 a 7:30... (un

clàssic, cagondena...) Hi here una esvàstica pintada a la taula, però no ha sigut això

la paranoia. Isto matí hai trobat el mig cigarro del refugi (!) i tranquilament, hai parat

a esmurzar antes dels Vilars, a la primera font amb ombra, i hai trobat un refu a

100m tampoc indicat. Bueno, sobre el terreno, ambos n’estaven d’alguna manera

(pra’l refugi, cal seguir el cartell “Dolmen d’Arreganyat” o Arrenyagat).

Osti quin vent a n’isto país!

En el somni, estava en una illa, potser Menorca, amb gent pr’allí, coneguts, trobant

coses, i un que veneve txorrades a 44 cèntims, i colave, i quan io feva la motxilla

trucaven a la porta a saco, de l’hotel, i pensava que ere el gitano venedor, però ere la

policia, i com que han entrat, m’hai despertat.

Foto  1058:  Interior  del  Mas  de  Mirapols.  Fonts  perdudes,  mas  perdut?  O

viceversa? O seran més aviat altres les raons?
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Foto 1059: Emmig de la Serra de l’Albera, el Castell de Requesens.

Foto 1060: ...i encara queden desnivells, pra atényer el mar!
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Foto 1061: Cabana dels treballadors de la sureda d’en Vinyes. Refugi possible,

aprop de la Font de Verna (Berna).

Foto  1062:  Font  de  Berna,  diu.  “puix  que la  guerra d'espècies  arribarà,  jo

m'apunto  al  costat  dels  llops  i  de  les  muntanyes”/  ”Aigua  no  controlada

sanitàriament” ¿Paradoxa, o contradicció, entre el poeta i el químic?
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Foto 1063: Autorretrat a la Font de Berna.

Ahir ere 29, jornada 32; 845m de pr’amont, 955m de pr’avall, tretze hores, parat

cinc i  mitja.  Avui é dia  trenta,  i  ia é la una,  i  me la buf,  aquí  estic  molt  bé,  ia

avituallaré, ia arribaré. Hai vist resplendir el Golf de Roses (o badia) i encara quede

un tros. 

Hai de buscar, en algun foro telenàutic de gerronzistes, si existís, a vere si algú té la

foto de la cita escrita a la carretera entre Vilars i Mas de Pits. Majo poema. Per cert,

després de la Font de Berna, la següent seca, al trobar l’asfalto, i llavontes a kets, i el

desvio Mas Pils  – Coll  de Paja tamé,  inclós el  desvio de la Fonteta,  però no el

següent,  massa punxes! A la foto de Mas Pils  hi  ha visible el  “dolmen de Serra

Llobera  de  Mas  Pils”.  Bueno,  la  cita  comence “sóc  capaç  d’imaginar  el  que  la

humanitat és poc capaç de pensar”, i el resto poc legible, sis o set línies de vuit

metros. A Sant Quirc de Colera (segons mapa i més puestos) l’han rebateat en el

cartellisme oficial de la restauració com a Sant Quirze de Colera. A l’ermita xica, no

llunyana, de Sant Quirc i Santa Julita, ia no hi niré... Mi fa mal el ginoll esquerre, al

forat interior de sota la ròtula (ginoll doblat o al provar el “pas trabat” de marxador).

Molta carretera. Vilamaniscle, 5km de pista, bota o ket? començaré a bota, si no fa

tanta calor. Pel camí m’hai trobat: ferros antes d’arribar a Mirapols, i a dins; una

bufanda negra bona; aprop del poema hai trobat una cargueta de gas de les xiques,

plena i a punt d’explotar de calenta (al coll!); ahir mi vai trobar una toronja a Santa

Llúcia i ere collonuda, me la vai fotre al cap de la puiada. Au pues! Que avui si pot

134



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

caminar hasta les nou, només que sigue a pas tranquil!

El txiringuito dels pax a Sant Quirc està tancat els dimecres, però hi ha una goma

d’aigua, io tinc cafè i els gossos no m’han dit re.

Foto 1064: Entorns de San Quirze de Colera. 

Foto 1065: San Quirze de Colera. Iclésia, monestir, ermita de Santa Maria i

txiringuito tancat els dimecres.
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Foto 1066: Menhir de Mas Noguer. Desplaçat i tot, manté forces tel·lúriques

funcionals (informació d’expert in situ). Al fondo, l’Albera.

Foto 1067: Ermita de San Silvestre de La Valleta, no hospitalària.

31 d’agost de 2006.

Total del dia 30, van ser 1130m puiant i 1460m baixant. tretze hores atra vegada, tres

parat, claro. 

Falte, falte... baixar hasta el mar, astí é! El ginoll va acabar el dia ben rescalfat, i

encara mi va quedar tocat el torterol esquerre. En fin, la tarde va semblar de etapa
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llana, però ia si veu que no hu here. La tarde, pues, a bota, i amb tota la calma que

vai ser capaç. Vai trobar al menhir (que ara li diuen de Mas Noguer, però ves a sabre

quin deve ser el seu nom autèntic) una parella i ell tinive la veu i les dents de Pelayo

de Cerro de Pasco (se hi semblave tot ell, però gros, cano, i afrancesat) i ella tamé si

semblave a algú, i feven allí palpacions. A la pedra, vui dir. “Millones de años de

memoria”,  “La composición química no tiene nada que ver con las rocas de por

aquí, así que nadie sabe cómo vino”; a io mi va semblar un guapo esquisto de tres

metros, però prou com el substrat de la zona. Però io no sé re. I en tot cas, memòria

sí que en tè, com a mínim, mils d’anys visquent en els caps dels humans que si van

repetint, de generació en generació: “mira, xic, això é (un menhir) una fita, el van

dreçar els antics, hi é des de sempre”. Com molts, potser ha caigut en algun moment

i  l’han tornat  a llevar  de nou (com el  de Palaus);  potser  el  van moure al  fer  la

carretereta, qui sap, només hu sap una alzina surera de quatre segles que hi ha aprop.

De tota manera, hi vai fer les meues palpacions tamé, quan van colar (“venimos casi

cada día un rato”...) i hi vai ficar el ginoll. A Vilamaniscle el pastisser tamé tanque el

dimecres, aixit que, lleuger, cap a vere l’ermita de Sant Silvestre de la Valleta, que é

vora un barranc sec i no oferís cobijo al peregrino (bona porta nova de ferro: gràcies,

capellans...), i que té la font aixuta però hi ha la del Xai a tres-cents metros, indicada

in situ. Bon puesto de càmping sí que hu é. Però el meu joc é buscar refugis lliures.

Aixit que vai fer “el cigarro de buscar refu” i vai colar en la penombra, vai arribar

per pista al collet des d’aon si veu Llançà i el Mediterrani a les mil, i hi here un

cartell: Sant Genís del Terrer, i Dolmen, en sentits oposats. Mi va tentar de nar a

dormir al dolmen, perquè m'hera exclamat, a Sant Silvestre, “hai perdut ia tota fe en

ista iclésia católica que pose candaus a les ermites...” Però vai consultar el mapa,

allà feve molt vent, i en fin, Sant Genís, com que està en ruines, no té porta però el

àbside està encimentat al terra i ben cuberterat i allà vai púguer hasta cuinar i tot, i

amb els faros de la mina i els barrenos sonant tota la nit, i les sirenes d’algun barco,

allí hai fet el bivac, i no hai recordat ni una pisca de somni perquè no hai entrat en el

son profund ni tan sisquere. Ia fa des d’Ulldeter, que no txaic a plaeiret.

A vere què diu el  ginoll  a la baixada que mi quede hasta Llançà,  aon ia tinc el

Mediterrani, i si toco l’aigua, s’ha acabat el joc de travessar el Pirineu des de l’oceà.

Tinc prórroga si no el toco, 18km hasta el Port de la Selva pra encara pensar-mi si é

prudent o no anar-me’n al Cap de Creus i a Cadaqués (que fan dos dies, o tres).
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No sé si é prudent, diu el meu coneixement de les societats urbanes que m’envolten,

les infraestructures de les quals usaré pra no haver de tornar a peu al mig del Pirineu,

travessar  Barna  i  Lleida  en  un  31  d’agost,  dia  d’operació  tornada  de  vacances.

Qüestió  de  no  traure’s  la  motxilla  pra  re,  comprar  un  llibre  i  passear  la  barba

d’anarquista amb orgull (lo de anarquista hu dirà la samarreta neta que porto) (“si

tengo miedo, que no lo tengo, susurro, y pienso”). I això é lo que faic a les nits, mi

dic “io faré la primera guàrdia, tu tranqui ”. Potser é d’aguet equilibri, del de la son i

el caminar, de lo que mi vol parlar el ginoll. Tàctiques de curació: la primera, vere la

surtida del sol al mar, com diu la cançó, que mai l’hera vist. La segona, prendre-me-

hu amb la calma, i aquí escric a les vuit i mitja, despert des de fa tres hores. La

tercera, el sol a l’esquena, un rato al menos. Pot servir, pot ser millor pra’l ginoll,

anar poc a poc al Cap de Creus que fotre-si set hores de tren i autocar en el dia

d’avui. A Llançà hu verem, això, si quina serà la quarta tàctica. Lo primer, passar pel

dolmen, que ia hai fet la foto del paisatge aon cau sense sabre aon é (é un atre joc).

Ah, Pirineus, salut, salut, salut i llibertat!!

Foto 1068: Ermita de Sant Genís del Terrer, hospitalària (4 places). L’aigua la

portava de lluny.
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Foto 1069: L’alba mediterrània a Llançà.

Foto 1070: Detall de Sant Genís del

Terrer.
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Foto 1071: El Puig Tifell (405m). Frontera Espanya-França, Catalunya pels dos

costats, Pirineu, sempre.

Foto 1072: Antigues marques del GR11 al Puig Tifell. Ben lluny, el Canigó.
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Foto 1073: Antic GR11 vers Llançà i el mar.

Foto 1074: Llançà, la seua cantera o mina, i el Cap de Creus... que cau de la

meua travessa per l’Alta Ruta. 

Ia sóc a Barna! Veieva un llibre de ma germana,  Berlin. city language, i pensava:

què pocs tags i poemes hai deixat io, de rotulador o tallats a la fusta, o a la pedra,

però  uns  quants  de  pedra  sí,  fites,  i  aliniacions  xiques...;  aixit  conscientment,  i

efímers, per exemple la tatxa del cigarro a la vista al foc del refu (que si sàpigue –

pra qui hu sàpigue llegir– que a molts mos agrade fumar per les montanyes quan si
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pot. Però hai respectat totalment el mobiliari urbà, i urbà é el refu, el poste, la balisa

pintada de GR, i mira que d’aberracions n’hi ha com pra nar amb quatre rotuladors

grossos i la gúbia en un bolsillo secreto... Ah, tants puestos si mereixen la denúncia...

en  poesia  i  sense  faltar  a  digú...  Si  podrie  empegatinar  (Pyrénées  Libres!)  en

biodegradable tot allò immobiliari alié a la montanya, fora dels pobles, si podrie

afegir la informació que s’amague al visitant, i no é brutícia (o tu què vas pensar del

“Castanesa rururbano”, Camp 2003). Art, mano; si no hu ere, ia hu serà. 

Bon, que m’hai deixat passar la oportunitat de fer ixo macro-mensaje a través de la

montanya tota. Escriure a la terra, geografia. Descriure-la in situ. Hai fet una vegada

la marca de casa, tres o quatre vegades un peiot (un hexafoli, una rosa de pastor...),

sempre sobre pintura. No dejes rastro, diu la ètica... tamé hu diuen les autoritats, i

són  les  que  més  rastro  deixen  del  seu  pas,  de  la  seua  arribada  arrolladorament

urbanitzadora (recordeu? “La destrucción de esta  señal  está  penada por la  ley”).

L’holandés que anunciave la web amb la flecha groga del camino de Santiago, pesat

(massiu)  i  insostenible  (se  li  desempegaven,  les  plastificades  pegatines,  ecs!),

compareu-lo amb el Pyrénées Libres anònim, verd, amb estrelles que tant diuen cel

com revolució, que dibuixe una ovella i fa pensar. Haria pugut sanar les energies

dels refugis amb esvàstica, i les meues pròpies, amb mogollón de poemes, que te’n

sas de bons, haria pugut escriure centenars de anarquies al fang, amb pedretes, amb

pedres, allà aon no faigue mal moure-les... amb fulles i amb rames... a la fusta morta,

i  a  la  fusta  dels  chiringuitos,  a  gúbia,  a  ganivet:  “Feu abrics!”,  “Feu lavabos!”,

“Cuideu les fonts enlloc d’excedir-vos amb tant cartelismo i barandillismo i excés de

pintura que ningú si preocupe de retirar!” “Cal: durabilitat i manteniment”, però no

durable  com lo  de  Aygüestortes,  que  el  primer  que  passe  amb el  destornillador

adequat s’emporte la foto de record! ¿Segur que cal anar a plantificar les fotos in situ

a 2400m pra assegurar-si que el turista coneix que hi ha una història a conéixer que

dóne  més  valor  a  lo  que  està  xafant?  Pues  les  biguetes  aguelles  d’iroko  seran

reutilitzades, quan algú faigue lo que els Pirineus si mereixen, en... biguetes pra una

cabaneta cuberta de llosa que tingue la porteta enfocada al sol ixent que desperte als

transpirinaicadors que busquen amagar-si dels refugis hotel, aguells als que no els

convenç alleugerir la motxilla a base de fotre-hi billets!

Menos ciment, menos pistes forestals obertes a tothom... i brigades a fer camí, de
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pedra seca,  sostenible de vritat,  durador, net,  i  encara faedor de demanda de mà

d’obra i no enriquidor d’empreses cimenteres, fabricadores de màquines diverses,

etc... Menos merenderos, que la taula i el banc aïllen del terra, són còmodos, sí...

però aïllen del medi, de la suposada salvatgia i naturalitat que tots busquem... i més

lluita contra l’erosió!

Después  de  quatre  mesos  en  vàrios  istius  fent  pirineïsme  a  lo  “sóc  un  local”

(l’autòcton ti diu “Tenda? però si é tot plle de cabanas i de bordas!”) penso que la

pròxima vegada que travéssega el Pirineu (i sé que poden passar molts anys però)

espero ser capaç de portar la meua tenda... El joc de buscar cubert ha sigut divertit,

ixes hores caminant de nit...  Visto lo visto, tant pot ser que d’aquí trenta anys la

tenda sigue inútil pra la travessa, si é que el  capitalisme se’n va, perquè hi harà

tantes  ruines  de  formigó durant  tant  temps;  tant  pot  ser  que  sigue  inútil  perquè

només el  bibac veritablement amagat  mos permètegue aïllar-mos de la llei,  si  el

capitalisme no s’acabe i el pensamiento único triumfe... amb ell vindrà la por, i la

por, si é que ve la guerra, o si tot é ia ciutat, no admetrà una tenda fóra de un recinte

controlat. Si al canvi de mil·lenni é difícil fer una travessa del Pirineu evitant que ti

fítxegue el sistema, pot ser que mentre hi haigue sistema sigue cada vegada més

difícil... incloient, que cada vegada hi harà menos gent pra la que això, no deixar

rastre als comptes corrents del capital, per exemple, ni als ulls inquisidors de la llei,

pugue tindre  algun sentit  positiu.  I  a  io  mi  semble  que  ve  amb la  sostenibilitat

màxima de una travessa.  Perquè pots estar  recullint  els  teus paperets  i  carregant

hasta els pobles les llaunes del refresc que t’agrade consumir tamé a la montanya,

però igualment la empresa que el fa invertís destruïnt natura en una atra punta del

món. I tot implique cremar energia fòssil, i ia mos hu trobarem, quan no tinguem

com fer més plàstic i siguem tants humans com serem d’aquí trenta anys. Bueno. 

Sí  que  hu tinc  clar,  pra  la  pròxima travessa:  més autosuficiència!  i  grabar  fusta

morta. I per cert, la història de Richard Long al Portillón de Benàs, com va acabar?

no hi vai puiar, anava de dret a Radio Tarifa... Dependències creades en base a un

joc; i jocs, tots, que mos inventem perquè ixa é la vida. 

Però ixo  “haguesses  hagut  de fer  el  constructor  de paisatges”  t’hagués  sacat  de

l’observador de medi i paisatges que io sóc, encara, mentres no siga doctor, perquè

tinc l’encàrrec de fer un llibre; quan tinga la diagnosi i el pronòstic, ia verem quina é

143



Xavi Farré i Sahún. Tesi doctoral. 4/8. Annex principal 3/3

la intervenció in situ que convè. En el moviment, en la línia traçada, en l’exposició

de l’assunto; en la intangibilitat efímera de un viatge de molts anys al Pirineu, que

no  obstant  és  tangible  (tal  i  com si  pot  llegir  això  i  contemplar  diapositives)  i

transcendent,  en això està  l’art.  I  si  hi  ha art,  hi  pot  haver  ciència,  que ambdós

disciplines van de lo mateix, de dir “mireu! això é lo important, perquè...” I en les

fotos està el meu paisatge. I en el paper la meua opinió. I el format final, é lo de

menos. Totes les fotos hi entraran, relacionades a tots els mapes? I quins textos hi

entraran? Isto? les novel·les  Pyreno 2100, Pirineus 2001, Pyrene ucrònic? Bueno,

què més té, tu ara escriu, i saca el raudal, com ara ve. Tot lo que no hai gravat a la

fusta pra que hu veigue el que passe encara hu puc explicar a la gent amb una foto

que casi sempre hai fet. I altrament sempre puc fer dir la comparació de les fotos

velles  amb  les  noves  a  Joan  (voleva  dir,  que  les  nàrrigue  el  personatge  de  la

Tragicomèdia de Chuan i Joan, o bé, metafòricament, el Xavi que escriu en català

estàndard quan redacte el cos principal de la tesi). 

Ai que ia tinc el fil. La reconstrucció dels meus pateos afegint un personatge. Les

fitxes del CEC i  les atres encara estan ordenades, els mapes marcats, la memòria

viva. Donques, si pot fer el llibre de viatge amb tots els viatges, al fil de les travesses

de la Molina a Llançà... Des de México hasta la defensa d’una tesi que explique el

conflicte del Pirineu. Oh, i ara m’enrecordo de l’Antiparkes que vam traçar al cor del

Parc Nacional, aguella primavera... de firmes ia n’hi hai deixat alguna. Falte la que

explique el perquè, la que busque la recepta pra que el futur que se mos ve a damont

sigue lo menos malo.

I  és que en realitat  hai  fet  la travessa de un “radical antisistema” (un doctor en

geografia humana mi va posar l’etiqueta, l’any 2001, per la pinta), haria pugut anar

rebentant i digú m’harie vist si io no haguessa vulgut. Ista última vegada sobretot.

Per cert que a la pizzeria del port de Llançà m’han tractat bé, finalment, però m’hai

sentit humillat, m’han tractat de pintes de terrorista... De fet ha sigut així mateix: Hai

preguntat a quina hora començaven els dinars, hai mirat el relotge, i hai demanat si

mi podrien guardar la mochila en un racó mentres anava a fer-me un banyet a la

playa, “perquè toque banyar-se a un mar i a l’altre, és el ritual, quan fas la travessa. I

com que vaig sol, la platja estarà plena...”:

– Escolta... aquesta motxilla... no hi portaràs cap bomba, no?
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– No home, io vinc de travessar el Pirineu!

– És que saps, passen tantes coses; els mossos han passat per advertir, aquest estiu,

saps, les zones turístiques són objectiu, i bé! Però...

– No, home, no. Mira els meus peus –anava amb els kets a retaló, i sense mitjons,

amb el moreno llustrós de la cama retallat a l’altura de la bota: per sota, el torterol

blanc de llet, –què no hu veus, que fa un mes i mig que no veuen el sol?

– Oh, és veritat! Bé, la pots deixar allà...

Me n’hai  nat  a  posa-mi els  pantalons de banyar-mi pra nar  sense re  a  la  playa,

samarreta, i espardenyes. I traic en marxar el meu palestino –la tovallola, vui dir– de

la motxila, i tornen amb la broma:

– Oh, ara sí que l’has feta bona! només faltava això!– però ia ere de broma, que hu

diven– amb la barba, la motxila i el mocador, no sabrem si ets dels terroristes bascos

o dels moros...

Oh, sinyor, vai pensar, és que io no sóc del que posem bombes de dinamita... sóc

dels que crec que les paraules tamé poden rabentar un sistema d’explotació... I pitjor

encara que la situació del ristorante:

Se m’acabe d’ocurrir ara, però... imagina que no demano guardar la motxila, o que

se hi neguen, per por. Imagina que arribo a una playa atestada de gent, i planto la

motxilla de parasol, estenc el palestino de tovallola, ben sol, mi desvestisso, mi giro

d’esquena al macuto i entro a l’aigua... el perill no serie que algú m’hagués controlat

algun maloso (“ixo ve de la  Transpi  i  ara  tant  sí  com no s’ha de sumergir  a la

Mediterrània, així que pam”), i que me hu robessen tot.  No, el perill ere que els

veïns de tovallola comencen una retirada prudente,  no per la pudor, sinó “por la

amenaza islámica y/o etarra, siempre incansable y amenazante”, i la cosa pot acabar

en desbandada de pànic, i amb els mossos intentant dinamitar la meua motxilla...

Merci pues, io ia comprenc que hi ha por, amables guardamotxiles de la pizzeria,

però només voleva evitar mals maiors...

I mira, que els deu de la taula de la vora eren del mero Bergara, i un s’ha deixat un

morralet, i le hi guarden a la barra hasta que torne, i digú li diu res perquè ningú

sospite  re.  Se  m’ocurris  que  passe  un  poc  com  amb  els  israelites,  i  no  é  que
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m’agrade la comparació, però aixit é: si són turistes bascos o israelites, tenen pasta, i

tu no preguntes si estan d’acord o no amb la violència que en el nom del seu poble

algú exerceix... no enraones de política per si de cas. Perquè un echarpiste maltractat

pels  dies  pot  sentir-si  humillat,  però deu bascos  tractats  a  priori  de terroristes ti

poden denunciar, ti poden no pagar. 

Barna ia é menos sorollosa a n’ista hora.

Bueno. A txaure ben pla. Demà més. Però de caminar no cal. Un peu davant de l’atre

peu, i ia hi arribarem!

PS, mateix dia: Mi falte anotar el logbook de metros d’avui. I la mitja. El nivell del

mar  Mediterrani  m’ha  surtit  45  metros  més  baix  que  el  nivell  del  Cantàbric.

Mentida, perquè hai corregit l’altímetro cent vegades, la última a la Jonquera, i no

n’hai apuntat cap, qual Whitcombe rigurós. Per lo qual fet, la història de Javicho i

Javiersan, o de Chuan i Joan, harà de començar passe lo que passe por lo menos amb

el diario antipòdico, aon la inspiració de la dualitat fou inspirada (“Jodó, Lauper!

Com puie el puiador!”, “Vaia que sí, Lauper!”), i si ti fiques a novelar, ixo, fica-hi

l’atre, el gran salto, que està en la línia... sigue que no ti fiques a novelar, que optes

per mostrar la exploració geogràfica tal  com ha sigut,  é lo mateix. El diari  d’un

viatge de  sis,  set?  anys...  Ia  sas:  la  llei  del  mínim esforç,  aplicada  als  objectius

màxims imaginables. I el “una tesis me manda hacer(...) cuéntese si soy doctor, y ya

está hecha.”

I no divagues tant amb les hipotètiques fusions de la pedra dels inques,  ni  amb

l’enigma del rebui a l’escritura d’uns quants pobles com ells...

A clapar! Haria de clapar un dia sancer!

Però seguisso:

“Primer que tot,  salut! Aquest treball és l’assaig que presento com a experiència

innovadora  aplicada  en  Geografia  Humana per  al  grau  de  Doctor  (si  el  tribunal

s’escau en considerar-la apta en tant que defensa d’una hipòtesi), amb una recerca

sobre  el  sentit  cultural  dels  Pirineus  i  la  possible  realitat  passada  o  futura  d’un

Pirineu  unit  sense  cap  frontera  ni  al  mig  ni  cap  a  l’exterior.  Aquesta  obra  de

literatura científica l’he fet gràcies a un ajut dels impostos de tots els catalans, una
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beca de quatre anys per fer una tesi de tema lliure.”

I seguisso:

“Jo voldria ser doctor, i tenir la garantia del món acadèmic, doncs, per a receptar

guariments  als  mals  del  Paisatge  Pirinenc,  allò  que  fa  mal  als  ulls.  Si  vos  puc

avançar  ara  una  conclusió,  és  que  al  Pirineu  sí  que  serie  possible  la  llibertat  i

l’absència de govern, i viure de l’agricultura i ramaderia ecològica del tot (austeritat

en mitjans, faena per més mans), un Pirineu del qual en sortiria una aigua de boca

més bona per a la ciutat creixent que envolta el Pirineu. “Pau, austeritat i anarquía”,

dirien els  pirinencs,  “porteu-mos lo que mos falte,  cubriu els  serveis  als  que no

arribem, i ademés de l’aigua bona que deixem baixar pels rius, vos deixem vindre a

vere-hu, però tot impoluto, que si no, mos plantem, com els Koguis de Santa Marta,

i vos fotem a fora, i s’ha acabat”. I si més no, si es pagués lo que val una aigua neta,

n’hi hauria per no haver de fer més que cuidar l’hort i el bestiar de cada un –o de la

comunitat. Fins ara vist, allò que les hidroelèctriques paguen de cànons d’ús dels

recursos,  com les pistes d’esquí, se’n va als ajuntaments, que són l’estat,  i  no el

Pirineu, i aquestos ho inverteixen en més ciment. Públic sí, però ciment. I al final,

com a muntanya capaç d’esparsir vida natural i cultural cap a l’exterior, que això és

per  al  que  serveixen  les  muntanyes  habitades,  no  servirà,  serà  un  carrer  de

Barcelona,  o millor  dit,  un barri.  Tota aquella  propietat  que es  perd de dins  del

Pirineu fa de franquícia que ens deixem negociar quan ens hipotequem en negocis

turístics. Potser no serà tot ciment, però sí molt un parc temàtic. Ja sabeu que la regla

bàsica de El Sistema actual és:  La Banca hi guanya. La Banca hagués preferit que

els Pirineus s’haguessin acabat de buidar del tot, com encertava Mario Gaviria l’any

1976, així hagués estat més senzill comprar grans valls senceres, per a fer  resorts

gegants,  a  l’estil  nord-americà.  Però  atesos  els  fets,  la  Banca  ens  compra.  La

muntanya ja  no és  comunal:  en general,  allò  que no és  privat  o  no és  camí,  és

municipal,  que  obeeix  l’estat,  finalment.  I  nosaltres,  els  pirinencs,  a  qui  els

romans”...

No, però millor d’un altra manera: 

“I els indígenes d’aquesta serralada pirinenca que he explorat, a qui els romans no

van ocupar mai encara que avui gairebé tots parlen llengües llatines; indígenes que

van ser cristianitzats fa mil anys, i domenyats en serfs adscrits a senyors feudals; que
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van ser dividits fa quatre-cents anys en dos estats i escaig, i que ja fa casi dos segles

que van ser desposseïts de la llei de l’antigor sobre la propietat comunal i totes les

costums; indígenes que majoritàriament avui tenen la televisió encesa a casa; que

són el  poble indígena d’una serralada més mestís  i  més aburgesat  de la  Terra  –

excepte els alpins-; són indígenes encara, i que, si fan l’esforç, saben recordar com

fer que aquest melic de la terra que els va tocar cuidar no es perdi.”

Altrament, la meua opinió és que el vent se hu emportarà tot, i d’aquí a cinc-mil o

tres-cents  anys  altres  gents,  en  altres  climes  governant  l’istme  ibèric,  potser,

llauraran istes valls i només hi surtirà que ciment, i en rellenaran les preses, si no

n’estan ia, i en reciclaran tot el ferro i el plàstic i al cap potser de deu mil anys més

un arqueòleg trobarà una senyal, només una placa amb una inscripció plurilingüe

que dirà “Respecteu el medi” en un abocador, o potser fent sondeos en pantanos

reblerts, i  pensarà...  “...i  tot està ple de rentadores i de tot...  Claro: els llibres hu

diven ben clar, que al final de l’era antiga, els pobles adoraven el consum... Així

devia ser el seu ritual: acudien en massa a les muntanyes a fer ofrenes per presentar

el respecte al medi, i abocaven a l’aigua i arreu tota classe d’objectes de consum, de

tots  els  materials.  Probablement  els  engalanaven  amb  cintes  i  arams,  així  se

n’expliquen les acumulacions. Per a això es van construir les carreteres”, i “el que

podeve anirie als llacs més alts, sacrificant-se més, però quan van començar a oferir

cotxes, van fer falta llacs més baixos i els van fer a propòsit... Fixa’t, faraònic...”.

Però les piràmides, en ixo llavontes, ia se les harà endut el vent. I si un atre estudiós

d’isto  passat  nostre  diu,  “pero  fixa-t’hi,  bé  haurien  hagut  de  pensar  que  se’ls

omplirien de sediment”, i l’atre replicarie “No home, veus, van fer unes turbines per

omplir-les  des  de baix.  Mai ha plogut  tant  al  Pirineu  per  omplir-les,  les  preses!

tenien  un  sistema  extensiu  per  recullir  l’aigua  de  la  pluja  per  totes  les  planes

circundants, hi ha tot de línies de formigó i sistemes per remuntar-la de presa en

presa  fins  a  dalt”,  i  “i  listo,  com  impulsaven  les  turbines?”.  “oh”  diu  l’atre,

“cremaven petroli, fusionaven urani...”.

I si no saben que cremàvom petroli, se’ls obre un món de possibilitats: “mira que la

feven puiar des del mar, al final, fixa’t en la capa de sal” (la del ciment dels segles

XX  i  XXI,  degradat,  rentada  la  calcària)  “Devia  ser  al  final,  no  plovia,  i  van

començar a pujar aigua del mar, i per a això van desenvolupar l’energia nuclear”.
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“Més gent a fer ofrenes, més inversió en els temples, i el sistema en desequilibri

ecològic flagrant!” diu l’atre. “Sí, va tot plegat, és com sempre.”

Imagineu que l’arqueòleg va salvar el topònim “Andorra”, però mai tindrie ni idea

de  perquè  el  màxim  està  allà  quant  a  formigó  (els  indígenes  de  després  del

capitalisme en van fer vall tabú, no si van atrevir amb les morrenes armades) però en

objectes  i  ofrenes  és  relativament  escàs,  a  partir  d’una  època,  ja  que  no  hi  ha

pantanos on s’hàgin conservat les coses. “No hi ha muros grans en aquelles valls,

perquè? Dues èpoques?” 

Vui dir que é vritat que el vent se hu pot emportar tot, però el coneixement nostre, si

el traspassem adequadament, perdure, i quant al fet del sentit del Pirineu, io voldria

concluir  que té  sentit  pensar en la  unitat  d’un Pirineu lliure  de fronteres,  com a

indígenes que en som, en continuïtat –de saber i de respecte pel lloc que é casa, atés

que la genètica mai ha comptat gaire-; pra això, haríom de...”

Ixes cometes tanquen un text possible que podria ser la tesi mateixa o no. Ia si verà.

I seguisso aon estava, acabant l’Alta Ruta del Pirineu: passo fulls i mi trobo que

“demà a vere si el Marc é a Ulldeter” etc, i no hi here, sinó potser ixo dia haguessa

fet etapa doble, pero tamé pot ser que no n’haguessa fet cap més doble i cap més

sol... Al final trenta-tres jornals, més un de xic, descontant els dies de descanso (però

qui passe per casa i no pare, en una travessa així, é mal fill) i si sumo el xic radé al

chic  primer,  són trenta-tres jornals.  En dies naturals,  d’un mar a  l’atre,  39,  n’ha

passat; que encara són menos que en la guia de Veron. 

Me’n vaic a contar, i en realitat, lo que m’interesse é el pes de la motxilla con todos

los recuerdos incluídos. I el meu, demà encabat d’esmurzar. 

Si no tiniva pressa pra dormir, é perquè tinc pressa pra escriure! Si puc escriure, é

prioritat absoluta. Que pr’ixes montanyes de l’Empordà ia no hi here ni calma, ni

companyia! rabent, de cap a l’aigua me n’hai nat, i el Cap de Creus é un petit (ojo)

viatge que quede pra no fer sol... fora de la tesi, pues! Sense tenda, cap pateo més;

solitari com isto viatge, s’harà de vere... isto en concret, els cinc mesos de camp

pirinenc; el de la tesi ia si sabeve...
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Foto 1075: “Pyreno no limito” (Rotuladors sobre cartró interior de llibret de

fumar, 2 polzades i 13/16x1 polzada i 1/2. Agost de 2006). En realitat voleva

escriure  Pyreno no frontiero, i que semblés esperanto, però així va ser millor:

Pirineu sense límits, Pirineu en el límit.

“...haríom de, metafòricament parlant, ressucitar els déus antics, i portar amb orgull

l’austeritat com una bandera sostenible, i provar de parlar una sola llengua, o dos:

euskera, i l’occità-català-aragonès intercomprensible i evolutiu de vall a vall... com

ere antes!

“I, per pirinenc, per indígena, qualsevol és benvingut, qualsevol que –sobretot si té

terra pirinenca al seu càrrec– no embrute i vulgue compartir. Si per io fos, l’Estat a

fora, com a estructura, tornar al plan de antes, assamblea de los presentes i ningú

sense sopar. Ah claro, no embrutar és no encimentar, tamé, de metàfores si tracte.”

La meua travessa del Pirineu en isto mes i en els sis anys ha sigut suposant-los sense

límits, i acullidors per a un (local) sense tenda. Potser sóc, de la generació meua, de

les persones que més sap com localitzar puestos potencials de cubert sobre terreno i

sobre mapa; no sóc del tot conformista (el bivac pur, al ras, algun dia més poètic, o

bé si i només si se t’ha fet de nit i no has trobat re. Sinó, si continue caminant); i crec

que al Pirineu s'està agotant ixo món. Quan el temps de la travessa de Julio Villar

(1989), les primeres de Veron (1969) i els altres anònims dels seixanta, ere vritat: les

bordes  encara  tiniven  palla,  i  no  goteres...  un  caminant  trobave  obert  l’estudi,

l’iclésia.  Io,  que  sóc  del  país,  encara  me  hi  hai  trobat,  però  en  general,  els

“transpirinaicadors” no podrem anar més per lliure. Fora de temporada, potser; de
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clandestinos desaparecidos, sempre, i en qualsevol temporada. Segur que la mitat

dels echarrpistes d'avui dormim alguna nit fora de la legalitat.

É prou difícil  ara,  passar  sense deixar  huella  en la  memòria digital  del  sistema.

Desseguida, enlloc de un deportista de la montanya, o potser un artista, reporter o

escritor, ti prenen per un terrorista islamista o anarquista. Tens por de fer llàstima o

asco, per pobre hipi desgraciat que viatge sense duros, i en vritat, no se ti veu, i si se

ti miren amb atenció, els fas por. Potser se ti note que sas força coses. Ah, no sé...

encara no sé re, encara falte...

I bons somnis.

Foto 1076: “Quines portes”, d’un somni.

El dia después.

...i la botella de litro i mig d’aigua que mi vai trobar pra’l bivaco de l’últim dia: just

pensar “eh, no ti descuidesses, que no ti coste re de portar un poc més d’aigua i

esmurzar  així  més  tranquil”  i  en  deu  passos  més  miro  la  cuneta  i  pam.  Estave

precintada, se l’harie caigut a un algú. 

Contat el logbook d’ahir, 420m de puiada i 615m de baixada (perquè vai nar a fer el
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piquet de 405m, a vere si trobava el Dolmen). Tres horetes tres quarts amb la parada

a l’alzina surera, i chapuzón.

Bueno, ia sóc as Bordes, i estic a punt d’engegar l’ordenador. Procuraré endreçar

estudi durant dos dies a muerte, arxivista. Tindré que currar –fer duros– que sinó no

sé què farem. Dejunar i meditar no, caldrà moure-si, per la tesi, Lleida, Barna. En el

teletreball estarà la clau. Però tot això, després. 

Io mesmo solet, que el deu d’agost hera baixat hasta els 74 kilos, ara només hai

baixat a 77. Potser hai fet massa muscular, però no sé. Està bé aixit. La motxilla

mesma, que amb sis dies de menjar, excepte pa i aigua, va fer dinou, i pr’això vai dir

“va,  pues amb la  càmara vint,  redó”,  ara  ha fet  17kg justos,  amb un dia  sol de

supervivència (cafè, sucre, dos gasos, però les botes i els totxos guardats a dins). O

sigue quinze o menos kilos, l'equip fa catorze, i que uns quatre són de la motxilla

més l’excés de bosses i bossetes i mocadors i algun traste que sobre. Incloient el kilo

de càmara. Que no sé quants viatges més aguantaré amb “ixes incòmodes i cares

diapositives químiques”. La motxila tamé é una tortuga pra la meua esquena encà

que no haiga caigut mai en sèrio. Altres viatges que tinc al cap, tamé convindran a

ista motxilla i a n’istes botes grosses. El paso lento i la tenda, què majo! 

Aquí la travessia si podeve fer amb motxilla de trenta litros. I gambar i bivacs. Si

l’ànim deportista isto, lo dels límits del propi cos i medir la terra a passos i tot això,

si no mi deixe, vindré antes de deu anys al Pirineu, a intentar l’Alta Ruta (la que

m’apetisque) sense motxilla, només un sarró. 

Però ha estat campeona, ista travessia. La millor. De mar a mar no n’hai fet atra,

claro. Dies pra tot, hai tingut. Molt bo, el camp del 2006.

Fi.

Annexos in data:

Portava a damont:

Posat, normalment pantalons d’atletisme, samarreta desmanigada de cotó amb nylon

molt gastat i botes de dos kilos el parell, i dos totxos, forts i de mangala.

Una motxila gigante, un lanrover dels sarrons, que s’agafe com una sella a un cavall,
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de 75+20 litros. 

Al pis de baix, dins d’un packliner groc impermeable, un sac de menos de un kilo,

esterilla umflable (800g),  roba de nit  i  recanvi (malles i  dalt  tèrmic,  gorro, atres

shorts, 5 mitjons, 6 mocadors, 1 calçotet, 1 samarreta de fer dit –la d’anarquista– 1

samarreta de micropolar de no suar,  guantets  de polipropileno),  polaines llargues

però  lleugeres;  un  botiquín  (quatre  carrets  de  fotos  màxim,  antibiòtic,  brides

variades, esparadrap, compits, ibuprofeno, patfuego, loctite, cordillet, linitul, punts

de sutura,  betadine micro,  coliri  i  lejia pra l’aigua,  fil  i  agulla).  Un charsé polar

primet i un chubasquero lleuger d’ixos bons (present d’Oriol). Un palestino: turbant

parasol, foulard, pareo, tovallola... Uns kets de maratón, 450g el parell. Un odre de

10 llitros (buit, 250g?) i una botelleta de 33cc de nar tirant (després d’haver perdut la

cantimplora de 1l). Un plàstic de 160x240cm.

Al pis de dalt: un pot billy (1’8l) d’alumini amb una botella de gas grossa (750g de

gas; total?...) i un fogonet micro (100g). Un saquet d’espècies (250g), un drapet,

saboneta  pra  tot  i  5cm2  de  fregall,  i  cullera,  tot  això  en  una  bossa  de  plàstic

transparent de 25l que conté: la bossa del menjar que s’ha de cuinar, i la bossa del

que no (la de les parades; inclou cafè, claro), més 1 bossa de cotó pra’l pa. Més dos

pallareses, i un “swisscard” amb tisoreta i pinces.

Documents, targetes, quartos (300 oros pra tot el viatge, incluït revelar les diapos!).

Mòbil apagat (sense carregador des de Buxaruelo). Bossa dels documents i mapes

1:50 000 (4 a la vegada). La guia de Veron 2004 feta tres trossos. Mapa 1:370 000 de

tot el Pirineu, tret cada dia per nar marcant i provocar conversa; l’índex de la tesi; de

llibreta ista (Moleskine xica, quadriculada, de 200p), i el portamapes de quatre cares.

1 càmara Nikon FA amb el 28 fixo, en la seua funda, tal. D’altímetro el relotge; i

brújula  tradicional  penjada  a  mà;  frontal  molt  xic,  amuletos,  ulleres  de  miope

guardades, ulleres de glaciar, crema solar, tabaco i complements, 2 bolis i rotulador

roi pra marcar el mapa.

I un cascabell, uns amuletos petits, i sempre, les relíquies que vai recullint...

Desnivell Acumulat.

Diu Georges Veron que la HRP que propose té 41 etapes, i la mitjana dels ascensos

li surt d’uns 1100m puiats cada dia.
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M’han surtit 44.000 metros de desnivell puiats i baixats pra recórrer lo més amont

possible  la  serralada.  Pra  fer-hu  amb  jornals,  cada  dia  de  pateo  hai  fet  1334m

positius i negatius. Ia é caminar, és igual quina sigue la motxila. Isto compte no

inclou els sis dies de la Cerdanya al Canigó ni la tornada (Pedraforca i Cadinell).
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Arengada Amb Urgència

Un dia, mentres estava caminant l’HRP, va arribar un mensaje al mòbil. “va en

sèrio: tiren la residència”. Quan vai arribar, al  setembre,  mi van contar que la

policia havia fet  algunes indagacions  per  sabre l’autor d’una difusió massiva a

internet d’un text “molt radical, que podria ser una crida al desordre públic”. Io no

tinc res que vere amb el mailing que se’n va fer: però lo que si diu manuscrit-

manuscrit, l’original està a la meua llibreteta de camp... algú me hu va plagiar!

Podria dir, donques, que ere només pra ús particular. Però ara ia és igual: lo pitjor

no serà que io vaiga a la presó, que no s’atreviran, per quatre vritats que se hi

diuen; lo pitjor é que la Residència fa dies que ha estat borrada. I diuen que el

pressupost de l’enderroc superave el mig milió d’euros! O sigue suficient pra fer les

obres de conservació, llenat i tot.

Fa uns anys mos en vam anar a buscar l’ermita del Sant Esprit d’Aigüestortes, la de

l’arquitecte  Torroja,  que érom trobat  fotografiada en molts  llibres  i  arxius.  No’n

quedave ni rastre; mos vam enterar que l’eren desmontat pedra a pedra. Diuen que

marcave ruïna, que ere perillosa, però creiem que bé que mal, deve guardar de la

tronada. I ademés permeteve donar-si compte que l’ENHER i l’existència del Parc

Nacional eren nat lligats des del començament, o sigue que ademés de un monument

ere un document. 

Tamé li va tocar lo mateix a un refugi bivac, el de la cresta de Bissiberri, que va ser

l’únic  refugi  situat  exactament  sobre  la  divisòria  d’aigües  pirenaica,  i  el  primer

refugi de la península que si va transportar amb helicòptero. “És inservible”, van

dictaminar, i això no ere cert pr’als que l’anaven utilitzant; “és un niu de deixalles”, i

en això sí que tiniven algo de raó... ah però, la FEEC el va substituir per un altre més

avall,  sobre l’estanyet  superior  de Bissiberri,  molt  modern,  amb plaques  solars...

però  igualment,  sense  una  letrina  que  tingui  una  fossa  que  si  buide  des  d’un

helicòptero. Per què ningú pense en la merda que va voltant els refugis, lliures i no, i

les zones d’arribada a la montanya (els aparcaments)? Bueno, el refugi de la Bretxa

Peyta el va retirar el Parc amb prou gast d’helicòptero, i lo mateix va passar amb el

refugi vell de l’estany Negre, l’original de la Enher. En un sol viatge d’helicòptero

podeven portar el material pra fer-li  teulat  i  salvar-lo,  i  que servís para algo (no

sabem,  pra  guardar  la  sal  des  vaques,  de  cabana privada  pra’ls  pastors  o  pra’ls
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mateixos forestals i currantes del parc)(ia no mos atrevim ni a dir: pra refugi lliure,

pra’ls que no necessiten les comoditats dels refugis-hotelet, i més, estant prohibit el

bivac...).  En un sol viatge,  però no. Quant queroseno va cremar pra baixar avall

semejante  cantitat  de  pedra  i  formigó?  I  ademés,  perquè  enterrar  la  runa  a

Sarroqueta, o més lluny, si allà, antes de ser runa, servive pra més, i amb menos

gasto? Sostenible la gestió del parc, la gestió en general... vaia vaia. Cremar petroli

ia é lletxo; crema-lo pra operacions estètico-polítiques é pecat contra la llei natural. 

Lo que no esperàvom que passés, é a punt de passar. Diuen, diuen, que han obtingut

(el  Parc  i/o  l’Ajuntament  de  la  vall  debui)  el  permís  per  tirar  a  terra  i  fer

desaparèixer la Residència d’ENHER a Cavallers. L’enderroc i la gestió de la ruïna

implicaran molt moviment de camions, soroll d’explosius a lo bàrbaro, pols, etc;

algú hi farà quartos, per descomptat. Diuen, diuen, que ia han començat.

La pregunta clau número 1 é: quina nosa fa? És un perill per a la salut pública o

què? O simplement està en la tònica general de “fem veure que el Parc é ben natural,

que no se hi ha fet res”? É perquè fa lleig? Això no pot ser, si a radé quede la presa

més massiva del Pirineu... que treguin el muro, que saquen els cotxes, que arranquen

l’asfalt, i después podem parlar de traure la Residència.

La  pregunta  clau  número  2  é:  Quin  servei  podrie  fer?  Semble  clarament  que

l’estructura de l’edifici està bé, pot ser restaurat, i que dóngue servei. Ia é estrany

que no hi haiguen fet un “centre d’interpretació“ d’ixos pra’l Parc, però això no serie

lo més adequat. 

Nantres creiem que la Residència oferís sol·lució als fets que ara expliquem.

Aguells que conegueu què vol dir Cavallers en llenguatge modern (apart que per a

una empresa significa turbines i per tant euros, aigua de reg i per tant euros) sabreu

que  significa  Gel  i  Roca,  escalada  en  quatre  o  cinc  modalitats.  Allà  vereu  les

furgonetes dels escaladors en totes les estacions de l’any. Prou som/són conscients

que un dia començaran a arribar els mossos i/o els forestals a posar multes i no

deixar txaure la gent per lliure ni als cotxes... No sense certa raó: ia que tots per allí

caguen i renten els plats i no sabem si saben fer-ho bé, anulant l’impacte en aigües i

optimitzant el temps de compostatge amb l’enterrament a la fondària adequada. Molt

paperets se hi veuen; eh, però a vere qui sap dir quants d’escaladors i quants de
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turistes de mitja tarde. Bueno, pra acabar amb el fenòmen i conseguir que la gent

vaigue als hotels, als restaurants i als apartaments, si pot provar de tirar la residència

i inventar la sanció per adormir-se allà. Però ixa gent de l’escalada no aniran al tres

estrelles, és que potser ni als càmpings. 

Si volem, amb la Residència els podem fer la infraestructura que sol·lucionarie els

problemes  que  causen  i  ademés  traure’ls  algo  de  quartos  pra  que  una  colla  de

juventut de la vall hi tingue faena. Lo que se hi pot fer é un Alberg i Escola de

Montanya amb dormitoris i amb aules (ni txiringuito de domingueros, ni hotel de

cinc estrelles), de titularitat municipal perquè la viabilitat està en què l’ajuntament

en pague la reforma; i que si cedisque a una associació sense ànim de lucre que la

vulgue portar, on claro que qui traballe cobre, però l’objectiu é el funcionament, i no

el benefici en euros. 

Diuen que hi ha un proiecte molt majo pra la rehabilitació amb aquestos fins, fet per

una jove arquitecte de la vall. Tampoc falten alpinistes titulats i llicenciats per a fer

les classes, o bé serie molt fàcil fer els convenis adequats amb l’ECEM de Pont de

Suert, amb la FEEC, amb la EAMB de Benasc, tots els quals han fet pràctiques allà;

amb tots els que necessiten tenir  allotjament i  aula a peu d’un dels puestos més

importants del asunto alpinista i escalador al Pirineu. Netear la carretera a l’hivern

no serie cap tan difícil... Coses, totes, que l’ajuntament ha de saber de sobres.

Ista é una orqueria sèria. Gastar menos, solucionar més. Pel bé del país, que no tiren

l’edifici; pel bé de la gent, que en faiguen un alberg. Si no som amables amb els

escaladors estem fututs, com a país turístic. El turista de sabata fina puie a Cavallers,

travesse el muro, diu “oh!kesmaku!” tres vegades, fa tres fotos, i se’n va per no

tornar-hi mai més. Les escaladors de gel i roca són exactament contraris. Venen per

tant temps com poden, i cada vegada descubrissen més atractius, camins a recòrrer

que potser són línies invisibles per qui no sàpiga com llegir, com puiar; i això mos fa

pensar que ningú valore tant Cavallers com ells. Bueno, claro, l’Enher, que en treu

qui-sap-quant en duros, d’aguella presa... 

Sentirem a dir: hau fet tard, ara ia no si pot tirar anradé, héssou presentat un proiecte,

ningú si vol fer càrrec de l’assegurança sota semejante muro, ia hu sabeu. Falòrnies! 

Si l’arribeu a vere desaparèixer, la Residència, penseu en tot això. Si l’Ajuntament
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no hi ha pensat, é que són curts de vista. Epa, nantres no tinim ànim d’ofendre, sinó

de ser constructius! Ixo é el motiu d’ista arengada. (les arengades: ben salades, pero

bones pra la salut!)

Si hi han pensat, i creuen que els escaladors no interessen, que no entren en el seu

concepte de turista de qualitat, i que el primer pas per evitar els camps de furgonetes

é  tirar  la  Residència,  llavontes  entenc  que  no  volen  enterar-se,  que  són

antisostenibles i capitalistes dels pitjors (quina novetat  serie...).  Només per haver

demanat el permís d’enderroc si mereixen que una colla d’okupes els paren els peus

(ai  quina  por,  no?)  fossen de dins  o de fora  de la  comarca,  la  ocupació directa

demostrarie  que  la  casa  no  està  en  ruina,  pero  tampoc  en  venda,  que  l’alberg

funcionarie perquè hi ha públic, i hi ha necessitat, no demanda; i demostrarie que un

atre món no només é possible, sinó que el tinim a davant des nassos, si volem vere’l.

El futur ha arribat fa rato! 

Així que contra la bestiesa d’enderrocar la Residència,  ojalà tingue algú la clara

serenitat d’okupar. La qual orqueria é una crida a l’ordre públic, no pas al desordre. 

Bon profit a tots.

ORC
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La Paradoxa de Richard Long al Portillón.

Foto  1077:  “a  line  made  by  walking”

Richard Long 1967 (treta  de  Careri  2002),

considerada la primera escultura no existent,

la primera obra d’art que no si veu quan ha

passat,  efímera,  i  que  si  sol  citar  com  a

fundadora del land-art o art del paisatge. 

Una colla d’artistes van ser seleccionats i pagats per a intervenir en els paisatges

oscenses  en  acte  de  promoció  turística  promogut  institucionalment.  El  cercle  si

podeve vere des del Portillón de Benasc, i de fet ere efímer força estrictament, força

“alteració zero”, com avui dia si definís el Land-Art, é fotogènic, diguem. Però com

que un artista va dibuixar amb pedres a la gleva, aguesta esdevé una pissarra on hom

si sent amb dret de fer lo mateix: l’any següent, el cercle de Long s’here transformat

en runa vikinga; l’atre any va aparéixer una llegenda de dotze metros de llargada:

Festival interceltique Pays de Lorient, Julliet dies tal a tal, i encara pues té algo de

trascendent,  evoque mites,  no? Però en anys successius va desaparéixer ixa,  i  el

cercle: totes les pedres blanques de la verda “pissarra” va ser recol·locades en escrits

banals, sense intenció artística, “Joan i Maria”, “Pepo (cor) Luísa”, “Vilassar 2001”

etcétera  (noms  ficticis).  Banals,  dic,  però  no  mancats  de  dret  a  ser  escrits...  si

l’engegament del procès va ser una promoció pública. Al final, si hi aneu avui, les

pedres blanques tornen a estar esparsides en caos, no hi ha escrits, i els que passen

caminant s’han olbidat que durant un temps va esdevindre lícit escriure coses. Qui

ha  intevingut?  voluntaris  curanderos  del  paisatge?  Io  suposo  que  la  mateixa

administració, via els guardes del Parque Posets-Maladeta, ha acabat per esmenar lo
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que here començat, tornant les pedres a estat de caos suposadament natural. Si el

mateix Long vulguès refer avui la seua obra, potser serie multat.  Sí, si el mateix

Richard Long vulguès refer avui la seua obra, serie multat.

Foto  1078:  “a  circle  in  the  Maladetas”  Richard  Long,  c1998  (treta  de

www.dphuesca.es). 

O potser l'obra de Richard Long no tè res a veure amb la mena de runa vikinga i està

en un puesto molt més amagat que els planells de sota del Portillón? Pues la runa

vikinga va ser la primera cosa que hi vam vere, mon germà i io, així com tot el

procés posterior que hai explicat. La pàgina web que parlave de la obra d'art informe

prou,  encara  ara,  de  les  característiques  i  la  intenció,  pero,  expressament,  no en

precise la localització.
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LA IDENTITAT DELS RIBAGORÇANS, O EL PAÍS MÉS DIVIDIT.

Article enviat durant l'any 2007 a la revista Ripacurtia, a Benavarre, per triplicat,

certificat i virtual, i encara tornat a enviar, a segona demanda, l'any 2009. Mai vai

rebre una resposta, ni un “no val”, ni un “sí pero”. Encara espero ara.

“Quan txarrem de la Ribagorça o des ribagorçans, mos referim a un país pirenaic

que ha existit a través de tota la història, i que avui dia està reconegut amb ixo nom

però en dos comunitats autònomes diferents. Això ha arribat just al moment en què

els habitants de la ribagorça, gràcies a l’obra civilitzadora de l’estat, si senten més

“catalans o aragonesos”, més “espanyols o immigrants” que cap atra cosa. Però la

identitat ribagorçana, el sentiment de “ser d’un país”, seguís viu en el teixit social

més tradicional. En ista comunicació, pra començar la discussió més que pra acabar-

la,  s’enraone de com casi  si  cumplís  l’aniquilació  simbòlica  de  la  comarca,  i  si

plantee de què pot servir en el futur, si s’unís un poble ribagorçà decidit a sentir-si

ribagorçà.

Paraules clau: Ribagorça, Ribagorza, identitat, Pirineu.

La identidad de los ribagorzanos, o el país más dividido.

Cuando hablamos de la Ribagorza o de los ribagorzanos, nos estamos refiriendo a

un país pirenaico que ha existido a través de toda la historia, y que hoy en día está

reconocido con ese nombre pero sujeto a dos comunidades  autónomas distintas.

Esto  llega  en  el  momento  justo,  cuando  los  ribagorzanos,  por  obra  y  acto  de

civilización del estado, se sienten más “catalanes o aragoneses”, más “espanyoles

o  inmigrantes”  que  ninguna  otra  cosa.  Pero  la  identidad  ribagorzana,  el

sentimiento de “ser de un país”, sigue vivo en el tejido social más tradicional. En

este artículo, para iniciar el debate más que para concluirlo, se habla de cómo casi

se cumple con la aniquilación simbólica de la comarca, y se plantea de qué puede

servir en el futuro, si un pueblo ribagorzano se une decidido a sentirse ribagorzano.

palabras clave: Ribagorza, Ribagorça, identidad, Pirineo.

Ribagorçan identity, or the most cut country.

When we talk  about  the  Ribagorça or  about  ribagorçans,  we are  pointing  at  a

pyrenean country that has existed through the whole History, and that nowadays is
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officially given its name, but assigned at two different autonomous regions. This fact

arrives  just  at  the  time  when  ribagorçans  were  about  feeling  more  catalan  or

aragoneese, more spanish or immigrant, as identities, than any other thing. But the

ribagorçan  identity,  the  feeling  of  “being  of  a  country”,  is  still  alive  in  the

traditional  social  net.  In  this  paper,  in  order  to  begin  the  discussion,  not  to

clonclude  it,  we  will  show how is  the  havoc of  the country,  almost  done in  the

symbolic  life,  and  we  point  a  line  to  the  future,  if  any  ribagorçan  people  gets

together decided to feel ribagorçan.

Keywords: Ribagorza, Ribagorça, identity, Pyrenees.

La identitat dels ribagorçans, o el país més dividit.

Quan era molt petit, la meua padrina, que here1 vingut d’Estavill, quan si referive al

Pallars, a la vall Fosca, al seu país, dive “allà a la Catalunya...” La vall de Boí, la

vall de Barrabés, i no cal dir, “l’agüerro” (“la tardó” en aragonès, pra nombrar les

valls del Baliera, de l’Issàbena i de l’Éssera), des del món d’aon ella vinive, no hu

eren cap, de catalanes. Evidentment, com que l’Aragó ere una terra aon s’anraonave

castellà o patués, tampoc eren aragoneses, istes cinc valls. Podríom dir avui que isto

país funcionave com una regió de transició cultural sense frontera. Però l’existència

d’una frontera pel mig de la Noguera Ribagorçana é ben sabuda per tots des de fa

segles.

L’onze de setembre de 1987, hi va haver una manifestació a la plaça de l’iclésia de

Pont de Suert, pra reclamar a la Generalitat el reconeixement polític i administratiu

de la comarca de l’Alta Ribagorça, que va ser “creada” l’any següent. En això de

“Alta” si reconeix explícitament que la comarca catalana de la Ribagorça no é tota la

Ribagorça. Prèviament ia existive una mancomunitat de municipis alt-ribagorçans

catalans, que va convocar una reunió pra preparar i convocar a la manifestació. Va

ser molt concurrida, i els polítics del moment, presidint-la, lloaven i cantaven les

meravelles futures de “la nova comarca”. Al cap de molt rato de txarrar així, Farré

1  Segons la  demostració de Jordi Suïls a les Jornades del Ribagorçà (UdL, 28/11/05),  l’auxiliar  que els
benasquesos diuen “eba” (io eba portat peres), i natres “era” no és el verb “ser” amb ús d’”haver”, sinó un
analogisme fonètic (de “habeva” si passe a “eba” i d’aguet, a “era”); pr’això l’escric amb h, com ia feva
l’any 1999, intuïtivament, quan vai començar a escriure ribagorçà en correus privats, perquè é l’auxiliar
“haver”, i no un ús generalitzat de ser per haver.
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de Llesp va demanar la paraula, i va dir: “Ia m’asteu amprenyant... io no dic que no

tingueu raó: el  reconeixement polític,  es ventatges administratives i econòmiques

que tinrà... però no digueu ara serem una comarca, perquè des de que el món é món,

açò é la Ribagorça!”. I ia va estar tot dit. 

Durant els anys noranta, a Sopeira van col·locar un cartell il·luminat que encara diu

“Sopeira. Alta Ribagorça”, i ere algo que pra tots ere ben evident, que el nostre país

en el sentit més estricte començave a l’astret d’Escales, i que tot l’interfluvi entre la

Noguera Ribagorçana i l’Éssera ere part del mateix país encà que fos una atra conca;

i que Areny tamé ere el mateix país. Només caleve fer una enquesta al mercat del

Pont  de  Suert,  i  haguès  quedat  molt  clar  quins  eren  els  límits  funcionals  de  la

comarca. O només fent el recorregut del txovent per les festes maiors a l’istiu, harie

donat el mateix mapa. Un mapa que, ademés, segons a quin poble siguem, verem

que té els límits mòbils, o sigue, no estrictes com són les fronteres, sinó mòbils com

són els horitzons. Quan mos en anàvom a mirar el nivell de les valls, Llesp i atres

pobles quedaven fora de la vall de Boí, i algú mos va dir que allò ere la vall de

Barrabés. Aconseguida la “independència” del Pallars Jussà, amb qui des de luego

no tinívom guaires relacions, la txuventut de Vilaller cantaven, a les festes maiors i a

qualsevol ocasió: “No volem ser de l’Alta Ribagorça / No volem ser pobles ocupats /

volem, volem, volem, volem la independència / volem, volem, volem, la Vall  de

Barrabés” i si nombraven com a l’Altra Ribagorça. Evidentment estaven amprenyats

amb què la capitalitat s’haguès donat a Pont de Suert. 

Quan  vai  iniciar  estudis  de  Geografia  a  Lleida,  el  desaparegut  Catedràtic  de

Geografia  Humana,  Joan  Vilagrasa,  mi  va  sorpendre  amb una  evidència  que  se

m’here escapat durant anys: a la classe de presentacions, responent a la procèdencia,

vai contestar “Llesp, el Pont de Suert,  Alta Ribagorça, Catalunya”, respectant els

límits administratius tal i com requerís la burocràcia, i mi va corregir, “Llesp pertany

en realitat a la vall de Barrabés, i no al Pont, o m’equivoco?”. Va afegir que caleve

dir Ribagorça, que ere un sol país, “¿o és que no t’importa que estigui dividida?”. “I

tant”,  vai  contestar,  “però  és  que  tothom mi  diu  que  Ribagorça no  existís,  que

administrativament hai d’especificar si é l’Alta o la Oriental”. “No, pensa-hi, que

potser veuràs que és al revés, la que no existeix és justament l’Alta, i menys encara

l’Oriental”.  La  Ribagorza  que  avui  dia  ha  delimitat  el  govern  aragonès  s’here
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denominat,  en  els  proiectes  de  comarcalització  d’Aragó  als  vuitanta,  com  a

“Ribagorza Oriental”, i ere prou evident que cal mirar des de Huesca o Saragossa

pra vere-la a l’Est de res. Així é com avui dia m’ubico en les escales pertinents, i en

cap si pot determinar capitalitat ni frontera, perquè no existissen pra’l sistema: Vall

de Barrabés, Ribagorça, Pirineu. Un poble (el barrabesenc, el ribagorçà, el pirinenc)

que naix i  si definís  sobre uns filats  que ia no poden ser flexibles ni funcionals

perquè s’han clavat a terra amb pesats muros burocràtics i paraculturals. Ixo filat,

molt esbucinat per la tensió de mitjans de comunicació cap a centres nous i llunyans,

en la maioria dels casos només é ia un nom, o un folclore, quan en realitat ixos

geogrames mos parlen amb tota probabilitat del primer món que si va nombrar i

viure  al  Pirineu,  la  interpretació  dels  indígenes  pirenaics  primers,  que  porten

(portem) més de quatre mil·lennis practicant el mestissatge pacífic o forçat, casi mil

anys dividits en regnes i comtats, quatre segles ocupats per Estats enculturadors, i

cent anys abocats en direccions diferents a la colonització capitalista (el segle en què

el mode de vida ha esdevingut insostenible pra’l medi montanyós aon é). Aguesta é

la idea que enraono en les meues investigacions, potser estrenant-la pra la geografia

dels medis humans, i en isto article la transporto a l’escala de lo que en diem “el

país”  pra  discutir  si  existís  una  identitat  ribagorçana  que  molt  pocs  ribagorçans

veuen a la  primera,  com mi va passar  a  io,  però que molts  defensaran si  els  la

nombren. 

Fa  un  parell  d’anys  vai  trobar  una  tesi  d’encertat  títul:  “Meitat  França,  meitat

Espanya, o Cerdanya catalana?” (Moncusí 2002). La Cerdanya é clarament catalana,

però existís des que el món é món, antes que el català i antes que el llatí. Pra’l meu

país només hu podria extrapolar així: Mitat Catalunya, mitat Aragó, la Ribagorça no

pot ser pirinaica”. I això, tothom acceptarà que avui dia no semble una cosa fàcil de

canviar, i molts diran que é absurd intenta-hu per molt que la Unió Europea haigue

obert  les  fronteres  internes al  Pirineu.  No només els  Estats  són intocables  en la

legislació europea, sinó que tant les Autonomies espanyoles com els Departaments

francesos  s’han  convertit,  en  els  radés  vint-i-cinc  anys,  en  l’estructura  més

centralista,  enculturadora  i  extractora  des  de  l’aliança  dels  senyors  feudals  amb

l’esglèsia catòlica en temps de la Marca Hispànica. 

El plafó del Centre d’Interpretació del Parc Natural Posets-Maladeta a Aneto diu lo
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sigüent: “El Vallis Arravensis comprendía históricamente toda la cuenca superior

del Río Noguera Ribagorzana, desde la confluencia de los ríos Baliera y Noguera

de Tor hasta el Hospital de San Nicolás de Vielha. Adjudicado al Monasterio de San

Andrés, que se ubicaba en la actual Casa de Arro –de donde deriva el  término

Arravensis  (i d’aon ve Barrabès)– por el rey Sancho Ramírez en el año 1092, se

vinculó a la Canónica de Roda de Isábena, y en 1312 a la mitra de Lérida que lo

administró como feudo propio hasta mediados del siglo XIX. La fijación por Jaime

II en 1301 de la frontera catalano-aragonesa a lo largo del río dividió el valle en

dos partes de diferente jurisdicción” (Prames-Sodemasa 2004). El 1833, la divisió

en províncies de l’anshores naixent estat espanyol modern (l’estat de dret format per

ciutadans iguals,  surtit  de la  Revolució Francesa)  va respectar  aguesta  frontera i

semble que la va deixar fixada pra sempre. Dic pra sempre, perquè la Constitució

espanyola diu que les fronteres entre comunitats autònomes són inamovibles. De la

mateixa manera que les lleis de la Unió Europea ratifiquen aguestes i les dels estats,

cosa  que  fa  impossible  legalment  la  unificació  del  Pirineu  en  un  sol  espai,

administratiu o polític, per molt que ecològicament hu sigue, o que culturalment hu

haguès sigut o hu tórnigue a ser. A la Ribagorça li passarà igual.

Des de la vall de Barrabés potser si pot vere així, però des de la vall de Benàs si veu

diferent, encà que haguès sigut ribagorçana des del primer moment de la història del

món,  i  ara  ells  tenen molt  clar  que txarren una  llengua diferent,  a  la  que diuen

patués, i no la vulguen enraonar amb natres. Als de la vall de Boí els està passant

una  cosa  semblant:  com que  la  identitat  de  la  seua  vall  cada  vegada  està  més

reconeguda,  é  més  fàcil  identificar-si  amb ixa  que  amb l’escala  més  xica  de  la

Ribagorça com a conjunt de valls. Els de Benàs, per un atre costat, sé prou bé què

deuen pensar dels versos del mai prou citat Jacint Verdaguer sobre l’Aneto: “Mireu-

lo: és un gegant d’Espanya / d’Espanya, i català!” (tamé sé prou lo que deuen patir

els  catalanistes  quan  si  donen  conte  que  Mossén  Cinto  no  ere  exclusivament

catalanista). Alguns de la vall de Boí, que no si recorden que “a la Catalunya” no

mos consideraven dels seus hasta fa pocs anys,  porten a  les festes i  a  les falles

senyeres independentistes... i io mi pregunto, aon deurien voldre traçar la frontera de

Catalunya:  Aon  é  ara?  No,  perquè  motivarien  una  revolució  nova  –

contrarevolucionària– per haver dividit cultures; i si la posen entre Lespaüls i Benàs,

lo mateix, i si la posen a ponent de Benàs, pitjor, perquè estarien ocupant pobles que,
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ni a hores d’ara, ni mai en el passat s’han sentit catalans.

I é que la corona d’Aragó i Catalunya o viceversa va nàixer amb la primera frontera

moderna (arbitrària, fixada des d’una ciutat capital llunyana), quan la Ribagorça here

sigut un eix principal d’ixo regne en el moment de la seua fundació, que here surgit

per associació lliure de comtats: un eix que no ere una línia divisòria, sinó tot un

territori que feve de jugador entre dos tradicions culturals, o hasta tres si contem la

occitana. Els estudis lingüístics demostren això mateix, i encara avui dia si pot notar,

que el ribagorçà fa de llengua pont, d’àrea de lenta transició progressiva entre unes

comarques que definitivament enraonen català i unes atres que clarament txarren

variants aragoneses i castellà. 

I aguesta esquizofrènia lingüística, que afecte a tots els nivells de la llengua, si base

en  la  escolarització  diferenciada  que  ham  tingut  des  de  la  recuperació  de  la

democràcia, sobretot, però que si va començar a construir amb aguell estat modern.

Sóc de l’opinió que el Pirineu tinive una col·lecció de dialectes, a tota la part no

euskaldun, que s’enteneven fàcilment de cada vall amb les tres veïnes, tal com eren

les relacions humanes, comercials i afectives d’aguells temps, i que només des del

fixament de la frontera pel Tractat dels Pirineus de 1659, les monarquies absolutistes

van començar a prendre possessió dels recursos, traient l’autoritat a les universitats

de vall, vesiaus o altres noms, i a formar els súbdits, ensenyant una o atra de les

llengües model: castellà o francès. Les padrines de Laspaüls encara diuen “me’n

vaigo al llit”, però els seus nets diuen “Me’n voy a la cama”.

Això ha passat els últims trenta anys, no gaire més: a un costat del riu, normalització

en un català  estàndard,  que  no mos  ha deixat  mai  clar  si  hi  ha  una  manera  de

conjugar els nostres verbs que no sigue ixa tant distant que mos ansenyen. A l’atre

costat,  castellà oficial,  o segons com encara pitjor, variants tamé normativitzades

d’un o atre aragonès estandard, que només fan que confondre a la gent la llengua

dels  quals  s’intente  protegir.  Quan  al  final  s’han  acceptat  les  classes  de  català

voluntari als estudis de la franja, no ha sigut atre que el català estàndard, lo que se’ls

ha mostrat: això é molt útil funcionalment, quan vulguen accedir a universitats o

traballs de funcionari a l’atre costat de la frontera.

Però diuen que intenten protegir  la llengua...  i  no é cap vritat.  Pitjor encara que

l’estudi  ha  sigut  la  televisió  catalana,  aon  durant  dos  dècades  s’ha  txarrat  un
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estàndard que quan va ser dissenyat no va contar amb el català occidental més que

per accident. El resultat: nantres els ribagorçans, encabat de lluitar per aprendre el

català  estàndard  i  escriure’l  tant  bé  o  millor  que  qualsevol  barceloní  o  gironí,

entenem  tots  els  dialectes  catalans  sense  problema;  i  si  enraonem  el  nostre  a

Barcelona, en una aula universitària, per exemple, mos miren com a bàrbars, com si

insultiguéssom “la nostra llengua”, això m’han dit. I no obstant, en realitat, l’esforç

pra que m’atenguen fàcilment ia està fet,  sacant molt lèxic en castellà que antes

utilitzàvom amb tota naturalitat, i ara només mo’n quede el rastro: “algo”, “antes”,

“después”. Aguet é l’atre resultat: que no sabem hasta quin punt els nostres païsans

fets castellano-aragonesos mos han contagiat lèxic castellà sense vulguer, i natres

l’ham adoptat per solidaritat, i no per desconeixement de l’equivalent català, que

tant lèxic mos impose... perque així é com si comporten els pobles units, buscant el

màxim comú, i no el mínim diferenciador. I això va ser perquè compartivom estudi i

institut  al  Pont  de Suert,  no per  atra  cosa,  i  de resultes,  ademés,  ham compartit

después les nord-europees cerveses, els castissos passodobles o la caribenya salsa, as

festes d’un i atre costat de la Noguera. Aguestos dos resultats si posen en evidència

quan  algún  català  no  ribagorçà  prove  d’aprendre  el  dialecte:  é  fàcil  arribar  al

“natres”, a l’“isto” i ”astí”, a una sèrie de paraules característiques, i a temps verbals

clau com “servisque” (per “serveixi”), però al que no té el ribagorçà com a idioma

matern se li note en que no fa anar lèxic castellà en absolut. Els castellanoparlants

que  van  apendre  ribagorçà  amb  els  amics  d’infància  o  més  endavant  potser  si

comporten viceversa, depenent si el van conéixer tamé a estudi o no, però no é fàcil

de dir, així que istes hipòtesis queden a nivell de proposta de recerca.

Quines coses més arriesgades de discutir, sense ser lingüista, sobre un dialecte, pont

entre dos llengües, que el txarren entre cinc i vuit-mil persones. I això, mirat des de

fora! que des del punt de vista de cadú, uns diran  patuès,  com diva,  molts  atres

català, algun aragonès, potser... Qui si sent ribagorçà, donques? No digú? Mos han

fet una broma ben grossa, amb ixa frontera pel mig del riu. Qui é del país, qui hu

voldrí ser? Hasta la revista Ripacurtia, siguent el Centre d’Estudis Ribagorçans la

primera entitat de tot isto país que el reclame com a nexe, diu a les indicacions de

publicació:  “Los artículos  se  publicarán en catalán,  aragonés  (o  en una de sus

variantes) o castellano. Los artículos en lengua extranjera se traducirán al idioma

que especifique su autor o, por defecto, al castellano” (www.cerib.org). Semblen dir
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que  l’idioma  ribagorçà  no  pot  publicar-se,  o  bé  el  consideren  una  variant  del

aragonès, o bé acaten que només hi ha una forma estàndard pra’l català escrit, ia que

una llengua estrangera no hu pot ser. Més aviat ixes atres llengües s’harien de traduir

a ribagorçà per defecte, i encara parant conte, que hi ha molt perill de normativitzar

un ribagorçà tan artificial com hu han sigut l’euskera-batua, el català estàndard i

l’aragonés unificado. La grafia d’istes paraules, que des de luego que no són cap

aragonès, é un desafio a l’esprit pro-ribagorçà d’ista revista, el director de la qual –

habitant a Barcelona, i invitant-mi a escriure– m’anvie “salutacions des del país”... si

fos del país, m’anviarie “saludos”.

Mirat pel costat de la geografia, é útil nar-se’n a vere què se’n diu des de ben lluny.

Una pàgina web anglòfona (teachersparadise.com) mos diu a l’entrada  Ribagorça

(ídem Ribagorza) que els pobles notables són Benabarre, Graus, Benasque i Pont de

Suert.  Que  el  ribagorçà  s’anraone  a  l’Alta  Ribagorça  Oriental  (pertanyent  a

Catalunya),  a  l’Alta  Ribagorça  Occidental  (pertanyent  a  Aragó),  a  la  Baixa

Ribagorça i a la Llitera. Ixos límits reconnecten la Ribagorça amb tota la vall de

Benàs encà que quan hi anem els de la Noguera de Tor casi sempre mos tracten de

forasters,  txarrant-mos  castellà,  canvi  de  registre  que  no  els  fan  als  d’Aneto,

Montanui  i  atres  pobles.  Claro  que  si  els  mitjans  de  comunicació  física

(concretament  el  tram Bordes-Castejón  de  la  N-260)  s’haguessen  modernitzat  al

nivell dels televisats, segurament Benasc i Taüll serien festes maiors imprescindibles

tant pra uns com pra’ls atres, i amb això s’harie contingut bastant el distanciament

lingüístic. 

Pel  costat  de riu  avall,  la  Baixa Ribagorça està  ben clar  aon si  centre,  però per

desgràcia, no mos ha sigut facilitada gaire relació (més que les olimpiades infantils)

amb el txovent de Benabarri, Graus, i tants pobles. Des d’Areny hasta l’astret de

Montrebei; de Montrebei anllà é la Llitera, riu avall: però la Ribagorça s’estén cap a

l’Aragó,  i  en  canvi  de  Pont  de  Montanyana  cap  a  l’Est  no,  i  tots  els  poblets

pertanyen al municipi de Tremp fet, en aguet sentit, un municipi-caixó de sastre: allà

van nar a parar tots els pobles de la “ribera catalana” de la Noguera Ribagorçana des

d’Escales  hasta  Montrebei,  es  quals,  funcionalment  i  lingüísticament,  eren

ribagorçans i no pallaresos, o al menos tant una cosa com l’atra.

“Antaño  la  comarca  alcanzó  mayor  extensión  adentrándose  por  el  territorio

168



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

catalán, mientras que lo que hoy se conoce como Litera Alta también le perteneció.”

(Ballarín, 2006: 26). Fa gràcia aguesta personalització: “adentrarse, pertenecerle”.

El  llibre  citat,  no  obstant,  ignore  la  part  catalana,  exactament  igual  que  la  part

catalana ignore l’aragonesa, i mi pregunto si é que el govern d’un o atre costat no si

posarien en un conflicte diplomàtic, com el que ha sigut lo del pic de l’Aneto. En els

llibres està la  clau que mos mostre els  horitzons mòbils,  més que no pas en els

mapes i folletos publicats per organismes públics. Lo de l’Aneto é clau en isto cas:

no perquè a Benàs si txàrregue “casi” català, que no é el cas, sinó perquè después de

ser descubert i puiat des de França (pirenaics eren els seus guies, tamé, però eren

turistes a l’estil des Alps es que eren motivat que ia hi haguès a Luchon guies de

montanya,  encà  que  sí  que  fossen  del  país)  sinó  perquè  va  ser  el  Centre

Excursionista  de Catalunya de Barcelona l’entitat  que el  va fer  mític,  que el  va

difondre, hi va plantificar la creu de ferro i el refugi guardat. Tot here començat amb

el vol de Flordeneu i Gentil pel “Pirineu català”, que va i ve hasta l’Aneto des del

Canigó de  Verdaguer.  Des  d’aguell  moment,  i  hasta  fa  molt  poc  (hasta  la  nova

comarcalització dels vuitanta, de fet) tots els llibres de fotografies i de descripcions

paisatgístiques que portaven al títul “(Alt) Pirineu Català” acabaven o començaven

el recorregut a l’Aneto. I no els feve falta en cap cas parlar de la històrica pertinença

a una mateixa comarca de la vall de Boí i la de Benàs: potser va ser perquè la maior

part de la Ribagorça està a Aragó, i per molt, per lo que fore lògic pensar que els

ribagorçans voldríom unificar-mos dins d’Aragó. No, a l’Aneto no el reivindiquen

els catalans per considera’l ribagorçà, sinó per barceloní. 

Durant el franquisme, els llibres soleven parlar del Pirineo de Lérida, i el romànic

sempre surtive, juntament amb la  pujante villa de Pont de Suert i el recién creat

Parque Nacional.  De la mateixa manera,  exactament, tots els llibres de paisatge,

guies de rutes i turisme, guies de montanya, etc, publicats antes dels vuitanta amb el

títul Pirineo Aragonés, Alto Pirineo de Huesca, i similars, s’acabaven a l’Aneto, a la

vall de Benàs, i alguns, molt poquets realment, feven referència a Laspaüls i a la vall

de Castanesa. Escrits per pirenòfils de Toulouse, de Madrid, de Saragossa, cap n’hai

trobat que parlés de la part aragonesa de la vall de Barrabés. En canvi, des de la

democràcia de les Comunitats Autónomes, quan si diu “Pirineo Aragonés”, hasta

l’últim poblet hi serà citat, dels que administrativament són “propietat” d’Aragó: é

com si antes no se n’haguessen donat conte, que tiniven la mitat d’una vall, allà. Els
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mapes publicats a Aragó, sovent, fan llàstima, perquè donen una sensació de  finis

terrae a aguestos pobles minúsculs i casi deshabitats, tan llunyans i incomunicats de

la seua terra per les montanyes més altes del Pirineu... com si Vilaller i el Pont de

Suert no exisitiguessen, com si no fossen agueixos els seus puestos de nar a mercat

des de que el món é món. Però en isto món modern, en la representació gràfica del

territori, té més pes la línia administrativa que les pedres.

Un exemple concret si dóne amb una tradició que mos ve, segons tots els indicis, des

de que el món é món, o potser de antes i tot: Les falles del solstici d’istiu, que podrie

ser el més pròpiament alt-ribagorçà dels geogrames. Però hi ha un divorci total d’un

costat  a  l’atre  del  riu.  “Hubo  fiestas  como  la  de  los  salvajes  en  Benabarre

vinculadas con los días de San Juan, que aún celebran con faros y fallas algunos

pueblos  del  norte  (Laspaúles,  Aneto,  Sahún,  Villanova,  Senet  o  Castanesa)

recordando  la  ignición  de  las  reliquias  del  santo  esparcidas  por  los  montes.”

(Ballarín 2006, p. 147). Atenció a l’inclusió en un text oficial aragonès d’un poble

català, Senet, que servís d’excepció que confirme la regla. Pel costat català, quan si

fa propaganda o text sobre les falles, si citaven els sigüents pobles: Durro, Taüll,

Boí,  Senet,  Vilaller,  Barruera i  Erill,  i  en els últims anys,  Pont de Suert,  amb la

“renaixença del país” i de les coses que si poden vendre com a reclam turístic o com

a símbol identitari. Però en falten una colla, a la llista, de pobles, que han perdut la

tradició fa menos temps del que semble, però que conserven un Faro, Farovell, o

Fareta,  en  la  toponímia,  (Besan,  Àreu  a  la  Vallfarrera,  com Isil  que  sí  que  les

conserve, a la vall d’Àneu), per lo qual si pot aventurar la hipòtesi que les falles si

van córrer a tot l’Alt Pirineu. La memòria é sempre dèbil, o bé la transmissió oral de

fets  hu é: als anys vint i trenta,  l’etnògraf per excel·lència del Pirineu,  Violant i

Simorra, natural de Sarroca de Bellera, relacionave els següents pobles: a Les Paüls i

a Suïls; Aguiró, Paüls, Sarroca de Bellera i atres pobles de la Vall Fosca i la Terreta;

i a Llesp; i encara també la Pobla de Segur, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria,

Encamp, Santa Coloma, Les Escaldes i Sant Lluís. I més: La falla grossa que a Isil

encenen  els  padrins  a  la  plaça  pra  donar  la  surtida  connecte  istes  falles

sudpirinenques –les que si corren– amb les que si cremen a la plaça del poble, com

l’Haro de Les, Arties (Aran) i Sant Pé de la Morrena (Lutxonès). 

Tota una colla de comunitats fan un ritual del foc que està estretament connectat i
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entre elles si desconeixen. Si desconeixen perquè les fronteres imposades a base de

lleis i carreteres mos han proiectat a ciutats diferents, i efectivament han dividit una

societat. La Ribagorça, que no ere ni Catalunya ni Aragó, ha patit un procés anàleg

al de la divisió del Pirineu, i ixo espai pirinenc amb cada una de les seues valls, que

ere  sigut  una retícula  de mil  centres,  ara  é  un  país  dividit,  amb la  seua  cultura

usurpada. En el paisatge està completament apropiat el territori, i no obstant, des

d’ací vui defensar que dir de “les falles de Catalunya” o d’Aragó, com si fa en la

promoció institucional pra’l turisme i  a tants llibres i  estudis,  é una fal·làcia per

anacronisme, com serie dir “los españoles en la prehistoria” o intentar entendre una

“Colombia  pre-colombina”,  que  encara  é  més  xocant.  Amb  constància

administrativa, l’única manifestació cultural que ha unit en isto segle a ribagorçans

de tota la Ribagorça (excepte als de la vall de Boí, ja que tamé la frontera de les

diòcesis  travesse  i  dividís  el  país  en  bisbats  diferents)  é  la  romeria  anual  que

organitze  el  col·lectiu  eclesiàstic  de  Benavarri,  Areny  i  Pont  de  Suert,

alternativament a l’alta i a la baixa Ribagorça.

Per un atre costat,  si pot defensar que han fet més per consolidar la frontera les

Comunitats Autònomes des del 1978 (i els Départements) que l’Estat modern en tota

la seua història. Això ha tingut molt a vere amb les noves subsidiarietats creades per

la Unió Europea (hu podríom entendre com un canvi de vassallatge). En el món de

la  ramaderia,  per  exemple  màxim,  cada  any que  passe  é  més  difícil  efectuar  la

immemorial  transhumància  travessant  la  frontera  cap  a  Aragó  o  Catalunya,  i  ia

podem dir que la frontera amb França é més permeable.

La identitat cultural é una qüestió ben trascendent en isto món que s’anuncie pra’l

segle XXI. Les identitats territorials hi perden cada vegada més força, hasta les que

són defensades per un estat o el tenen (sempre depén del punt de vista), i guanyen

força  (i  hi  guanyen)  les  identitats  paraculturals,  com  les  dels  equips  esportius

(especialment  fútbol,  claro)  o  les  relacionades  amb hàbits  de consum (des  de la

música a la pasta de dents). Hi ha qui diu que tamé la identitat religiosa é cada

vegada  més  important,  que  se  li  pare  poca  atenció.  I  precisament  é  ista,  per  la

mediança d’ixa romeria, la que podrie fer sentir ribagorçana i integrar-mos amb tota

la població parlant de dialectes del  español de América que arribe des de l’última

dècada, estadísticament més catòlics practicants que els nascuts a n’aguet costat de
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l’Atlàntic.  En  el  nostre  cas,  el  de  la  Ribagorça,  com que  no  hi  ha  cap  entitat

administrativa que la reclame com a pròpia, i com que ni la genealogia ni la genètica

són rellevants  a  les  identitats  culturals,  val  la  pena  pensar  en futur:  é  ribagorçà

tothom que hu vulgue ser, qui tingue ganes de sentir-se’n. Una associació lliure, de

persones que no si registren en cap llista sinó que estan unides per sentir-si lligades a

un país que existís des que el món é món. Exactament com un pot dir que si sent

pirinenc,  pirinaic,  pirenaico,  pirenetakoak  o  pyrénéen:  cap  llengua  expresse  una

identitat pirinaica exclusivament, però ningú pot dir que el Pirineu no existisque, o

que no sigue un hàbitat  homogeni.  Identitats tan velles com el món, que podem

proiectar al futur pra que mos faiguen més lliures, pra sentir-mos piats a la terra un

atre camí i allunyar-mos de la falta de sentit comú d’isto sistema polític i econòmic

mundial.

Medellín i Copacabana, Colòmbia, desembre de 2006.

Postdata 2007: enguany ha corregut la veu que un “proyecto piloto” del Ministeri

d’Agricultura reunirà la maioria dels municipis alt-ribagorçans (de Montanyana i

la  Terreta cap al  Nord, exceptuant  Las  Paüls,  Castejón de Sos i  Benasc) per  a

practicar-hi  una  experiència  de  desarrollo  rural  a  base  de  subvencions

unificadores.  Potser  sí,  que  a  base  de  quartos,  si  podrà  parlar  donques  d’una

Ribagorça administrativament existent. Que encara no serà tota la Ribagorça, pero

hi serà més aprop. 

Postdata  2009:  A  l’hora  de  celebrar-se  les  VII  Jornades  del  CERib  sobre

l’(a)frontera  de  la  Ribagorça  (“Les  altres  fronteres  del  Pirineu”,  Pont  de

Montanyana),  l’Associació  de  Desarrollo  de  la  Ribagorça  Romànica  é  un  fet,

semble que els quartos van arribant a les inversions de la gent, pero poc fa de fet

per l’anul·lació de l’(a)frontera. La seguim anul·lant els ribagorçans en tant que

(a)ciutadans. I de tota manera, situem-mos aon toque, com a única conclusió antes

d’acabar: nantres els vuit-mil ribagorçans, rai: molt més malament hu tenen els

catorze millons d’Amasig (berebers), i pitjor encara els trenta millons de Kurds, i

tants atres pobles pel món.
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La  supresión  de  las  fronteras.  El  Pirineo  como  laboratorio  del  futuro

(propuesta-resumen en ciento cincuenta palabras).

Porto Alegre

Organización del Congreso Internacional Geocrítica 2007. Comunicación propuesta

a la Mesa de debate “Las utopías y la construcción de espacios de esperanza”.

El Pirineo vive una época de “paz y prosperidad”, una vez frenada la despoblación

masiva, pero se enfrenta a la presión del capital por explotar el turismo. Se explora

en  esta  comunicación  cómo  volver  pacíficamente  a  un  estado  de  ausencia  de

fronteras, en el cual los habitantes de la montaña pudieran decidir preservarla de

degradaciones insostenibles, decidir en qué condiciones debe acoger el ocio de las

conurbaciones que la rodean, o condicionar el transporte de mercancías. Preservar

grandes espacios libres de urbanización es  importante  también para el  equilibrio

psicológico humano; gestionarlos sosteniblemente es más fácil si no tienen fronteras.

Pero más allà de esto, la deconstrucción de las fronteras pirenaicas, más sencilla que

cualquier  otra,  serviría  de  semillero  experimental,  como  muestra  de  frontera

transitiva no limitante, para cumplir con el derecho humano a la libre movilidad, una

vez tengamos paz global, y mientras tanto como esperanza.

La proposta va ser acceptada, però no la comunicació no la vai arribar a escriure

perquè vai deixar córrer d'anar als debats en persona a Brasil. Però hu considero el

primer esbós ben medit de possibles conclusions a la tesi de la Unitat Ecumenal del

Pirineu: una recepta per a (començar a) canviar el món.
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Gestió sostenible, entre l’ètica i l’estètica. Les operacions estèticopolítiques per

part de les autoritats del Parc no orienten la seva gestió cap a la sostenibilitat

(2007)

Publicat com a “Opinió” a la revista  Vèrtex del setembre de 2007 (Especial Alta

Ribagorça, p. 8), amb el subtítul tamé posat per la redacció, com l’encertada foto

que  reproduïsso  al  final.  No  cal  ser  un  sherlock  per  veure  la  relació  amb  les

arengades d'ORC del 2006; pero les úniques valoracions que mi van arribar van ser

confirmant el punt de vista que ací s'expose.

Fa uns anys la FEEC va convocar un bivac popular al planell de Riumalo, un dels

pocs llocs del Parc Nacional on s’autoritza l’acampada lleugera (plantar tenda de

nit). Uns quants ribagorçans vam fer un poc més radical la protesta i aquella mateixa

nit dormíem al planell d’Aigüestortes, on no està permès acampar. L’endemà érem a

la protesta institucional de la FEEC i el batlle de la vall ens va dir: “Si pernocteu al

Parc per anar a escalar l’endemà, no patiu, que vosaltres no sereu multats”. “És clar

que ho farem quan vulguem...” –vam respondre–, “... com sempre ho hem fet, però

preferiríem  no  sentir-nos  il·legals  ni  delinqüents;  és  injust  tractar-nos  a  naltres

diferents que als de fora, perquè quan anem a escalar ho fem com a excursionistes,

no com a ribagorçans”. La prohibició de pernoctar al Parc, gens comuna en altres

parcs,  sembla ser una dèria de la seva directora.  Per prohibir  el  bivac,  o regular

l’escalada,  es  poden  adduir  moltes  raons.  Dispersió  de  l’impacte  ambiental  dels

visitants, formigues mortes, roncs nocturns, qui sap. Si m’enxampen els forestals, els

diré: “No estic pernoctant, que estava fent la migdiada i m’he despistat...”. Perquè el

que està prohibit no és estendre el matalàs i el sac de dormir, sinó restar dins el

recinte del Parc durant la nit, com si fos un museu. Només et pots quedar als refugis.

De la regulació de l’escalada i dels esports de neu en el famós PRUG de finals dels

noranta se n’ha parlat a bastament a VÈRTEX en articles i cartes. Allò més divertit

és  que  el  nostre  país  és  molt  petit  i  tot  se  sap.  Us  mostraré  alguns  exemples

paradoxals.

Les parets que volten l’embassament de Cavallers són plenes de sectors d’escalada

esportiva. Es va prohibir seguir equipant en aquesta àrea del Parc amb l’argument

que “el soroll del trepant espanta les bèsties”. En canvi, es va volar una gran llastra
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que amenaçava el caminet per on passen tants turistes, amb molta dinamita i un

soroll  equivalent  a  milers  de trepants  funcionant  simultàniament;  i,  evidentment,

amb permís i sense cap vergonya de l’autoritat del Parc. L’equipament de vies ha

continuat d’amagat amb diverses solucions de fortuna: aconseguir un trepant menys

sorollós, no dur la màquina molt visible, deixar que els forestals creguin que tot està

equipat. Finalment, l’edició de la guia de la zona evita donar dates i tota via nova es

ressenya com si fos una repetició d’una via oblidada al catàleg d’itineraris de fa un

parell d’anys, i llestos. 

Fa uns anys ja vaig posar el crit al cel perquè havien decidit desmuntar la capella del

Sant Esperit d’Aigüestortes. Una ermita en forma de proa vertical, dissenyada per

Torroja i Mijares, un bon símbol d’una època en què l’ENHER manava al nostre

país més que els capellans, que ja és dir. Justificaren que amenaçava ruïna, la van

treure pedra a pedra i van restaurar l’entorn amb gespeta i amb uns quants blocs de

granit la localització dels quals potser l’hauria decidit un programa informàtic que

simulés la dinàmica de les glaceres de fa vint mil·lennis... O bé potser ho va fer un

arquitecte estranger de renom (els amics sempre em diuen que no doni idees, però

permeteu, si us plau, la ironia). L’ermita no feia cap nosa i era un aixopluc en cas de

tempesta.  De  fet  se’n  fan  molts,  de  petits  edificis,  en  els  darrers  anys:  casetes

d’informació, passarel·les i baranes. O bé també un dia voldran esborrar dels llibres

d’història el fet que Franco va fer que això fos Parque Nacional?

També  va  arribar  el  torn  al  refugi-bivac  de  la  bretxa  Peyta.  La  FEEC el  volia

substituir per un de nou al mateix emplaçament, però les autoritats del Parc no ho

van autoritzar i finalment es va instal·lar a la vall de Besiberri, just fora del límit

perifèric  del  Parc.  Finalment,  el  Parc va  retirar  el  refugi  de la  bretxa  amb prou

despesa d’helicòpter, soroll i fum. El mateix va passar amb el refugi vell d’ENHER,

a l’estany Negre. En un sol viatge d’helicòpter podrien haver portat el material per

refer la teulada i donar-li algun servei: guardar la sal de les vaques, cabana privada

per a pastors o forestals; o, per què no, de refugi lliure per als que no necessiten les

comoditats dels refugi-hotels, i més, estant prohibit el bivac... Quant querosè es va

cremar per baixar la ferralla? Sostenible la gestió del Parc? No ho tenen ben entès.

Cert  que  els  refugis  lliures  s’omplen  de  brossa,  però  aquest  és  un  problema

d’educació dels usuaris.
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Per acabar, enguany s’ha perpetrat la bestiesa més notòria: la residència de vacances

d’ENHER, sota la presa de Cavallers, ha estat desmuntada pedra a pedra. Desenes

de milers de tones de bon i ben tallat granit, desenes de milers de tones de formigó

fet amb ciment de Xerallo i bones bigues de pi negre han estat enrunades amb l’ajut

de combustibles fòssils i transportades amb més gasoil fins a abocadors llunyans (i

no tant; he localitzat restes a Aulet, a l’embassament d’Escales i a l’abocador de

Sarroqueta).  Només  pel  cost  ecològic  de  l’enderroc  caldria  haver-ho  evitat.  En

diners,  mig  milió  d’euros,  molt  més  del  que  hauria  costat  una  teulada  nova  de

pissarra i iniciar el condicionament d’aquest sòlid edifici com a alberg, refugi, escola

de muntanya o de natura, centre d’interpretació, etc. Aquestes operacions estètico-

polítiques  per  part  de  les  autoritats  del  Parc no orienten la  seva gestió  cap a  la

sostenibilitat,  que  implica  reduir  les  bestieses  comeses  contra  la  natura,  com

reutilitzar allò que encara pot fer servei en lloc de soterrar-ho. O és que l’ermita, els

refugis o la residència feien nosa a la vista? A la meva vista allò que li fa mal és la

presa  que  hi  ha  al  darrere,  tot  i  que  trobaria  inútil  el  seu  enderroc  a  canvi  de

qualsevol suposada “millora estètica”.

Text: Xavi Farré Sahún, geògraf.”

Foto  1079:  (Jaume  Altadill)  El  refugi  de  la

Bretxa Peyta als anys vuitanta.
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Escrits d'hivern pirinaic (2007)

Per les mateixes hores tan sabudes

corro en la infinita giragonsa de lletres

que mi deixen l’estesa metàfora

clavada en l’insomni. El foc

només el foc conseguís traure el dimoni

només cal que la figura si veigue 

retallada en les sombres llunyanes

de la història, i ia està fet...

un bon dia, “ite tesi est”.

(…) anàlisi social, i la tesi que coste d'empujar, no aumente, no fluís. Pus semble

que cada frase la penso molt antes de ficar-me-hi pero finalment mai quedo del tot

segur que s'entengue, que sigue cert lo que dic, que... o é que intento ser lo màxim

ambigu que puc ser en el meu desconeixement... és que io... no en sé re, del Pirineu,

io, com consivol, me l'hai imaginat, me'ls imagino encara, que encara no hai acabat

el reconte, aixit que. I penso que la metàfora d'ahir a la nit, la que mi va moure de

vritat  a  lligar-mi  una  manta al  cap i  dir  és  que si  io  no narro els  meus pateos

pirinencs en llibre de viatge no haré fet re. I els extrapirinencs igual. É lo que hi ha i

la caixa de llibres pra l'ensaio sobre els alps neozelandesos encara està empacada i ia

fa dos anys que n'està. 

I la metàfora ere la dels compagnons francesos que vai nar coneixent a l'Alta Ruta:

les  xicotes,  Florence  i  Claire,  les  valentes  i  metòdiques  i  trés  jeunes  filles que

seguissen la pauta del jefe i ho fan perfecte: HRP amb recapte semanal, amb els

descansos oportuns, la tenda pra mai forçar les cames, i 41 dies clavats com Veron

mane. Per un atre costat els xicots: Florian i Damien, que pra avituallar feven els

rodeos que fes falta, sense complexos, pero sense fer autostop, disfrutant amb tres

mil parades de un pateo-viatge de 55 dies, amb el Cap de Creus i tot lo que els

apetive. I els jubilats, Jacques i Jackie, que portaven anys esperant el mes-i-pico de
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vacances seguides pra fer l'Alta Ruta del Pirineu i sabeven lo que é bo i lo que no

cal. Bueno, la meua pròpia Alta Ruta no entre a la metàfora perquè no sé com llegir-

la.  Pero  les  primeres  són  l'al·legoria  de  com fer  una  tesi.  Io  no  hai  trobat  cap

competitivitat ni pressió per acabar aviat més que la que io al principi mi diva i no sé

perqué. Certament que é ara que entenc per fi que é un treball, é un examen i prou,

un tràmit. Si no m'haguessa allunyat tant de la Universitat potser haria sigut més

ràpid pero no harie sigut igual;  això sí,  bé pot ser que haguessa acabat  dient lo

mateix. Constatació: a qué recurrisso, de qué bec ara pra escriure el cos de la tesi: de

les  fitxes  i  llibres  que  vai  llegir  i  reunir  els  tres  primers  anys.  Aixit  é,  pero les

opcions si van nar obrint a carrassos i ara aquí estic. Podria haver abandonat la tesi, i

estaria  visquent  exactament  igual.  Quan  l'acàbega  segurament  seguiré  visquent

igual. Pero potser no. (...)

Si  preparen  magnífiques  bibliografies  que  seran  definitives  pero  no  s'escriu...

M'assalten dubtes o coses piors. Descubrisso que, com que tinc les mateixes fonts

que Taillefer 1974, é lo mateix lo que vui dir. Pero tinc un contexte; ixo é el text que

estic fent, el contexte ben el·laborat i documentat a una recerca. I mi pregunto si hai

de continuar; pues a la ciència re diré de la història pirinaica que no haiguen dit més

ben dit entre quatre o cinc llibres (...). Vai renunciar a la via dels datos i no en tinc

d'altra que el viatge. Les fotos, sinó, amb quin calçador entren? Si la meua tesi no té

cent pàgines de quadros de datos, mapes, gràfiques, i cent més de comentaris sobre

els mateixos, com justifico les dos-centes de lletra que hi deixo? 

El diari permet la reconstrucció de la coneixença que funde la meua opció-proposta

com a planificador a llarg termini (independent planificador, eh, i segur que amb

més d'una opció a donar dins de la obligatòria sostenibilitat). I si no qué? I això ho

escric que volen ser les set del matí i ací venllo... (...) Quina hipòtesi sòlida? Els

Pirineus existissen? Home claro. Existiran, claro, astí són, montanyes. Pero si no

parem de urbanitzar, qué seran? Pus aproximadament Collserola, que de tant en tant

deixe anar un xabalí. I mirar que els pirinaics tinguen o faiguen o sufrisquen una

gestió unitària i una nova frontera a defensar o guerrear (cada poble votarà si hi vol

estar, suposo), pra qué servís? Pra cobrar taxes als que hi vinguen i enfortir a fondo

amb conservació (que només cal deixar de construir i aprofitar  lo que està fet,  i

tancar pistes forestals; i en la línia de Gaviria, donar bona aigua a pr'avall bé val que
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mos compensen per deixar-la anar pura), i a la llarga viure en un digne Central Park

amb llegendes  de  óssos.  I  lo  de suprimir  les  fronteres  que ara hi  ha,  é  pra  que

puguem ser una sola veu i enraonar un llenguatge que no sigue el dels polítics que ia

coneixem. 

Claro, migo, si ista é la hipòtesi, é molt difícil de demostrar, qué puc aportar? Pero

pr'això va ser que vai deixar la hipòtesi en un ambigu “el Pirineu va existir, i/o pot

tornar a existir com a una societat unitària sobre –pertanyent a– un sol medi?” i la

resposta vol ser: sí, sí que pot ser que torne a ser així perquè després de ______ he

conclusionat que caldrie ordenar vers agueix objectiu. A l'espai, només hi puc ficar:

després de caminar molt llegir molt i pensar amb calma, he conclusionat que agueixa

fore la  manera bona de previndre i  fer  bé lo del  Central  Park (que,  en població

europea creixent, é un fet dat) i que, si bé é un poc crear una neo-reserva de neo-

indígenes, pot justificar-si per l'orgull humanitari d'experimentar en la supressió de

les fronteres.  Ai javiersan,  com coste això de no voldre fer una tesi  de quadros,

recol·lectant algun retall que quedés per fer, com documentar i analitzar la febre de

les  mules.  Me  pierde  la  narración,  me  chifla  la  poesia.  Mi  tente  provocar  als

científics, fer-los fer de jutges. “Oh, io ací presento una sèrie de textos, d'un viatge

que vai empendre al Pirineu pra fer una tesi, i la hipòtesi sempre va ser ia trobaré la

manera”... i si presento els diaris, i pues els transectes del diagnòstic, io dic que la

hipòtesi si demostre, perquè bé aporto algo al coneixement científic, que io apunto

que puguen ser vàries coses, com lo de mostrar el procés de la introjecció per a fer

comprensible la interpretació, el discurs, el r=S/P que io vui dir; i tamé é font, i é

recull i é tall...i sí, pues, al final, “metodologia experimental en geografia humana”. 

(...) i tot lo demés acabarà sent citat, pero amb motiu i oportunitat, i no com ara estic

fent. Que lo que estic fent é un mal plagio. Pra la coneixença del Pirineu, lo millor

que haria pugut fer fóre traduir el Taillefer 74. Pero el que copie molt é un bon

doctorando. Pero io no en puc sabre tant com els grans autors tots junts.

(...) No, no pero. “Ia trobaré la manera” no é una hipòtesi indigna. Hom se'n va

d'exploració,  observe,  i  en  fa  el  racontar il·lustrat.  La  geo  grafia,  la  descripció

independent, amb el subjecte investigador explicitat. (...)

“Càlculs? No n'hi ha: hi ha observacions, comparacions, metàfores.” Estan als diaris,

als  poemes,  a les  cites,  a  les  incògnites  que el  medi  mi  planteie.  Als  intents de
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ressolució de paradoxa; als dubtes que io mateix sempre tinc davant les lectures del

medi (llegendes) sesgades, ambígües o interessades, enganyoses. A les fotos i els

dibuixos hi ha les observacions. (...)

Mi tornaré a sentar un rato més al teclat. No mi vui tornar cap bèstia insomne, cap

atacat dels nervis. Pero teclat, que si no forugues no arribes. ¿Intento seguir pels

mateixos  textos  tinint  un ull  obert  a la  revisita  del  proiecte  de tesi  tal  qual  està

matriculat? Renunciant només, de lo que hi diva, a la guia de cap sendero fixat: io

hai fet ista línia (pel món) i això vos hai de dir, i a lo que io vos hai de dir, no digú

me hi pot posar límits; i lo que proposo quede al vostre judici, estimat tribunal tant

com estimat lector. Podeu aprovar el mètode experimental, el transecte de diagnosi

al  canvi  de mil·lenni,  i/o  la prognosi de la  supressió de les fronteres.  Ho podeu

aprovar junt o per separat, o no cap. Ixes són les tres coses que io tinc en una tesi. 

(...) els arguments de moltes coses estan als diaris, ergo surtiran a la tesi; perquè de

casi un Dogma si tractarà (càmara al hombro...). I el fil serà el temporal-topològic

del  viatge de set  anys...  no:  Vuit  anys,  m'hai  passat  al  Pirineu sense donar-me'n

conte... Mht! 

Tesi  Radikalment  Acabada,  diu  la  carpeta,  no?  Vale:  Entrar  les  fotos  del

Huagurunchu i del Marroc, del Nepal, i sobretot els 4 diaris pirinaics amb les seues

mil fotos etc... Entraran tots, amb totes les fotos i dibuixos... Dogmàtica no serà la

tesi tant com pa que hi haguessen d'entrar pífies fotogràfiques incomprensibles o

dubtes existencials passats a ridícul. Bueno, això espero. No estic pensant en res en

concret, pr'això. (...)

(...) Pero lo cortés (por mi parte) de presentar una geografia històrica del piri des del

punt de vista de la mediança no quita lo valiente, i cal ser valent pra dos coses: pra

soltar  els  viatges  encà  que  siguen  personals,  perquè  són lo  bo  de  la  tesi,  i  pra

defensar  isto  extrem.  El  qual  é  aon  io  mateix  anava  en  el  text  de  la  Unitat

Geogràfica, pero semejante conclusió que plantees no té sentit si la tesi tota no é un

viàtic, de mediança, que per si sol ia faigue camí pra preparar el Pirineu del futur.

Que lo que hai fet de text de tesi é casi il·legible, o m'equivoco? Potser no tant, pero

no millore el Taillefer 74, que mi tè frustrat.(...)
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Foto 1080: Torana de Xerallo 1.

A dins hi ha una tempesta (2007)

en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas

a dins hi ha una tempesta...

crec que prou sé respirar:

un rato cada dia, 

uns mesos cada tant...

però a dins hi ha la tempesta.
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Foto  1081:  Monrebei.  Paradigma  del  click introjector  de  geogrames:  quan

reconeixes en un traç la cara de la dona i la seua cabellera, quede gravada com

a fita al teu cos medial. Ino podràs evitar veure-la mai més.

Foto 1082: Congost de Montrebei. 

No é una capella: é una protecció a caigudes de pedres per als passejants, que forme

part d'un gran arranjament del camí de Monrebei per part de la Fundació Territori i

Paisatge de la Caixa de Catalunya. Mesos després, algú va cometre una sèrie d'actes

vandàlics contra baranes, pals de senyalització i bancs com el que si veu davant de
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l'estructura de formigó. Curiosament, la montanya tamé hi va dir la seua i poques

semanes més tard el banc de la foto va aparèixer rebentat de mig a mig per un gran

bloc procedent de la paret. Afortunadament no es van haver de lamentar pèrdues

humanes.

El camí va ser excavat als anys seixanta per la ENHER, per a substituir el camí de

bast excavat amb el mateix estil molt a principis del segle XX per la Mancomunitat

de Catalunya. En el moment de la substitució, el trànsit rodat ja tenia la carretera

alternativa, cap a la Ribagorça, de Tremp-Montanyana o Tremp-La Pobla de Segur-

Pont de Suert, però els pastors que transhumaven a peu (tots) la van reclamar, quan

l'aigua de l'embassament de Canyelles va colgar el vell.  Antigament,  la cabanera

passave pel Coll d'Ares, al cap del Montsec, i després hi va tornar a passar, de fet,

perquè el camí que es veu a la foto no ere apte per ramats com ho ere sigut el vell.

Així, l'únic ús que ha tingut é turístic.

Amb ús purament turístic, s'ha construït un camí absolutament inversemblant cap a

la riba d'Aragó, amb unes estructures de passarel·les collades a la paret que fan

por, pànic i pudor a euro cremat a parts iguals. Teòricament substitueix l'antic gual

que comunicave les dos ribes...busqueu imatges a internet si voleu flipar.

Foto 1083: Mas la Pardina. 

Centenars  de  projectes  de

recuperació d'hàbitats abandonats al

Pirineu,  que  haguessen  impedit

l'embrutiment  del  bosc  i  la

inutilització del patrimoni conreable,

han fracassat sota la mirada “ja vos

ho  vam avisar,  ingenus  hipis”  dels

locals,  i  amb  la  indiferència  o  els

impediments de l'administració, com

185



Xavi Farré i Sahún. Tesi doctoral. 4/8. Annex principal 3/3

aquest  mas  entre  Montrebei  i  Corçà,  misteriós  intent  d'uns  francesos  als  anys

vuitanta, abandonat i caigut a pesar de la frescor del cartell. 

Foto  1084:  Polítics  mangantes,  finals  dels  anys  90,  autor  desconegut.

Desapareguda. Carretera N-260, edifici d'ENHER a sota de Castarné.

Foto 1085: I love Aramon, 2007, autor desconegut. Desapareguda. Carretera N-

260, empalme de Bonansa. 

Aramon é una empresa amb forta participació pública que, al moment zènit de la
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febre  immobiliària  espanyola,  va  proposar  engegar  una  ampliació  de  les  pistes

d'esquí de Sarllé cap a Castanesa. L'estratègia va ser, convencent els actors locals de

les  bondats  de  semejante  desarrollo,  comprar  tota  la  terra  susceptible  de  ser

qualificada com urbanitzable a tots i cada un dels nuclis dels municipis de Bonansa i

Montanui. En el moment de redactar aguet peu de foto, 2012, les pistes de Castanesa

poden quedar-se en un “si no hagués vingut la crisi” o haver estat un farol paral·lel

al ia demostrat de les pistes de Filià a la Vall Fosca. Si diu pr'astí que Aramon intente

fer recomprar la terra als antics propietaris, pero no s'ha pogut confirmar. En tot cas,

de moment i a les dos valls la millor terra pra edificar ja no é dels veïns i el índex de

concentració de la propietat ha canviat radicalment. El grafit fotografiat é irònic, casi

sense dubte, igual que un altre del mateix temps, Aramon: el futuro del Pirineo, pero

tamé podrie haver estat obra de fanàtics pro-pistes, si bé ho mirem i sense cinisme.

Si no fos per una pista reveladora: les dos pintades van desaparéixer al mateix temps

que la citada a la foto anterior, que here resistit més d'una década. 

Foto 1086: Fonchanina forever. 

Rimant amb el desarrollismo aramoniano, i alhora amb el despoblament general i

amb  l'abandó  de  l'agricultura,  un  freix  de  fulla,  paradigma  de  l'aprofitament

exhaustiu dels recursos ramaders, va quedar a mig fer el setembre passat, com si

hagués arribat la febre immobiliària a mitja faiena.
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Foto 1087: Cabana de Belallo o Bellaio, a la capçalera de l'Issàbena o Isabana.

Els restos de la cabana anterior són al davant de la nova, i s'aprecien encaixos de

biga a la roca, a la dreta de la foto. La roca, un graó d'erosió glaciar centrat al circ, fa

pensar en milers d'anys d'abric de pastors. El nom le hi dóne Ca de Belallo de el

Run, propietària de la montanya; probablement des de la desamortització del s.XIX.

Foto 1088: Llesp rururbano. A dos quilòmetres del poble, la senyal s'explique

perquè els ciclistes de la ruta comercial Pedals de Foc baixaven per la pista a

tumba oberta. Ara van directes del Coll de Sarreres cap a Cóll.
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Foto 1089 a 1091: Panoràmica dels bancals de la Solana de Benàs. Construïts

amb molt esforç entre els segles XVI i XVIII. La data la suposo, pero deve ser

extensa en vàries generacions. L'esforç é innegable. 
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Fotos 1092 a 1096: Panoràmica del reg de la dreta de l'Isabana al Piano des

Paüls. Abandonat en algun moment del segle XX. 
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20 de Març de 2008. El viatge é així: aleatori

(...)

El Pirineu sense fronteres, entre tal qual com el vas enviar a Porto Alegre, en cent

cinquanta paraules. Explicaré els límits dels meus conceptes, si de cas, pra defensar

que io deduïsso/intuïsso aguet futur d’esperança com a possible pero que no en puc

dir gaire cosa més perquè falte molt temps i calen moltíssimes veus pra construir-lo. 

La qüestió é: com que hai passat prou temps aprenent un sarpat de coses i hai vist

prou paisatge,  mi sento digne de sol·licitar un tribunal de doctors, i  preguntar-li:

Això aporte algo a la ciència? 

Si el tribunal creu que “la metodologia del viatge en l’exploració geogràfica” serà

útil a la Geografia, i si creu que a les societats que habiten i acudissen al Pirineu els

pot  servir  de  millora  en  la  seua  relació  paisatgísitca  i  ecològica  amb  ell,  quan

llegisquen isto llibre; 

ergo: si el tribunal creu que el llibre de viatge (aguet concretament, que é el meu, i é

el que està a examen) té solidesa com a presa medial, des del punt de vista de la

mediança, llavontes que mi faiguen doctor, perquè la meua hipòtesi pot ser dita com

a llei  científica a falsar:  Si donem a un geògraf un temps no constrenyent  per a

explorar un país i els seus paisatges, amb simple metodologia de “geògraf viatger a

llarg  termini”  pot  fer  un llibre (que  vol  ser  mig  literatura  de viatge,  mig assaig

geogràfic)  interessant  tant  a  la  ciència  com  a  la  societat (que  òbrigue  o  que

tànquigue portes) i (reprenent la demostració de la tesi abandonada I) contribuir a la

construcció del mateix paisatge, de manera que harie experimentat amb èxit  en la

Geografia Humana (tot això, a pesar que res acabés de quedar demostrat del tot a

l’annex),  i  donques  fornint-la  d’un mètode  experimental que  té  els  valors  de  la

independència i l’acràcia (no dogmàticament, com en el recull d’obra gràfica que hai

mostrat),  i  que  fa  possible  una  prognosi amb  tant  de  fonament  com  els  atres

mètodes,  i que al mateix temps, dit mètode incorpora la pròpia acció d’intervenció

primera pra la millora de la relació societat/medi; 

I que té el valor, en tot cas, de concloure el meu viatge. 

I que é sobretot, com tots els viatges, un viatge interior.
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Una tesi, lo que si diu defensar-la, si fa amb un guió aprés: 

si pots escriure com un doctor i representar un doctor, hu ets. (2008)

Si comence amb serietat que academitze

si trenque amb una anècdota que descoloque

si continue amb ironia que reubique

se hi interludie la teoria que s’ha llegit

si resumís amb quatre paraules que amplien

si concluís amb dos que moderen

s’oferís amb humiltat a la ciència

i s’obre a les preguntes de tothom.

192



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

25 d’Abril de 2008. Y Xavi qué

“-Y Xavi qué, ¿qué hace? ¿Escribe?

-Sí, por lo visto sí, porque no lo vemos nada...

-¿Está metido a fondo en la tesis?

-Sí, sí, dice que tiene lo más gordo casi hecho y lo pequeño casi acabado.

-¿Pero cuál de las tesis está haciendo, finalmente? La de las marionetas?

-Ah, no sé, eso tendrás que preguntárselo a él...”

Els meus intentos han sigut:

Una tesi de la difusió de les estratègies de difusió econòmica a l’Alt Pirineu.

Una tesi comparativa repetint les fotos de paisatge pirinaic de fa cent anys.

Una tesi sobre l’experimentació en la difusió dels itineraris de senderisme.

Una  tesi  més  centrada  en  la  realització  d’un  vademécum  de  camins  pirinaics

geogràficament alliçonador.

Una tesi sobre la implantació de valors en els observadors del paisatge mitjançant

vàries obres literàries en clau de teatre, viatge novel·lat i antropologia-ficció.

Una  tesi  sobre  la  possible  existència  i  conveniència  de  la  unitat  geogràfica  del

Pirineu en el passat i en el futur respectivament.

Una  tesi  sobre  la  experimental  construcció  d’un  mètode  geogràfic  de  viatge  o

mètode viatger de geografia.

I intentos vol dir: opcions que durant un temps mi feven de nord en la búsqueda i en

la  “producció  gràfica”.  Que han tingut  un índex.  Dos d’aguestes  tesis  han sigut

abandonades a les cent cinquanta pàgines; els arguments literaris me’ls guardo pra

después.

La que la Tere si  referive ere la tesi  que tinive un “viàtic de difusió de valors”
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dissenyat pra ser autogestionable: no només incidir en els visitants o habitants del

Pirineu que llegisquen, sinó actuar in situ, mitjançant una obra de teatre que càpigue

a les mochilles dels dos actors necessaris, o un de sol, si optés per les titelles, i així

mostrar la paradoxa, la estupidesa i la vanitat. 

Avui hai sentit a la ràdio sobre una que ha fet una tesi de literatura sobre les lletres

del pop-rock espanyol. Fa poc presentave a Granada José Francisco Gonzàlez una

tesi  (metròpoli  i  crisi  del  paisatge  urbà)  basada  en  la  interpretació  fotogràfica  i

pictòrica pròpia i aliena. 

Pero no sé escriure teatre, de moment, i lo que sí que tinc són diaris de viatge de tot

el viatge de deu anys al Pirineu i arreu. I amb això hai construit un llibre de viatge

científic  al  corazón de la  tesis.  Hai  exposat  tot  alló  que hai  produït  gràficament

(textos i imatges): poemes, cançons, articles inèdits, treballs inèdits, un conte, diaris

de  viatge,  narracions  i  peus  de foto  de  tots  els  transectes,  i  dos  treballs  de  tesi

iniciats,  un  deixat  a  mig,  i  l’atre  al  final;  fotografies  que  hai  fet  amb  intenció

geogràfica,  i  dibuixos,  i  reproduccions de la colecció arqueològica de camp),  tot

ordenat cronològicament,  això é l’annex. Perque com que els  punts de vista han

canviat els objectius o viceversa, no hi ha atra manera pra fer que éntrigue tot lo que

cal que conste, de lo que hai aprés. 

Lo que hai produit de gràfic o material durant el viatge i que no entre, é perquè

només tinive intenció artística o lírica pura. 

Ia m’agradarie escriure una Geografia del Pirineu amb tot lo que sé: pero és que mi

sé molt de lo que s’ha escrit, i explicar-hu tot són trenta mil pàgines; aportar, é lo

que si demane.

Amb lo que si podrie dir: oh, has fet un llibre aon hi ha tot lo que ti farie falta pra

escriure una tesi, pero no l’has escrit. Hi ha una metodologia molt detallada pero atra

cosa no, perque no respon a una estructura. Pero crec que sí que hi ha una estructura

innegable,  que é  cosa inherent  al  viatge:  l’ordre  cronològic.  Bàsic  i  fonamental,

espero que sigue suficient. 

Perque defenso que dir que “la tesi hi é, pero desordenada”, equival a dir que “hi ha

una tesi, tanmateix”. Respon a les hipòtesis de partida i a tots els objectius que han

anat desfilant com a primordials, dintre d’un mètode que ha sigut homogeni. Vui
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estudiar les difusions de totes les estratègies econòmiques que s’intenten, pra traure

un model de la comparació de coranta valls de l’alt pirineu, diva, i haguessa vulgut

que els ordenadors del territori m’escoltessen, (ia si sap: el sistema sempre trobe

com servir-si de un), i en el camp del turisme que é lo que s’implante ara, el treball

finalment servís: hi ha arguments i respostes (si volen la meua opinió...)  tant pra

polítics com pra turistes i pra neorurals: procuro no fer un llibre que valgue només

pra n’uns. El format no é l’habitual d’una tesi, i per tant a qui més esforç costarà é

als  científics.  Haguessa  vulgut  escriure  una  guia  pra  que’ls  caminants  de  llarga

distància  recorreguessen el  Pirineu  vencent  la  propaganda que  anime a  totes  les

distraccions  mundanes  (urbanes)  possibles:  i  hu  é,  en  pot  ser  viàtic,  en  pot  ser

animador. Vai voldre que surtís tot, i surt tot. El procés de la recerca al desnudo. Pot

ser  que a  la  geografia  i  a  la  ciència  en general  només li  servisque com a camí

explorat  amb  resultat  cec:  hipòtesi  falsada  negativament  tamé  fa  demostració:

l’experiment ha estat en marcha mentres hai seguit tecleant i disparant fotos. Tot lo

que vai dir: això hu posaré a la tesi! hi ha entrat. Espero! 

Qui sap si el format de la tesi serà públic, i metaliterari: una indexació digital de les

alusions i topogràfica de les fotos permetrie saltar de un text o foto a un atra i fer

búsquedes de puestos o fets concrets. Si no hai estat al vostre poble, prego que mi

perdoneu i m’inviteu a la festa. 

Una tesi de la difusió de les estratègies de difusió econòmica a l’Alt Pirineu.

Una tesi comparativa repetint les fotos de paisatge pirinaic de fa cent anys.

Una tesi sobre l’experimentació en la difusió dels itineraris de senderisme.

Una  tesi  més  centrada  en  la  realització  d’un  vademécum  de  camins  pirinaics

geogràficament alliçonador.

Una tesi sobre la implantació de valors en els observadors del paisatge mitjançant

vàries obres en clau de ficció.

Una tesi  sobre la possible conveniència de la unitat  geogràfica del Pirineu en el

passat i en el futur.

Una tesi sobre la experimental construcció d’un mètode geogràfic de viatge. 

La última é la que defenso. É la que vai matricular, pensant que traçaria un sendero
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concret i n’escriuria la completament interpretada guia etapa a etapa. 

Pues això hai fet. M’hai convertit en el camí, donques, i pr’això l’hai pugut recórrer

i arribo a la punta. 

Lo que hai abandonat ha sigut lo que ia no servive o lo que mi quedave fora de

l’abast (o de les ganes de canviar de modus vivendi/operandi). 

El mètode no é cap programa informàtic que hom s’instal·le al  cap i  en surt un

determinat  tipo  de  cosa.  I  io  hai  fet  la  tesi  independent,  solitària  i  tot,  i  això  é

metodològic i ontològic alhora. 

No hérou vist mai una tesi com aguesta? No crec que haiga sigut el primer a fer-la

sol i resoldre-la amb la llei del mínim esforç i el màxim objectiu, a saber: sí que hai

fet una versió de mil pàgines i dos mil fotos de la redacció “me piden que haga una

redacción de tema libre y no sé de qué quiero escribir...”; i això é la lei del mínimo

esfuerzo, pero al final, pensant pensant de qué voldria parlar acabaré parlant de tot lo

que caleve. El mínim esforç, pra io, ha sigut tamé intentar que ni la tesi ni io mateix

haguéssom de deixa-mos tòrcer el braç davant de la maquinària del sistema, i el

màxim objectiu de la tesi, claro, é tòrcer el bras del sistema. O al menos algun dels

seus cents de mils de tentacles... 

Pero això, que hu dic pra que els anarquistes i utòpics s’animen a enfrentar-si al

llibre,  no ha de desanimar els càrrecs tècnics o electes de l’administració que hi

busquen  opinió  o  consell:  Se  hi  diuen  moltes,  moltes  coses,  a  l’annex,  que  un

consultor d'ixos afamats vos cobrarie a mil euros per frase. Pero cal trobar-les. El

treball meu al Pirineu ha sigut lliure, i lliure quede la obra. 

La tesi si llegís, com a mètode recomanat, de la sigüent manera: no si comence pel

principi hasta que sigue inevitable, perquè sinó potser si fa aburrida; lo que cal fer é

passar pàgines hasta trobar coses que criden; nar saltant d’aquí allà un rato (deu

minuts, deu anys) i si arribe el moment en que apetís llichir el viatge sancer, si fa. 

I tot  quant,  vist a vàrios anys vista,  ve potser de quan vai llegir  el  Songlines de

Chatwin, potser de antes, de quan vai llichir els llibres que Castaneda va escriure

enlloc  d’una  tesi  d’antropologia  cultural,  o  –més  nostradament,  que  si  dirie–  El

segle de la llum de Pep Coll. Va volar molt lluny la meua imaginació después de
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conéixer l’univers de la mà de Ursula K. Le Guin.  Antropologia-ficció! ixo é el

camí! pero después vai baixar a tocar de peus a terra, i vai trobar que el llibre de

viatge honest i complet é la única forma literària extra-acadèmica que pot entrar a la

casa de la ciència, i de fet hi entre, i pra que hi vaigue millor é que hu presento

cuidadosament ordenat, i l’annex é la batalleta completa del viatge. 

Io penso sincerament que Pep Coll podrie presentar les seues noveles pirinenques

amb introducció,  hipòtesi,  annex i  conclusions,  i  aprovar  com a tesi  doctoral  en

geografia. Pero io encara no sóc doctor, i no puc aprovar ni a Chatwin, ni a Le Guin,

ni a ningú. (...)

7 de mai de 2008. El cuento de nunca acabar

Llichisso  el  cuento  de  nunca  acabar de  Carmen  Martín  Gaite  i  descubrisso  el

secreto,  de l’assunto tot,  al  quint o sèxt pàrrafo.  La narració,  é l’assunto: què si

conte, a qui, com. Io, en primera persona, conto fets reals, coses vistes i sentides,

amanides amb sensacions i somnis perquè mai si pot dir que no siguen la clau del

devenir  dels  fets.  I  comence:  Siete  prólogos,  i  io  descubrisso  com plantejar  les

meues conclusions.

I Carmen si pose a fer fiches com hai fet io. I arribarà un dia que podré dir: Mira, hai

col·leccionat (tot i que les dels llibres que tinc no les estic repassant, i segur que

n’hai repetit, o deixat de repetir havent passat per, una colla; i diguem “només antes

de 1950”) de fotos velles: tantes. Hai passat entre les quatre rutes Campyr i els picos

per:  tantes.  Repetides  més  o  menos:  tantes,  de  les  quals,  repetides  bones  pra

comparar (que atres científics puguen usar – que seran tots els que s’enfrenten a

llichir la tesi): tantes. De la mostra de antígües, la mostra de repetides; de les meues

fotos, la mostra de les que repetissen... representarà què? (...)

Narrar el cuento del viatge, sense tindre molt en compte els derroteros pr’aon mi

portarà la narració (contingent i concreta de la línia de tinta). Pr'aon ia mi va portar a

les quinze llibretes i no puc canviar. Lo de les fotos velles ha nat de perles: una

excusa  perfecta  pra buscar-ne  de  repartides  de  forma homogènia  (quan ha  sigut
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possible, i referit a l’Alt Pirineu), pra observar-les amb atenció buscant el punt de

vista  exacte  sobre  el  terreno,  i  pra  estudiar  el  mapa,  antes,  a  casa,  i  aixit  nar

reconeixent les valls... Sobretot ha sigut bo pra donar punts de pas, tant é quin sigue

el tant per cent d’efectivitat, al transecte. 

I el transecte del paisache pirinaic té la densitat d’instantànies que voleva conseguir;

compose el document que compose, i ia està: pr’això, als textos que hai fet poso els

peus de foto estrictes en negreta, perquè són les fotos lo que conte, i el fil cronològic

i  anecdotiquista  dels  diaris  (contemporanis  a  les  fotos  o  reflexionats)  servís  pra

interpretar qui i perquè i què si conte en les 2000 fotos, que altrament, espero que

parlaran per sí soles, a cada ú als seus ulls i orelles educats així o aixà. 

Vui dir que les fotos són lo que é el transecte, i la tesi té una base de imatge, com

d’atra banda é prou lògic considerant que si tracte de paisache. 

Un dia escrieva “Conclusions? Ben difícil. En quantes paraules? en dos? pues:

Els Pirineus existissen.”

en quatre?

El Pirineu: astí é. 

en deu?

El paisache del Pirineu: n’hi ha més que mai.

En vint? 

El canvi del paisache del Pirineu al segle XX: intensificació,  seguint carreteres i

temporades turístiques; substitució al resto, o abandonament. 

Això é lo que ha passat?

Ixo model  de l’accessibilitat  carretera  pr’al  paisache del  Pirineu é anàleg en els

diferents  punts  de  vista:  intensificació  de  les  transformacions  materials  i

econòmiques, simbòliques i sòcioculturals, als pobles; substitució i replenament de

paisaches al resto, d’acord amb les substitucions i rellenos d’usos, benentés que a lo

abandonat desapareix un o més usos, pero no necessàriament un paisache, sent que

cada vegada som més paisachistes tots. 
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Més aclarat?

El canvi més important al paisache pirinaic al s.XX é l’aparició del propi paisatge

aon antes  només hi  here  que alguns mitos  tangibles  esparsits.  La  penetració del

capitalisme amb la urbanització ia here començat antes, amb la recerca dels recursos

materials explotables. Lo curiós (el mal?) é que el conflicte patent entre tantes parts

s’expréssigue només en els termes de paisache estricte, quan només tangencialment

o momentàniament –que tothom té inspiracions de bellesa i armonia– si toque la part

estètica:  uns  pensen que “cal  créixer  econòmicament  i  no obstant  fer que quede

bunic”; atres pensen que “hi ha amenaça pels ecosistemes” o atropello social, i tamé

s’amaguen a radé de “lo llecho que els està quedant el nou paisache als destructors

del  vell”.  I  io penso que el  paisache de cada grup i  de cada un é  representació

simbòlica d’aspiracions, indignacions i renúncies, i que no é la part estètica lo que

cal aclarir, sinó l’abast ètic i ecològic de l’assunto, conchuntant el cas per cas amb la

dimensió  global.  Perquè  é  de  natres  que  mos  ham  de  preocupar:  L’ecosistema

“Pirineu” ia s’adaptarà als humans del s. XXI amb més o menos baixes. 

I què opino, al cap de tot?

Que el Pirineu sense fronteres, de vocació paisachística (el relax ciutadà) pero amb

el turisme insostenible (casi tot, senyors!) estrictament controlat, podrie ser el que el

salvès (dels “natres” que l’amenacem) i el que mos salvés (dels enfados respectius

entre els diferents “natres” i els diferents “atres”).

Voldríou un programa pormenoritzat de com?

Io intentaré dir el perquè, i provaré de fer la proposta del programa, pero no puc nar

més enllà perquè les paraules clau seran consens, paciència i respecte. 

Més o menos, é això.
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El bosc de demà passat (2008)

De vegades recullisso la tatxa o la lloseta

del cubert que foren cabana o refugi.

Intent de memòria, prova de lo habitat.

Arqueòleg del present:

dones la volta al cràter d’aixurdigues

busques arguments

pleta, bancals, places carboneres?

Casi mai trobes ningú

pra preguntar topònims.

Hi deve ser una font,

ti dius assedegat.

El mapa només porte

a més interrogants.

Molt al tanto que la segona guerra freda

mundial ia é realitat, i la crisi del petroli

podrie anunciar que s’atanse

Mil nou-cents vuitanta-quatre,

després el Farenheit

quatre-cents cinquanta-u,

de cap a Un món feliç

o potser el Neuromant...

No recullisso trofeus sinó restes del naufragi

d’un Pirineu al mar del capital.

Potser serviran per buscar Mitagos:

al bosc de demà passat

ignorats no arrelaran.
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Write the rules...

sense data tiniva apuntada pr'astí la llibreta una cita d'una cançó sentida a radio3:

“write  the rules  in  the sky/  and ask the leaders why?”.  Io  lliurement  interpreto:

explica la utopia, i pregunta els qui manen perquè no comencem a canviar les coses.

Apuntat  va  quedar  a  la  vora:  Geopolíticament  incorrecte.  Antes  de  conéixer  la

geopoètica, crec que en part oposada a la geopolítica, i que tant té a vere amb el

caminar. 

I  sí,  la  tesi  finalment  serà,  quant  a  l'estil  literari  d'escriure  ciència,  al  menos

desconcertant;  i  quant  a  les  propostes  d'ordenació  estratègica  del  Pirineu  a  llarg

termini,  o  sigue,  geopolíticament,  incorrecta,  inconvenient,  i  ignorada,

probablement. 

Foto 1097: Disculpe, amable guarda, o Pyrenean Yellowstone, ploma sobre paper,

16x22cm. Febrer de 2010.

“Sr Chencho: Disculpe, amable guarda, una pregunta: más allá del lago ¿hay algo

que ver?

Sr Guarda: ...
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Foto 1098: Tragicomèdia de Chuan i Joan, ploma sobre paper, 16x22cm. Març

de 2010.

“Joan: No em digàs, Joan, que haver aggibat, tagdívola l'hoga, en aquet coll (tan

avançat  el  capvespge que  se'ns  fondgà en  penombga),  no  afegeix  mant  goig  al

panogama d ela vall que dugant tantes hogues ens ega fidel pgomesa... els ulls hi

són senibles fins a la llàggima... mes, ai! La filmina de la càmega no...

Chuan: Rediela! Io tamé estigo mallau, pero cal que prene-se-hu en calma, Chuan!

Aixinas que no prodràs fer la foto, eh? Prou te hu haigo dit adés... Pero pus com

que tanmateix ié una vista maja a n'hora bona, a la vegada ié perfecte ta la colecció

de llugàs idílicos ta fumà que faigo en uns colegas...”
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Novíssimes Cobles del Peirot

Annex encartat al Vol. 4 annex: Facsímil del DinA4 plegable estrenat al

Cabaret Xino-Xano de la Caseta de la Coma de Burg el 23 d'octubre de 2010 en

ocasió d'una jornada sobre Decreixement i Pagesia.
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6 de novembre de 2011. Introducció a la tesi, enèsima versió

Ia fa un any que vai comunicar a uns quants amics que era descubert,  repassant

reflexions del 2008, que tiniva acabada la tesi. Pero hasta avui no hai tingut temps de

posar-mi  a  maquetar-la  (insertar  dotze-centes  fotos  als  puestos  corresponents,

indexar-la, repassar galerades). Encara enguany, com sempre, m'han arribat o han

passat coses que m'animen a acabar i a seguir:

Una estada a les montanyes de British Columbia que no serà narrada en ista ocasió.

Un  llibre  col·lectiu  sobre  caminar  i  paisatge,  Marche  et  Paysage (Lévy,  Gillet,

2007), regalo del Jordi Martí, que hasta isto estiu no vai llegir complet. Géopoetique,

diuen. Si haguessa llegit el concepte l'any 2000, no sé que harie sigut de la meua

tesi.

Una sentència de Pallaruelo, sobre la falta que li  fa als Pirineus que tots plegats

superem  la  recança  pel  passat  (rellegint  Freixa  i  Tarragona,  2004).  Severino

Pallaruelo, que justament coneix el passat com pocs.

La troballa, al clàssic La Geografía es un arma para la guerra  (1976), que Yves

Lacoste, com a bon materialista històric, si carregue la geografia vidaliana per falta

de  compromís  polític,  i  no  me  n'era  donat  compte:  al  contrari,  els  vidalians  els

posaré (més avall en el text) pels núvols, per l'art de la síntesi, pero tamé perquè

comparats amb la literatura excursionista catalana són compromesos amb la realitat

(al  menos  compten les  vaques  i  medissen  els  prats  i  culties,  diré)  (i  ací,  els  no

geógrafs hauran pensat: pero què diu, ara?); en tot cas: sí, la meua geografia é una

arma. 

I una tesi sobre el nou paradigma pagès, la de Neus Monllor (2011), que tamé é una

arma, i que m'ha fet pensar en un poema que mi va surtir ista primavera:
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Que per molt geògraf que un sigue

si pot perdre del tot perfectament.

Escriure una tesi com qui sue un sonet.

Constrenyit al mètode lògic implacable

el geógraf que un é tampoc hagués

escrit diferent ni anat més lluny.

Harie acabat antes, això segurament.

S'harie pugut perdre del tot perfectament.

Montllor fa cent entrevistes i en trau una tesi preciosa. I alhora implacable, mesurada

com un sonet. Haguessa fet io cent entrevistes sistematitzades...

(Ara entenc que els diaris de viatge són la transcripció d'una llarguíssima entrevista

qualitativa amb un geógraf pirinaic...)(...)

3 de gener de 2012. El radé epíleg (un altre assaig de prefaci)

(...) Així que me ho prenc com una senyal del cel: no ha caducat, donques, el meu

DEA? Pues a fe que penso dipositar la tesi en qüestió de semanes.

El Xavi que feve una tesi de geografia sobre el paisatge pirinaic si mor igualment

avui:  deixe un llibre al radé i desapareix. M'és igual si serà considerat ciència o

“assaig”; si en naix un Xavi doctor o no: en tot cas, ho hai intentat, i en tot cas ho fai

públic perqué li deveva a la societat el retorn de les beques que hai tingut. Vos ho

deveva, a les persones concretes de la societat. I encara puc afegir: m'és igual lo que

en penseu. Uns direu que quin caradura, presentar semejante totxo de batalletes i

disbarats, i d'altres direu que uau, i que haria de tornar a fer classes lo antes possible.

Si tot plegat ha sigut una estafa i això no val pa re, m'és igual, perquè a io mi val pa

ser el Xavi que ia va acabar la tesi doctoral, i perquè ha passat realment tant temps,

dotze anys sencers, que tamé les reclamacions que se mi puguessen fer, quant a la

meua beca, han prescrit, fos malversació, abús de mobilitat o n. Els informes de les

estades de recerca poden demostrar, no obstant, que mai vai ocultar les intencions ni
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els resultats.

Segur que a hores d'ara ia s'ha defensat en alguna universitat del món una tesi de

geografia,  d'art  o  d'antropologia  que  sigue  en  sí  mateixa  un  blog  de  viatges,

aprovada cum laude, i en canvi io, que en el món digital sé només “llegir-escriure-i's

quatre regles”, presento algo molt semblant, en realitat, o potencialment semblant.

Una obra metaliterària, amb la subjectivitat feta ensenya metodològica, que serà útil

sobretot en versió digital, utilitzant el buscador com a índex onomàstic, toponímic i

conceptual. I en realitat lo que voldria sabre de vos (sigueu doctors del meu tribunal

de tesi o no) quan acabeu de llegir això, é si penseu que me hi hai de dedicar o no, a

n'això d'escriure interpretacions del medi que vivim, diguem-li geografia, si voleu (si

accepteu que la geografia é una arma pra fer la guerra). 

Endavant les atxes, donques. 
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22 d'octubre a 12 de desembre de 2012. Postdata: Pomes i Falles

Les semanes en qüestió des quals pensava deixar depositada la tesi s'han fet mesos i

la tardor mi té cullint les pomes de Llesp, les de l'Observatori varietal per les quals

se mi coneix més actualment. Casi digú mi pregunte per la tesi, o pels viatges. Pero

això és igual, lo que ací ara vui dir é que s'ha donat per avaluada positivament amb

ista  plantació una alternativa de diversificació econòmica que pot  transformar el

paisatge de la cara sud de la montanya pirinaica. A l'observatori s'inicie físicament, i

la difusió està encetada. Difusió a salts, i després en taca d'oli. Quantificable, un dia.

Algú en farà una tesi, ixo dia, sobre la difusió de la producció intensiva de poma al

Pirineu,  i  potser  li  farie  gràcia  sabre  que  ere  geògraf  el  qui  cuidave  la  primera

experiència,  i  que  ere  començat  una  tesi  a  l'any  2000  amb  el  títul  “Difusió

d'estratègies de diversificació econòmica al Pirineu”, i que aguesta, la fruticultura,

no se la podeve pas imaginar. I aquí està. 

William Bunge, un dels primers geògrafs teorètics, va canviar la recerca estadística

desvinculada de la realitat per un taxi a Toronto, segons diu la llegenda universitària.

Istos mesos, quan des del Segre i el Solsonés hasta el Cinca arriben interessats en

plantar a conéixer les pomeres de Llesp, penso que estic construint paisatge més que

amb qualsevol atre dels experiments geogràfics de que haiga parlat. Potser Bunge no

va abandonar la geografia de recerca, potser simplement va ser el més discret dels

geògrafs radicals. 

Així que potser io no era ni acabat ni abandonat la tesi, pobre de io: estava, sense

sabre-ho, durant quatre anys, dirigit en aquest cas pel Dr Ignasi Iglesias, de l'IRTA, i

sent io el qui ho explique als atres pagesos, el qui esporgue i cullís, el qui regue i fa

de becari pacient al laboratori. Estava fent el radé experiment geogràfic: la tesi ara

s'acabe  millor.  Faena  d'un  equip,  l'experiment  vol  explícitament  demostrar  la

viabilitat agronòmica i econòmica de la fruticultura a 1000m d'altitud. Io recordava

haver vist el 1995, a l'Atlas, camionets carregats de pomes a Imlil,  a 1500m: en

aguella montanya encara exportaven les pomes tradicionals, costum que al Pirineu si

va perdre fa temps. 
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Foto 1099: El geògraf a l'Observatori de Varietats Autòctones i Comercials de

Poma i Pera, Llesp. http://www.tv3.cat/videos/3759310/Espai-Terra---18102011

Els  monocultius  seguiran  sent  perillosos,  apostes  arriscades,  per  als  pobles  de

montanya. Pero no té perquè tornar-se-ho, un monocultiu. Lo que farà més gràcia

serà  haver  estat  partícip  en  la  introducció  de  les  malles  de  protecció  pra'ls

pedregades, un element que paisatgísticament coste molt d'acceptar, que a la vista

dels turistes farà mal, potser. Al Sudtyrol n'hi ha força, de malles, i no els ne fa, als

turistes. Per compensació, a la boca dels turistes i dels locals serà fàcil transmetre la

bellesa organolèptica d'unes pomes criades a l'altitud i temperatures ideals. 

Posar-se a produir fruita serie una conversió (parcial?) de la vocació productiva de

les terrasses fluvials i altiplans regables del Pirineu, el poc bon país que tenim, lo

conreable. Com passar de sembrar cereals a dallar herba per fer llet de vaca. Com

passar de plantar d'horta els voltants dels pobles a fer-hi xalets i apartaments. Com

inundar el conreable per fer electricitat. Ni més ni menos, é un canvi d'orientació

productiva, que durant anys serà estratègia de diversificació. Com més anys millor,

opino io: existís el risc que hi haigue una apropiació de la majoria dels beneficis per

part  del  sector  d'intermediaris,  altament  concentrats  i  especialitzats,  de  la  zona

fruitera de Lleida. Des de la decadència de les autoritats semi-assambleàries de Vall,

des  de  l'arribada  de  l'Estat  modern  especialment,  ha  passat  força  vegades:  les

estratègies exògenes han privatitzat recursos i s'han endut el benefici, hipotecant el
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futur (hidroelectricitat, turisme de neu, etc); les estratègies endògenes han funcionat

millor (han mantingut més persones amb sostenibilitat, potser perque el procés de

concentració  empresarial  ha  sigut  més  limitat)  pero  han trobat  dificultats  per  la

pressió exterior (la farga, la mula, la llet, etc). Hi ha la paradoxa de l'excursionisme,

exterior, que va portar el turisme de montanya (sostenible i deixador de beneficis

interns,  mantenidor  d'habitants,  poc  concentrat  empresarialment,  emprés

notablement pels locals), i  que va portar tamé el turisme de neu (en general poc

sostenible, drenador de beneficis, concentrat). 

La clau de volta d'això de les estratègies de diversificació econòmica al Pirineu o

allà a on vulgueu, serà vere quantes persones pot sostenir  l'explotació del recurs

concret. Quedant prou clar en la tesi que el model andorrà de Pirineu manté molta

població pero no é molla sostenible. 

Aguesta de les pomes é endògena i exògena. O de moment està en un fulcre: encara

no ho sabem. Pues en realitat dependrà de la decisió dels propietaris d'ixes terrasses

fluvials i altiplans pirinaics, que en molts casos són encara els fills dels fills dels fills

de les dones que els van artigar. Hi tenen tot el dret, a decidir, tal com han fet quan

se'ls  ha  oferit  la  permuta  immobiliària,  pero  no  com  quan  si  va  implantar  la

hidroelectricitat. Que é la clau de volta del final de tot, de la sostenibilitat ecològica

de l'esquí i de la sostenibilitat econòmica de les pomeres: anular les concessions de

Franco a la ENHER i altres, i de seguit, expropiar Endesa i els altres, pra recuperar

l'aigua.
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Foto 1100: El geògraf al llibre sobre les Falles. 

El 7 de desembre vam fer la primera presentació del primer llibre que tracte sobre

les Falles com a Festa d'aguell Pirineu anterior a les fronteres modernes que ha surtit

en la tesi. Sergi Ricart va tindre una idea de llibre fotogràfic sobre les Falles i l'ha

editat després d'una recerca que vam començar el 2009. Io hi vai col·locar cinquanta

mil paraules de textos. Paisatge, dívom, durant tantes pàgines de tesi... Donar preses

medials interpretatives, dívom, llegendes als mapes culturals... En ixo treball se me

hi  veu  la  vena  d'antropòleg,  mi  diuen;  tamé  mi  diuen  que  ho  haguessa  pogut

presentar com a tesi. Potser sí. En tot cas, sí que ho presento dins de la tesi. En això

hai estat istos quatre raders anys, remenant falles i pomes, dos temes pirinencs molt

clars que -com admeto– no ixiven als primers índexs que vai escriure pra n'ista tesi.

Ni n'hai parlat en cap reflexió de les ací incloses del 2009 hasta ara mateix. Pero no:

definitivament no hera abandonat la tesi, ni tan sols l'hera aparcat. Estava en la part

més seriosa de tot, la més implicada, la més directament “metodologia experimental

aplicada  en  Mesologia”.  Les  Falles,  ampliació  del  capítol  “Supervivències  de  la

cosmofania”.  El  tema  de  les  pomes  complete  el  pronòstic:  moltes  vocacions

productives del territori són possibles, incloses algunes de imprevisibles, i torne la

tesi a l'original de 1999, “alternatives de diversificació econòmica al Pirineu”. 

I en tota la relació de quatre anys amb l'Associació per al Desenvolupament de la

Ribagorça Romànica, tant per pomes com per falles, no se n'han tornat a recordar del

currículum  que  els  vai  presentar  quan  aguet  Pla  Pilot  de  Desenvolupament
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transfronterer va ser aprovat, el 2008. Al geògraf, planificador territorial (per títol,

no  pas  per  càrrec)  i  desenvolupador  de  zones  de  montanya  (per  formació  i  per

recorreguts, no pas per experiència laboral) no se li ha demanat mai l'opinió. 

I el geògraf mai els va dir pas que els la vulgués cobrar, ixa faiena, ni poc ni molt.

Agraït  sí,  molt,  que  gràcies  a  l'ADRR tinc  obra  feta  en  dos  oficis,  escriptor  i

fruticultor. 

Quede planxat, amb istes paraules, l'intent d'entrar al gremi de doctors. 

Igualment, sigue com sigue, endavant les atxes. 
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Annex a l'Annex Principal

Coordenades geogràfiques de punts de vista de fotografies

Any 2001.

Núme
ro wp

Latitud
N

minuts coma
000

longitu
d E

minuts 
coma 
000

Alçada 
peus! NOM

1 42 19,778 1 55,191 6241 telecabina Alp2000

2 42 19,28 1 53,564 8421
repetidor Tossa 
d'Alp

3 42 18,756 1 52,127 6636 Coll de Jou
4 42 20,057 1 51,792 5098 wp foto7
5 42 20,826 1 51,62 4504 Camí de Jou
6 42 21,242 1 48,859 3941 Serra del Solà
7 42 22,228 1 46,386 3883 Bellver mirador fotocec
8 42 21,918 1 42,772 3480 Smartí de Castells
9 42 21,42 1 42,083 3481 Martinet siesta

10 42 20,941 1 41,996 3913 Montellà vista
11 42 17,781 1 39,831 5994 Prat de Cadí
12 42 16,954 1 39,67 8585 Salt del Sastre
13 42 16,966 1 41,542 7454 Cortils cabana
14 42 17,616 1 41,577 6906 Prat d'Estenedor
15 42 16,755 1 39,753 6849 camí Estana
16 42 19,033 1 38,494 4840 Querforadat vista fotocec
17 42 19,438 1 38,193 1470m Querforadat castell fotocec
18 42 20,34 1 39,012 4416 Casa Bima fotocec
19 42 20,704 1 39,663 4384 Béixec fotocec
20 42 24,701 1 39,372 4384 Arànser
21 42 26,765 1 36,666 7034 Pollineres
22 42 25,002 1 34,554 6726 Bescaran montanya
23 42 23,694 1 32,083 4883 Bescaran vista fotocec
24 42 24,68 1 33,609 4685 Bescaran bordes
25 42 27,909 1 35,641 8565 Port de Perafita 
26 42 29,076 1 36,738 6786 Cabana d'Estall
27 42 29,663 1 39,268 8162 Ref de l'Illa
28 42 30,491 1 39,74 9362 Port de l'Illa
29 42 32,231 1 41,753 6924 Grau Roig
30 42 33,889 1 40,795 ? Prat Soldeu
31 42 33,773 1 35,755 5321 Canillo fotocec
32 42 33,833 1 35,68 5229 creu 7braç fotocec
33 42 33,662 1 35,617 5172 microvall
34 42 33,284 1 35,463 4963 meritxell fotocec
35 42 32,492 1 35,473 4589 sant Romà fotocec
36 42 32,404 1 35,492 4491 encamp fotocec
37 42 31,300 1 34,224 5338 engolasters fotocec
38 42 30,844 1 34,022 5449 mirador footing fotocec
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39 42 33,433 1 31,984 4398 Ordino fotocec
40 42 33,034 1 31,706 4468 Gonarda fotocec
41 42 33,000 1 31,783 4698 gonarda 2 fotocec
42 42 32,088 1 31,457 4319 Anyos
43 42 31,843 1 31,194 3950 santantonigorg fotocec
44 42 30,292 1 30,68 3654 regsolà fotocec
45 42 30,601 1 26,249 5090 os de civís
46 42 30,251 1 26,249 7171 port conflent
47 42 29,949 1 22,381 6107 bord conflent
48 42 28,763 1 22,454 5528 bord civis
49 42 28,242 1 24,252 5594 coll dAres
50 42 27,604 1 25,231 4605 s Joan Fumat
51 42 25,629 1 25,531 3571 s Joan Fumat 2 fotocec
52 42 19,815 1 26,676 ? vistAeroport
53 42 16,788 1 26,653 ? bauma sauvanya
54 42 16,534 1 22,81 ? tora tost fotocec
55 42 22,403 1 21,609 2710 castellbó fotocec
56 42 26,326 1 15,512 ? joan de l'erm fotocec
57 42 26,633 1 16,062 ? romadriu fotocec
58 42 27,671 1 13,089 ? romadriu 2
59 42 27,300 1 12,14 ? romadriu 3
60 42 27,784 1 11,068 ? sant Romà Tabèrn
61 42 29,918 1 16,196 ? Farrera fotocec
62 42 14,627 0 57,465 ? PBH
63 42 32,278 1 17,741 3340 Ainet fotocec
64 42 32,228 1 17,924 3377 Ainet 2 fotocec
65 42 32,723 1 18,92 3737 San Quir fotocec
66 42 34,875 1 19,664 3726 Areu
67 42 35,518 1 19,409 ? Forsa d'Areu
68 42 34,996 1 17,911 2380m Tudela
69 42 36,271 1 16,681 5924 punta roquetes
70 42 37,018 1 15,921 4889 boldis jussa
71 42 37,854 1 15,702 5056 Aineto
72 42 38,367 1 15,035 3880 Tavascan
73 42 37,574 1 14,453 4633 lladorre fotocec
74 42 36,898 1 13,213 6130 Coll de Jou PS
75 42 35,310 1 12,668 4362 Estaon
76 42 35,433 1 8,781 4460 camí Dorve
77 42 34,618 1 8,292 3327 vista Berrós fotocec
78 42 34,370 1 5,118 3322 Espot fotocec
79 42 34,511 1 5,566 4350 Espot 2 fotocec
80 42 34,418 1 5,64 4229 Espot 3 fotocec
81 42 34,915 1 0,612 6350 Smaurici fotocec
82 42 35,228 0 59,866 6857 vista encantats fotocec
83 42 38,641 0 58,295 6868 Ruda
84 42 39,521 0 58,598 6920 vista ruda fotocec
85 42 39,778 0 58,841 6930 Bonaigua fotocec
86 42 37,339 1 7,211 990m Pont d'Esterri fotocec
87 42 37,938 1 7,018 3706 castell valència fotocec
88 42 36,979 1 6,375 4644 Son Jou fotocec
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89 42 37,058 1 4,732 5105 Planes de Son
90 42 39,043 1 5,927 3689 plana d'Isavarre
91 42 44,313 1 6,544 3689 bonabé 1
92 42 45,327 1 4,787 5061 bonabé 2
93 42 45,455 1 1,951 5260 val montgarri
94 42 45,542 1 0,464 5027 mola montgari
95 42 45,522 0 59,696 5409 montgarri fotocec
96 42 45,424 0 59,162 5720 montgarri oest
97 42 42,118 0 57,95 5853 beret 1
98 42 43,623 0 57,731 ? beret 2 fotocec
99 42 42,433 0 56,196 5933 baqueira

100 42 42,501 0 55,285 5559 Salardú
101 42 42,822 0 55,158 5242 Bagergue fotocec
102 42 43,333 0 54,955 4915 Bagergue 2 fotocec
103 42 39,416 0 55,693 4919 banhs tredos
104 42 37,301 0 53,733 8495 port caldes
105 42 36,312 0 52,668 ref negre

Any 2004
OziExplorer Waypoint File Version 1.1
WGS 84
Reserved 2
magellan
1,007,  44.811190,   0.873250,38410.6882552, 70, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0,    0,    391, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
2,ACHER COL,  42.808240,  -0.653250,38410.6882564, 70, 0, 3, 0, 65535,, 0, 0,  0, 7112, 6, 
0,17,0,10.0,2,,,
3,ACHERHUT,  42.816400,  -0.687560,38410.6882576, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   5713, 
6, 0,17,0,10.0,2,,,
4,ACHERITCRK,  42.855110,  -0.697310,38410.6882589, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
4053, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
5,ACUMUER WP,  42.623590,  -0.405270,38410.6882602, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
3977, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
6,AGUASTUERT,  42.672780,  -0.069090,38410.6882622,  8, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
7714, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
7,AISAWP,  42.690560,  -0.626170,38410.6882634, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   3944, 6, 
0,17,0,10.0,2,,,
8,AMG FOT,  42.590890,   0.701670,38410.6882647, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   7605, 6, 
0,17,0,10.0,2,,,
9,AMPRIU,  42.551820,   0.550990,38410.6882666, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   7576, 6, 
0,17,0,10.0,2,,,
10,ANAYETIBON,  42.776940,  -0.442080,38410.6882678, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
7326, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  11,ANETO,  42.555850,   0.745630,38410.6882691,  8, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   4433, 6, 
0,17,0,10.0,2,,,
  12,ANETO  PIC,  42.631070,   0.656680,38410.6882704, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,  
11180, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  13,ANGL HUT,  42.590140,   0.709390,38410.6882716,  8, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   7373, 
6, 0,17,0,10.0,2,,,
  14,ANGLIOS CL,  42.600870,   0.694440,38410.6882729, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
9092, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  15,ANISCLOCOL,  42.660500,   0.076120,38410.6882749, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
8055, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  16,ARCAS,  42.481670,   0.583190,38410.6882762, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   5191, 6, 
0,17,0,10.0,2,,,
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  17,ARRENS,  42.954410,  -0.214230,38410.6882774, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   2883, 6,
0,17,0,10.0,2,,,
  18,ARRETTEWP,  42.970130,  -0.723460,38410.6882793, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
6262, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  19,ARRIOUSCOL,  42.848770,  -0.342170,38410.6882806, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
7406, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  20,ARRIOUSHUT,  42.841510,  -0.365480,38410.6882818, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
5705, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  21,ARRIUSECHT,  42.899720,  -0.204960,38410.6882831,  8, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
4631, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  22,ARTIGLINHT,  42.678320,   0.707440,38410.6882844,  8, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
4942, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  23,ARTOUSTEST,  42.864460,  -0.335520,38410.6882856,  8, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
6260, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  24,ARTUSTMIGC,  42.875590,  -0.309970,38410.6882869, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
8119, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  25,ASO CRKCMP,  42.646460,  -0.383320,38410.6882882,  8, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
4665, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  26,ASTELL,  42.403380,   0.965160,38410.6882895, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   3823, 6, 
0,17,0,10.0,2,,,
  27,AYOUS COL,  42.851880,  -0.497130,38410.6882914, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
7184, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  28,AYOUSCAMP,  42.847420,  -0.491200,38410.6882927,  8, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
6504, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  29,AZET WP,  42.811620,   0.354100,38410.6882940,  8, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   4000, 6,
0,17,0,10.0,2,,,
  30,AZULESIBON,  42.787960,  -0.240390,38410.6882958, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
7765, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  31,BACHIMANYH,  42.781200,  -0.228680,38410.6882971, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
7217, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  32,BAIGTSCOUR,  42.878230,  -0.507550,38410.6882984, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
5137, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  33,BARB COLBO,  42.617410,   0.413840,38410.6883002, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
9367, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  34,BARRANCCOL,  42.904360,  -0.603890,38410.6883015, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
5239, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  35,BARRESTAVI,  42.362160,   0.926170,38410.6883028, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
3697, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  36,BASIBE,  42.552040,   0.606670,38410.6883041, 60, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   6761, 6, 
0,17,0,10.0,2,,,
  37,BASTIDABLL,  42.363310,   0.909290,38410.6883053, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
4149, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  38,BATISELBIV,  42.644950,   0.489480,38410.6883066,  8, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
7759, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  39,BATISIELLH,  42.654290,   0.509960,38410.6883086, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
6188, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  40,BAUMA,  42.645650,   0.498790,38410.6883104, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   7106, 6, 
0,17,0,10.0,2,,,
  41,BEITIA,  42.753790,  -0.630810,38410.6883117,  8, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   4752, 6, 
0,17,0,10.0,2,,,
  42,BELAGUA,  42.932820,  -0.860470,38410.6883130, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   3171,
6, 0,17,0,10.0,2,,,
  43,BENASSIEST,  42.605240,   0.527060,38410.6883149, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
3772, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  44,BESTUE,  42.562130,   0.111170,38410.6883162,  8, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   4089, 6, 
0,17,0,10.0,2,,,
  45,BIADOS,  42.660460,   0.376920,38410.6883175,  8, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   5713, 6, 
0,17,0,10.0,2,,,
  46,BIELSACHAN,  42.631630,   0.219980,38410.6883187, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
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3393, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  47,BIESCASWP,  42.634180,  -0.317870,38410.6883200, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
2993, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  48,BIGA,  42.557370,   0.642740,38410.6883213, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   5409, 6, 
0,17,0,10.0,2,,,
  49,BISIB HUT,  42.604790,   0.809180,38410.6883226,  8, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   7328, 
6, 0,17,0,10.0,2,,,
  50,BORDA,  42.389920,   0.917770,38410.6883238, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   4790, 6, 
0,17,0,10.0,2,,,
  51,BORDA ANCS,  42.369270,   1.005400,38410.6883251,  8, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
4595, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  52,BORDA TEDO,  42.547810,   0.645590,38410.6883270,  8, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
5234, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  53,BORDES,  42.449200,   0.710030,38410.6883282, 46, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   3051, 6,
0,17,0,10.0,2,,,
  54,BRBARISCOL,  42.621580,   0.413430,38410.6883295, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
9400, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  55,BRECHAROLA,  42.691040,  -0.034180,38410.6883308, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
9221, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  56,BUCUESAIBO,  42.709140,  -0.429920,38410.6883321,  8, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
6987, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  57,BUE PIST,  42.802470,   0.001610,38410.6883333, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   4277, 
6, 0,17,0,10.0,2,,,
  58,BUISAN WP,  42.580370,  -0.012250,38410.6883353, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
4250, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  59,CABDELLA,  42.473420,   0.991370,38410.6883366, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
4722, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  60,CAD,  44.811190,   0.873250,38410.6883378, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,    396, 6, 
0,17,0,10.0,2,,,
  61,CADOUIN,  44.807490,   0.855690,38410.6883391, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,    608, 
6, 0,17,0,10.0,2,,,
  62,CAILLOUSQW,  42.838160,  -0.389750,38410.6883404, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
4689, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  63,CAMPBIEILC,  42.775450,   0.112260,38410.6883416, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
8507, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  64,CANDANCHU,  42.787730,  -0.529410,38410.6883428,  8, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
5054, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  65,CAO COL,  42.659940,   0.272180,38410.6883441, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   8709, 
6, 0,17,0,10.0,2,,,
  66,CAO IBON,  42.652000,   0.273310,38410.6883454, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   7518, 
6, 0,17,0,10.0,2,,,
  67,CAPPONTBIU,  42.839220,  -0.473410,38410.6883466, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
5455, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  68,CARNAU BIV,  42.875710,  -0.325120,38410.6883486, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
6902, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  69,CASA FARRE,  42.456420,   0.759210,38410.6883499, 46, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
3183, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  70,CASITABLNC,  42.750700,  -0.508850,38410.6883512,  8, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
4253, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  71,CAUTERETS,  42.892020,  -0.114090,38410.6883524, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
2978, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  72,CAVACHERIZ,  42.682970,  -0.365380,38410.6883537, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
7777, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  73,CECREDE WP,  42.806490,  -0.030040,38410.6883556, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
6550, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  74,CILINDRO,  42.682400,   0.027370,38410.6883568, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,  10092,
6, 0,17,0,10.0,2,,,
  75,COL NW,  42.625930,   0.429670,38410.6883581, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   9319, 6, 
0,17,0,10.0,2,,,
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  76,COL NW BO,  42.627000,   0.427120,38410.6883594, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
9223, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  77,COL PLANA,  42.642160,   0.477390,38410.6883606, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
8866, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  78,COLDADVALL,  42.608210,   0.414430,38410.6883619, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
8339, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  79,COLDASPA,  42.766120,  -0.566120,38410.6883632, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
7877, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  80,COLDASPEBO,  42.763530,  -0.567110,38410.6883652, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
8470, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  81,COLDLOLI,  42.397160,   0.919250,38410.6883664, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   5055,
6, 0,17,0,10.0,2,,,
  82,COLL  ANCS,  42.353690,   0.997740,38410.6883683, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
4508, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  83,COLSMARTIN,  42.969090,  -0.768670,38410.6883696, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
5902, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  84,CORONASCOL,  42.634330,   0.653470,38410.6883708, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,  
10547, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  85,CORONASHUT,  42.610310,   0.620990,38410.6883721,  8, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
6441, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  86,COTAT-FLOS,  42.662760,  -0.044620,38410.6883734, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
7815, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  87,COTATUEHUT,  42.671570,  -0.044940,38410.6883747, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
7612, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  88,COULAUSCOL,  42.814610,  -0.065820,38410.6883766, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
8437, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  89,COVLARDANA,  42.637860,   0.454240,38410.6883779, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
7797, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  90,CUELLARENA,  42.606230,   0.015140,38410.6883797, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
6214, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  91,DIAZAS COL,  42.635390,  -0.064030,38410.6883810, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
7001, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  92,DOLMEN,  42.659330,  -0.318310,38410.6883823, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   3190, 
6, 0,17,0,10.0,2,,,
  93,DOLMENTELL,  42.579940,   0.179260,38410.6883836, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
4112, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  94,E GENTO,  42.507920,   1.002560,38410.6883848, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   7058, 
6, 0,17,0,10.0,2,,,
  95,E NEGRO,  42.605560,   0.696390,38410.6883867, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   8526, 
6, 0,17,0,10.0,2,,,
  96,ENTECDAFIT,  42.712570,   0.685170,38410.6883880, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
6607, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  97,ERISTE,  42.583960,   0.490490,38410.6883892, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   3543, 6, 
0,17,0,10.0,2,,,
  98,ESCARRACOL,  42.725200,  -0.442170,38410.6883912, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
8364, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
  99,ESCARRAHTS,  42.735950,  -0.373960,38410.6883925, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
5439, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 100,ESCARRILLW,  42.735500,  -0.329600,38410.6883938, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
4704, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 101,ESPINGOHUT,  42.730560,   0.499260,38410.6883950, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
6403, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 102,ESQUIERRYC,  42.755610,   0.464070,38410.6883963, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
7013, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 103,ESQUIERRYH,  42.759790,   0.490210,38410.6883981, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
5252, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 104,ESTACHOPLA,  42.637260,  -0.388400,38410.6883994, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
5718, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 105,ESTAREDONO,  42.554400,   0.765140,38410.6884007, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
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5636, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 106,ESTOS,  42.627320,   0.542450,38410.6884020, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   4219, 6, 
0,17,0,10.0,2,,,
 107,ETHSAUT,  42.912490,  -0.570280,38410.6884032, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   1977, 
6, 0,17,0,10.0,2,,,
 108,FADES COL,  42.463410,   0.624390,38410.6884045, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
4624, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 109,FADIGUES,  42.374610,   0.999550,38410.6884065, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
5143, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 110,FILIA FOT,  42.475950,   0.935130,38410.6884078, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   8740, 
6, 0,17,0,10.0,2,,,
 111,FILIA HUT,  42.461030,   0.948900,38410.6884090,  8, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   6502, 
6, 0,17,0,10.0,2,,,
 112,FOLLARATCL,  42.662870,   0.267180,38410.6884103, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
8876, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 113,FORCAU,  42.625180,   0.447230,38410.6884116, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   7841, 
6, 0,17,0,10.0,2,,,
 114,FORMIGALWP,  42.774940,  -0.383240,38410.6884128, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
5176, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 115,FORN TAULL,  42.509030,   0.867710,38410.6884147, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
5452, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 116,FRONDOSAWP,  42.676080,   0.065450,38410.6884167, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
6475, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 117,FUEN,  42.814740,  -0.684530,38410.6884179, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   5637, 6, 
0,17,0,10.0,2,,,
 118,FUENBLANCA,  42.642390,   0.058940,38410.6884192,  8, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
5608, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 119,FUENELVIRA,  42.746600,  -0.491890,38410.6884205, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
7023, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 120,FUSILEROS,  42.739180,  -0.521740,38410.6884223, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
3342, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 121,GAVIN HUT,  42.659400,  -0.243040,38410.6884243,  8, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
4846, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 122,GEDRE WP,  42.787590,   0.021910,38410.6884256, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
3381, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 123,GELADA CL,  42.535840,   0.769000,38410.6884267, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
6776, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 124,GERM WP,  42.786800,   0.424580,38410.6884280, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   4638, 
6, 0,17,0,10.0,2,,,
 125,HUT,  42.529490,   0.539150,38410.6884293, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   6985, 6, 
0,17,0,10.0,2,,,
 126,IBERDUEROH,  42.702230,  -0.084590,38410.6884306, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
6456, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 127,ILHEOU COL,  42.877610,  -0.185470,38410.6884325, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
7422, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 128,ILHEOUCSCD,  42.871970,  -0.163820,38410.6884338, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
5539, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 129,INFIERNOCL,  42.789270,  -0.264440,38410.6884351, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
8960, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 130,IP,  42.724740,  -0.468010,38410.6884363, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   6786, 6, 
0,17,0,10.0,2,,,
 131,IP CAMARA,  42.737330,  -0.498520,38410.6884369, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
6993, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 132,ISABA,  42.861600,  -0.923540,38410.6884389, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   2679, 6, 
0,17,0,10.0,2,,,
 133,LANUZA WP,  42.750310,  -0.314620,38410.6884402, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
4200, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 134,LAPAZUELO,  42.767000,  -0.408430,38410.6884414, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
6822, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
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 135,LAVEROUETH,  42.949940,  -0.667290,38410.6884427, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
4726, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 136,LESCUN WP,  42.935070,  -0.634970,38410.6884440, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
3009, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 137,LESCUNGITE,  42.910530,  -0.619160,38410.6884453,  8, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
3338, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 138,LESTUY,  42.555410,   0.722960,38410.6884465, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   5414, 6,
0,17,0,10.0,2,,,
 139,LINAS,  42.620130,  -0.169680,38410.6884484, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   4022, 6, 
0,17,0,10.0,2,,,
 140,LINASWP,  42.619010,  -0.163940,38410.6884497, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   4059, 
6, 0,17,0,10.0,2,,,
 141,LIZARRA,  42.763260,  -0.633350,38410.6884509, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   4976, 
6, 0,17,0,10.0,2,,,
 142,LLISER HUT,  42.660450,   0.325710,38410.6884522, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
6151, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 143,LUCHON WP2,  42.773630,   0.596690,38410.6884535, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
3282, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 144,MALMARRIU,  42.574110,   0.730970,38410.6884542, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
7855, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 145,MARQUES HT,  42.612460,   0.697870,38410.6884554,  8, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
7821, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 146,MARRADETHT,  42.567880,   0.392350,38410.6884573,  8, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
6654, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 147,MINA HUTS,  42.852710,  -0.681010,38410.6884586, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
4100, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 148,MISTRESSA,  42.819600,  -0.621880,38410.6884598, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
5276, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 149,MOLIACUMUE,  42.623130,  -0.414330,38410.6884611, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
3501, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 150,MOLIERES,  44.811190,   0.825770,38410.6884624, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,    518,
6, 0,17,0,10.0,2,,,
 151,MONCORTES,  42.328220,   0.992590,38410.6884637, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
3392, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 152,MONJOIAHUT,  42.700260,   0.682340,38410.6884649, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
6384, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 153,MOUNE HUTW,  42.785670,   0.147980,38410.6884662, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
6020, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 154,NAVARIECHO,  42.665070,  -0.199150,38410.6884682, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
7080, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 155,OO PK,  42.761960,   0.501760,38410.6884687, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   3801, 6, 
0,17,0,10.0,2,,,
 156,ORDESAPRAD,  42.649700,  -0.059770,38410.6884700, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
4400, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 157,OSQUEPAS,  42.970650,  -0.709020,38410.6884719, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
6222, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 158,OURTIGUEHT,  42.762420,   0.444210,38410.6884731,  8, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
5321, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 159,OZA-ACHER,  42.828330,  -0.708670,38410.6884744, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
3894, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 160,PERAMEA,  42.324550,   1.036690,38410.6884757, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   2821,
6, 0,17,0,10.0,2,,,
 161,PESSON HUT,  42.716500,   0.662440,38410.6884770,  8, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
4967, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 162,PETRAFICHA,  42.860470,  -0.736340,38410.6884782, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
6430, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 163,PEYREFITEC,  42.793880,   0.382670,38410.6884802, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
5196, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 164,PEYREGETCL,  42.834380,  -0.439520,38410.6884815, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
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7613, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 165,PIEDRAFIBO,  42.696300,  -0.354740,38410.6884828, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
5263, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 166,PIS BOH,  42.247830,   0.966750,38410.6884840,  8, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   1770, 6, 
0,17,0,10.0,2,,,
 167,PIST,  42.341570,   0.947680,38410.6884853, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   2900, 6, 
0,17,0,10.0,2,,,
 168,PLAN D AAS,  42.890450,  -0.270780,38410.6884866, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
4734, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 169,PLANS HUT-,  42.658700,   0.369570,38410.6884878, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
5182, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 170,POMBIE HUT,  42.835570,  -0.426780,38410.6884891, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
6703, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 171,PONT MLMRC,  42.391000,   1.125690,38410.6884904, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
2228, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 172,PONTASTELL,  42.413320,   0.979380,38410.6884922, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
3439, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 173,PORT BESTU,  42.553450,   0.079260,38410.6884935, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
4878, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 174,POUEYCAUTH,  42.829200,  -0.096200,38410.6884948, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
5004, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 175,RESPOMUSHT,  42.816740,  -0.287740,38410.6884961, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
7150, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 176,RHINS,  42.492280,   0.569080,38410.6884968, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   5222, 6, 
0,17,0,10.0,2,,,
 177,RINSCOL,  42.505360,   0.561910,38410.6884980, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   5856, 
6, 0,17,0,10.0,2,,,
 178,RIUENO CAB,  42.587650,   0.716050,38410.6884993, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
7463, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 179,ROUMINGAUF,  42.716100,   0.679880,38410.6885012, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
6214, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 180,RUS COL,  42.486720,   0.922110,38410.6885024, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   8589, 
6, 0,17,0,10.0,2,,,
 181,RUSSELLHUT,  42.825430,  -0.086340,38410.6885037,  8, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
6505, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 182,SABOCARHUT,  42.859070,  -0.704850,38410.6885044, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
4674, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 183,SAHUN,  42.575240,   0.466650,38410.6885063, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   3464, 6, 
0,17,0,10.0,2,,,
 184,SALERASHUT,  42.740810,  -0.587860,38410.6885075, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
5297, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 185,SALLENTWP,  42.762210,  -0.334870,38410.6885088, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
4343, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 186,SANMIGUEL,  42.615360,  -0.127680,38410.6885101,  8, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
3847, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 187,SARRANEGRA,  42.587210,   0.627940,38410.6885113, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
8506, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 188,SARRATIELH,  42.637220,  -0.402970,38410.6885126, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
5301, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 189,SAUSSETHUT,  42.783760,   0.084580,38410.6885139,  8, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
6393, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 190,SEUDDALT,  42.490240,   0.674770,38410.6885152, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
4638, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 191,SIRESA ROM,  42.800220,  -0.727230,38410.6885164, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
3172, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 192,SNTLARYSOU,  42.816590,   0.319770,38410.6885177, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
2696, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 193,SORROSALHT,  42.654570,  -0.170340,38410.6885196,  8, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
5396, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
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 194,SORT JUS,  42.411700,   1.129870,38410.6885208,  8, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   2282, 
6, 0,17,0,10.0,2,,,
 195,SQUIRI HUT,  42.393630,   1.014530,38410.6885228, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
6017, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 196,ST ANA,  42.629160,  -0.090830,38410.6885241, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   4791, 6,
0,17,0,10.0,2,,,
 197,SUBESCALEC,  42.746820,   0.519830,38410.6885253, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
7279, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 198,SUPERBAGNR,  42.763160,   0.574680,38410.6885272, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
5953, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 199,TAILLON,  42.693960,  -0.050500,38410.6885285, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,  10282,
6, 0,17,0,10.0,2,,,
 200,TAILLON  2,  42.693950,  -0.050550,38410.6885297, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,  
10284, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 201,TATXERASHT,  42.855400,  -0.779240,38410.6885310, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
4637, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 202,TEBARRAYCL,  42.792090,  -0.266740,38410.6885323, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
9056, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 203,TELLA WP,  42.571790,   0.176570,38410.6885336, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   4622,
6, 0,17,0,10.0,2,,,
 204,TIPI,  42.492810,   0.661240,38410.6885355, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   4922, 6, 
0,17,0,10.0,2,,,
 205,TORLA,  42.626080,  -0.112600,38410.6885368,  8, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   3381, 6, 
0,17,0,10.0,2,,,
 206,TORTIELLAS,  42.772660,  -0.546570,38410.6885381, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
6523, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 207,TRIADO,  42.469830,   1.017450,38410.6885394, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   7310, 6,
0,17,0,10.0,2,,,
 208,TUQUERROYE,  42.697770,   0.040070,38410.6885412,  8, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
8749, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 209,TURMOHUTX,  42.668180,   0.508630,38410.6885425, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
5744, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 210,URBEZ,  42.560800,   0.050690,38410.6885438, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   3306, 6, 
0,17,0,10.0,2,,,
 211,URMELLAHUT,  42.520480,   0.557620,38410.6885450,  8, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
6778, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 212,VASCOHDRLK,  42.750430,  -0.498100,38410.6885463, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
6255, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 213,VASCOHPATH,  42.755280,  -0.501020,38410.6885476, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
5378, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 214,WP CUTAS,  42.634180,  -0.042100,38410.6885495, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
7289, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 215,WP DLREY,  42.644480,  -0.079850,38410.6885508, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
6538, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 216,YESERO WP,  42.639620,  -0.253670,38410.6885521, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
4850, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 217,YESEROCOL,  42.664700,  -0.214310,38410.6885534, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   
6897, 6, 0,17,0,10.0,2,,,
 218,YOSA WP,  42.621080,  -0.357340,38410.6885545, 70, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   7581, 
6, 0,17,0,10.0,2,,,
 219,ZURIZA,  42.865110,  -0.810770,38410.6885558,  8, 0, 3,         0,     65535,, 0, 0,    0,   4006, 6, 
0,17,0,10.0,2,,,
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