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del

Centre Excursionista de Catalunya

ROCA COLOM Y LA COMARCADA DE CONCRÒS

D EL tronc gegantesc de l'arbre pirenenc, extès de mar a mar,
del Cantàbric al Mediterrà, se'n desprenen grosses branca-

des y se n'alcen grops grandiosos formant un seguit de derivacions
de macissos y carenes, sovint més altes que'l nervi general.

Una d'aquestes grans derivacions es l'avant-mur de nostre
Pireneu meridional, lo que'n podriem nomenar ab tota justesa
nostre propri Pireneu català, ja que totes ses vessants de nord y sud
són purament catalanes.

Aquest gran avant-mur, que porta la propria direcció aproxi-
mada del nervi general, se desarrela d'ell en el macís del Carlit,
estrebant-se, per les montanyes de Font Romeu, el pla de la Perxa
y les Cambres d'Ase, ab el pic d'Eina sobre la comarcada de
Nuria. Aquest majestuós tronc, avançat, corre de ponent a llevant,
desde la serra de Cadí al mar, rivalisant en alçaria ab sa pariona
y paralela contramuralla.

D'ell se'n desprenen altres enèrgiques brancades en direcció
més o menys accentuada a mitg-jorn. Són les més importants: la
serra Pedregosa, desarrelada de la serra de Cadí en un dels cims
de Comabona, la qual se destria en dos grans brancals, que formen:
l'un, la serra del Vert y la del Port del Comte, entre']. Segre y el
Cardener, y l'altre l'original macís del Pedraforca, seguint estre-
bat pel coll de la Trapa ab la magnífica serra d'en Cija, y més
avall pel de Ferrús ab els enlairats Rasos de Peguera, separant
aigues del Cardener y del Llobregat; les montanyes de Castellar
de n'Huch, despreses del Puigllançada, y que corren en distintes
serralades, dividint les aigues del Llobregat de les del Freser y del
Ter; el macís del Gra de Fajol, unit pel coll de la Marrana ab el
puig de Bastiments y donant origen a les majestuoses serres del
Catllar y de Cavallera, al macís del Taga y a les montanyes de
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Sant Aimant, entre vessants del Freser y del Ter; la serra de Pla
Jugador, que corre en avall desde'! Montfalgars, unint-se seguida-
ment ab la de Navà, el macís de Sant Antoni, Capsacosta, coll de
Canes, serres de Santa Magdalena, Puigsacalm, Ayats y Cabrera,
Finestres y Rocacorba, entre aigues del Ter y del Fluvià. Altres
grops molt interessants s'extenen dret a llevant, formant les aspres
montanyes de la Garrotxa: Bassagoda, Gitarriu, Talaixà, Entre-
peres y la !Mare de Déu del Mont.

Sota'ls replecs d'aquest avant-mur s'arredossen: al nord, el
Vallespir, el Rosselló, el Conflent y la Cerdanya; a ponent, les
comarques del Segre, y a mitg-jorn les del Cardener, Bergadà, vall
de Ribes, Camprodon, La Garrotxa y Empordà. Dóna naixement
a molts de nostres principals rius: al Segre, al nord, en les cayents
del Puigmal, puig de Segre y Pic d'Eina; al Cardener, en la serra
del Port del Comte; al Llobregat, sota les montanyes de Rus, prop
de Castellar de n'Huch; al Freser, en les montanyes de Nuria, al
repeu dels pics de l'Infern y Bastiments; al Ter, sota del mateix
Bastiments; al Llerca, afluent del Fluvià; a la Muga, al Manol y
altres de menys importancia. Roca Colom dóna naixement al Tech,
que corre de ponent a llevant en les vessants septentrionals de la
carena, donant aigues al Tet en ses cayents septentrionals desde Pic
d'Eina a Canigó.

D'entre'ls cims enlairats que formen aquesta majestuosa ca-
rena, Roca Colom es un deis més interessants, per destacar-se d'ell
l'alterosa y aspra serra que, allargant-se per les Esquerdes de Rojà,
els puigs deis Armaris y del Vent, y el verd y ample Pla Guillem,
forma en son extrem, en son punt culminant, el majestuós macís
del Canigó, tant català avuy que es francès com quan pertanyia al
reyalme d'Aragó. Roca Colom s'alça a 2.464 m. d'altitut, a la pro-
pria altura que'! seu vehí'1 Costabona. Les aigues que brollen de
ses vessants donen tribut a tres rius distints, el Ter, el Tet y el
Tech: al Ter, per mitg-jorn, per Concròs y la rivera de Carboners;
al Tet, al nord, per la rivera deis Forquets, originaria de la de
Mantet, y al Tech, a llevant, per sa propria vall.

Les fonts que donen naixement al riu Tech brollen al peu
mateix de Roca Colom. Formen el centre d'una hermosa coma
oberta a llevant, que, arrencant de Costabona, que s'avança en-
gorjant la vall del Tech, y seguint pel coll del Pal, dóna la volta
per Roca Colom y el Pic y Esquerdes o Esqueys de Rojà, que
s'encaren per la part nord ab el Costabona, constituint la paret o
mur oposat de la gorja del Tech. L'aresta enasprada de les
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Esquerdes, formant un seguit de trencats erissalls, se prolonga
vers el puig dels Armaris y el Pla Guillem, aon s'estreba, com he
dit abans, el gran macís del Canigó. A llevant s'uneix el Roca
Colom ab el Costabona per una corbada aresta que termina en el
coll del Pal, al costat mateix d'aquell alterós cim. A ponent forma
l'estreb d'unió ab lo restant de la carena la part superior del Pla
de Camp Magre, de dolces cayents en la part nord y d'estimbats
esvorancs en la part de mitg-jorn, sobre Concròs, la vall de la
Llosa y la Coma Armada. Les altes pendents del Roca Colom
són relativament suaus, encara que pedregoses, pel costat nord,
aon s'enlaira sobre'1 pla de Camp Magre, que s'extén al dessota en
una tirada d'unes dues hores, formant un seguit de rasos ondu-
lats, recoberts d'herbatge, aont hi pasturen a 1'istiu molts mils
de caps de bestiar de tota lley, vaques, vedells, eugues y ovelles.
S'cxtén de ponent a llevant desde La Portella de Morens a la
Rima y pic de Rojà, torcent dret al nord fins a l'arrodonit cim de
Pomarola. Les cayents de llevant són sobtades dret a la naixent
vall del Tech, aont en un grop sortint s'hi destaquen unes trenca-
des penyes marbrices, blanquinoses, que són les que li donen
nom . Efectivament, venint per l'indret del coll del Pal, tot
seguint la carena, aparenten a la vista la forma d'uns agegantats
coloms parats en la serra. Per l'indret SO. es del tot inaccessible:
ses timbes esgarrifoses cauen damunt les feréstegues clotades de
Concròs. De son costat S.SE. n'arrenca una serra que per damunt
de la baga de Carboners separa aquesta vall de la Vall•llobre,
abdues tributaries del Ter.

Camprodon y La Preste són els llocs més indicats pera fer
l'ascensió al pla de Camp Magre y Roca Colom. Seguint en
amunt, desde La Preste, la preciosa vall del Tech, ab sos engor-
jats esqueys, verdes jaces y arrodonides comes, passant pel repeu
de ses renomenades fonts, de fredes y riques aigues, y guanyant la
Rima del pla de Camp Magre, en quatre hores pot assolir-se'l cim.
Desde Oleta, en el Conflent, al peo de la vall del Tet, en la carre-
tera que va de Vilafranca a Montlluís, en cinc hores ]largues pot
pujar-se a Roca Colom, seguint les precioses y en certs llocs in-
franquejables gorges de Nyer, dignes rivals de les de CarenÇà, la
rivera de Mantet y el brancal del Callan fins al Pla de Camp
Magre. Del Vernet, per Sahorre, la pintoresca vall de Pi, l'extens
bosc de la Muscallosa, pla Segalà, cim de Pomarola y el pla de
Camp Magre, en sis hores pot guanyar-se també'l Roca Colom.

Desde Camprodon són distints els indrets, tots molt bells y in-
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teressants, per aon pot fer-se l'excursió: per Set Cases y l'amagada
vall de Carboners, en quatre hores y mitja, guanyant la carena,
per dins de la negra y espessa pinosa; pel pla de la Llosa y l'estret
de Concròs, en cinc hores; per Set Cases y l'estret de Morens, pu-
jant als plans de Camp Magre, en unes sis hores; per la Coma
Armada; per la Llisa, les collades de Mardanya y la grandiosa
congesta de la Llosa; pel coll del Pal, en cosa de cinc hores, ja
seguint l'antic camí del Conflent, per Llanas, pla de les Bigues y
Roques d'en Marcé, ja pels distints indrets de Freixanet, o bé per
Molió y Espinabell, seguint la vall del Ritort.

Quan tinguem fet el refugi a Ull de Ter, en unes dues hores
podrà fer-se desde allí l'ascensió.

Quan se tracta d'efectuar desde Camprodon una excursió
d'altura, es cosa corrent fer l'ascensió al Costabona, tant corrent
y reglamentari com fer desde Nuria l'ascensió al Puigmal. Costa-
bona es, en general, molt conegut pels excursionistes que prenen
a Camprodon com a centre; Roca Colom, molt poc. Costabona,
per sa cayent arrodonida, pel costat de ponent y del de mitg-jorn,
prou suau pera pujar-hi fins cavalleries, si tant convé, se presta
molt fàcilment a una excursió relativament fàcil. D'altra part, son
magnífic panorama, el més extens de tot aquest Pireneu, supe-
rior en aquest sentit als del Puigmal y Canigó, es un alicient més
que convida a pujar-hi. Sa situació excepcional, avançat en l'extrem
superior de la ratlla pirenenca, d'aon la gran carena cau sobtada

-ment desde 2.464 m., que es l'altitut del cim fins el coll de Siern,
que es al dessota, no guanyant ja aleshores altures superiors a
i.600 m., fa que sos horitzons sien molt desembraçats y que sa
vista no tinga aturador a immenses distancies. Avançat, com he dit,
de la ratlla general, frueix d'un hermós espectacle de cimes pire-
nenques. Costabona podrà guanyar a Roca Colom en panorama
general, sobre tot pels indrets llunyans del NE., Ilevant y SE; més,
en cambi, Roca Colom supera al Costabona en son panorama
local, en els accidents que'¡ rodegen y en lo fantàstic y feréstec de
ses cayents de la Cambra Fosca y de Concròs. L'excursió a Roca
Colom es, doncs, molt interessant, y les comarcades que l'envolten
molt dignes d'esser estudiades y conegudes pels excursionistes.

Una excursió efectuada al Costabona motivà'l darrer estiu
una altra a Roca Colom, desconegut pera la major part deis que
m'acom panyaven.

Y per cert que l'excursió al Costabona fou efectuada ab tant
males condicions que m'impulsen a relatar-les. La boira'ns agafà
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en avall a la pujada del feixuc macís, més per això no desistírem
pas d'arribar al coll del Pal, pera veure si allí trobariem neta, com
succeeix moltes vegades, la part oposada de la carena. Sovint la
boira s'enfila fins als cims, y allí una corrent d'aire contraria l'im-
pel • leix y la recargola, llençant-la altra volta en remolí cap endarre-
ra. Vana ilusió! A l'arribar al coll ni un halé d'aire: més espessor
que may. Calia pendre una decisió: avançar o obtar per la retirada.
Els excursionistes vells, per previsió, opinavem per la retiradas ja
que era inútil gairebé pensar en que s'esvaís la boirada; altres, per-
qué ja hi havien estat, opinaven lo mateix; sols les senyores excur-
sionistes desitjaven seguir avant. El sexe dèbil vencé: no sempre la
victoria ha d'esser pel que es o aparenta més fort. Seguírem avant.
Prop del cim unes quantes gotes ens incitaven a retrocedir. Què
hi fa! Avant y fòra! Guanyem el cim. La boira s'esclariça un mo-
ment, un clap de blau de cel puríssim s'obre damunt nostres testes
y un raig de sol ens ilumina. Entre l'esfilagarÇada boira veyem mitg
confoses, com grans clapes fosques, les altes vessants de la coma alta
del Tech, y les blanques y grosses congestes apareixen brilladores
y, per efecte òptic, molt més grans de lo que en realitat són. Grans
exclamacions de joya, que duren sols un instant. Sobtadament
desapareix la visió, la boira s'espesseix més que may, y emprenem
la retirada. Un tro ressona bramulós, repercutint per afraus y serra

-lades, y grossos grans de pedra, en sec, descarreguen de sobte. La
rojor del llamp rellú entre la boirada y els trons se succeeixen.
Baixem callats, imposats per l'imponent espectacle, niés no atuhits
ni desmoralisats: tot-hom se manté ferm.

Les senyores socis del CENTRE EXCURSIONISTA Pilar y Francisca
Schilling, Montserrat Torras, Maria Victoy (filla de nostre delegat
a Mahó) y Agna Maria Domenech, que, junt ab els senyors Mitjans,
Schilling, César, Joseph M.° y Oscar Torras y Buxeda, Thomas y
alguns altres se nyors agregats, formaven el cos expedicionari, resis-
tiren coratjosament y sense'! més petit esglay el braol de la tempesta.
En sent al coll del Pal retrunyia aquesta, majestuosa, dret a Basti

-ments, Roca Colom y pla de Camp Magre. Agegantada per la boira
se'ns presenta de cop l'encaputxada silueta d'un pastor prop d'un
remat d'encongides y acoblades ovelles. Feya una forta ruixada. Li
demanem sa opinió respecte'! temps y ens tranquilisa dient-nos:
«Si'l vent no gira y no sentiu els trons per l'indret del Canigó, no
tingueu pas por: la torbonada se'n va de dret cap a la vall del Ter».

Baixem a la font de Fra Joan, aont hi tenim els matxos y
!'impedimenta, y, a despit del seguit rebombori de la propera
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tronada, ens hi deturem a refrigerar-nos. Els trons s'allunyen, la
nuvolada s'esclareix, y entre 'Is esquinsalls de la boira se'ns presen-
ten blanques de pedra les properes serralades davanteres. Gra de
Fajol, Pastuira y la serra de Catllar, y sobre tot el Balandrau, el
Cerverís y el puig de l'Infern n'ostenten una espessa gruixa. D'una
y bona hem escapat! Quins efectes de llum, en contra, més pre-
ciosos, entre la blancor deis cims, la destriada, fumosa y grisenca
nuvolada, y els tons daurats y rogencs deis raigs d'un sol cayent!
No's perdé pas l'excursió: això sois ja ho valia.

D'aquesta excursió a Costabona en nasqué, doncs, el desitg
de fer-ne una altra a Roca Colom pel camí antic del Conflent,
efectuant el retorn per la comarcada de Concròs.

Ens acoblàrem pera fer-la'ls socis del CENTRE senyora Massó
de Casas, senyoretes Pilar Tusquets, Pilar Schilling, Maria Guar-
ro, Montserrat Torris, Maria Victori, Dolors Domenech (filla de
nostre consoci senyor Domenech y Montaner), y els senyors Arman-
gué, Casas- Carbó, Mitjans, Torras (César, Albert y Josep M.a),
Victori, Schilling, Thomas y jo.

Era una matinada d'Agost molt freda, com solen ser-ho sovint
en la vall alta del Ter. Tot just apuntava'l dia y els estels parpelle-
javen encara en la volta del cel, pura y serena. L'airet, molt suau,
era fi y penetrant. La llarga currua d'excursionistes montats en
matxos de sella, acompanyats de la gent de peu, formava un pinto-
resc engranall que s'estiragaÇava vall amunt pel camí de Llanas.
Els que anaven muntats, pera guardar-se de la fredorada, portaven
els abrigalls apanyats al cos, y duyen les senyores les caputxes deis
abigarrats abrics cobrint-los el cap.

Tot estava encara tancat y barrat en el poblet de Llanas quan
hi penetràrem. Hi regnava una quietut solemnial. En un costat
del poble emprenguerem tot seguit empinada costa. Aquest viarany
era l'antic camí ral del Conflent, que comunicava Camprodon, pel
coll del Pal, ab els pobles d'aquella comarca. En antigues escriptu-
res notarials se troba nomenat aixís aquest camí, al senyalar termes
d'heretats. A la sortida de Llanas el viarany s'enlaira seguidament
dominant 1'hermosa vall de Feitús, tributaria del Ter. Se passa
pel peu de les Roques de la Rendilla, que formen uns grops sortints
y destacats en la verdor de l'herbey. El camí puja que puja segui-
dament per la costa de les Casulles, nom que'ns indica que en altre
temps hi hauria algun vehinat de cases prop d'ell. També aquesta
via, quan Catalunya era una y el comerç a peu y en matxos de bast
era molt corrent entre les dues comarques, de banda y banda de
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serres, era molt niés freqüentada que avuy. Ara, pera anar al coll
del Pal, se passa més aviat per qualsevulga dels camins de Frei-
xanet.

A 1'arribar al coll de la Roureda fruim ja de més noves y
extenses vistes, de prop y de lluny. A la dreta tenim al dessota
gran part de les dues comarcades bessones de Feitús, la del Rodà
y la del Griu, ab llur variada y delitosa arbreda, el joganer riuet,
els cims enlairats, les cayents verdes y matisades de variats tons; a
l'esquerra dominem la no menys hermosa clotada de can Huguet
vell, ab la grandiosa casa voltada de dependencies que li donen
l'aspecte d'un petit poblet, enrondada d'hermós bosc, dalt d'un
serrat y tenint tot propera l'antiga y senzilla capella del Roser, de
poètic aspecte; enllà, 1'hermosa vall del Ter y els cims que l'en

-clouen. El dia va creixent y les puntes més altes de les serres
s'oviren ja rosades pel sol. Pujant sempre, tot reblincolant per la
dreta costa de Rocapollosa, arribem al pla de la Mata, ras molt ben
enquadrat, atapahit d'herbey, y al cap de poc a la collada dels
Homes Morts (1.375 m. d'alt.), entre les valls de can Huguet y de
Feitús. Fantasiem sobre'ls fets que podien haver donat nom an
aquest coll y ens apareix, de sobte, el sol, ab tota sa magnificencia,
tramontant la serra, alçant-se arrogant y majestuós, omplint en
un moment d'esclatant claror les més amagades vessants de nostra
banda. En Casas, barret en mà, li entona poética salutació popu-
lar: «Benehit sia'l sol, benehit sia'l dia, alabat sia'l Senyor
que'ns-e l'envia». Tots repetim profusament la salutació. Fóra
caputxes y abrigalls: la fredor ja es morta. Vinguen els amples
barrets de palla. Anem faldejant cap amunt els contraforts del serrat
de Sant Pere, qual cim limita'ls termes de Llanas, Vilallonga y
Set Cases, y les valls de Feitús, can Huguet y Vall-llobre. Els
panorames van dilatant-se, apareixen cap avall nous y nous termes
de montanyes, retallades y onejantes com bambolines de teatre
posades cap per vall. Els horitzons són clars, l'airet es suau y fi,
bufa del nord, y tot ens fa esperar una diada esplèndida. Passem
sense aturar-nos pel peu de la fresca font Verenera y no trobem ja un
arbre en lloc: sols extensos pasturatges. Anem donant la volta pel
dessobre de l'extensa comarcada de Feitús. Arribem al pla de Sant
Joan (i.5oo m. d'alt.), aon per la diada del sant hi pugen desde
Llanas en professó, resant-hi'ls sants evangelis y repartint-se en
sent dalt ofrenes de pa moreno.

Les montanyes enrondantes van abaixant-se. Sant Antoni
queda molt per ensota, y darrera seu van ressortint onades y més
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onades de serres. Anem revoltant la vall del Rodà, tributaria dei
Feitús, pel peu de grossos naixements d'aigua. Trobem la font Roja,
d'aigua ferruginosa, de gust molt fort, a 6° de temperatura, una de
les aigues mellors d'aquesta serralada. Ens trobem ja a 1.625 m.
d'altitut. Després del naixent clot de Pallarols atravessem el de les

23	 4
	

56	 7

PANORAMA DE LA COLLADA DE LLIENS

i. Puig de Pastuira.-2. Coma de l'Orri. -3. Pic de l'Infern. -4. Gra de Fajol. —5. Puig
de Bastiments. -6. Ull de Ter.-7. Puig dels Lladres. -8. Pic de la Dòna.

Socarrades, molt rocallós, y admirem, tot de pas, un bell saltant
d'aigua. Ens trobem ja propers als cims de la serra. Passem pei des-
sobre de ]a font del Forat (I.76o m. d'alt.), també a la temperatura
de 6°. L'aigua surt d'un gros forat obert sota una roca. Sols els que
anem a peu podem veure-la, perquè'ls traginers han fet passar els
matxos més amunt marradejant, pera guanyar major alçaria.
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Fa ja dues hores y mitja que marxem quan arribem al pla de
les Bigues (1.800 m. d'alt.), collada plana y herbada unida per una
llarga aresta ab el serrat de Sant Pere y per altra ab el puig Sistre.
Té sos cayents meridionals a la vall de Feitús y els del nord a la
Vall -llobre, per la clotada de Lliens. Verds pasturatges emmante-
llen l'ample planell. Fruim del bellíssim cop de vista de la Vall

-llobre y de la carena pirenenca que se'ns presenta a l'enfront.
Anem faldejant per dessobre la vall de Lliens, dominant les fonda-
lades, molt rectes, de la Vall -llobre. Se desenrotlla a nostre enfront
un bell panorama de montanyes desde'l Costabona al puig de
Balandrau, sobressortint entre elles el Roca Colom, la grandiosa
congesta de la Llosa, el pic de la Dòna y el capritxós agropat
constituit per L'alterós macís de Bastiments, l'enasprat Gra de
Fajol y els trencalls enrastellats del puig de l'Infern. En el coll de
Lliens (1.8io m.'d'alt.) creuem el camí que va de Molló a Set
Cases. Aquest poble s'ovira al fons en l'enforc de la Vall -llobre ab
el Ter.

Anem planejant per estret corrial sobre una pendent molt
vertical, glebada, lliscosa y de pregona foradaria. Tot-hom baixa
de cavall per prudencia. A la font de Lliens ens aturem alguns
instants.

L'aturada es curta, y continuem tots a peu l'inclinat viarany
que faldeja les vessants del puig Sistre per dessobre la Vall -llobre.
En el puig Sistre s'estreben les serres que tanquen per un costat, a
llevant, les valls del Ritort y de son afluent la rivera de la Casassa,
y per altra la Vall -llobre en la part nord y la comarcada de Feitús
a mig-jorn.

El fons que s'obre a l'esquerra del camí, verd y ¡lis, sense un
arbre ni una mata, fa extremir.

Arribem a la collada Verda (i.85o m. d'alt.), que cprre ondu-
ladament desde'! puig Sistre dret a la collada Fonda y les Roques
d'en Marcè pera enlairar-se al Costabona, que's presenta soberc a
l'enfront. Està oberta la collada entre les valls del Ritort y la Vall

-llobre. Bonic punt de vista sobre abdues clotades, les montanyes
alteroses de les altes valls del Ter y del Freser, y, a la dreta del
Costabona, les Esquerdes de Rojà y el Canigó, y més endavant la
carena, que s'ajup desde'] Costabona dret a coll de Siern, formant
l'actual ratlla fronteriÇa.

Carenejant sempre per dessobre glebatge, passem per la collada
Fonda (t.bgo m. d'alt.). Aquí tot-hom torna a muntar a cavall pera
guanyar la costa del coll del Pal.

38
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Passem per les Roques d'en Marcè (1.95o m. d'alt.), grans
penyals que s'aixequen en mig de la verdor dels pasturatges, estreb
avançat del Costabona, d'aont arrenca la gran serra divisoria del
Ter y del Ritort, que va a morir a la Costinyola, damunt mateix
de Camprodon.

Anem pujant altra vegada ràpidament. Faldegem tot seguit el
macís de Costabona per damunt la Vall -llobre, deixant a la dreta
la vall del Ritort.

A la font de Fra Joan fem una nova aturada, y allí se'ns ajunta
nostre consoci Mossèn Font y Sagué, que puja de Set Cases.
L'aigua de la font de Fra Joan es exquisida, a la temperatura de 40.

Se troba a 2.230 ni. d'alt. La font de Fra Joan es el lloc escullit
generalment pels excursionistes que van dret al coll del Pal y a
Costabona pera fer un bon repas de les provisions. La fortalesa de
l'aigua y sa fredor obren l'apetit. Nosaltres també ho fem pera
no perdre la costum. Desde la font de Fra Joan fins al coll del Pal
queda encara un bon troÇ de pujada, y de pujada dolenta per roca-
llós terrer. Trobem una congesta de neu y ens hi aturem pera fruir
el goig de tocar-la.

Ja som al coll del Pal, aont hem de deixar les cavalleries, que
ja no podem utilisar gens y que no tornarem a trobar fins a la
tarda. Donant un rodeig y seguint per dalt de la serra de Carbo-
ners y per la baga emboscada, aniran a esperar-nos al fons del
riveral prop de sa unió ab el Ter. Són ja les dèe del matí y no
veyem encara núvols enlloc. Cap de les grans montanyes congrien
boires en llurs reclots. Estem de sort.

El coll del Pal (2.325 m. d'alt.) està situat al costat mateix del
Costabona, en sa part de ponent, obert en la serralada que's destaca
de Roca Colom. Del coll del Pal al Costabona s'hi puja en cosa
d'un quart. El coll dóna ses aigues, al nord a la coma del Tech, y
a mitg-jorn a la Vall -llobre. Son panorama de montanyes es mag

-nífic, desde Balandrau y el Puigmal al Canigó. Dret a mitg-jorn els
espays són extensíssims. Al nord presenta un bell cop d'efecte la
coma del Tech dominada pel Roca Colom, el Costabona y les
Esquerdes de Rojà.

Forma'l coll del Pal el límit entre'1 Vallespir y la comarca de
Camprodon. Son nom indica ja fita o terme, y tots els colis que'1
porten se troben generalment en límit de comarca y en antics
camins rals de ferradura.

Desde] coll del Pal anem carenejant, fruint de l'hermosura
del panorama y de la grandiositat de les montanyes y de les comar-
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cades enrondantes. Arribem al peu de la característica roca que,
com he dit abans, dóna nom a Roca Colom, y pel tarter trocejat
assolim el cim (2.464 m. d'alt.). Lo primer que tot seguit fem es
fruir de l'hermós panorama. Es aquest molt dilatat. Vers a llevant
se domina tota la vall del Tech fins al mar, presentant un bellís-
sim efecte; engorjada en son comerç, va aixamplant-se en avall

+	 ^l	 ^}45 ^	^̂fi1 IF 	 ^	 ^	 w I	 I ^+^^
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CANIGÓ DESDE ROCA COLONS

de poc en poc fins a obrir-se extensament al lluny en la plana; cap
al NE., més enllà de les Esquerdes de Rojà, s'ovira la verdejant
llisura de Pla Guillem, dominada per I'hermós macís del Cani-
gó, del qual se'n detallen sos alts cims y trencalls, valls y clota-
des, y més enllà del Rosselló la grandiosa carena de les Corbe-
res, verdadera frontera de terra catalana; vers al N. s'extén, als
peus, el pla de Camp Magre; la tant rica en pasturatges rivera de]
Callau, una de les tres que formen la dels Forquets; l'arrodonit
cim de Pomarola, tot proper; l'elegant pic de les Tres Esteles, entre
les valls de Pi y de Mantet; les feixugues montanyes de Madres, al
límit horitzó, yaltres serralades y fondals del Conflent; en direcció
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al NO. y O. s'alcen el soberc pic de la Dòna, 1 altiu pic del Gegant o
Bastiments, el típic Gra de Fajol, els pics de l'infern, de la Vaca,
Fossa del Gegant y Torreneules, Puigmal y altres cims y puntes
alteroses; vers al SO., per dessobre les esferehidores timbes de
Concròs y aguts trencalls de La Llosa, l'enlairat puig de Pastuira
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PANORAMA DESDE ROCA COLOM

i. Serra del Catllar. —a. Puigmal.-3. Gra de Fajol.-4. Cim de Tirapits.-5. Puig de
Bastiments.

y la serra del Catllar, Balandrau, el Taga y les serres de Coma
Armada, de Montgrony, pla de Pujals y Puigllançada; mirant al S.,
enllà de la negror de l'hermós bosc de Carboners, horitzonts sens
límits, ample espay de mar, plans y montanyes incontables escam-
pades sobre tota la Catalunya espanyola; al SE. ressurten les mon

-tanyes enasprades de la Garrotxa, l'Empordà y el golf de Roses;
tapant la vista a l'E.SE., el rabaçut macís de Costabona.

Fruint del panorama general y de l'aspecte feréstec de la co-
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marcada de Concròs, oberta al dessota en pregona timba, ens
escampem d'ací d'allà, gojosos y estusiasmats, qui dret a les arre-
conades congestes, qui vers a les extenses y onejantes campes de
verdor del pla de Camp Magre. El bestiar de la montanya estava
arreu esbarriat. 1-Ii havia milers de caps y tot just s'hi veyen.

Els companys que s'havien allunyat en direcció oposada a la
que teniem de seguir tardeu molt a tornar. Uns quants ens din-

'

COSTABONA DESDE ROCA COLOM

gím al puig de la Llosa, damunt del mateix pla de Camp Magre y
entre les clotades de Concròs y la Llosa. Mossèn Font baixa de dret
pels trencalls de la Portella de Concròs. Reunits tots els demés,
busquem el lloc més practicable pera fer la descensió y ho fem
per una aresta sortint, atravessant una congesta y baixant per un
llis pelat y molt dret seguit d'una clapiça menuda, rodolant y llis-
cosa, en la qual se'ns enfonsen els peus, arrocegant-nos en avall
el pedregall.

Després de la forta y dolenta davallada arribem al fons del sot
de Concròs. Trobem els estanyols gaire bé fosos: sols se marquen
pel clot que formen al mitg del sot pedregós y pels aigua-molls que
deixen. La clotarada de Concròs es soperba, del tot feréstega y
solitaria. Se troba a 2,200 m. d'alt. Forma una gran olla tancada
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per les Canals de Concròs, les parets de l'Estret, la Cambra Fosca,
l'estimbat esquenall de Roca Colom y els esvorancats cingles y
dretes clapices de la Portella de Concròs. Blanques congestes de
neu ressalten festones en els sots arracerats o se destaquen enraste-
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Cisi DE Roc A COLOM

Panorama: 1. Serres de la Vaca.-2. Coll de la Marrana.— 3. Pic de l'Infern. —q. Puig de
Bastiments.— 5. Pla de Camp Magre. — 6. Esquena d'Ase.— 7. Bassibés.— 8. Pic de la
Dòna.—g. Serra Gallinera.

hades en els relleixos dels enrunats cingletars. L'aigua dels aigua-
molls y de les congestes se filtra pel rocam apilotat y no apareix ja
fins molt més aval]. Tot queda sec y devastat.

Desde'] fons d'aquesta olla colossal apar impossible la sortida,
com apar impossible que hi hagi lloc accessible pera escalar la
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Portella: tant dretes se presenten arreu les vessants, enlairades de
més de 200 m. Roca Colom s'alça a la dreta, y, no obstant, hem
efectuat la davallada per la part contraria, per trobar el lloc més
vulnerable.

Seguim nostre camí baixant per l'immens pedregam, que ca-
pola'ls peus y trenca les cames, sense trobar un bri d'herba ni una
gota d'aigua fins a la font de Concròs, brollant abundosa entre
roques, al mig del jaç del barranc, a la temperatura de a°, pura y
transparent, forta de tast y riquíssima al paladar.

Ab quin gust ens aturem a fruir de sa frescor! Anem baixant.
pel costat del tormentós llit del rierol naixent iniciat per la font. A
la dreta s'alcen ardides les encinglades Canals, rectes y amenaçado-
res, veritables escorrancs de rocalls. Passem per l'estret de Concròs,
entre les espadades Canals y les feréstegues tarteres y trencalls im-
posants de Cambra Fosca. Desolació espantosa. A nostres peus
salta atribulat y remorós el riuet de Concròs, engroixit a cada pas
per abundosos naixements d'aigua.

Baixem ràpidament y atravessem per passeres el curs de l'aigua.
Deixem a l'esquerra la tenebrosa clotada de la Cambra Fosca, aont
ei desballestament de la naturalesa, tota enrenou, l'apilotament de
roques despreses, el trinxament de penyals, es imponderable. Es
d'un efecte gegantesc que fortament impressiona. La pinosa esma

-greída està arrapada en els migs partits penyals, y molts dels pins
han rodolat avall ab les allaus originades per les turbonades y els
desglaços de les neus, tot junt ab la clapiça aon resten encara
arrelats.

La vall va aixamplant-se y . arribem a 1'bermós pla de la Llosa,
ben entallat, encatifat de verd herbey, rodejat de negre bosc y d'al-
tes cingleres, escorrancs y barrancades. Paisatges grandiosos; lloc
l'excepcional bellesa. A l'esquerra se'ns ofereix a la vista un séc
colossal d'una grandiosa allau, que ratlla la pinosa en una conside-
rable extensió y gran amplaria, de dalt a baix de la serra, a travers
de la boscuria, trinxant arbres, arrocegant pedres y portant arreu
la marca de la devastació.

El marc que'ns envolta es del tot grandiós. Al fons, pregons
barrancs emboscats; per dessobre, 1'hermosa clotada de Carboners;
a l'enfront, la negrosa baga cobrint la serra; a la dreta, les collades
de AMardanya, recobertes d'un verd excepcional, voltades també de
bosc; més enllà, 1'eternal congesta de la Llosa, de considerable
grandor, aferrada prop del cim de la serra, afectant la forma ben
distinta d'un cor: més ençà, el clot de la Llosa, enterament enas-
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prat; y en amunt els aspres cims del propri nom; endarrera, les
Canals enxorrencades de Concròs; a l'esquerra, els estimballs ferés-
tecs de la Cambra Fosca, sota Roca Colon; més aprop, una hermosa

PLA DE LA LLOSA

socarrada de pins recargolats, qual incendi devia produir un aspecte
majestuós y fantàstic.

No són gaire conegudes les comarcades de la Llosa, Concròs y
Carboners, que si no igualen en grandiositat d'espay a les de
Murens, ja molt recorregudes y admirades pels excursionistes, les
superen tal volta en riquesa d'admirables detalls.

Atravessat el pla, baixem pel bosc de la Pedregosa, bastant espès,
dessobre trencat territori, sobressortint arreu roques despreses.
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Passem a la vora esquerra del barranc y seguim en avall la
barrancada de la Llosa, a l'esquerra, per dins de la baga, fins a

SALTANTS DE CARBONERS

trobar el serrat de Carboners, desde aont ovirem, dominant-la en
gran part, ]'hermosa vall de Carboners ab la seva extensa boscuria,
cobrint les vessants; a la dreta tenim el preciós fonda! del Lladré,
ab la seva font caudalosa, que's llença en espléndida cascata, y en

39
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amunt, les aspres barrancades de la Llisa, la Llosa y Concròs.
Veyem ja mòlt propers els matxos, que s'esperen al fons de la

rivera de Carboners, y emprenem l'última y ferma davaliada.fins
a trobar al fons de la vall 1'enforc de la rivera de la Llosa ab la de
Carboners. Anem en busca d'una font aont aturar-nos pera reparar
forces, y, això conseguit, fem un descans, que invertim, en gran
part, en agotar les provisions.

La jornada ha estat forta; l'excursió, de prova. Ningú ha desdit
ni flaquejat un sol instant, y, després de tantes hores de marxa y
d'haver descendit, desde Roca Colom, més de i.000 metres per
terrer ben dolent y accidentat, l'entusiasme no ha decaigut may, y
al fruir aquella estona de descans serveix pera enaltir cada hu les
intenses emocions de goig y admiració rebudes. Les senyores, que
formaven la part més entusiasta y decidida deis excursionistes,
donaren palesa prova de poder lluir ab orgull el distintiu de nostre
CENTRE, que ostentaven gallardament.

El sol se'n va a la posta y ens queden encara tres hores bones
de marxa fins arribar a Camprodon.

Seguim en avall la reclosa rivera de Carboners, de dretes y
abruptes vessants, esplèndida en paisatges bellíssims, continuats
jocs d'aigua, rústegues y pintoresques palanques, precioses recol-
zades, vegetació rica y enérgica. El salt de Gallagós, el del Bassot
d'en Malet y el del Cossi són elegants y escayents cascates.

Al ser a 1'enforc del Ter ab la ribera de Carboners muntem als
matxos, y dret a Set Cases y Camprodon. Se'ns fa nit prop de
Llanas y gaudim ab plaer d'una hermosa sortida de ¡luna per
entre'ls dos bessons tossals de la montanya de Sant Antoni.

En Casas entona una salutació a la lluna, com ho havia fet al
matí ab el sol, y tots responem ab gaubansa: Visca la lluna, que'ns
iluminaa'l camí!, com també tots exclamem, del fons del cor, Visca
Catalunya!, que tantes belleses atresora y tant intensos y purs
goigs ens fa fruir.

CÉSAR ATGUST TORRAS



CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA	 307

BALLS ANTICS DEL PALLARS SUPERIOR Y INFERIOR

(Continuació)

BALL DELS ARANYONS

Els a - ra-nyons de un a	 un. EIs a - ra - nyons de un a

1	 `_	 ¢ J
un, que de	 un a un en	 sé, a la ven - ta -na, a la ven - te - na,que de
_ _	 Resp onent

un a	 un en	 sé,	 a laven - ta- na o al car - rer. Qué hi fa - ri - a jo al car -

rer? Si plo - gués me mu-1la - ri - a. Qué hi fa - ri - a jo al car - rer? Que si

=,—ï ==;-^ D. C.

plou me mu-11a - ré?

Surt una sola parella, y abans de començar fa risto, això es,
dóna'l giravolt la balladora rota'l braç del ballador, y segueixen
ballant a compas, rodant la plaça, donades les mans y alçades
aquestes a l'altura del cap. Entre tant canten:

EIs aranyons d'un a un,
que d'un a un en sé,
a la ventana, a la ventana,
que d'un a un en sé,
a la ventana o al carrer.

Altres responen a cada cobla:

Què hi faria jo al carrer?
Si plogués me mullaria.
Què hi faria jo al carrer?
Que si plou m'hi mullaré.

AI començar els punts, la balladora sempre fa risto. Al punt
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segon hi entra una altra parella, que fa risto al mateix temps que
la primera, y allavors se canta:

Els aranyons de dos en dos,
que de dos en dos en sé,
a la ventana, a la ventana, etc.

Al tercer punt hi entra una altra parella, y se canta:

Els aranyons de tres en tres,
que de tres en tres en sé, etc.

Y aixís se segueix fins a dotze, en que s'acaba'l ball.
Al cap de tres o quatre cobles ja hi entren totes les parelles

que vulguen, donant sempre'1 giravolt al començar els punts, y ab

les mans altes voltant la plaça unes parelles darrera d'altres.
Aquest ball y ]'anterior els ballaven a Gurb, a dos hores de

Tremp.

BALL CERDÁ

t- - ±i^ ^- - -•-3==^'_^- -~-Rem-•- -~^`r- -ttF-b

ALTRE BALL CERDÁ
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Pera ballar-lo's coloquen tots els balladors y balladores for-
mant rodona, sense tenir -se de les mans. Surt la primera parella y
bailen donant-se la mà tot un punt voltant dintre la rodona. Aca-
bat el punt, la balladora fa risco y's parteixen, ballant l'un cap a la
dreta y l'altre cap a l'esquerra, y quan s'encreuen se fan una reve-
rencia o bé donen tots dos un giravolt. Acabat el punt, deixen de
bailar y se'n van al lloc.

Surt la segona parella y fa lo mateix, y així segueixen fins que
han ballat tots.

Quan han acabat s'agafen de les mans y fan com una bolan-
gera, tocant-se la mateixa música ab aire més viu.

A Ribes de Cerdanya també ballaven aquest ball, ab la dife-
rencia de que sortia la primera parella donant-se la mà dreta tots
dos, a mitg punt se deixaven anar y's colocava el bailador al mitg,
sense moure -s d'allí, sinó anant-se girant de cara a la balladora,
mentres aquesta anava voltant. Acabat el punt, se retiraven y en
sortia una altra.

Després de la primera, cap més parella se donen la mà, sinó
que a 1'entrar al ball ja se'n va al mitg el bailador. En acabat se
donen les mans y fan com un punt de sardana.

LA GALOP

;4- t

----f--+----------F-- _#-R	 R--°_– -I-t-----.--t-,—_--1-----_—_— -
 t- ^	

reme -_R–^=j D. C.

Pera aquest ball les parelles se donen la mà, o bé un mocador,
y van saltant unes darrera de les altres. Regularment se baila a
l'últim, abans de plegar el ball, y serveix pera cansar-se. Quan
arriben a un cap de plaça se giren corrent cap a l'altre cap.

Alguna volta'ls musics, pera fer-los cansar més, toquen una
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part de ball pla entremitg pera que serveixi de descans, y després
tornen a tocar la Galop, augmentant -se aixís la cridoria y saltant y
corrent com si fossin bojos.

Ball general a la comarca.

LA CONTRADANÇA

1. part
	 1Y_^-i-i- R=^=^_ _!=e—^ ^_^ _^_i—^=,	i--• i=gil-i

2.' part

E_l-=_ C 7 
7 I 1_^^;- - - -i_ i^-7=11-I-^ /	 1 0 -0-I-^

t -o.

La primera part la bailen donant-se la mà tots y rodant com a
la bolangera, de manera que ab els braços de tots formen una

rodona CD.
A la segona part aquesta rodona's converteix en aquesta

figura :o y se fa així: quan s'acaba la primera part se paren,
O vpVO

y la segona part la ballen sense voltar com a la primera, sinó com
sis balancegessin. Se separen de les mans parella per parella, y la
balladora dóna la volta al ballador, passant-li pel davant fins al
darrera, donant allavors l'altra mà al ballador del costat. De manera
que, quan tots han fet aquesta evolució, torna a quedar la roda
afegida, estant les balladores a la part de fòra, donant cada una la
mà dreta al ballador del costat dret, y l'esquerra al seu ballador; y
el bailador a la part'de dintre, ab els braços encreuats, donant la mà
dreta a la seva balladora y l'esquerra a la balladora del seu costat dret.

/3\
Q

Aixís: <e

Els punts negres són els homes y els punts blancs les dònes.
Aquestes no encreuen els braços y els homes sí. Acabat el punt,
tornen a separar-se per parelles: l'home dóna mitja volta y se tor-
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1

nen a donar la mà tots, formant rodona y tornant a rodar com a 1a
bolangera.

Ball recullit a Alentorn.

BALL RODÓ

Ball ro - dó, Ca - te - ri - ne - ta, ball ro - dó, Ca - te - ri - nó.

S'bameo -jat la caro de 	 l'o-lla	 y los	 ous del po -ne - dó.

La nia - re me'n diu ban - de-ra, jo de	 ban-de - ra non só, per - qui

FfHTÌ
si ne fos ban - de - ra a -	 ui - ri - a a pro -fes - só, per - qué	 só.

Ball rodó, Caterineta, — ball rodó, Caterinó:
s'ha menjat la carn de l'olla — y los ous del ponedor.
La mare me'n diu bandera, — jo de bandera non só,
perquè si ne fos bandera — aniria a professó.

Peral ball rodó primerament se posaven com pera la bolan-
gera, donant-se tots la mà y formant rodona, ballant aixís un punt.
A l'altre punt se giraven de revés, sense deixar -se anar de les mans,
es a dir, que així com en la rodona primera estan de cara a dintre
la rodona, quan s'han girat estan de cara a fòra, y ballen un punt
així, rodant al revés.

Pera girar-se sense desfer-se de les mans, se fa passant tots per
sota'l braç d'un, y quan hi han passat tots se gira ell també com si
fes risto, y queda tota la rodona girada de revés. Acabat un punt
així, tornen a girar-se al dret de la mateixa manera, y roden també
al dret, y així successivament.

Ball general a tota la comarca.

L'AIGUARRÓS
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El ball de l'Aiguarrds encara'l bailen a Castellciutat (mitja
hora de la Seu d'Urgell), el primer dia de la festa major, a les tres
de la tarda. Es el primer ball de la festa.

Se coloquen tots els balladors formant rodona a la plaça, sense
tenir-se de les mans, pera esperar quan els toqui'l torn de sortir,
perquè'i balla una sola parella. Als dos cantons del ball, de cara
l'un a l'altre, s'hi coloquen dos fadrins ab l'almorratxa a la mà,
que consisteix en una gran florera de rams de compra posada en
un gerro, y pera tenir -lo ho fan cobrint-se la mà ab un mocador
gran deis antics blancs guarnit de punta a les vores y brodat, o sinó
ab un vel blanc, deixant-lo penjar. Al començar la música surt la
primera parella. El ballador se posa al mitg de la plaça, aon balla sol,
anant-se girant sempre de cara ala balladora. Aquesta volta ballant,
y, quan han acabat un punt els fadrins que tenen I'almorratxa, fan
una salutació ab el gerro, com si fessin un círcol a l'aire ab les flors;
allavors la balladora se gira y fa un altre punt ballant en direcció
contraria, anant -la seguint sempre de cara '1 ballador desde'l mitg
de la plaça.

Quan han fet el segon punt, els fadrins de l'almorratxa fan una
altra salutació y se retiren els balladors al lloc.

Àllavors surt una altra parella y fa lo mateix, fins que han
sortit tots.

FALLES DE SANT JOAN A SALAS

En-tres, en - treu	 a les	 fa-lles, fa - dri - nets de t'ar - re -

dor,	 que	 les pe -fires	 són co - ber-tes	 de la	 vos-tra res-píen -



CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA	 313

dor, de la	 vos-tra res-pIen - dor. 	 En - treu, en - treu a les fa-líes,	 fa-dri -

nets de lar- re - dor, fa - dri - nets de Par - re - dor.

La nit de Sant Joan, quan han encès el foc que s'acostuma
encendre pels carrers y places y també pels camps y per les serres,
se reuneixen les noyes, y devegades també les casades,. y, agafades
de la mà, fan com una bolangera al voltant del foc.

A voltes, en lloc de la bolangera, s'agafen del braç tres o quatre
noyes y passegen cantant al voltant del foc. Ab la primera cobla
conviden als homes y a ses companyeres.

A la segona cobla hi entren tres o quatre més, y després hi
entren tots els que volen. Devegades fan dos chors y se pregunten
y responen uns als altres.

Primera cobla:

— Entreu, entreu a la falla, — fadrinets de l'arredor,
que les pedres són cobertes — de la vostra resplendor.

Entren altres y responen :

— A la falla me n'he entrada, — minyones no us sapia greu:
hey entrat pera alegrar-me, — també vull que us alegreu.

Primera:

— Si men tornareu resposta — de lo que us preguntaré:
en un cirer de cireres, — quantes n'hi podria haver?

Segona:

— Resposta vos tornaria, — resposta vos tornaré:
quan les hauré menjat totes, — aleshores ho diré.

Primera:

— Si m'atrapau a la vinya, — gran jove, no'm pinyoreu,
que m'he clavat una punxa — a la punteta del peu.

Segona:

— Si vos atrapo a la vinya — sí que vos pinyoraré,
y vos faré de resposta: — Perquè no us calsaveu bé.

40
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Primera:
— Dos pardals en una espiga — no s'hi poden sostenir,

dos galans ab una nina — no s'hi poden avenir.

Segona:
— Si l'espiga n'es prou retxa, — els pardals s'hi sostindrin,

si la nina fos discreta, — els galans s'hi avindrin.
Qui serà aquell fadrinet — que a la cara se li'n riu,

que a la seva cabellera — les rates hi han fet lo niu?
Qui serà aquell fadrinet — de I'ermilla engalanada

que deis fondos de l'Urgell — resplendeix a la montanya?
Aquesta nit fem !es falles — de Sant Pere y Sant Joan,

esta nit les farem totes — perquè a tot lo món se fan.
Pregarem-li a Sant Pere — que Sant Joan no hi pot re,

que'ns trague Peyrot de casa — y que mó'1 tire al carré.
Qui 'n tingués un cairal d'aigua — y un jardí de totes flors,

y un paneró de rialles — per dá-1 als festejadors.
De qui són aquelles mules — y aquell moço tant galan?

Porta la rella de plata — y l'esteva de diamant.
Tant alteta n'heu pujada — per regar lo moraduix,

eixes mans tant delicades — guardeu -les del vent de pluix.
Tant alteta n'heu pujada — a regar lo clavellé,

eixes mans tant delicades — ;guardeu -les del vent serè.
De les ales d'una mosca — ne voldria fer una capa,

y deis retallons que'n sobren — cotilla, ermilla y casaca.
La pluja cau menudeta, — la capa no tinc ací;

bona nit tinguen, senyores: — demà al vespre seré aquí.

Les mitges portau de seda, — gran jove y polit fadrí;
les mitges portau de seda, — (liga-cames de salí.

Les mitges no són de seda, — que les mitges són de drap.
Colorau-lo vós, donzella, — de color més encarnat.

Qui n'ha fet aquestes mitges — bé'n sabia de brodar:
entre quadrilla y quadrilla — lo rey y la reina està.

EL ROTLLETÓ

i • a part

El be - llet de rot - lle - tó, de pun - te-ta, de pun -

te - ta,	 el	 ba - llet de	 rot - Ile - tó,	 de pon - te - ta y	 de	 ta -
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2." part

16. Dot - ze	 po-mes n'hi lia al po - nier, de dot - ze u -na, de dot - ze u -na, dot -ze
On -ze	 on - ze	 on - ze
De - u, &	 deu, &	 deu, &

^-ate? a-a- ---
 ---•-^—• — -^-^-^-^-à-:-- ^

po-mes n'hi ha al po - mer, de dot - ze u -na ne cai - gué. Si mi - rau el vent d'on
on - ze
deu, &

ve, veu-reu	 el po-mer conc	 dan -ça, si mi - rau el vent d'on	 ve, veu-reu

—--_— —é= D. C.

com dan - ça'l po	 mer.

El ballet de rotlletó, — de punteta, de punteta,
el ballet de rotiletó, — de punteta y de taló.

Dotze pomes n'hi ha al pomer, — de dotze una, de dotze una;
dotze pomes n'hi ha al pomer, — de dotze una se'n caigué.
Si mirau el vent d'on ve, — veureu el pomer com dança;
si miran el vent d'on ve, — veureu com dança'I pomer.

A la segona vegada's diu: On1e ponles n'hi ha al pomer, d'onje
una, d'onïe una, etc.; a la tercera : Deu polpes l'hi ha al pomer, etc.,
y aixís se va baixant cada vegada, fins que no queden pomes al
pomer, y allavors s'acaba'l ball.

El rotlletó té dos parts: la primera, que la fa'l responent, la
ballen donant-se la mà ballador y balladora, fent risto al començar
y acabar la part. Els balladors se posen en dues fileres, els balladors
a l'esquerra y les balladores a la dreta, anant voltant la plaça; y
d'això li deu venir el nom de i-otllet, de rogle y de roilletó.

A ]'acabar la primera part se deixen anar de les mans, y aixís
ballen la segona; al tornar a començar la primera part se donen la
mà, fa risto la balladora, y va seguint fins al final de la primera

part, en que, després de fer risto, se tornen a deixar de les mans; y
aixís segueixen fins a la fi.

Els balladors mostren sa lleugeresa y habilitat fent ab els peus
totes les notes, y de punteta y de taló, y mitg girant-se a dreta y
esquerra, com si volguessin que tot-hom els vegés.
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Quan han cantat les dotze pomes, o sia les dotze parts, pera
acabar el bali, canten aquesta:

Qui no vulgui ballar bé,
vagi fóra, vagi fòra;
qui no vulgui ballar bé,
vagi fòra o al carrer.

ALTRA MÚSICA DEL ROTLLET

LA COMARE

Tots som del Va -llis. la co - ma -re. la co - ose-re, tots som

del	 Va - llcs, la co - ma - re taus -bé lto , es.

Tots som del Vallès, — la comare, la comare,
tots som del Vallès, — la comare també ho es.
Tornau-nos lo culler, — ma comare, ma comare,
tornau-nos lo culler, — que prou I'hem de menester.

Aquest ball era una tavolada entre'ls fadrins. El ballaven
homes sois. Se posava al mitg de la plaça un escambell aont hi
seya un fadrí deis més llestos, ab una xurriaca als dits y un bot en
que hi havia una quarta o dos de vi al costat.

Els demés fadrins s'agafaven per la faixa uns darrera'ls altres y
rodaven la plaça ballant. Si algun volia anar a pendre'l bot del vi,
el del mitg li donava una xurriacada; més si'ls que ballaven se des-
cuidaven, el del mitg s'escapava ab el bot al coll; allavors li anaven
tots al darrera, corrent pels carrers fins a agafar-lo, y l'acompanya-
ven altra vegada a la plaça, tornant a començar el bali.
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Quan estaven cansats de ballar se n'anaven a brenar o a sopar,
segons l'hora, y se repartien el vi.

Recullit a Aramunt (Conca de Tremp).

LA FESTA DEL QUARTO A PONS

A Pons, per l'octava de Corpus, fan la festa dels barris,
coneguda per la festa del quarto. Cada dia fa la festa un barri, més
l'últim dia fan la festa tots els barris junts. Comencen al dematí
ab lo que s'en diu el bon jorn. Se reuneixen els fadrins y's lliguen
a les carnes uns mitjos calçons guarnits de cascabells, que's guar-
den a l'iglesia a la caixa de la confraria del Roser; se posen tots a fi

-lerats formant parelles y se donen un mocador l'un a 1'aitre pera
formar més ample'! pont, y segueixen tots els carrers ballant al
campas de la música, però passant sempre'ls del darrera per sota'l
pont que ab els mocadors formen els del davant, anant avançant
sempre, y no s'acaba fins a haver voltat tots els carrers.

La música que toquen els músics cada any pera'i bou jorn es la
cançó d'Els fadrins de Sant Boy:

EL BON JORN

Després, a l'hora d'anar a missa major, se reuneixen a la
plaça les majorales y totes les que porten coques pera anar a oferir
a !'iglesia. Les fadrines van ab mantellina blanca, y les casades ab
negra. Fan unes coques llargues, que posen sobre una post de la
]largada de la coca, cobrint la post ab un vel blanc voltat de punta;
altres porten coquetes petites y rodones, ab un foradet al mitg de
cada una, aont hi posen un ram. Aquestes coquetes enramades són
pera'ls sacerdots y cantors del chor.

Com que una noya sola no pot dur la post guarnida de flors
y la coca, la porten tres, y després van al costat de les tres dues noyes
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més ab un arc de flors que cobreix a les tres, y aixís van a cinc de
fondo.

Com hi ha anys, sobre tot els de bona cullita, que hi van
moltes coques ab molts arcs, resulta una vista llampant y pinto-
resca. Quan totes estan reunides se posen en filera y marxen ab les
autoritats cap a 1'iglesia al compas de la música que'ls segueix, y
que toquen sempre lo següent:

Fi.

A la tarda's fa'l ballet de Déu. Se reuneixen tots, balladors y
balladores, se donen la mà unes parelles al darrera de les altres, y
segueixen ballant tots els carrers de la població, advertint que a les
places o carrers aont han plantat maigs, o sia un arbre, tot el ball
ha de donar una volta a l'arbre.

Més si no troben cap arbre plantat expressament, passen de
llarg ballant sense detenir-se.

La música del ballet de Déu es la següent:

BALLET DE DÉU

^C-• -i- - - -• -^ -I-_R-^^ D. C.
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BALLET DE DÉU, ANTIQUÍSSIM, RECULLIT A LA SEU

ft

2

VICENS BOSCH, PBRE.

(Seguirá)	 Delegat a Talarn
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