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Cutre Exctirsiofiísta de Cataluga

La Vali de Bíelsa'
TOPOGRAFIA 1 LÍMITS

RESENTA aquesta vall la seva capçalera septentrional apo-
t	 fada en la carena fronterera, i que la separa dels vallets

francesos d'Estaubé, Tromosa i Troumouse, afluents de
la vall de Bareges, i dels que concorren a formar la bo-

nica vall de l'Aure o Aura (departament dels Alts Pireneus).
Gegantí apuntament ofereix aquesta carena en el seu extrem

NNO., amb el superb massís de les Tres Sorores (Mont Perdut), i
en un dels seus pics culminants, en l'anomenat pic de Marboré
(3,260 metres d'altitud). 2 Aquest enlairat cim que s'aixeca pel
dessobre de les geleres que el repeuen per tots indrets, presenta
ses muralles septentrionals estrebades en una alterosa carena que
amb accentuada corba, la concavitat de la qual esguarda al SSE.,
s'abaixa al coll d'Astazú, i tornant a guanyar alçària en les dente-
hades serres del mateix nom, de Tucarroya i dels ports de Pineta,
alineació formada per un seguit de puntes agudes, amb pendents
molt redreçades, i en molts indrets inaccessibles, les quals cauen
vertiginosament, ja pel vessant N., formant les colossals muralles
dels cercles de Gavarnie i d'Estaubé, ja pel S., i recloent la carac-
terística terrassa glaciar del Marmurés o de Tucarroya, ocupada per

I. Treball llegit en la sessió del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA
del dia 31 de maig de 1912.

2 . És aquest pic, i no el Corral Ciego (Le Casque), com diu el Sr. Malleda,
el que forma l'apuntament de la present val]; car aquest darrer es troba situat
molt més al ponent, i fora ja de la confrontació del territori de Bielsa, i
corresponent a la de Broto, com diguérem al tractar d'aquesta.
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les geleres septentrionals del Mont Perdut, un dels indrets més ne-
vosos dels Pireneus.

Pel Mallo Gran, el pic de Gavien o del port de la Leva i el de
les Pardes o del Cantal, segueix la divisòria vers el NNE. i a l'altitud
dels 3,000 metres, i per les Blanques de Lalarri ve a trobar el massís
de Sierra Morena, de cims culminants; el del mateix nom, el de Ru-
biriera i el de Tromosa' s'aixequen fins als 3,150 metres d'elevació.
Llurs caients del N. són espantosos estimballs que sobreplomen el
cercle francès de Trornosa, i els vessants oposats són rocoses mura-
lles que perfilen el cercle espanyol de Barrosa, pertanyent a la vall
que tractem. Del pic de Tromosa i seguint la direcció vers a 1'E., la
divisòria abaixa la carena, oferint des d'allí un modelat suau en llurs
cimals arrodonits, i llurs vessants coberts pels aglebats. Així travessa
els ports de Barrosa, el de la Forqueta o de Bielsa i el de l'Agulleta o
port Vell. D'aquest darrer segueix amb lleugeres inflexions amb la
direcció general vers a 1'ESE., per la muntanya de Salcorz i serra de
Marcatiecho, on s'obra el port de Modan, continuant sense grans on-
dulacions fins al cim de la Lia, o del port darrerament dit. Allí torç la
divisòria en direcció al SSE. per la carena planera dels Ibones, fins
a enlairar-se en el pic d'Ordiceto (2,600 metres d'altitud).

Tota aquesta secció de la divisòria susdita, o sigui compresa
entre el pic de Marboré fins al d'Ordiceto, forma la capçalera al N. de
la vall de Bielsa, i pel seu fil de carena hi està traçada la línia fronterera
amb França.

Trobant-se al pic d'Ordiceto, s'ha de deixar la serralada que hem
seguit fins suara i que continua vers a llevant, sortint ja del territori
d'aquesta vall per a entrar en la veïna, la de Gistain; per a seguir,
doncs, la confrontació que hem començat, cal baixar del susdit pic,
i, vers al S., seguir per una planera carena anomenada el Paso de
los Caballos, o Sierra de los Ibones; 2 passada la qual, i en direcció
SSO., mitjançant el pic de l'Ibon es va a cercar un nou alçament en
l'important massís coronat per les puntes Fulsa i Suelza, la qual
carena es sosté per dessobre dels 2,900 metres d'altitud. De la
darrera d'aquestes cimes se'n destaca una alineació muntanyosa
que amb suau ondulació va dirigida vers el S., i abaixant-se en la

r. Aquest massís de Sierra Morena és l'anotat en els mapes francesos amb
el nom de la Munia; però aquest és completament desconegut a la vall de
Bielsa.

2. En diuen de tos Ibones (estanys) per raó de trobar-s'hi els d'Ordiceto;'
que situats dalt de la carena, llencen no obstant llur aigua als vessants de la
ribera de la Solana (Gistain).
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muntanya de Barleto, a la collada de la Cruz d'en Guardia. Tra-
vessada aquesta, torna aquella a guanyar quelcom d'alçària en la
serra de Mavestàs; i termena aquesta alineació mitjançant un avan-
çament d'ella vers al SSO., rematat pel pic de Chardal, els contra-
forts occidentals dels quals cauen dessobre la ribera d'aquesta vall,
tancant-la per aquest indret. Aquesta divisòria, des d'Ordiceto a
Chardal, separa la vall de Bielsa de la seva veïna de l'orient, la de
Gistain.

Ara tornant endarrera, i situats en el massís gegantí del pic del
Marboré, sa planera carena l'enllaça amb llur veí del llevant, l'ano-
menat Cilindro (3,330 metres d'altitud), el primer dels tres cims que
donen nom a les Tres Sorores. Aquest enorme grup rocós i encingle-
rat en tots sos indrets, aixeca les muralles que el formen pel llevant,
per dessobre una alta i rocosa carena que es sosté per dessobre dels
3,000 metres, i és l'anomenat coll del Mont Perdut, que l'enllaça amb
el seu veí, el cònic cim del Mont Perdut (3,360 metres d'altitud), i
el més alt de la trinitat de cims abans esmentada. Aquest, a la
vegada, queda lligat vers al llevant per una aresta molt enlairada
i abrupta, atapaïda de geleres en ambdós vessants amb el terç cim
d'aquest gran massís, i que és l'anomenat pic d'Añisclo, o Sierra de
Ramond (3,245 metres).

D'aquest cim, i tal com ja vàrem esmentar al tractar de les valls
de Vió i Puèrtoles, se'n destaca dels seus escorxats contraforts una
llarga enfilada muntanyosa seguidament orientada vers a 1'OSO.
que és la divisòria d'aquestes valls amb la que ens ocupem. La.
collada d'Añisclo, redossada en els caients abruptes d'aquel] cim,
n'és son començament. Travessada aquesta, s'enlaira la serra amb
les Tuques de Sessa, sostenint el seu nivell pel Castiecho, el Mallo
Gran, fins a Montinier, i la penya del Mediodia, els vessants orientals
d'aquesta davallen al fons de la vall i contribueixen a formar l'estret
congost, junt amb les del pic de Chardal, a l'enfront d'aquell; i que
és l'encongida sortida d'aquesta vall de Bielsa pel S.

Com hem dit abans, el territori comprès per aquesta tancada
divisòria que acabem de recórrer en tota la seva extensió no és pas
format amb una conca de recepció oberta de perfil, sinó que es veu
invadit per les irradiacions dels nuclis muntanyosos susdits, els
quals, avançant envers el centre d'ella, la subdivideixen en altres
tantes petites conques o vallets independents, per bé que tots con-
corren al general decliu de la vall, encongint -la en tot llur territori.

Així el massís de Rubiñera o de Sierra Morena, és el nus d'on
arrenquen aquestes irradiacions. Una d'elles és la que es projecta
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des de l'enlairada collada de les Portes, que s'arreclosa al dessota
i al ponent del pic de Rubiñera.

Passada aquesta collada, s'alça la serra amb el pic de Cheni prop
de Labarri; i seguint per la serra d'aquest nom i l'aglebada muntanya
de Pietra-Mula, la qual descriu una corba vers al SSE., decaient
fins arribar a la collada de Sobreestiba. D'allí i travessada aquesta,
segueix una llarga carena fitada pel cim de Comodoto, la qual, vers
al SSE., va per la serra d'Espierba fins arribar a la punta del Qüew,
dessobre el poble de Javierre. Aquesta serralada separa les due
riberes pertanyents a aquesta vaL, i que són la de Pineta vers al S,
i la de Chisagü4s vers al N., com ja tindrem ocasió de repetir al
parlar de la hidrografia.

Altra irradiació és la que avançant de l'encinglerat massís de
Sierra Morena, en el pic de Rubiñera, segueix a la faisó de gegantina
muralla, inaccessible en molts dels seus indrets, i pel Bracial de So•
breesplugues i la collada d'aquest nom, s'abaixa en la carena i coll
de Ruego per a tornar a guanyar alçària en el cim de les Bachetas
i la punta de la Liena; termenant en la serra de Chemenàs, coronada
pel cim de la Mota, i dominant aquest el poble de Parzan. Aquesta
aspre alineació separa les riberes de Chisagüés de les del riu Barrosa
i sos emmurallats vessants en la darrera d'aquestes riberes formen
en llur avançament, mitjançant sa corbada direcció, l'anomenat
cercle de Barrosa.

HIDROGRAFIA

Francament orientada de N. a S. es presenta la conca de re-
cepció o collectiva d'aquesta comarca apoiada en la serra fronterera:
avançant d'ella i vers al migjorn i constituint l'eix de la vall. Em

-però, si en son terç inferior o meridional es presenta aquesta amb un
sol corrent, que és el riu de la vall, no així en els dos terços superiors,
car a l'ésser a l'indret del caseriu de la capital de la vall es bifurca
aquest corrent, dividint -se en altres tantes riberes, per les quals
hi aporten llur cabdal. Un d'aquests corrents, tant per son recorre-
gut més llarg com per son major cabdal, pot considerar-se com el
principal, malgrat no trobar-se aquest orientat en l'eix major d'ell isí
l'altre. Així, doncs, en els dos terços superiors d'aquesta vall són
dos els rius que hi discorren, anant a afluir i a confondre's en el lloc
susdit i formant dues conques ben delimitades. Tals són aquestes.
les dels rius Barrosa i Cinca.
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CONCA DEL BARROSA

En els aiguavessants de la carena dels ports Vell i de la For-
queta es forma en son fons un barranquet, que seguint per la canal
del port vers al SSE. i al redós de la serra fronterera guanya un resala
del terreny estimbant -se pel salt anomenat el Chorro de la Pinarra,
nom que pren aquest barranc. No tarda la migrada corrent en
veure's engruixida més avall, i per l'afluència, per la vorera esquerra,
del fort barranc de Salcorz, que davalla procedent de la muntanya
del seu nom.

Així, augmentat son cabdal, arriba el barranc de Pinarra al pla
aluvional de l'Hospital i al peu del pic de la Peña. En aquell lloc
li aboca el seu corrent el riu de Barrosa, més cabdalós que el Pinarra.
Aquest riu, un dels que formen la colectora de la vall, pren origen
vers a l'O. del pla de l'Hospital, i al fons d'ample cercle de mun-
tanyes, format pels vessants del port del mateix nom i per les muralles
dels pics de Sierra Morena, Rubiñera i el Bracial de Sobresplenas.

Els escorredors de les congestes, que sempre s'hi conserven en
llurs replecs, formen en el fons del cercle un petit xaragall que
travessa pel cercle.

No tarda aquest en engruixir son migrat corrent per la sortida
de les cabdaloses deus de la Fuente Blanca, situada al fons del cer-
cle, i un xic més avall. Des d'aquell indret queda ja format el riu
Barrosa, que segueix baixant per l'oberta ribera i en direcció E., fins
a trobar en el pla de l'Hospital el barranc de Pinarra, tal com s'ha
dit suara.

Ajuntats els dos corrents i perdent el nom el barranc, va fent
via el Barrosa pel pla de l'Hospital, i vers l'extrem del S. Mes enllà
troben son corrent altres afluents que li engruixeixen el seu cabdal:
tals són els barrancs de Tringonier i el d'Ordiceto, que ho fan per sa
vorera esquerra.

El primer barranc procedeix del sobreixidor de l'estany del
mateix nom, i situat al redós occidental de la divisòria oriental, de la
vall, a l'indret del massís de Punta Fulsa i reforçat pel barranc de
Planalcabo, procedent dels vessants meridionals de la serra de Mar-
catiecho. El segon barranc, el d'Ordiceto, té la seva naixença al
redós occidental de l'ampla carena del Paso de los Caballos o collada
d'Ordiceto, formant el barranc d'aquest nom i engruixit més avall
pelbarranc de Biu, sortit aquest del massís de Punta Fulsa. Cal fer
remarcar que l'aigua de 1'Ordiceto no prové, visiblement almenys, de
la descàrrega dels estanys d'aquest nom, i tal com s'indica equivoca-
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dament en els mapes francesos; car si bé els susdits estanys d'Ordiceto
es troben en la mateixa collada del Paso de los Caballos, i origen de
la seva conca hidrogràfica, no obstant, el sobreixidor d'aquells,
formant un petit barranquet, es decanta en direcció oposada i vers
a 1'E. per la ribera de Solana, pertanyent a la veïna vall de Gistain,
formant part, doncs, de la conca hidrogràfica d'aquesta vall.

Altre afluent del Barrosa en aquesta secció de son recorregut
és el barranc de Chisagüés, que li aboca el seu cabdal un tros més
avall dels anteriors i dessota les cases del poble de Parzan. Aquest
afluent es forma al redós oriental de l'alterosa collada de les Portas,
vers al NNO. En aquell indret hi concorren les aigües d'algunes
fonts i congestes dels massissos de Rubiñera, de Chenipro i de Pietra
Mula; formant una ribereta molt migrada i orientada de NNO. a
SSE., no tarda aquesta en veure augmentar el corrent amb les fonts
cabdaloses que surten del repeu del pic d'Espluga de Ruego, i un xic
més avall, i seguint aquest engruixit barranc, va el seu recorregut
ribera avall fins a desaiguar al Barrosa en el lloc indicat abans.

El riu Barrosa, havent rebut aquests afluents, que no li auó
menten gaire el seu cabdal, va fent via per la ribera principal, fins a
trobar-se al peu de les cases de la vila de Bielsa. Tot just passades
aquestes, i que arriba a tocar a llurs fonaments; en un eixample de
la ribera i formant un bon pla rublert per les moraines glaciars i els
aluvions actuals, rep per sa vorera dreta el seu major afluent, el riu
Cinca, procedent de la seva conca especial, i l'altra de les que formen
aquesta vall.

CONCA DEL CINCA

Dels dos grans massissos de les Tres Sorores i de Sierra Morena,
emplaçats vers el NNE. d'aquesta vall, i en llur extrem fronterer,
n'arrenquen dues brancalades muntanyoses, tal com diguérem al
parlar de l'orografia, els extrems de les quals sán per la primera,
la collada d'Añisclo en el seu començ, i la penya del Mediodia en el
seu acabament; i per la brancada que arrenca del segon massís, el
pic de Chenipro i muntanya de Pietra Mula, la seva capçalera, i la
punta del Qüezo son acabament respectiu.

Aquestes brancades formen dues alineacions sensiblement pa-
ral-leles, i enclouen entre llurs vessants un llarg tàlweg que des de
NNO. a SSE. constitueix la ribera de Pineta, recorreguda pel riu
Cinca des del seu naixement fins on desguassa el Barrosa, dessota de
la vila de Bielsa.

L'origen del Cinca ha de cercar-se en l'alta terraça glaciar de
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Nlarmurés, amb la que queda tancat aquell llarg tàlweg pel NNO.
Aquesta terraça és reclosa pel cercle emmurallat que formen les
serres de Tucarroya, el coll d'Astazú i els dos alts cims del Cilindro
i el Mont Perdut. El fons d'aquest cercle o terraça es troba ocupat
per un apilotament de glaços i camps de neu, i en llur indret N. s'hi
estén un estany que per raó de sa gran altitud resta glaçat gairebé
en totalitat tot l'any. Del desguàs d'aquest agombolament de neu
se'n forma el naixent Cinca, que anant a cercar la part baixa de
la terraça, que correspon en son indret SSE., es surt d'ella i guanya
per un seguit de cascades l'alt escarpamer•t que el limita per aquell
indret, fins arribar al fons de la ribera de Pineta, i en son comença-
ment. En aquell lloc rep el riu l'afluència per sa vorera esquerra
del fort barranc de Lalarri, procedent dels estanys del mateix nom i
situats al redós del S. del massís de Sierra Morena.

Una vegada engruixit el Cinca comença a seguir el llarg recorre-
gut per la ribera de Pineta, d'obert perfil i planer areny, d'uns dotze
quilòmetres d'extensió, fins poc abans d'arribar al seu desguàs, que
alterant sobtadament son desnivel] s'escola per pendent llit fins a
desembocar en la plana aluvional de Bielsa, on conflueix amb el
Barrosa.

El major cabdal d'aquests dos rius, el Barrosa i el Cinca, corres-
pon al segon i pot considerar-se com la principal artèria de la vall de
Bielsa.

Efectuat l'aiguabarreig d'aquests dos rius en el lloc abans es-
mentat, segueix el Cinca (car el Barrosa perd per això el seu nom)
per la ribera principal de la vall i amb lleugeres inflexions vers el
SSE. i S., i la va recorrent per reclòs areny, a vegades en algun indret
es presenta aquest com a congost d'encongit pas.

En aquest darrer recorregut del Cinca per dintre d'aquesta
vall rep qualques afluents, però cap d'ells té importància. Tals
són el barranc de l'estany del Cao, ajuntat amb el de Barleto que
procedeix de l'estany d'aquest nom, i el de Montiello, que arreplega
les aigües dels vessants occidentals de les Bachetas, i de la serra de
lfavestàs; tots aquests tributaris aflueixen al Cinca per la seva vorera
esquerra.

El Cinca surt de la vall de Bielsa travessant el pregon engorjat
del salt del Gollet.

Aquest riu, en el recorregut d'aquesta vall, o sigui sa secció alta,
és un riu de corrent constant, i degut als inestroncables dipòsits
glaciars en el seu origen no ofereix sensible estiatge; en canvi, hi so-
vintegen en ell les avingudes, degudes a les precipitacions atmosfè-
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riques en la seva estesa conca, i al sobtat desnivell dels seus afluents;
els efectes d'aquestes avingudes poden observar-se en molts deis
indrets del seu recorregut, veient-se son areny ple de grossos penyals
i les seves voreres convertides en espadades ripas.

Tot això, afegit a l'encongiment de gairebé tota la seva conca,
així com a la manca d'endagament, fa que les seves aigües no siguin
gaire aprofitades per l'agricultura i encara els pocs conreus de re-
gadiu que es troben a l'indret de Parzan i de Bielsa es veuen amena-
çats d'ésser arrasats.

SUPERFÍCIE, POBLACIÓ I ADMINISTRACIÓ

L'extensió superficial d'aquesta vall és d'uns 226 quilòmetres
quadrats, la que gairebé en tota la seva extensió és muntanyosa.

La població es troba repartida en els poblats següents : la vila de
Bielsa, que és la de major població de la vall i sa capital, i els agregats
d'Espierba, Parzan, Javierre i Chisagüés; aquest darrer és el de menys
població, car conté sols quaranta tres ànimes; tots ells formen un sol
districte municipal. El total d'habitants és de 844. Atesa llur su-
perfície, li correspon una densitat de població de 3'7 habitants per qui

-lòmetre quadrat. En l'administració d'aquesta vall s'observa el règim
comunal de llurs muntanyes i pasturatges, i s'exerceix per un consell
format per vuit regidors, quatre elegits per la capital i dos pel poble
d'Espierba i un per cada poble de Parzan i Javierre. Aquest consell
de la vall entén en tots els assumptes pertanyents a ella, i té a son
cap un president elegit pel terme de dos anys.

PRODUCCIONS

Les circumstàncies que hem posat de relleu al parlar de la Ii-
drografia i que concorren en les riberes d'aquesta vall, porten en con-
seqüència que les terres de regadiu sien escases malgrat l'abundància
d'aigua en la part baixa del territori, i encara, com diguérem, amb
tendència a disminuir per causa de les avingudes i per no trobar-se

els corrents endegats.
L'agricultura hi és allí, doncs, molt migrada, i els sembrats

de cereals de secà, en aquelles terres d'escàs fons i fortes pendents,
amb prou feines hi abasten per al consum del país. No succeeix
el mateix amb les herbes, que ja representen una riquesa en aquella
vall. Tals són els pasturatges de les muntanyes de l'Estiba, de

Pietra Mula i dels ports de Barrosa i Bielsa i de Salcorz i Tringonier,
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En aquestes hi trobà el seu nodriment la dula, o sigui la hisenda
pecuària de la vall, composta especialment de bestiar boví, que as-
cendeix a uns mil caps i és objecte d'un bon negoci pels de la vall.
El bestiar de llana és d'un total d'uns tretze mil caps, i el mular hi és
allí de poca importància.

La capacitat forestal d'aquesta vall no és despreciable; emperò
l'aspresa del terrer i la manca de camins impedeix la seva racional
explotació.

En el territori de la vall de Bielsa s'hi han trobat meners utilit-
zables per a l'explotació; són de mineral de ferro i de plom que es
beneficiaven en el mateix país ja de temps immemorial.

Degut a una de les fortes avingudes del riu, en l'any 1788 foren
destruïdes les dues fonderies i fangeses que en ella hi havia instal•lades;
per aquest motiu, i per anar escassejant el bosc i la manca de vies de
comunicació, fou que s'abandonés l'explotació. Actualment hi ha
una companyia estrangera que ha comprès el benefici dels meners de
plom argentífer, havent-hi fet una considerable despesa per a les ins
tal•lacions.

COMUNICACIONS

L'accés en aquesta vall, des de la terra baixa d'Aragó,, s'efectua
actualment per la carretera de Barbastro a la frontera, i firis a l'hostal
del Grado (19 quilòmetres); allí es deixa aquesta, prenent l'altra
anomenada del Grado a Jaca, i mitjançant 58 quilòmetres més
s'arriba a la vila de l'Ainsa.

En aquell lloc cal deixar aquesta carretera per a seguir la que ha
de conduir a la vall de Bielsa, avui en construcció i aprofitable fins
al paredar de la Infortunada (6 quilòmetres des de l'Ainsa). Des
d'aquell indret fins a Bielsa no hi ha més remei que peadre cavalleries,
1 seguir pel carpí ral de ferradura, i en un trajecte d'uns 15 quilò-
metres .

El trànsit des d'aquesta vall a les seves veïnes es porta a cap per
dolents camins de ferradura, com els que condueixen a Plan de
Gistain, pel coll d'Ordiceto, o pel de la Cruz d'en Guardia, en unes
nou hores de recorregut.

La comunicació amb la vall de Tella encara és pitjor, car no
existeix cap via que sigui utilitzada pels de la vall, ni tan solament
per la gent de peu, els quals prefereixen sortir del territori de Bielsa
seguint la ribera, i situats alguns quilòmetres més avall, entrar en
aquella des d'allí.

LI
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El pas vers la França es fa des d'aquesta vall, travessant la
carena fronterera pels ports que en ella s'hi troben. Tals són el de
Barrosa, el de la Forqueta, el Vell o de 1'Agulleta i el de Modas;
travessats tots ells, concorren a la vall de l'Aure o Aura, essent
Arañonet o Tramesaigües els primers poblats francesos que es troben
a 1'entrar; i més enllà, Arreau, la primera estació de via ferrada en•
llaçada amb Lanemezau, en la via general de Bayona a Cette.

ITINERARIS

D'ACCÉS A LA VALL, PUJANT DE LA TERRA BAIXA D'ARAGÓ

Remuntant la carretera que arrenca de l'Ainsa, i que hem es•
mentat al parlar de les comunicacions, actualment es troba expedita
fins a l'hostal de la Infortunada, situat prop del Cinca. Allí s'acaba
la carretera, i cal pendre el camí ral de ferradura que condueix a les
valls de Bielsa i de Gistain, seguint sempre el riu per sa vorera dreta,

El camí s'endinsa pel congost anomenat de les Devotes, ja
la poca estona de sortir de l'hostal. Allí el Cinca passa encaixonat
per entre els drets vessants de la costa del Mataire en sa vorera es•
querra, i els de la muntanya de Tella, a l'oposada. Sobtada pujada
fins assolir un espadat grau de penyes, seguida de dreta baixada,
fins a tornar a cercar el nivell del riu, que passat el congost es va
vorejant per planer camí al fons de la trencada vall, fins arribar amb
poc més de 5 quilòmetres des de la Infortunada a un eixarnple de la
ribera i en l'indret on es troba emplaçat el petit veïnat de Salinas
de Sin, i prop d'ell l'aiguabarreig dels rius Cinca i Cinqueta, aquest
procedent de la vall de Gistain i que aboca son cabdal per la vorera
esquerra del primer. En aquell lloc es deixa la bifurcació de camins,
el que condueix a la susdita vall de Gistain, i es segueix la conca del
Cinca, remuntant-la per sa vorera dreta. No tarda la vall a estrè-
nyer-se, i el camí a guanyar en alçària, emprenent forta costa. Aquest
encongiment de la ribera el constitueixen els abruptes caients de la
serra de Marestàs, a l'esquerra del riu, i les de la Peña del Mediodia a
l'oposada, formen el límit pel migjorn del territori comarcal de la
vall de Bielsa.

Bonic trajecte es gaudeix per aquell camí, obirant el Cinca sortir
de la vall susdita, tot saltant ple d'escuma entre grossos penyals
Un pintoresc pontet acaba de fer interessant aquell retó tan ferreny.

Prop d'una hora de pujar, més o menys, per a travessar el
congost de Salinas, i sortint d'ell per son costat del N., cal enfilar la
ribera cara al N. Aquesta s'obre quelcom, perd sempre dominada
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pels alterosos rengles de serres trencades pels cingles i cobertes
d'atapaïdes boscúries. Més enllà es troba el Puente de Abajo, estès
sobre el riu; per ell passa un camí que per la vorera esquerra del
mateix condueix a Bielsa; emperò és de més dolent passatge que el
que seguírem en l'oposada vorera.

Fent camí per aquest darrer, i deixant el pont enrera, la vall es
va obrint més encara, entrant en un bon eixamplament d'ella el fons
del qual està format per una plana, en algun temps terraça glaciar,
i avui convertida en una plana aluvional i ocupada pel riu de planer
curs, i vorejat per ample areny mig cobert pels prats i arbredes.

Al fons del pla, i vers al N., s'obira ja el caseriu de la capital
d'aquesta vall. Abans d'arribar-hi, es passa al costat d'un petit Pe-
dró que s'alça en un turonet anomenat de les Forcas. Pocs minuts
més enllà, es presenta el susdit poblat, el que queda separat pel riu
Cinca, que davalla per pregon areny, estimbant-se per entremig de
grans còdols. Per una colzada del camí es travessa aquell per un
pont de fusta, i als pocs minuts s'entra a la capital de la vall, Bielsa
(tres hores llargues des de Salinas).

BIELSA

Aquesta vila es troba emplaçada a 1,010 metres d'altitud, i en
els vessants meridionals de la muntanya de Penareto, contraforts
del pic del Qüezo, que avançant vers al SSE. formen una petita
península rodejada al S., pel riu Cinca, i a 1'E. pel Barrosa; els
quals junten llurs cabdals dessota del poblat i alguns metres més
baixos. La seva situació en els arenys dels dos rius l'exposen a les
avingudes dels mateixos, i que amb son treball d'erosió van minant
el basament on s'alça el caseriu, amenaçant amb la seva destrucció.
Malgrat aquest defecte d'emplaçament, la situació de Bielsa és ale-
groia, gaudint d'una major extensió d'horitzons, atès el que permet
aquella reclosa vall. Molt hi acompanya el païsatge, que hi és
exuberant de verdor, tant en les riberes abundoses d'aigua com en
els drets vessants de les muntanyes, rublertes aquelles d'atapeïdes
boscúries de pins i avets.

Un aspecte ben muntanyenc, a 1'ensems que venerable, ofereix
el seu caseriu, veient-se en els carrers, no gaire amples, velles cons-
truccions de regular presència. La plaça major es troba enqua-
drada en dos dels seus costats per la Casa Comunal, curiós edifici del
segle xv, amb els seus típics porxos sostinguts per pilans circulars;
l'angle de la façana es remata amb una airosa garita; el finestral és
ben remarcable. En la façana N. s'hi alça una torre quadrada, que
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fou destinada a presó, conservant-s'hi encara les cadenes, que .ami
com les reixes, foren forjades amb mineral extret del país.

En el carrer anomenat de la Crucillata s'alça una creu de pedra
bon xic maltractada, i enfront, en una plaça; l'església parroquial.
Aquesta és un espaiós edifici de primitiva fàbrica del segle xv i
restaurat el xviii; és de tres naus desiguals, cobertes amb voltes
d'arestes de forma estrellada, semblant a altres d'Aragó. En l'altar
major s'hi veu una sèrie de plafons pintats, procedents segurament
d'un altar gòtic. A la sagristia s'hi guarden dues casulles, capa i
tern, brodades, essent obra del Renaixement algun calze i copó i
una col • lecció de vasos i palanganes d'argent.

L'antiga església d'aquesta vila, sota l'advocació de Sant lllarti,
es trobava situada a la part alta del caseriu i prop del camí que
condueix al poblet de Javierre; actualment poca cosa se'n conserva
d'ella, com no siguin les restes d'una paret semicircular, tal vegada
una part de l'absis.

Bielsa compta 446 habitants, i ve sofrint de molts anys una cons
tant disminució en la seva població degut a l'emigració a França
especialment, i sort en té dels seus bestiars, que li proporcionen
gairebé l'únic element de riquesa. Per trobar-se aquesta vall man-
cada fins avui de fàcils vies de comunicació amb la terra baixa,
i restant isolada, ha conservat son aspecte quelcom primitiu i típic,
i que sens dubte devien oferir els poblats de totes aquestes arre
conades valls pirenenques. Encara s'hi veuen allí paisans vestit
amb llur trajo característic, i amb lleugeres variants semblen als de
les altres comarques de l'Alt Aragó; els homes van amb calça curta,
el gec fins a la cintura, amb amples solapes alçades i amb botons
d'argent les classes riques, ampla faixa i capell de feltre negre i rodo
amb amples ales. Les faldilles de les dones són curtes i de vol
rodó, llur gipó de vellut més o menys ric i ajustat amb coretons;
el cap el cobreixen amb el llampant mocador doblegat. Actual-
ment aquesta indumentària va perdent-se, i sols algun jaio li fa elt
honors de la tradició.

DE BIELSA A L'ESTANY DEL CAO

Aquesta interessant excursió pot fer-se directament des de Bielsa;
per això al sortir de la vila es passa el riu Barrosa abans del seu ai•

guabarreig amb el Cinca i per una vella palanca de fusta a sa vorera

esquerra. Es segueix pocs minuts un caminet que va perla vorera del

riu avall; passats aquests es deixa la ribera per empendre una dreta

pujada en zigues-zagues pels vessants de Rifarrera, en direcció E,
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A la mitja hora de pujar es perd de vista la ribera de Bie]sa,

entrant en la conca d'un de sos tributaris, el barranc de Rifarrera,
que el domina baixant per la fondalada. Es va faldejant els vessants
en direcció vers al barranc, al que s'hi arriba amb una hora de marxa.
En aquell indret el barranc es bifurca; un d'ells és el de Barleto, que
per estreta ribera i per 1'E. baixa del petit estany d'aquest nom, i es
situa al redós occidental de la serra de la Cruz de Guardia, divisòria
d'aquesta vall amb la de Gistain; i l'altre barranc, l'anomenat de la
Pella, procedent del NNE., i que és el que cal seguir. Prop del
lloc d'aiguabarreig dels barrancs s'hi troben les bordes de Nariz i
alguns camps de conreu.

Des d'allí comença una forta pujada, i faldejant s'entra en un
espès bosc de pins en direcció al barranc darrerament esmentat.
Al cap d'un quart d'hora es troba la font de 1'Abet, dominada pels
alts encinglerats de la Peña Motila; seguint bosc amunt, i per un do-
lent caminet, s'arriba als deu minuts més enllà al llit del barranc.
És aquell un lloc ben pintoresc, situat al fons d'estreta ribera i en-
voltat pels cingles que es redrecen a banda i banda, i en els relleus
dels quals s'hi arrapen els pins; el barranc se'l veu saltar a l'enfront
i pel mig de l'arbreda en un davassall de penyes i d'arbres caiguts,
formant un conjunt d'aspresa, força atraient. Es travessa el barranc
de la Pella en sa vorera dreta i es va ascendint i saltant per les
penyes, per dins del bosc clar, i sempre en vistes del barranc que
se'l veu formant seguides cascades. A l'enfront s'obira l'alterosa
carena de les Peñalbas. Més d'una hora dura aquest penible trànsit,
fins a guanyar el caire superior del vessant de 1'engorjat barranc,
prop de l'indret per on salta l'aigua. Arribats allí s'entra en una
gran conca aglebada, se guint per ella planejant, i per l'esquerra del
barranc en mitja hora de caminar es passa pel costat d'un bon saltant
del mateix, i un xic més enllà s'assoleix l'estany del Cao (altitud
2,265 metres). Aquest es troba enclavat al fons d'ample semicercle,
o mig embut, format pels vessants de les puntes Suelza i Fulsa,
escorxades i amb tarteres de color roig que cauen dessobre l'aigua,
envoltant-lo per l'indret del N. i E. L'estany del Cao és de mitjana
capacitat i de perfil allargat, tenint el sobreixidor a l'O.; en ell la
gent de Bielsa hi ha construit una paret, aixecant així el nivell, i
amb una obertura en una comporta que obren quan desitgen apro-
fitar 1'embassada per a regar els camps de la ribera. Aquest estany
és únic en la conca, i no té fons d'alimentació visibles; en ses aigües
hi habiten truites, si bé escasses i de reduïdes dimensions.

Des dels encontorns de l'estany es domina, pel fons de la ribera
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de la vall i per l'altre costat d'ella, la llarga divisòria de la vall de
Puèrtoles, i a l'horitzó apareix el massís de les Tres Sorores, des del
pic d'Añisclo al de Gavien, o del port de la Leva.

Aquest itinerari pot fer -se en unes quatre hores en total.

DE BIELSA PER LA RIBERA DE PINETA A LA TERRAÇA GLACIAR DE

MARMURÉS ORIGEN DEL RIU CINCA).

Al sortir de la vila es pren el camí que condueix a Javierre, i per
un costarut trajecte en un quart d'hora s'arriba al dit poblet, que
conté sols cinquanta habitants i es troba situat en els caientsmeri•
dionals del pic de Penareto i dessobre la vila de Bielsa, gaudint d'una
bella vista de la ribera i muntanyes que l'enronden. L'església de
Javierre és d'una nau, i en son interior sols hi ha d'interessant dos
altars gòtics amb plafons pintats i amb fons daurat i estofat. El
campanar és una ferma torre de planta quadrada.

Es travessa el poblat, i pel camí de ferradura que porta a Pineta
es va pujant suaument amb el fi de guanyar el talús amb què termena
aquella ribera, abans de desembocar a l'indret de Bielsa. Als vint
minuts s'arriba a sa part superior, entrant ja allí en el pla de la ribera
de Pineta, que es presenta ben oberta i de fons perfectament planer,
Deu minuts més amunt es passa per les cabdaloses deus de la font
de la Pera, que emergeixen del mateix areny de la ribera i van a
engruixir el riu. Aquest, que és el Cinca, se'l veu a l'enfront i en
un llarg trajecte recorrent llur nivellat llit i reclòs vers al S. per
llarga serralada, que és la divisòria d'aquesta vall amb la de Puèr-
toles, d'enasprades parets i amb la seva accidentada carena, de la
que se'n destaca el Mallo Gran, de rocosa massa.

Seguint vorejant el riu per sa vorera esquerra s'arriba més enllà
a obirar el fons de la ribera, i vers al NNO., tancada per alterosa
muralla, de la que en sobressurten, enlairats, cinc plens de geleres,
aquestes pertanyen al gran massís de les Tres Sorores. Una hora de
caminar ens posa a l'indret del lloc on s'alça el veïnat de les Cortes,
agregat al poblet d'Espierba, que apareix a la dreta del camí, i dalt
d'un serradet. Té 179 ànimes, i el seu caseriu és de construcció ben
rústega, veient-se en ell algunes cases de certa importància, i en-
voltat de camps de conreu.

Un quart d'hora més de caminar s'atravessa un grup de cases
anomenat la Sarra, pertanyent a Espierba. El camí es troba vo-
rejat a trossos per espesses boixedes i segueix per la planera ribera;
aquesta, que continua essent ben estesa, és improductiva, per
trobar-se ocupada per l'areny del riu. Aquest greu defecte ses
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produit l'any 1834, en què el Cinca experimentà una tan grossa
avinguda que per manca d'endegament invadí tot el pla de la ribera,
destruint les terres que fins llavors l'hermossejaven i convertint-les
amb llurs transports en una estèril gleva o areny. I és prou sen-
sible aquest fet, car aquesta bellíssima ribera, amb bona orientació
i més que suficientment regada, i amb terres de bona qualitat, podria
esdevenir una font de riquesa per a l'agricultura d'aquesta vall.

Continuant la marxa pel planer areny, i encarats vers el fons de
la ribera, el camí entra en el bosc de pins i faigs anomenat del Cos

-tadué, i sempre per dins de l'arbreda en dues hores i mitja de ca-
minar s'arriba a l'ermita de Pineta. Aquesta, que es troba dedicada
a la Verge sota aquesta denominació, és una humil construcció que
a no ésser per la creueta que la remata, podria pendre's per qualsevol
corral o borda, no distingint-se d'altres d'aquestes que l'envolten
rodejades per l'arbreda. La verge de Pineta que s'hi venera en
ella és una imatge moderna, sense caràcter artístic, i segons conta
la tradició fou trobada en aquell lloc. La gent de Bielsa i altres
pobles de la vall hi van allí en romiatge alguns dies a l'any; el capellà
de Bielsa hi diu la missa, i en acabat s'hi celebren ballades en què hi
pren part el jovent, essent llavors ocasió d'observar alguns d'ells
vestits amb el típic trajo de la vall. L'àpat que segueix no és pas
escàs i és la fi de la festa, que resulta ben animada amb ajuda d'una
bona regor del de Cariñena o Somontano, als que hi són també devots
com a bona gent de muntanya.

El santuari de Pineta, situat en el pla de la ribera de llur nom i
a 1,290 metres d'altitud, es troba a l'extrem d'ella i no lluny de son
acabament. Aquest es presenta vers a l'O., en una muralla de més
de 1,000 metres d'alçària, formant com un llenç que va des del N.
al S., i tancant del tot l'ample de la ribera. En aquesta formidable
muralla s'obiren, vers al N., els aguts pics de Gavien, el de les Par-
das i el de Tucarroya, amb llurs caients rocosos i d'una peça, tombant
aplom dessobre la ribera. Una planera carena segueix en aquells vers
l0., és el caire superior del superb escarpament que tanca la ribera
i que soporta a la vegada l'alta terraça glaciar del Marmurés. Per
dessobre d'aquesta s'aixeca un apilotament de geleres i cingles, rema-
tats pels alterosos cims de les Tres Sorores, el Cilindro de Marboré,
el Mont Perdut i el pic d'Añisclo. Aquest darrer cim es troba en-
llaçat pels seus vessants meridionals i per la collada del mateix nom
amb l'enlairada muralla que tanca la ribera de Pineta fins a la Peña
del Mediodía i a la so i tida del territori de Bielsa,

Sortint de l'ermitatge de Pineta es travessa tot seguit el Cinca
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a sa vorera dreta, i als deu minuts de seguir pel seu areny es torna a
travessar; encarats vers a 1'O. es dirigeix, seguint el llit del riu,
clapejat per la faixeda i envers la base de la muralla o escarpament
susdit. Al N. s'obira la gorja emboscada per on davalla en petites
cascades el barranc de Lalarri, procedent dels estanys del mateix
nom i que és el primer tributari del Cinca, en aquell lloc desguassa
prop del santuari de Pineta i per sa vorera esquerra.

S'emprèn la pujada endinsant-se en una espessa tupidera de
falgueres (per això li diuen en aquell lloc el Felqueral),* i acostatrt-se
a la base de la muralla. A l'arribar en aquell indret, s'obira el Cinca
estimbant -se per aquella, i en continuades cascades, en mig de fi
polsim. Allí cal atacar la muralla i per un dolent corriol, guanyant
els cingles i passant per un estret i dolent grau de penyes, s'arriba amb
aquest sobtat tirapit a la cova del Cantal, on hi té la cabana el pastor
del Felqueral. Des d'allí es deixa el corrent del riu a l'esquerra, i en
direcció N. es segueix pujant ràpidament per les tarteres i penyals i
anant de dret a una canal o barranc, per on hi baixa part del riu;
arribats al peu d'ella cal empendre llavors nova pujada, i molt
dreta per dins d'ella, que és ample, emperò coberta de tarteres esmi-
colades i constituint un dolent passatge. En una hora i mitja, des
de la cova del Cantal, s'assoleix el cantell de l'escarpament del
Felqueral, havent guanyat un desnivell, des del santuari de Pineta,
d¡uns 1,100 metres, car l'altitud d'ell arriba a 2,510 metres sobre
el nivell de la mar.

Aquesta penible pujada, que cal fer des de Pineta, i per a
trobar-se en aquell lloc, queda ben compensada amb el goig que
un rep pel formós panorama que des d'allí es disfruta. Des d'aquella
espléndida balconada es domina a vol d'ocell la gran ribera de Pi-
neta en tota la seva extensió, amb el fons d'un color verd fosc, en el
que hi relluu el riu que va zig-zaguejant en son estès llit. L'en

-quadrament de la ribera no pot presentar-se més variat; car, vientre
que la tanca del costat del N. ofereix els seus vessants i cims de sa
llarga enfilada, perfils tranquils i coberta pels tupits pasturatges
de l'Estiva, de Pietra Mula i Comodoto, fins a la punta del Qüezo
dessobre de Bielsa, pel contrari, la serralada que reclou la ribera pel S.
apareix com una seguida murallada, des de la collada d'Añisclo fins a

la Peña del Mediodia, amb un seguit de malls o mogots, solcats en

* Felqueral, de felquera (falguera), així és el -, entable nom usat al país, i
no Forcarral amh què consta en els mapes francesos, nom completament 1ns1g
nificat.
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sa monolítica massa per esquerdes i escorrancs coberts pel bosc,
que es resolen, a l'arribar a la ribera, en oberts cons de dejecció.

Són aquestes muralles de Pineta dignes pariones de les del cercle de
Barrosa, un exemplar remarcable en l'orografia d'aquests Pireneus
de l'Alt Aragó.

I si amb aquest formós panorama a la vista un no pot desitjar-ne
d'altre més pintoresc i agradós, si ens girem cara enrera se'ns pre-
sentarà un revers digne del primer. És com si diguéssim les imatges
de la vida i de la mort. El gran ras o terrassa de Marmurés se'ns
ofereix amb son siberià aspecte, i envoltada d'una restallera de pics
enasprats i cantelluts que, provinents del N., formen una formidable
muralla que reclou el ras i fins el coll d'Astasú, que es troba situat al
NNO. En aquesta muralla s'hi obiren els cims de Tucarroya i
d'Astasú, divisòria fronterera d'aquesta vall amb França, i correspo-
nent a aquesta el cercle d'Estaubé, veí del de Gavarnie.

Passat el coll d'Astazú s'aixeca la serra de sobte, i en un superb
grup rocós, que és l'anomenat Cilindro de Marmurés, un dels cims
de les Tres Sorores, seguint alineats vers al S. els altres dos cims
culminants d'aquest important massís, i que són el Mont Perdut i
el pic d'Añisclo (Sum de Ramond), acabant de tancar la terrassa o
ras de Marmurés.

En dir només que els vessants d'aquesta llarga i recorbada
muralla enclouen la comarca sens dubte més nevosa de tots els
Pireneus, quedava explicat el com es presenta aquesta encontrada
superba. Els cingles horitzontals que trenquen els caients i que
soporten els cims fins als 3,360 metres sobre el nivell de la mar
amb prou feines sobressurten de l'agombolament dels glaços i dels
camps de neu, els quals, desbordant-se per la gran pendent, cauen
en cascades petrificades i clivellades d'esquerdes fins al pla de la
terrassa. Aquesta es veu en tota la seva extensió, feta un pa de
glaç i de neu, i en l'indret NNE. s'hi troba emplaçat l'estany de
Marmurés, que resta glaçat tot l'any. Ni un rastre de vegetació, ni
un ocell, cap senyal de vida ve a animar aquella mortalla que en
diuen el ras de Marmurés, i que els muntanyesos d'aquelles valls la
tenen maleïda en son cant, que diu : «En la muntanya de Marmuerés
s'hundan vacas i vaquers, i no queden escudilles ni morters, i la nieve
que allí caiga no se'n vaya més, etc. I perdoneu el consonant.

I és natural que pels seus propietaris així sigui, car d'aquella
encontrada res en poden aprofitar, ni un bri d'herba per a llurs ra-
mats; emperò aquesta part de la vall no és pas perduda per a tots
ni molt menys, car, a part de l'immens benefici que a aquelles valls

22
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els hi proporcionen els inestroncables dipòsits aquosos que en ella
s'hi troben, donant origen al Cinca, que segurament és el més impor-
tant en tot l'Alt Aragó i l'únic sortit de les entranyes del Pireneu
que encara presenta ses fonts de naturalesa glaciar, i de més gran
altitud; els usufructuaris d'aquells recons pirenencs li reconeixen ésser
una gran atracció i contribueixen amb llur nombrosa presència a
donar el paradoxal efecte de convertir aquella representació de la
mort en element de vida per a molta gent que d'ell en viuen. ¿Oui
negarà que el concorregut centre d'excursionisme Gavarnie, per a
no esmentar més que un dels molts dels poblats francesos que per
aquest concepte s'hi troben veïns d'aquella comarca, deuen tot el
que són a aquells rendez-voscs que s'anomenen cercles de Gavarnie,
d'Estaubé, de Troumouse, la terrassa de Marmurés i les ascensions a
les Tres Sorores? Així ho entengué el benemèrit Club Alpí francès,
que des de l'any 1890 hi té installat a la bretxa de Tucarroya un útil
refugi per als que sortint de Gavarnie van a fer les ascensions abans
dites. I jo us puc dir que en les diverses vegades que he tingut
ocasió de pernoctar-hi, no m'hi he trobat mai sol, i la solitud en aque-
lles desolades geleres sempre l'he vist trencada per l'animada pre-
sència de nombroses colles d'excursionistes d'ambdós sexes, això sí,
cap d'espanyol.

DE LA RIBERA DE PINETA ALS ESTANYS DE LALARRI, I PER LA

COLLADA DE LES PORTES A LA RIBERA DE CHISAGÜÉS I A PARZAN.

Al sortir del santuari de Pineta es segueix l'areny del Cinca
amunt per sa vorera esquerra fins a l'indret on rep l'afluència del fort
barranc de Lalarri, que davalla d'un engorjat anomenat la Grota,
pintorescament emboscat. Es travessa a gual aquest corrent, pocs
pasos abans de desguassar al Cinca, i s'emprèn forta costa per dins
del bosc de Socarraz; el passatge és dolent per causa de les penyes de
què està format aquest vessant.

Es va pujant en direcció N., i als tres quarts d'hora es guanya
la part superior que forma un trencat caire; des d'aquell indret salta
el barranc en cascadetes fins arribar al pla de Pineta. Ampla conca
herbada es presenta tot just arribats en aquell lloc, anomenada Plan
de Lalarri, i que el curs del barranc travessa de N. a S.; és molt fre-
qüentada pels ramats de la vall. Queda tancada aquesta ampla
conca al fons i vers al N. per l'alta muralla de color blanquinós dita

les Blancas de Lalarri, la qual forma part de la divisòria fronterera
d'aquesta vall amb França; prové aquesta de 1'E., on se'n destaca
el massís de Sierra Morena; i seguint vers a l'O., on torç sa direcció
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vers al SSO., forma un agut colze, i continuant pel pic de la canal
dessobre el port d'aquest nom, i el de les Pardas, qual espadada i
rocosa massa s'alça port d'amunt del pla de Lalarri, envers al SSO.,
obirant-se prop del seu cim encinglerat una gran cova difícilment
accessible. Passat el pic de les Pardas segueix la carenada amb altres
puntes, com la de Gavien, al costat del port de la Leva o port vell;
i més enllà el seguit d'enfilats cons de Tucarroya, tots ells afilats i
amb formidables aploms. Els vessants oposats d'aquesta llarga i
corbada alineació, i que reclou el barranc i conca de Lalarri, són igual-
nient espadats i en molts indrets impossibles d'escalar, constituint
les muralles dels famosos cercles de Tromosa i d'Estaubé. Malgrat
això s'hi troben en llur carena alguns passos o ports per als peatons
solament, i són els susdits de la Canal i de la Leva, que un cop
travessats condueixen per entremig dels cercles suara dits als vi-
latges de Gedre i de Gavarnie.

Per dos indrets pot pujar-se als estanys de Lalarri des del pla
d'aquest nom. L'un és seguint la ribera amunt fins al fons de la
conca, guanyant-se un ressalt o grup rocós formant un engorjat, per
on s'hi acanala el barranc saltant en cascades, la més baixa d'elles
anomenada de Feixa Castiecho. i més amunt, altra dita de l'Huerto.
Una mitja hora cal per a arribar a l'indret d'aquesta, i des del pla de
la ribera es segueix la costa per la vorera dreta de 1'engorjat, fins
arribar en mitja hora més a sa part superior i en el pla on es troba
la cabana del Tormacal.*

En aquell lloc s'acaba l'encongiment de la ribera, obrint-se
aquesta i torçant sa direcció vers a 1'E., trobant al cap de poca
estona més enllà i prop del barranc l'anomenada Fuente Santa,
que brolla de dins d'un forat i fent un curt recorregut desapareix
enfonsant-se en el sòl. D'aquesta font conta la tradició que uns
francesos robaren la imatge de la Verge de Pineta per a endur-se-la
al seu país, i que a l'arribar en aquell lloc, i morts de set, un dels
malfactors, i a la faisó de Moisès, tocà la penya amb son boveló. de
la que en sortí un doll d'aigua amb la que apagaren la set; perd
aquesta beguda els féu l'efecte d'un narcòtic, quedant -se tots ador-
mits; llavors, lliure la imatge de llurs raptors, féu el miracle d'entor-
nar-se'n a la seva estada preferida.

El barranc canvia des d'allí el nom de Lalarri pel del Tormacal.
o de la Fuente Santa, en record d'aquella tradició.

El mot Tormacal, ve de tormo o turmo, que en el dialecte toponímic de
1 Alt Aragó és sinònim de penyal.
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Es va remuntant-lo per sa vorera esquerra, amunt sempre al
redós de i'enasprada serra de les Blancas, que ofereix l'aspecte d'una
muralla de marbre agrisat i nua de vegetació. Una hora i mitja cal,
des de la cabana abans dita, per a assolir l'origen del barranc, i en el
lloc on s'hi troben emplaçades les fonts, o siguin els estanys de Lalarri.

Altre indret per anar als susdits estanys, des del pla de Lalarri,
és per l'Estiba, i més alegroi que l'anterior, encara que més llarg,
Arrencant de la font dita, i situada en la part inferior de la conca de
Lalarri, es torç vers a 1'E. i pel vessant d'aquesta orientació es pren
un camí utilitzat pel bestiar, que va pujant per la mateixa; primera-
ment, pels pasturatges, i poe després entrant en el bosc de pins de
les Sopacas; tot fent marrades, s'arriba en una hora de pujar, i des
del pla, a sa part superior, desembocant en uns formosos vasos agle-
bats anomenats l'Estiba. Un quart d'hora de transitar planera-
ment per aquell tupit herbatge ens porta a la cabana del vaquer, que
és espaiosa i en molt bon estat; en aquell lloc i a la temporada s'hi
troba la dula o hisenda comunal d'aquesta vall, composta de vaques
especialment.

Des del pla de l'Estiba, que es troba a 2,06 metres d'altitud, es
descobreix a l'enfront una interessant vista de la llarga ribera de
Pineta a considerable fondària, tancada a l'altre costat per les mu
ralles que la van acompanyant des del coll d'Añisclo a la Peña del
Mediodia.

L'origen de la ribera en el superb escarpament del Falqueral,
s'obira també des d'aquell indret amb tot el seu aspecte característic,
i per damunt d'ell s'hi veuen brillar les esteses geleres i camps de
neu de la terrassa de Marmorés. Els pics de les Tres Sorores es dis-
tingeixen fins a llurs cims alterosos.

Des de la cabana de l'Estiba, i en direcció SSE. per un camí de
ferradura, en unes dues hores i no llargues es pot baixar al poble
d'Espierba.

Al sortir de la cabana es van travessant els bons pasturatges
d'aquell gran ras, un dels indrets més beneficiosos per als interessos
de la vall; i per una suau pujada en direcció NNE. en mitja hora de
caminar es guanya la planera collada de Sobreestiba (2,250 metres
d'altitud). Aquesta forma part de la llarga enfilada muntanyosa
que arrencant vers al N. del pic de Chenipro i la muntanya de Pietra
Mula pren l'orientació vers al SSE.; passada la collada susdita
segueix pel pic de Comodoto i serra de Chisagüés, terminant en la

punta del Qüezo, dessobre i al S. del poble de Parzan, i és trencall
d'aiguavessos de la ribera de Pineta al S. i de la de Chisagüés al N.
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Travessada la collada de Sobreestiba es va faldejant pels ves-
sants de la muntanya de Pietra Mula en direcció NNE. i vers un
barranc, que és un dels que formen la ribera darrerament esmen-
tada. Es travessa aquest i s'emprèn forta pujada pels caients me-
ridionals del pic de Chenipro per entre aglebats, tenint sempre a
la vista la fonda ribera de Chisagüés. Seguint amunt, no tarda a
entrar-se en la conca de l'altre barranc, que amb l'anterior originen
la ribera, seguint-lo amunt per sa vorera dreta; en una hora des de la
S3breestiba s'assoleix l'enlairada collada de les Portes (2,600 metres
sobre el nivell de la mar). Aquesta collada és prou estreta i es troba
situada entre el pic de Chenipro a l'OSO. i el de Rubiñera al NNE.
És partió d'aigües de la ribera de Chisagüés al S. i de la de Lalarri
per l'oposada.

Traspassant la collada i trepitjant les tarteres i el pedruscall de
què n'està coberta, en pocs minuts de baixar suaument s'entra en
la comarcada dels estanys de Lalarri. Aquesta forma una conca
de regular amplària, allargada vers a l'O. i vers al N., formant unes
superposades terrasses fins a guanyar els repeus de l'alterosa carena
dels pics de Sierra Morena, d'aspecte aspre i de rojós color, i que con-
trasta amb el to gris de la serra de les Blancas, que li segueix vers a l'O.

L'estany gran de Lalarri, que ocupa la part baixa de la conca,
i a 2,575 metres d'altitud, és de contorns molt irregulars; allargat
vers a ponent, de regulars dimensions i de la seva superfície en sobres-
surt una petita illa rocosa en son extrem del N. El sobreixidor el té
al ponent, i el corrent que en surt per ell forma el barranc del Torma-
cal o de la Fuente Santa, com hem dit abans. Un xic enllà de l'es-
tany, i en un replà superior, s'hi veu l'altre estany de molt reduïda ca-
pacitat i que llença l'aigua al gran.*

Des d'aquesta conca dels estanys de Lalarri, i pujant per les
banquetes de penya, s'assoleix l'aspra carena de la Sierra Morena, i
en unes dues hores curtes un dels seus cims culminants, el pic d'aquest
nom (3,060 metres d'altitud). Esplèndid panorama s'obira des
d'aquella molt estreta carena, sospesa al caire de pregons estimba

-ders i geleres pel costat de França, que cauen a plom en el fons del
cercle de Tromosa o Troumouse, del que en constitueixen sa cap-
çalera emmurallada.

Tornant a la collada de les Portas, i travessada, es baixa pels

* En els mapes francesos consten aquests estanys amb el nom de llacs de
la nlúria, per raó de pera nyer al massís que ells anomenen amb aquest nom, i
que és el conegut en el país de Bielsa amb el de Sierra Morena.
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vessants del pic de Chenipro, fins arribar al fons del barranc que es
forma a la collada de les Portas, i que s'ajunta amb el que procedeix
de la reconada de la muntanya de Pietra Mula. Mitja hora de
baixada cal per a trobar-se a la ribera, i a l'indret de l'escarpat pic
d'Espluga de Ruego, que s'alça a la vorera esquerra d'aquesta, En
els caients de llevant de susdit pic s'obira una gran cova, que és la
que li dóna el nom.

Enfront d'aquest cim, i a l'altra vorera de la ribera, hi ha l'altra
fita, que s'anomena el Comodoto, d'aglavades pendents.

En aquell indret de la ribera ja formada el barranc rep un fort
afluent, amb unes abundoses deus sortides al repeu del pic primera-
ment esmentat. Es segueix baixant per la ribera, per sa vorera dreta,
i més avall es travessa passant a l'oposada, a l'enfront d'uns camps
de conreu i unes bordes. D'allí i no deixant de vista el cabdalós
barranc, que s'engorja en algun indret del seu recorregut, i rodejat
per espessa boscúria, en dues hores de baixada s'arriba al poblet de
Chisagüés. Aquest, que és el de més reduït veïnat de la vall, car comp-
ta quaranta tres animes, es troba esglaonat en els drets vessants me-
ridionals de la punta de la Mota, penjat al dessobre del barranc.
Aquestes circumstàncies, afegit a trobar-se prop d'aspres barran-
cades, que davallen de dalt de la serra i tocant al caseriu, fa que es
presentin a la vista en ell pregones ripes o esllavissades que temps a
venir poden ocasionar la destrucció total del poblat.

Segueix avall la ribera, que és molt fonda, i per un camí de fer-
radura, tenint a l'enfront son acabament, que es trobp. tancat perla
rocosa muntanya de Biu i rematada per la Punta Fulsa i la ribera d'Or

-diceto. De Chisagüés, en una hora, per aquest camí, es baixa al
poble de Parzan, situat ja en la ribera principal de la vall i a la vo-
rera dreta del riu Barrosa.

De Parzan, i continuant ribera avall d'aquest riu, pel camí que
baixa dels ports, en una hora curta s'entra a Bíelsa, la capital de la
vall .

DE BIELSA, PER LA CONCA DEL BARROSA, AL CAP DEL PORT DEL

MATEIX NOM.

Al sortir de la vila es pren un bon camí de bast que en direcció N.
va planejant per la ribera amunt i en vistes del riu Barrosa, que queda
a la dreta vorejant els conreus. A la mitja hora es troba la instal-
lació que la companyia de les mines hi té muntada aprofitant la força
del riu. En edificacions de fusta hi ha el bocart i el rentador del

mineral, i a l'altre costat del camí el pla pendent, per on baixen les
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vagonetes de la mena, que es compon de galena argentífera. Con-
tinuant perla planera ribera, en vint minuts més de caminar s'arri-
ba a l'indret on es troba emplaçat, prop del camí, el poble de Parzan
(altitud 1,15o metres). Aquest està situat en la mateixa ribera, en
un eixample d'ella, a la vorera esquerra del barranc de Chisagüés, i
prop d'on s'escorre el Barrosa. Parzan conté 126 habitants, i el seu
caseriu té l'aire ben muntanyenc i a prova dels rigors de l'hivern;
és el darrer de la vall, i és el més pròxim a la frontera, de la que en
dista unes quatre hores. Prosseguint la marxa pel camí anterior,
es segueix pel mateix areny del riu, per entre els còdols i recs que san-
gren el corrent del Barrosa. La ribera va prenent un caient abrupte,
els massissos que la reclouen, i que són alterosos, com l'enorme mura-
lla de la muntanya de Biu, la van recloent, apareguent a l'altre vora
delriu el pintoresc caseriu de la Real. A la mitja hora de Parzan es
passa un dels innombrables escorrancs que procedents dels massissos
de ses voreres invadeixen la ribera: és el caos de penyes anomenat el
Tormo* de Pocilcas. Aspres barrancades aboquen l'aigua al Bar-
rosa; una de les que apareix vers al llevant és la d'Ordiceto, amb tota
la seva salvatge bellesa, i més enllà l'altra barrancada que davalla
dels estanys de Tringonier, també no menys abrupte.

La ribera torna a obrir-se quelcom, però sempre dominada per
tots indrets pel ferm muntanyam abundós de vegetació; el fons de la
ribera, vers al N., queda tancat per la Peña de l'Hospital i la serra-
lada dels ports. Deixant a la dreta la palanca de Tringonier es
segueix riu amunt, i en una hora de planer camí s'arriba a un eixam-
plament de la ribera, lloc anomenat l'Hospital (altitud 1,425 metres).
En aquella planeda s'hi troben, i en mig de camps de sembrats, una
mísera cabana que acull al destacament avançat de carabiners, i
algunes bordes destinades a pallisses o a magatzems per a l'herba .
De l'Hospital, refugi que hi havia en altre temps, sols se'n conserven
els enderrocs. Més amunt es troba l'aiguabarreig del Barrosa amb
el barranc de Pinarra, Aquest reemplaça al Barrosa en la ribera,
seguint la mateixa direcció que fins aquell indret, o sigui vers al N.
El Barrosa prové del costat de ponent, i de ribera separada..

Seguint el pla de l'Hospital es travessa per un pontet de pedra
elbarranc de Pinarra, poc després d'haver-se ajuntat amb el Barrosa;
bé prou que se li coneix per son minvat corrent. El barranc passa
estretament encaixonat entres dues parets plombades i mig cobert
per la xamosa vegetació.

* Tormo, en el dialecte pirenenc de l'Aragó, vol dir penya o mogot.
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Seguint amunt pel camí del port, als tres quarts d'hora es tra-
vessa el barranc de Salcorz, que procedeix de la muntanya del mateix
nom, i que és divisòria fronterera que tanca la ribera a l'enfront,
Allí comença a trobar-se el fons de la ribera amb els vessants entapis•
sats pels aglevats i erms clapejats per alguns trossos de bosc.

En una hora de pujar suaument, i decantant-se vers al NNO,
es passa per la font dels Gascons, que es troba al peu d'un alt escar
pament, per on s'hi estimba el riu en allargada cascada anomenada
el Chorro de la Pinarra.

Des d'allí s'emprèn més forta pujada, a fi de guanyar aquellfort
ressalt, ço que s'aconsegueix en poc més de tres quarts d'hora de
caminar tot zigzaguejant. Situats al cap de dalt, un es troba ja
en els vessants del cap del port, presentant-se la carena, en la que s'bi
veu oberta a la faisó d'un osca, la bretxa del port de la Forqueta.
Prop de dues hores calen encara per a assolir aquesta, pujant sempre
pels aglevats desproveïts de tota vegetació arbòria.

La bretxa o pas del port de la Forqueta és un tall en la serra
que no mideix més de dos metres d'amplària. És la frontera de la
vall de Bielsa amb la vall francesa de l'Aure o Aura. Es troba a
2,470 metres d'altitud i és el pas més freqüentat pels traginers que
es dirigeixen a França.

Passada la bretxa s'entra en territori francès, i baixant ràpida-
ment pels vessants aglevats, i deixant a l'esquerra un xic avall les
barraques d'unes mines, en una hora s'arriba al fons del barranc de
Saux, i seguint-lo avall, no tarda a trobar-se el seu aiguabarreig amb
el cabdalós de la Gela. Des d'aquell indret el bon camí va vorejant
sempre aquest darrer per son costat dret, i en una hora llarga des de
l'aiguabarreig s'entra en la ribera principal de la vall de l'Aura,
presentant-se al davant el petit caseriu del Plan, i no tardant, al
seguir ribera avall, a trobar el poble d'Arañonet. D'allí n'arrenca
una bona carretera que seguint sempre la vall que és formosíssima,
en 24 quilòmetres condueix a la vila d'Arreau, estació del ferrocarril
que va a Lanemezau (línia de Bordeus a Cette).

AL CERCLE I PORT DE BARROSA

Situats al pla de l'Hospital, per a efectuar aquest itinerari cal

pendre un caminet que es troba pocs minuts abans de passar elpontet
de pedra esmentat al parlar de l'itinerari del port de la Forqueta i
prop de l'aiguabarreig dels dos rius Barrosa i Pinarra. Aquest

camí s'orienta vers al NNO. i O., i en no gaire bona petjada vapujant
per entre matolls, fins a guanyar el ressalt que forma la desembo-
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cadura de la ribera del Barrosa. Guanyat aquell, s'entra ja en
aquesta, que es presenta vers al ponent. Aquesta oberta ribera que
s'allarga en aquella orientació, és de fons planer i enquadrada per
dos rengles de serres de gran alçària, les primeres fites de les quals
en llur desembocadura són la Peña de l'Hospital al N. i la punta de
la Mota a l'enfront d'aquella vers al S.

El camí va planejant pel pla de la ribera, seguint el Barrosa per
sa vorera dreta. Alguns claps d'arbres trenquen la monotonia de
l'areny del riu, acompanyat de camps, i sobretot per les tarteres i
terrers esllavissats per l'acció del corrent. A mesura que es va endint-
zant-se ribera enllà, aquesta va tornant-se d'aspecte més aspre, els
vessants de l'esquerra apareixen com muralles a plom, i el fons
queda barrat per aquestes que es recorben en semicercle.•

A una hora i mitja de l'Hospital s'arriba a l'indret on el riu
Barrosa té sa naixensa, és en l'anomenada Fuente Blanca (altitud
1,620 metres). L'aigua surt del mig de grossa tartera, i per un
planer llit segueix per la ribera, formant el riu. Aquesta cabdalosa
font es troba situada en la part extrema de la ribera, i no lluny del
peu de les muralles que tanquen la ribera per l'O. Part d'enllà de
la font segueix format el tàlweg de la ribera, emperò resta gairebé
sec el seu fons fins arribar al peu de les susdites muralles, i malgrat
els escorrancs que hi davallen per elles procedents de la fosa de la
neu en sa zona alta.

Aquestes muralles formen en aquell indret un semicercle rocós,
i llurs caients s'aixequen a plom en alguns centenars de metres de
desnivell, clapejades per les congestes en sa part alta. Tal apareix
l'anomenat cercle de Barrosa, un dels deserts pirenencs que, tant
per sa forma i les proporcions de ses línies i contorns, tant per la
solitud que en ell hi regna, el fan un dels llocs predilectes de l'excur-
sionista muntanyenc. Des del fons del cercle pot assolir-se l'alta
tanca que el reclou pel N. i que és l'indret on es troba emplaçat l'ano-
menat port de Barrosa.

Amb aquest fi es travessa la ribera, i per un bon camí de ferra
-dura que anys enrera l'arreglaven els de les mines amb l'objecte de

passar-hi la mena cap a França, es va pujant en direcció N. pels ves-
sants del port. Tant com es va guanyant alçària va apareixent el
cercle, i al trobar-se a l'enfront dels enderrocs d'una caseta de les
mines pot abarcar-se ja des d'allí el gran conjunt. Pel costat NNO.
s'obiren esteses, formidablès muralles inaccessibles en molts indrets,
de color gris rojós i coronades per una escorxada serralada plena de
congestes, i de la que en sobressurten tres pics que sobrepugen als

23
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3,000 metres d'altitud; és el massís que els francesos anomenen La
Múnia. Aquest nom és completament desconegut a la vall de Bielsa,
que és substituït pel de Sierra Morena, qualificatiu ben escaient.

Tres són els cims que se'n destaquen d'aquest important massís,
i són : el pic de Tromosa, vers al NNE., el de Sierra Morena, seguint
a 1'O., i el de Rubiñera, l que es troba cap al S.2

La grossa serralada que tanca el cercle segueix des d'aquest
darrer pic quelcom abaixada i corbant -se vers al SSE. pel Bracial de
Sobresplugas i la bretxa del mateix nom; el pic i collada de Ruego,
seguint sense interrupció vers al SSE., enquadrant la ribera del
Barrosa pels cims de les Bachetas, la punta de la Liena, i per fi, la
de la Mota, els vessants dels quals cauen dessobre la ribera del Barrosa,
després de son aiguabarreig amb el barranc de Pinarra.

Amb aquesta llarga alineació muntanyosa s'ofereix un dels as.
pectes més abruptes que es poden presentar a la vall de Bielsa, i les
muralles són unes verticals i solcades d'esquerdes que acaben en
oberts cons de dejecció i constitueixen un dels exemplars més cu-
riosos de cercles, semblant als d'Aspe de Tendeñera i altres de l'Alt
Aragó.

Seguint el camí amunt, calen unes dues hores comptades, desde
la Fuente Blanca, per a assolir la carena del port de Barrosa.

Aquesta carena tanca el cercle i la seva ribera pel costat del N„ i
forma un llarg esquenall, des del pic de Tromosa, que s'allarga vers
a 1'E., i en ella és on s'hi obren els ports de Bielsa, començant pel
present el de Barrosa; més a 1'E. el de la Forqueta (recorregut en
l'anterior itinerari), el de l'Agulleta o port vell i el de Modan.

Aquesta secció de serra contrasta per son aspecte amb l'abans
descrita, en raó de la seva silueta arrodonida i els seus caients, que
són suaus i coberts pels pasturatges.

El cap del port de Barrosa es troba emplaçat a 2,385 metres
d'altitud, i travessat sa planera carena s'entra ja en territori francès.

Des d'aquell lloc s'obira per aquest indret la comarcada dels
estanys de la Barroseta, origen del barranc de la Gela, i que més
avall contribueix a formar la Neste, o ribera de la formosa vall de
1'Aure o Aura.

Dues hores, passant pels estanys, calen per a situar-se en
l'indret de la ribera, on s'efectua l'aiguabarreig del barranc de la

e. El mot Rubiñera s'usa a la vall com a adjectiu sinònim de dolent,
esquerp.

2. Aquesta punta és la marcada en els mapes francesos amb el nom de
les Loseres.
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Gela, amb el de Saux que davalla del port de la Forqueta; allí es troba
el camí que : procedeix d'aquest port, i tots dos en un sol condueixen
al poble d'Arañonet, el primer que es troba i pertanyent a la susdita
vall francesa. Total, des de l'Hospital al cap del port de Barrosa,
unes cinc hores llargues.

DE LA RIBERA DEL BARROSA ALS ESTANYS DE TRINGONIER

Aquest itinerari el suposarem començat a la palanca anomenada
de Tringonier, i que es troba estesa dessobre el riu Barrosa, i a pocs
minuts més amunt del desguàs del barranc d'aquell nom a aquest riu.

Passada la palanca s'emprèn sobtada pujada per dins del bosc, i
entrant a la poca estona de caminar a la ribera de Tringonier, el
barranc de la qual queda al fons d'aquella i a la dreta. El camí va
pujant planerament per la no gaire oberta ribera, i vers el seu origen
al NNE. Prop de dues hores es tarda en situar-se a l'extrem d'ella;
allí el camí es torna costarut, a 1'ensems que el païsatge va cobrint-se
de boscúries i d'herbeis; el barranc es presenta fent el curs en seguits
saltants per entre grossos penyals i soques caigudes.

Pintoresc indret és el que es passa, trobant la font ferruginosa
de la Tremolosa, situada prop del camí. Fortes marrades describeix
el camí, i no de bon trànsit, travessant per una palanca el barranc
cabdalós de Planalcabo, afluent del de Tringonier, i que se'l veu sortir
d'una gorja encinglerada i coberta pel bosc.

Per fi es guanya el talús que forma el fons de la ribera de Trin-
gonier, i en sa part superior entra en una gran conca de pasturatges
despullada d'arbres, trobant -se més amunt la cabana del vaquer.
La conca es prolonga amb pendent vers el N. i queda tancada al
fons i en aquesta direcció, per l'alta serralada de Marcatiecho, di-
visòria de la vall, i en l'indret on es troba emplaçat el port de Modan
(2,480 metres d'altitud). El barranc de Tringonier, travessant la
conca en què ens trobem, apareix a l'enfront d'ella, i vers a 1'E., da-
vallant per l'alt vessant de la serra que tanca la conca per aquell
indret. Per allí cal dirigir-se per anar a visitar l'estany. Per a
això s'emprèn forta pujada pels aglevats del vessant, i en una hora
i mitja es passa per la cabana del mateix, i assolint uns passos més
enllà del caire de la serra apareix l'estany de Tringonier.

Aquest es troba a 2,280 metres d'altitud, enclavat en una reduïda
concavada plena d'aglevats; és de forma ovalada i de més capacitat
que el del Cao. El seu sobreixidor es troba vers al ponent, i les seves
fonts d'alimentació són petits barranquets que li aboquen llurs cab-
dals . En l'estany no s'hi troba peix de cap mena. Un xic més
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amunt, i a la dreta s'hi veu una petita bassa. Aquest estany s'em
plaça no molt lluny de la carena divisòria d'aquesta vall amb la de
Gistain, en la serra dels Meners. Des d'aquell enlairat lloc es des.
cobreix, i en direcció vers a 1'O. per dessobre de la fonda ribera del
Barrosa, l'accentuat relleu d'aquesta vall, tancant l'horitzó per aquell
indret els grans massissos de Sierra Morena i les Tres Sorores.

DE PARZAN PER LA RIBERA D'ORDICETO I PER LA COLLADA D'AQUEST

NOM AL POBLE DE PLAN DE GISTAIN.

Es surt de Parzan prenent la ribera de Barrosa amunt, i persa
vorera dreta al quart d'hora de caminar i al trobar-se enfront del
veïnat de la Real es travessa el Barrosa a sa vorera esquerra per la
palanca d'Ordiceto.

Es puja sobtadament per entre camps de conreu primer, i en-
dintsant-se per dins del bosc poc després. Seguint en direcció E.,
a la poca estona es deixa la conca del riu Barrosa fins suara recorre•
guda, per a entrar en la d'un dels seus afluents, la d'Ordiceto, i que
desguassa a la primera, no lluny de la palanca susdita.

A mesura que es va pujant els vessants del barranc que en llur
escorrament es presenten tancats; deixant un congost entre ells per
on s'escola el corrent; va obrint-se més i més, ensems que el bosc de
pins i avets que envolta el camí, va aclarint-se fins a desaparèixer,
per a donar lloc als aglevats. En una hora més enllà es travessa el
barranc d'Ordiceto a la vorera dreta, trobant un xic més enllà les
cabanes de Pardina. La pujada des d'aquest indret segueix essent
dreta, i faldejant la divisòria fronterera, la secció corresponent a la
serra dels Ibons, que queda a l'esquerra del camí; d'ella en sobressurt
el pic d'aquest nom, i més a 1'E. l'agut d'Ordiceto, que tanca la ribera
per aquell indret. Vers al S. apareixen els caients rocosos del massís
de Punta Fulsa.

Segueix el camí en direcció NNE. i E. per l'estesa conca de pas-
turatges d'Ordiceto, que és utilitzada pels ramats de la vall per raó
de llurs excel • lents herbatges.

Cal dues hores, des de la cabana de Pardina, pujant sempre per
vora del barranc, per a assolir l'origen de la ribera, en la carena
anomenada el Paso de los Caballos, o collada d'Ordiceto (altitud.
2,285 metres).

Aquesta collada forma un ras planer i quelcom desnivellat vers
al llevant, trobant -se tota ella aglevada. Es la partió del territori

de la vall de Bielsa amb el de la vall de Gistain i trencall d'ai
-gües de la ribera d'Ordiceto vers a ponent, i del barranc de la So-
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lana, que és tributani. del riu Cinqueta, o riu de Plan de Gistain, vers
a llevant.

Des d'aquell alterós i desembarassat lloc es descobreix vers al
SSO. l'aspre massís de puntes Fulsa i Suelza, que s'aixeca no lluny
d'allí, terminant amb una carena de rojosos esquistes i de vessants
encinglerats, de la que se'n destaquen les dues puntes, una a cada,
extrem d'aquella; la de l'O. és la Punta Fulsa, i la situada vers al
llevant, és la Suelza. Llur altitud no baixa de 2,850 metres per a
la primera i arriba a 2,970 metres la de la segona. Al seu redós
del N., i formant la carena suau hemicicle, s'hi troba emplaçat l'es-
tany gran d'Ordiceto.

És aquest de forma elíptica i de contorns regulars, les seves
dimensions són considerables, car arriba a tenir més de 12 hectàries
de superfície, essent per això un dels més grans dels Pireneus. E1

sobreixidor és al llevant, i un xic més avall d'ell s'hi veuen un altre
estany de reduïdes dimensions i algunes basses, que a l'últim arriben
a assecar-se.*

Formós panorama s'obira també des d'aquell lloc, i vers a 1'E.,
descobrint -se pel fons de la ribera de la Solana, la de Plan de Gistair;
i tancant l'horitzó una llarga cortinada de muntanyes de gran alçària
i d'abrupte aspecte, des dels pics de Clarabide al N. fins als d'Eriste
en l'extrem oposat, o del S. D'aquella llarga serralada s'aixeca
dominador el superb massís dels Posets, un de la trinitat de primeres
eminències pirenenques. Vist aquest massís des d'aquest indret,
apareix aixecant-se gairebé a plom de la ribera de Plan amb sos con-
traforts redreçats i abruptes, obirant-se al redós de son cim culminant
la gelera que relluu com un espill. És sens dubte aquest vessant
dels Posets, amb el que es presenten aquests, com dignes d'ocupar el
segon lloc que li pertoca en la llista d'altes sumitats pirenenques; i
degut a això, a la gran fondària de la ribera que passa besant la
seva grossa socalada, i a l'aspresa d'aquells vessants, circumstàncies
que no hi concorren, esguardant-lo pel costat oposat, o sigui pel de
ponent, i per l'alta terrassa dels estanys d'Eriste.

Dels estanys d'Ordiceto s'emprèn llarga davallada seguint la
ribereta que d'ells en surt, i que s'anomena de la Solana, pertanyent
a la vall de Gistain, i en una hora i mitja s'arriba a llur escolament al
riu de Plan o Cinqueta i prop de l'anomenat Hospital.

* Els estanys d'Ordiceto, com ja vaig indicar al parlar de la hidrografia
d'aquesta vall, pertanyen a la conca hidrogràfica de la vall de Gistain i llur des-
guàs, com hem vist, es fa per aquesta vall i no per la de Bielsa, cona equivoca-
dament consta en algun mapa francès.
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D'allí, i seguint vers al S., sempre per la vorera dreta d'aquesta
darrera ribera, en unes dues hores, i passant pel vilatge de Sant
Joan, s'arriba al poble de Plan de Gistain, capital de la vall del seu
nom.

Clixés de n'autor	 t JULI SOLER SANTALÓ

Recull de notes històriques de Besora

ARÀ cosa d'uns deu anys vaig començar a recollir algunes
y–G	 notícies sobre l'antiquíssima Bisauram, avui parròquia de

Besora; no pensava, per cert, trobar la rica i abundosa
documentació que en el decurs de dit temps ha anat sortint,

Al publicar en Igog mon amic Mn. Joan Serra i Vilaró el seu interes-
sant i erudit treball Senyoriu feudal de la vescomtal familia Miró, quedí
agradablement sorprès al veure que algunes de les seves pàgines, i per
cert les més brillants, tractaven de la nostra aimada parròquia de Be.
sora, a l'ensems que de l'antiquíssima, encara que avui enrunada, de
Tarascó, no menys que de son estratègic castell feudal. Tot això
m'esperonà a cercar i indagar, amb més afany si hi cap, el nostre ar-
xiu pairal de Montanyà, el parroquial de Besora, l'episcopal de Sol-
sona i tots quants vingueren a la meva pensa. Resultat de tot
això, a 1'ensems que de la valuosa ajuda i atinats consells del susdit
reverend senyor, molt competent i erudit historiaire, es aquest Recull

de notes històriques de Besora que penso publicar en volum a part
una vegada hagin sortit en el BUTLLETÍ DEL CENTRE ExcumIONISTA
DE CATALUNYA, ja que, segons crec, poden tenir algun interès pels
llegidors i socis de dit CENTRE.

L'arxiu parroquial de Besora, si bé no té documents molt an-
tics, car el que ho és més pertany a mitjans del segle xiv, en dani
tenen interès per llur contingut, i afegint-hi l'abundosa i rica dccu-
mentació trobada en l'Arxiu Episcopal de Solsona, per regirar el
qual ens ha donat tota mena de facilitats el molt digne il.lustre
senyor Vicari general, al qual donem des d'aquest lloc les més ex-
pressives mercès, no menys que altres documents trobats d'ací i d'alà
ens permet posar la nostra humil pedreta al gran edifici de la His-
tòria de Catalunya.

Arrecerada en el vessant de migdia de l'alterosa serra de V'an-
toldrà, que la resguarda de la freda tramuntana, es troba la rec-
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toria i església de Sant Cerni de Besora, l a l'altitud de 770 metres
sobre el nivell de la mar, disfrutant d'un bell esguard envers migdia,
sol ixent i ponent.

Pertany en lo eclesiàstic al bisbat de Solsona, de la qual ciutat
se n'allunya dues hores llargues, i en lo civil al municipi de Navés.

Té uns des cents veïns, ocupant una trentena de cases, totes
esgarriades, unes en mig de valls solitàries i altres suurmuntant les
serres veïnes de Vantoldrà i Antigues, essent tan desigual el terrer,
que no és possible entrar ni eixir de la rectoria sense pujar o baixar.

Antiguitat. — No podem dubtar del pas de l'home prehistòric
per aquelles terres, - car ens ho demostren diversos fragments de
destrals de sílex trobats dintre el terme de la parròquia, anomenats
pel poble pedres del llam, i que alguns guarden amb veneració per
lliurar-se de tan terrible meteor. També el nostre benvolgut amic
Mn. Serra i Vilaró descobrí alguns sepulcres fets amb llosanes, no
molt lluny del mas Tons, i el mestre de cases Josep Sagués (a) Gar-
ric ha trobat en diferents excursions, ceràmica romana, principal-
ment pels envolts de l'antiga capella de santa Magdalena.

Encara que opino que la parròquia de Besora existia ja en temps
anterior a la invasió dels alarbs, no obstant, atenint-me als docu-
ments que han arribat fins als nostres dies, tinc de començar la seva
història documentada a principis del segle Ix.

En l'any 819, «auno VI regnante serenissimo Augusto Ludo-
vico Imperatore», i en les calendes de novembre, el bisbe d'Urgell,
Sisebut I, féu la dedicació d'aquella Seu, i en l'acte de consagració,
document de molta importància, ja que per ell sabem les primeres
noves de moltes parròquies, pobles i llocs que altrament ens serien
desconeguts en tan remot segle, al descriure les parròquies del valle
lordense, o Vall de Lord, després d'illam silvam, avui la Selva, hi
posa atque Bisauram (Besora).2

Després d'aquest document tan interessant, no trobo més dades
referent a Besora fins a últims del segle x. Consisteix en una venda
que féu l'any 982, anuo XXVII regnante lentario re ge, al XI de les ca-
lendes de març, Na Blanchuza, per quatre sous, de tres sones de
terra situades al comtat d'Urgell, «in apendicio de chastro besora
in locum que vocant anseresau, i assenyala aquestes afrontacions :

I. Segons el Dr. Marian Grandia, en la seva Gramática etimológica Ca-
,alana, Pàg. XXX : <'Besora significa dues aygües o rius, l'una es la d'ora
halldora) y l'altre L'or o el Cardoner.,>	 -

2. Villanueva, Viage literario, vol. IX, apèn. XXVII.
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«de .i. parte in ipsa terra de manco. et de alia in ipsa terra de andrias,
et de iii in terra de vos comparatores. et de iiii vero parte in terra
de ferriolo».1

Mn. Serra i Vilaró, en el ja citat treball, fa menció d'aquest
document, atribuint anseresa a l'actual mas d'Aubereda, ço que
crec és una equivocació, ja que del context de molts documents
en pergamí que he registrat, ja en el mas Villaró nou d'Olius, ja
en el d'Aubereda, de Navés, he pogut deduir que l'antiga anseresa

correspon al Villaró nou, on existí la capella de Santa Fe.

Caslell de Besora. 2 — Trobo en el segle xi, per senyor feudal,
un tal Pere, casat amb Na Berenguera, i es dóna ell mateix aquest
títol : «petrus seniori besora et coniux mea Donna berenguera».

En l'any 1125, «anno X0VII regnante lezovici rego», i al 9 de les
calendes de desembre, Arnau sacer, i el seu fill, feren donació a En
Bernat i a sa muller N'Ermengardis d'un alou, amb ses terres, vinyes,
cases, casals, horts, llinars, canamars, etc., situat «in castrum valle
lordencis, in loco ub dicunt ventolsa»; les seves afrontacions, són :
pel sol ixent, Antigues; pel migdia, el coll de sant Tremir; pel sol
ponent, Terrers, i pel nord, «in petra colobrera». 3 Tres anys més

i. «In nne. dni. ego Blanchuza nobis emtoribus meis galindo et uxori
me ..... costancil (?) vel nobis vindo iii. sortes de terras qui michi advenit
de parentes meos et sunt in comitatum orgello in apendicio de chastro besora
in locum que vocant anseresa et afrontant ipsas sortes de .i. parte in ipsa terra
de manco et de alia in ipsa terra de andrias et de iii. in terra de vos com

-paratores et de ii.ii. vero parte in terra de ferriolo. vindo vobis ipsas sortes
de terras. quantum infra istas afrontaciones includunt ipsas meas ereditates
ubi invenire potueritis cultum vel incultum sic vindo vobis ab omnem ..... prop

-ter precium solidos iiii.01  in res valentem et est manifestum ut de ab odierno
die receptorem dei abeatis potestatem. si quis contra hanc istam cartam vin-
dicionis veneritad inrumpendum aut ego venditor aut ullusque homo inquie•
tari uoluerit in duplum nobis componere faciamus. ista carta vindicionis 6r -
mis et inanctea et stabilis permaneat omnique tempore. facta ista carta
vindicionis. xi kalendas marci annos xxvii regnante leutario rege filio le•
zovici. Sig ►ji num blancuce qui iste carte vindicionis fecit et testes firmare
rogavit. Sig ►ji num fraricus. Sig ►1i num amemundus. Sig ►Ii num elde-
fredus. Arnefredus presbyter scripsit ►ji die et auno quo supra.» — Aran
episcopal de Solsona.

2. Està situat a cinc minuts envers al nord-est de la rectoria i església
de Sant Cerni de Besora, alçant-se encara superba la seva torre-castell , de
molt primitiva construcció, al cim d'un estratègic turó, dominant tota la plana
del Lacetans i deixant fruir d'un bell panorama fins al Montseny i Montserrat,
últim refugi de la casa senyorial que tant intervingué en tots els actes de la
nostra terra.

3. «In nne. dni. ego arnullu. Sac. et films meus vl. filiis. no insimuul
facimus carta donacionis ad te bnardum et ad conjugem tuam ermegard is p•
banc scriptura donacionis nre. donam. no. ub. tenis et vineis et casas cura orbs
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tard trobo a En Pere de Besora i la seva «coniux Donna berenguera»,
fent amb llirs fills, al 8 de les calendes de març, l'establiment d'un
mas, a En Ramon i a sa muller Ermesenda amb llurs cases, casals,
horts, etc., que posseïen per «lexiu» que fou de Rodolf Cornet i Ber-
nat Cornet. Diu que està situat tot això, «in comitatu urgellense,
infra fines castrum besora nominatum locis torrents». Confrontava
amb Sant Sadurní de Besora, Carabacuda, Puigdenclanc i Cigalers.
L'establí al cens anual de dos sous, dos externs de civada, tres eimi-
nes d'ordi, una de forment, a la mesura corrent en la llur honor, i
dotze diners per qüestió per la festa de sant Miquel.?

ortalibus linares et canamares. petras mobiles vI. immobiles. cultum vi. er-
mum prono vl. plano vie ductibili cum ipsos arbores d'aduc nuc. nob. et
parenterum and p. coparacionern aut p. qualicumque vote ..... est ipsa su-
prascripta in comitatu urgelli. in castrum valle lordensis. in loco ubi dicut
ventolsa. afrontaciones aut. sunt. a parte orientis in antiges. de meridie in
collo sci. tremiri. de occiduo in tereres. de parte vero circi in petra colobrera.
quatu. inter istas afrotaciones. includut ..... continet sic donamus ego arnalu.
et filius mus. ad te bnadus. et ad conjugem tua ermegardis. et ad filius oris.
vl. ad posteritatem vrtam. ad vrum ppum. alaudem q. no. ibi abemus vl.
abs. debem. toto nro. directo ab integrum. In tali v. covetu. danam no. vob.
q. si non abtis. infantes de legitimo cojugato nec al ppi. quos ipsa onore cen do-
namus vobis ipsa onore cum introitibus et exitibus et regressius earum ..... si
quis omo vl. femina q. ista carta donacionis inquietare voluerit no. oc valeat
vidicare. sed coponat in duplo et depuper firma stet omnique tempore. facta
carta donacionis viüi. k. deceber. anno xvii. regnante lezovicir ege. Sig 4
num arnallus sac. cu filiis nris. q. ista carta donacionis mandavi m. scribere
et firmavi. ac ad testes firmare fecim. Sig ►Ii num pe. d'Vilar. Sig num
rorel. Sig ►ji num pe. Guifre. isti nunt testes. Berengarius Sac. q. oc scrip-
sit die et anno q.° supra.

1. cIn dei nne. petrus senior besora et conjux mea donna beregera. et
filis et filiabus nris. et nre. posteritati et arnallus et beregari nos insirnul do-
natores sumus ad te ramon et conjux tua ermesendis et filis et filiabus vris.
et vre. posteritati p. hac. scriptura. donacionis sic damus vobis ipsum nrm.
mansum q. abemus in torrents cum mis ptinenciis. totis id sunt teris ac vineis
casas casalibus. ortis ortalibus. linars et canamars. cultum et eremum prono et
plano pratis paschure silvis atque garicis. tota omia. que ad ipsum mansum
ptinet. qui nobis advenit p. lexiu q. fuit de radolf cornet et bnad. cornet aut
p• totas voces est autem hec omia in comitatu urgelese. ifra. fines ktrum. Be -
sora nominatum locis torrents. afrotaciones. int , de ista omia. de una parte
in sci. Saturnina de alia in carabacudas. de iii. in pug de dahc. de iiii. in ci-
galers. quantum pdicte. afrotaciones. includut. et isti termini continent sic
damus vobis ab omni integritate et faciatis cesu. p. quoque anis pp ii. solidos
d c.m et iii. eimines d ordi vl. et eimina i. d. forment totu ad una mesura quale
currerut p. ipsa onore et xii. dinrs. p. chestia. ad festa sci. michaelis. Hec
e. manifestum q. si nos donatores aut ulls. omo vel femina q. asta carta aquie-
tare. voluerit neque opertior sed componat in duplo cn. ma melioracione et
in antea estiat firma omni tempore. que est acta octavo kalendas marci anno
XX regnante rege Ludovico. Sig ►ji num Petrus. Sig ►ji num Berengera.
Sig ►Fi num Arnalli. Sig ►ji num Berengarius q. hic mandavit scribere et fir-
mare et ad testes firmare fecimus. Sig ►Ii num Ramon marti bajudo. Sig-
'1' num Arnalli mironi. Sig ►li num marti clericus. isti sut. testes de hac re.»

Arxiu Episcopal de Solsona, plec de Besora.
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Segurament és fill de l'anterior En Pere de Besora, el qual
atorgà testament en 1166, ja que aquest tenia sols un fill legítim,
emperò aquell molts fills i filles, com es desprèn del transcrit docu-
ment, ço que prova serien dues persones distintes. En dit testa-

z	 a	 4-

• 1	 2	 J	 4	 ,

CASTELL DE BESORA : SECCIONS TRANSVERSAL I LONGITUDINAL

Plànols de l'Institut d'Estudi. C.t.]...: Catalog.ció de Ilfonumen.

ment es dóna a si mateix a l'Hospital de Jerusalem, junt amb el

castell i vila de Castelló, amb els seus termes, que posseïa en propi

alou, i vol que son fill Pere el tingui durant la seva vida, essent

home «manibus propiis» dels hospitalers, els quals, mort aquell, po-

dien posseir-ho sòlidament en propi alou; en tenedor de lo qual, els
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dóna el mas d'En Guillem de Codina, «totum ab integrum ad pro-
pium alaudem»; demés, dóna a dit hospital un hort, una vinya «et
ipsa casa que est in capud de illo ort». Deixa a Santa Maria de
Solsona el mas de Viladenguantai que posseeix Bernat del Còdol,
amb totes les seves pertenències, i vol que el tingui en propi alou
Ramon de Nodel fins que hagi tret d'aquells explets cent sous; em-
però si els senyors de Solsona donen a dit Ramon els cent sous,
queda enterament desposseït de l'alou de dit mas.

Dóna a l'església de Santa Maria d'Ager «ipsas primicias de
fonte pozio quod ibi capere solebam», i vol que serveixin per la llu

-minària d'aquella sacristia i en remei de l'ànima del seu pare. Deixà
el castell de Besora i altres honors al seu fill Pere, cridant a la suc-
cessió a altres germans del testador si moria sense fills, i, si aquests
eren exores, a Berenguer de Montclar i a sa muller Dolça.

Llegà a l'Hospital de Jerusalem tota l'honor que posseïa des
del Segre fins a Calassans, en penyora dels cent cinquanta mora-
batins que els devia, volent que s'ho cobressin dels explets i con-
tinuessin retenint-ho fins a tant que el seu fill s'hagués armat ca-
valler, al qual estat, si no arribava mai, disposà quedés dels hospi-
talers. Deixà el seu fill i béns sota la custòdia de l'Hospital de Je-
rusalem, Ramon Folch de Cardona, Berenguer de Callers, Ramon
Torroge, Arnau d'Anglesola, Ramon de Casserres i Bertran de
Montclar.2

El jove Pere de Besora morí abans del 6 de les calendes de no-
vembre de l'any 1195, en la qual data trobo que son fill Guillem
Arnau de Besora, sa germana Sibila i llur tia Sanxa donen a Santa
Maria de Solsona i sos canonges tots els seus drets en el mas de
Ramon de level, «qui fuit de mir bonel», en esmena dels torts i qües-
tions mogudes per son pare contra l'església de Solsona, a fi que
Déu, santa Maria i els cononges perdonessin la seva ànima. Do-
naren el mas amb el delme de tot lo delmable, censos, usatges, guaita,
obra, joya, tragí, forces, toltes, acaptes, i «pregarias cum districtis
et mandamentis».

Subscriuen, entre altres, Arnau «de monte olivo», Ramon de
Navades, Bernat de Tarascó, i Bernat de Corbera, nobles cavallers
de cases veïnes de Besora.3

I. Aquest mas, que avui s'anomena Casasteve, junt amb sa capella romà
-nica de Sant Quirze, es troba a mig-jorn de Besora, a uns dos quarts de dis-

tància.
2. Mn. J. Serra 1 Vilaró en Senyoriu feudal de la vescomtat familia Miró.

3. Arxiu Episcopal de Solsona, plec de Besora.
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L'any 1198, a 12 de les calendes d'agost, Bernat de Soldevila
ven a En Guillem del Cerch una casa que té el castell de Besora,
«prope ipsas domos d'arnaldi maestre».

L'entrega franca i legítima, amb tots els seus drets, «de celo
usque ad abim», tal com la rebé del seu senyor Pere de Besora,
Assenyala les afrontacions «a prima parte», amb la casa d'Arnau
maestre «de alia parte» en el coll de Cigalers «et de totas alias partes
in ipso castel».

El preu de dita venda fou de dotze sous, donant-se el venedor
per ben pagat, i fa constar com el senyor de Besora té dret a la ter.
cera part de dit preu.

Aquest senyor de Besora (Guillem Arnau) contragué nírpcies,
en 121r, amb Na Raimonda de Peramola, a qui el seu germà Beren-
guer donà per exovar tres mil cinc cents sous barcelonins, al qual
afegí d'esponsalici En Guillem A. de Besora mil set cents cinquanta,
assegurats amb el castell feudal.. Sembla que aquest senyor era
home de vida molt desarreglada, segons es desprèn dels quantiosos
deutes que tenia i de la manera de parlar en el seu testament, i se-
gons aquest document, fora de l'hereu, el germà Bernat i les ger-
manes Elisenda i Anglesa, els altres fills eren il.legítims.

En febrer de 1218, junt amb sa muller Raimonda, fan donació
a En Bernat Llobet i sa muller Berenguera d'unes vinyes situades
en el terme de Besora, en el lloc anomenat de Cigalers, i d'un altre
alou en el mateix lloc. Volen de cens cada any una eimina de ci-
vada, a la mesura del Vall de Lord. El preu de dita venda fou de
quaranta sous, pagadors «bone et nove monete barchinone» de
tern. Firmen, entre altres, Berenguer de Vilaseca, i Pons i Ramon
traginer. Durant aquests anys sembla que el nostre país estigué
de revolta, car, segons un document del 12 de gener de 1222, En
Guillem Arnau de Besora i En Guillem de Callers, després d'haver
tingut llargues qüestions, fins a arribar a defensar llur dret amb
les armes pels masos de Viladenguanta, Montanyà i Serra,* del
terme de Besora, celebraren cort en presència de Guillem de Bellver,
Guillem de Merola, Guillem d'Apià, Pere Jordana, Pere, clergue de
Castelló, Pere de Marinyar i molts d'altres, en la qual vingueren a
bona pau i concòrdia i a ferms passaments que no en pogués esdeve-
nir altra baralla ni contenció entre ells, acceptant el juí d'En Beren-
guer de Vilaseca, jutge elegit per les parts. En ell fallà que rebi

* D'aquest mas es troben les runes sobre un turó anomenat vinya de!

Topal; per un document en pergamí d'últims del segle xvi consta que ja llavors
era odirutum et insabitatum,>.—Arxiu de Montanyà.
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cada u els censos que rebia dels referits masos; que En Guillem
A. de Besora rebi de 'cada u dels habitants una joya i una batuda
cada any; que hi tingui guaites, obres, tragins i cavalcades; que En
Guillem de Callers no tingui res d'això i en Guillem A. de Besora
tampoc tingui guaita en el mas de Bernat de Montanyà. Si ambdós
volien fer en els predits masos qüesties, bovatge, emprius o qual

-sevols altres serveis i plècits, podran fer-ho moderadament, rebent
aquest dues parts i una aquell, essent els batlles de l'un i l'altre
els executors. En cas de malignitat i desavinença, es comprometen
a posar-ho en mans de dos amigables componedors.

A i. r de les calendes de setembre de l'any 1235, trobo a En
Guillem Arnau de Besora, carlà de Navés, el qual vengué, per vint

-i-vuit sous barcelonesos de doble d'argent, a En Pere del Soler de
Preixana, a sa muller i a tota sa descendència, les honors que po-
seía al castell de Preixana per raó de la carlania de Navés, o sigui
el mas de Sarradell i de Geruza i tot lo pertanyent a dits masos.
Val de cens un parell de gallines per sant Miquel, i cinc punyeres
de civada a la mesura de Cardona. Assenyala per confrontacions:
d'orient en el torrent del bosc, de migdia, en les conemines d'odra,
1 d'occident en el riu Ayguadora. Firmen com a testimonis, Jaume
Feliu, batlle, Fe-d'Antiges i A. de Za-Segrera.'a

Segons ja hem fet notar, sembla que En Guillem Arnau de Besora
portava un xic desarreglada la seva vida. El seu fill, En Berenguer,
voldria corregir-lo, i d'aquí sens dubte sorgiren les desavinences exis-
tents entre pare i fill, fins que en 1262, al 5 dels idus de juliol, el bisbe
de Vich, Bernat, En Peramola i els cavallers Arnau i Berenguer de Jo-
val, nomenats amigables componedors, per una part, i En Berenguer
Arnau de Besora per l'altra, fixaren allò que el pare podia gastar a ses
lliures voluntats, o sigui, li assenyalen pel seu servei i el de Bernat
i Elisenda, fills seus, «ad omnes suas voluntatesn, tot el que té en
el castell de Canals, excepte el mas de Guanalons; així mateix, el
que té al castell d'Olius, o sigui un alou que posseeix per l'església
de Solsona; demés, un alou en Espluga de Francolí.

En ,compensació de tot això, exigeixen a En Berenguer de Be-
sora que en l'esdevenidor no pugui demanar res més en els béns de
SOR pare Guillem Arnau que ja necessita per si i sos fills. Quant
als seus deutes, son fill Berenguer té de pagar quatre cents sous en
aquesta forma : cent al batlle del Vall de Lord, cent al batlle de
Jovial i dos cents a Berenguer del Pla de Solsona. Assenyalen,

Arxiu Episcopal de Solsona, plec de D'avés, n.° 800.
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demés, «totum bladum» de Riner i Clariana, amb els seus termes, a
Guillem Arnau tots els altres rèdits i drets del mateix lloc a son fill
Berenguer.

Manen observar totes aquestes disposicions, sots pena de cent
monedes d'or, que tindrà de pagar al contraventor. En Guillem
Arnau en fiança, obliga tots els seus béns, mobles i immobles, i ho
jura per Déu i pels santíssims Evangelis, i son fill Berenguer, promet
no demanar mai altra cosa en els béns de son pare. Firmen, entre
altres, Peramola, Arnau de Joval i Berenguer, per part d'En Gui-
llem A. de Besora, i per son fill Berenguer, fra Bernat, monjo d'Es-
carpi, per si i per ses germanes Elisenda i Anglesa, monges de Sant
Hilari de Lleida, Guillem i Ramon de Josa.

Essent ja vell En Guillem A. de Besora, i minada la seva exis-
tència per greu malaltia, atorgà el seu testament el 2 de les calendes
d'agost. En ell disposa que el seu cos sigui sepultat a Santa Maria
de Solsona, donant al monestir cent sous distribuïts en aquesta
forma : vint, a la sagristia; vint, al refectori; vint, a la hospederia,
i els altres a la taula dels religiosos. Institueix hereu al seu fill
Berenguer, llega al seu fill Bernat, per herència il.legítima, ço que
poseeïa a Espluga de Francolí, a Guillem, Veyan, Esteve, Ramonet,
i Maria, cent sous barcelonesos; a sa filla Elisenda, vint morabatins,
i a Joan, cinquanta sous. A Català del mas Dez-Feu, deixa cent
cinquanta sous malguresos en restitució de la captura del seu pare
al castell de Besora. Disposa que es vengui tot el que posseeix
en el terme d'Olius, i que els seus marmessors, del preu resultant i
de quatre cents morabatins que li deu Arnau de Joval per la put
que té en dit castell, paguin totes les sobredites coses, i de lo que
sobri, «restituantar nuvie mee». Confirma a l'església de Sant Sa-
durní de Besora i a sos servidors «illud qd. dedi eis cum karta et
qd faciens servicium ut in karta et contentum». Per últim, vol
que el Paborde de Solsona i Berenguer de Pons, capellà de Besora,
puguin obligar als predits marmessors a complir les seves disposi-
cions testamentàries.

En Guillem Arnau sobrevisqué molt poc temps aprésjd'aquest
testament, car als 4 dels idus de setembre de dit any, ja era mort,
en la qual data fra Bernat de Besora, monjo d'Escarpi, amb aprova-
ció del seu abat A., per ell i per les seves germanes Elisenda i An-
glesa, monges del monestir de Sant Hilari de Lleida, firmà àpoca
al seu germà Berenguer i als marmessors del seu pare, eis cavallers
Arnau i Berenguer de Joval, Berenguer de Sant Just, i Arnau, es-

cuder de Solsona, d'haver rebut cent seixanta morabatins legals,
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de bon or, i de creu i el llegat d'Espluga de Francolí, renunciant
a qualsevols altres drets que poguessin tenir als béns de llur difunt
pare. Com es veu, aquí fa menció de sa germana Anglesa, la qual
no anomena el testament de son pare.

En Berenguer de Besora fou l'últim hereu de la casa senyorial
d'aquest nom. Féu el seu testament als 14 de maig de 1273, no-
menant marmessors a son fill fra Bernat de Besora, En Peramola,
al paborde de Solsona i N'Arnau, escuder; en ell disposà que el cas-
tell de Besora i els feus de Valldelort i Cleriana fossin venuts a qual

-sevol, ja parent, ja particular, i que de son preu fossin donats, junt
amb el seu cos en sepultura, cent morabatins al monestir de Santa
Maria de Poblet. Llega a Santa Maria de Solsona tot quant pos-
seeix en els masos de Sant Just i de Bollons. Féu també impor-
tants llegats a l'obra del convent de frares predicadors que s'havia
de construir a la Seu d'Urgell, al de frares predicadors de «Ledi»,
al de fra menors de Lleida, al de les minoresses, al de frares anome-
nats de Santa Maria i al monestir del Pedregal. Per remei de la
seva ànima deixà a Sant Cerni de Besora tot el delme de les olives
de la parròquia, a fi que el sagristà de dita església faci cremar per-
petuament una llàntia, i fundà una capellania, la qual probablement
és el benefici de sant Pere, del que m'ocuparé més endavant, amb la
condició que 1'obtentor de la mateixa canti allí en remei de la seva
ànima i la de sos pares. Per còngrua de dita capellania assenyalà
part dels seus béns. Al rector de Besora, En Jaume, li deixà vint
sous «ques me debet per quibus est mi obligata quadam una archa».
Demés, deixà a Berenguer de Peramola el feu d'Uluges, a Berenguer
de Joval el feu de Riner, el de Navades a Arnau de Joval, i cent sous
als germans espuris, que eren G. de Vediano, Ramon, Nina de Co-
mabella, Maria i Seana. A un seu fill espuri, dos cents, i a Na Maria,
amb els fills espuris que tenia d'ella, tres cents. També disposà
la venda dels molins de Rodamilans, i deixà a Arnau, escuder de
Solsona, lo que posseïa en el mas de Guanyalons. Al 4 de les ca-
lendes d'abril de l'any 1295 seria ja mort En Berenguer de Besora,
en la qual data el paborde Pons de Solsona donà i concedí a Bernat
del Còdol i a la seva muller Berenguera un hort situat «ad caput
orientis castri de bessora», i tenint aquestes confrontacions de les
dues primeres parts amb l'honor del mas d'En Cabrit, de la tercera
amb l'honor dels donadors i de la quarta amb els compradors. Val
per tot preu un diner de cens cada any en moneda barcelonesa,
i pagador en la festa de sant Miquel de setembre. Firmen com
a testimonis, Pere Jordana, Guillem Duacastella, Joan Cabrit, i
Guillem, acapellanus ut ecclesiam tenentem de bessora».
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A ii de desembre de 1328, trobo una venda que féu Ramon
de Codina, del terme de Besora, junt amb sa muller Raymunda, a
En Bernat del Còdol, del mateix lloc, d'un alou situat en el lloc ano.
menat Solano, i té aquestes confrontacions ' kex prima parte in via
qua vadit de manso de Codina vesrus Viladenquenta ex secunda
in honore dex Quadol. ex tercia in honore dex cases». El preu
de dita venda fou de dotze lliures barceloneses. Subscriu el do-
cument, com a notari, «Petrus de Solano, rector besore.,'

Església de Besora. — Segons hem vist ja, l'existència de par-
ròquia a Besora està constada per l'acte de Dedicació de la Seu
d'Urgell de l'any 819 amb el nom de «Bisaura». No ens diu aquesta
quin seria el sant patró primitiu, emperò estem ben convençuts
que era sant Cerni com actualment. Mn. Serra i Vilaró al trobar
un sant Pere pintat en taula, el qual estava collocat en el presbiteri
de l'església, judicant-lo romànic, el féu traslladar al Museu ar-
queològic de Solsona, creient que antigament hauria estat el patró
de l'església de Besora'; ja veurem més endavant d'on procedí dita
pintura. Els documents més antics, entre altres, l'establiment
d'un mas amb les seves cases, etc., que feren l'any 1128, En Pere
de Besora i sa muller Berenguera, ja nomenen sant Cerní en una
de les confrontacions.

Capellania de Sant Pere. — Conforme hem vist, En Berenguer
de Besora, el qual tanca la curta llista dels senyors feudals, en el
seu testament del 14 de maig de 1273, entre altres pies disposicions
fundà un benefici o capellania en l'església de sant Cerni de Besora,
aquemdam presbyterum qui cantet ibidem p animara meara», etc.,
manant als marmessors que donin de sos béns a dit prevere tot 10

suficient perquè resulti capellania perpètua. Com es veu, aquí el
testador no disposà sota quina invocació havia d'ésser fundat dit
benefici; emperò dels documents posteriors a aquesta data es des-
prèn que fou sant Pere el titular de la capellania, més que més si
tenim en compte que no es troba cap altre benefici fundat en l'es-
glésia de Besora. Per un document de l'any 1345, el paborde de
Santa Maria de Solsona, En Bernat, donà collació a En Ramon de
Castellar, fill d'En Francesc de Castellà, «in omni vita sua» delbene-
fici personal o capellania de sant Pere, fundada en l'església de

i. Arxiu Episcopal de Solsona, plec de Besora, sense numeració.
2. Senyoriu /oudal de la vescomtat familia de Miró, pàg. 52.
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Besora, que estava vacant per la mort del prevere Ramon Andreu
de Solsona. En dita col.lació, el paborde promet donar a dit be-
nificiat quaranta sous per Pasqua i per Nadal per vestir-se, sis sex-
ters de forment per la Mare de Déu d'agost i sis d'ordi bo a la mesura
de Solsona, com antigament acostumaven donar al possessor de dita
capellania. i Altra col.lació trobo de la mateixa que féu a Zq. de
setembre de 148: el Dr. Perejoan de Llobera, canonge de Tortosa
i Vicari general del bisbe d'Urgell, En Pere de Cardona, com ad-
ministrador de l'abadia de Santa Maria de Solsona, al prevere de
Solsona En Pere Semaler, el qual obtenia ja un benefici en l'església
de dita vila i segurament seria incongru, perquè li permet tenir
ambdues «dum vita vobis fuerit. >2

E. MONTANYÀ

Memòría
llegida pel senyor Secretari de la See-
cíó de Fotografía, en la sessió de
junta general ordinàría celebrada el
día 20 de juny dcl corrent any 1918

Senyors:

T OVAMENT vinc a recordar-vos el treball realitzat per la
nostra Secció durant el curs que estem acabant que, si
bé ha trobat grans destorbs per a portar-se a terme,
tant per la gran dificultat en l'assortiment d'articles

fotogràfics com per la supressió de bon nombre de mitjans de co-
municació que ha dificultat no poc l'organització d'excursions, no
per això ha estat menys intens que el curs anterior, així com tampoc
la Secció ha decaigut en el més mínim, ja que el nombre de senyors
socis amb què compta actualment és de 225.

Les visites i excursions realitzades han estat igualment nom-
broses : el dia 4 de novembre, a la tarda, es va anar a recórrer les
riberes del riu Llobregat, des del Prat fins a Cornellà; el dia z8, a

Plec de Besora, paper solt, sense numeració.
Arxiu Episcopal, plec de Besora, pergamí sense numeració.

25
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visitar l'ex-monestir de Poblet, i el dia 25 a Igualada, la Tossa de
Montbui, Tous i retorn a Igualada.

El dia 2 de desembre va anar-se a Llinàs del Vallès, església d'Al-
far, santuari del Corredor, dolmen de Pedra Gentil, Arenys de Munt
i Arenys de Mar, amb motiu de celebrar-se la cursa de resistència
(quart any) organitzada per la Secció d'Esports de Muntanya; i el
dia 23, a Terrassa, per a reproduir les pintures murals descobertes
darrerament en l'església romànica de Santa Maria, amb la qual
es donà per acabat l'any 1917.

El dia 13 de gener del corrent any es va anar a visitar la parra
quial església de Sant Pau del Camp d'aquesta ciutat, i el dia 27, a
Gavà, ermita de Brugués i castell d'Aramprunyà.

Començà el mes de febrer amb l'excursió que es féu els dies I,
2 i 3 a Ribes, amb motiu de celebrar-se l'any desè dels concursos de
skis, luges, etc., organitzats per la Secció d'Esports de Muntanya;
el dia z8 va visitar-se l'església vella de Sant Martí de Provensals, 1
el dia 17 es va anar a La Garriga, L'Ametlla i Risanes.

Durant el mes de març va anar-se : el dia 3, a Mongat, Sant
Cebrià de Tiana, Cartoixa i Conreria de Montalegre, Sant Fost de
Capcentelles i Mollet del Vallès; el dia i7, es féu una visita als jardins
i casa coneguda per Torra dels Pardals que D. Joan Roig posseeix
en el veí terme d'Horta; i els dies 31 i r. r d'abril es va anar a Berga,
església de Pedret, monestir de La Portella, santuari de La Quart,
Borredà, Alpens i Sant Quirse de Besora.

Continuà el mes d'abril amb una excursió el cha 7 als Sots Fe-
réstecs, des de Figaró al Sot del Torn. La Pedra Dreta, Sot del Bach
i retorn a Figaró; el dia 14 es visità el Museu Provincial Arqueològic
installat en la Plaça del Rei d'aquesta ciutat; el dia 21, a Caldes de
Montbui, Sant Feliu de Codines, Sant Miquel del Fai, Riells del Fai
i La Garriga; i el dia 28, a Sant Celoni, Campins, Fogàs de Montclús,
Moscaroles, ermita de Santa Madalena, castell de Montclús i Santa
Maria de Palautordera.

Es començà el mes de maig anant el dia 5 als Sots Feréstecs, des

de Figaró al torrent de Manes, església de Montmany, Sot de l'Am-
polla, ermita i torrent de Puiggrains i La Garriga; el dia 12, es repetí
la visita als jardins i casa coneguda per Torra dels Pardals, a fi de
facilitar l'obtenció de fotografia en colors, i el dia 26, va anar-se a

Sant Feliu del Recó, font del Diable i Sant Esteve de Castellar.
Finalment, el dia 9 del corrent mes de juny va fer-se una ex-

cursió a Sant Quirse Safaja, castell i poble de Castellar, Selva Negra
i Sant Martí de Centelles, i pels dies 29 i 3o hi ha anunciada la darrera
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del present curs al Montseny, des de Breda a les valls de Santa Fe,
Sant Marçal i Viladrau. Les quals excursions s'han vist totes elles
força concorregudes.

El capítol d'exposicions i concursos ha adquirit també enguany
excepcional importància, començant el dia 15 de novembre amb la
II Exposició-Concurs de Fotografies destinades a ésser publicades
com a làmines extraordinàries en el BUTLLETí durant el corrent any
1918, en la qual hi prengueren part vint-i-vuit socis, presentant un
conjunt de 104 fotografies, d'entre les quals resultaren elegides per
majoria de vots les següents : n.o 14, Estany de Mar (Capdella), de
D. Lluís Santasusana; n.° g8, Claustre del monestir de Ripoll, de
D. Gaspar Sala Rosés; n.o 83, Estany de Sant Maurici i muntanyes
de Colomés, de D. Joan Nonell; n. o 70, Claustre del monestir de
Sant Cugat del Vallès, de D. Joaquim Torras; n. o 6, Pic d'Aneto i
estany de Corones, de D. Juli Soler Santaló; n. o 87, Monestir de
Montserrat, de D. Adolf Zerkowitz; 11. 0 30, Empúries, de D. Pere
Monistrol; n. o 3, Gelera del Mont-Perdut, de D. Juli Soler Santaló;
n• O 33, Poble de Montseny, de D. Enric Llorens; n. o 8i, Tredos, es-
glésia de Cap d'Aran, de D. Joan Nonell; n. o 34, Sepulcre dels comtes
de Queralt, de D. Enric Llorens, i n.° 58, Un carrer de Bagà, del que
sotaescriu aquesta Memòria.

El dia zo de desembre s'inaugurà una notable Exposició de fo-
tografies de la muntanya i monestir de Montserrat, degudes al re-
conegiit artista i soci d'aquesta Secció D. Adolf Zerkowitz.

El cija 24 de gener s'exposaren alguns escollits gravats de la
collecció que posseix el CENTRE.

El tia 15 de febrer tingué lloc l'obertura d'una abundosa expo-
sició de fotografies dels Concursos d'Esports d'Hivern celebrats
enguany a Camprodon i a Ribes, la qual donà completa idea dels
diversos actes realitzats.

El dia 14 de març poguérem admirar les notables obres originals
del nostre benvolgut amic i consoci D. Joan Nonell, totes referents
a la illa de Mallorca, les quals proves fotogràfiques meresqueren un
aplaudiment unànim.

El dia zi d'abril s'exposaren també en el saló d'exposicions
d'aquest CENTRE les obres presentades al Concurs de Fotografia
de la Conreri.a de Montalegre organitzat per aquesta Secció, al qual
es presentaren zqo fotografies, originals de trenta autors, essent
premiades pel Jurat qualificador les següents : i. r, n.o 6i, lema
òíont Alegra», xalets construïts i en construcció de la Colònia Bosch,
de D. M . Gili 2.n , n. o 58, lema «Salut», vista des de la Conreri`a de
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Montalegre en direcció a Mollet, de D. Lluís Espadaler; 3. r, n ó 3,
lema «Montalegre», claustre de la Cartoixa de Montalegre, de don
Eduard Mari Sala; q • t, n.° 171, lema KDante», vista de can Ratts,
de D. Bernard Jordà Català; 5.» , n.° 4, lema «Domus Dei», façana
principal de la Conreria de Montalegre, de D. Fidel Perin Tirigall;
6. » , n.° 96, lema «Natura», Cartoixa de Montalegre, de D. Joaquim
Torras i Sató; 7. » , n.° 20, lema «Burriac», pati de l'Hotel de la Conreria
de Montalegre, de D. Amadeu Serra Fargas; 8. » , n.° 27, lema «0m.
brívoles pinedes », Cartoixa de Montalegre, Pon, de D. Enric Vilaseca
Tort; 9. e , n.° 117, lema ((Salud», vista de la Cartoixa i Conreria de
Montalegre, de D. Lluís Espadaler; io, n.° 22, lema KDomus Dei,
vista del Cau Museu Brunet, de D. Fidel Perin Tirigall; Premi es-
pecial de la casa Kodak, al n.° 127, lema «Amèrica», Hotel de la Con-
reria de Montalegre, des del bosc de llevant, de D. Salvi Bona Puig.

I, finalment, el dia io del passat mes de maig tingué lloc l'ober-
tura de l'actual Exposició de fotografies de Suïssa i Saboia, igualment
interessants.

Tant als senyors expositors que ho han fet collectivament com
als que ho han fet d'una manera individual, a tots els endreço des
d'aquest lloc la més coral felicitació per les merescudes felicitacions
de què han estat objecte, esperant que els serveixi d'encoratjament
per a anar-nos mostrant llurs interessants obres.

També haig de fer constar les més grans mercès a D. Josep Baltà
de Cela per un donatiu de volums per a la biblioteca fotogràfica
consistents en una cinquantena de volums.

A D. Joan Massó, per un donatiu de nou valuosos marcs pel saló
d'exposicions.

I a D. Joan Nonell per la cessió de tota la interessant collecció
de fotografíes de Mallorca, i que constituïen l'exposició del mes
de març.

Continuen encara en poder del vocal Sr. Monistrol la quantitat
de 75 pessetes procedents de] curs anterior, l'aplicació de la qual no
ha pogut efectuar-se a causa de les dificultats en poder adquirir un
bon aparell estereoscdpic tal com són els nostres desitjos.

I, finalment, jo que enguany deixo el càrrec que immerescuda

-ment he vingut exercint durant els dos últims cursos, vos dono mercès
per l'apoi que sempre he trobat, no sols amb els meus companys de

Junta, sinó tambo a tots vosaltres, que no haig pas de dir-vos que

sempre estic disposat en tot quant sigui per al bé i enaltiment del

CENTRE i en especial de la nostra benvolguda Secció.

MANUEL RIERA



BIBLIOGRAFIA	 197

Bíblíografía

Pirenea Caial&. Guia itinerari. Per CÉSAR AUGUST Toxxns.

Al moment d'empendre la nova edició de les seves populars guies del

nostre Pireneu, el nostre actiu ex-president ha exposat clarament el seu pla.

La gruixuda edició en un volum de la seva Guia itinerari del excursionista a

Ganiprodon feia temps que es trobava agotada, de la mateixa manera que també

ha era la pràctica edició en quatre volums. Ara resten les comarques descrites

repartides en volums en aquesta forma: I, Comarca de Camprodon; II, Gar-

rotxa; III, Conflent, Vallespir, Montanyes del Canigó i Alberes; IV, Ripollès;

V, Bergadd, Valls altes del Llobregat; VI, Comarca d'Olot, Vall superior del

Fluvià; VII, Vall de Ribes, Altes valls del Freser; i VIII, Comarca del Cardener.

D'aquest pla de tanta amplitud no hi manquen a publicar sinó els volums

III, IV i VIII, els quals estan en preparació i no han de trigar gaire a veure

la nova llum considerablement ampliats, així en nombre d'itineraris com d'il-

lustracions.

I. Comarca de Camprodon. roo itineraris, 95 fotogravats y un mapa de la

comarca. — Barcelona, Companyia Espanyola d'Arts Gràfiques, S. A.-

1918.
Té, sobre la precedent edició, a més de considerables augments, la deta-

llada exposició de les excursions de grans altituds a fer des del nostre xalet

refugi d'Ull de Ter. De segur que d'aquí en endavant tots els excursionistes

que vulguin combinar la coneixença d'aquells alts paratges no deixaran deu-

dur-se'n tan bon company com és aquesta excel • lent guia.

Ultra una reduida perd precisa idea general de la comarca, comencen els

itineraris per la descripció acurada de la vila, del seu monestir i esglésies, de

les excursions més properes per les pintoresques valls; després van estenent-se,
d'una manera radial, fins als pobles més allunyats i als passos i collades que

confronten amb les comarques veïnes, cadascuna de les quals ha estat o serà

objecte d'una guia especial; així, les guies pirenenques del Sr. Torras s'entre-
llacen les unes amb les altres, sense, però, que els itineraris que les relacionen

deixin d'ésser complets en aquesta. Els interessants edificis de Camprodon,
les nombroses esglésies romàniques, com les de,Llanàs i Molló entre altres,
apareixen en descrits acompanyats de fotografies, generalment ben preses,
per a què en puguin donar idea exacta. Els detalls d'aspecte pintoresc abun-
den, com es compran, en aquesta comarca, els centres principals d'excursió
de la qual són constituits per la vila de Camprodon i el xalet refugi d'Ull de

Ter. El mapa en bossa que acompanya aquesta excel• lent guia facilita gran-

ment l'estudi dels itineraris.
En números successius donarem compte dels volums que es vagin

Publicant,
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Noves

RAMON N. COMAS.—El 23 de juliol va finar el nostre benvolgut amic, que
havia estat durant molts anys bibliotecari del CENTRE EXCURSIONISTA DE
CATALUNYA, complint sempre fidel i intel • ligentment el seu càrrec, fent-se es.
timar de tots els socis que solien concórrer a la nostra biblioteca. Ell havia
estat durant la seva vida (havent mort als seixanta cinc anys) un constant
rebuscador de curiositats i monuments de Barcelona, de la qual coneixia els
més recòndits indrets i en sabia les memòries i costums típiques com ningú
més. Estudiós incansable, d'erudició segura, era tan notable en les seves
nombroses publicacions i articles (moltes d'elles en les del CENTRE) com en
la seva conversa animada. Vista la situació aflictiva en què a 1'empendre
]'eternal viatge deixava la seva familia, la Junta directiva va acordar costejar
el seu enterrament, dedicar-li una sessió necrológica i obrir una subscripció
entre els socis; l'enterrament fou una manifestació de les moltes amistats i sim-
paties amb les que havia comptat en vida l'enyorat Sr. Comas. No dubtant
que quan arribará tan trista noticia a coneixement dels nostres companys
contribuiran a la subscripció iniciada en socorriment de la familia, publiquem
la següent

Primera ¡dista : D. Aureli Capmany, 5 ptes.; D. Pelegrí Casades, 5; D. Ti.
moteu Colominas, 5; D. Enric Vilaseca, io; D. Gabriel Roig, 5; D. Joan Roig, 5;
X., roo; X., I; D. Joan Servat, 5; D. Josep Pella i Forgas, 5; D. N. A., i; D.J.B.
Mani, 2; D. A. G., 5; D. Joaquim Amigó, 3; D. Ll. E., 2; D. Lluís Alesan, 5;
D. F. X. P. B., ro; D. Joaquim Guitert, 5; D. J. Garrut, 2; D. Carles Fargas, 5;
D. Domingo Lupresti, 25; D. Alfred Bosch, 5; D. Alfred Caza, 25; Renart
i C.',, lo; Foment de les Arts, 25; D. Ricard Pons, o'5o; D. Josep Masriera, 5;
D. J. T., 25; D. V. D. L., lo; D. C. Viscarri, 5; D. R. Dorph, 5; D. Antoni M'
Canals, so; D. J. Pascual Pons, 25; D. C. C., 5o; D. Agustí Badia, 5; D. R.N.
Soler Vilabella, 25; D. Joan Massó, 5; D. Joaquim Rubió, 5; D. Manuel Comella,
ro; D. S. Franch, 2; D. Ferran de Sagarra, 25; Un conegut, 3; D. Alfons Par, 25;
D. Angel Aguiló, r5; D. F. Rius i Matas, 5; D. Raimond Julià, 5; D. L. S. T., 5;
D. Jaume Biosca, 3; D. A. Bofarull, 2; D. J. Roca i Roca, 25; D. Frederic Batlló,
200; D. Pero Pascual, 5; D. F. G. G., i5; D. N. N., ro, D. S. B., 5; D. Enric
Parés, 5; D. R., 25; D. E. Monteys i Sena, 5; D. Ramon d'Alós, 5; D. S. Perdigó,
5; D. Josep Danés, so; D. Francisco Capella, 5; D. Jaume Roig i Puñed, 25;
D. D. M. i T., 2; D. F. i J. Barenne, so; D. A. Rubió i Lluch, 5; D. Lluís Col1, 5;
Un conegut, 2; D. Leonci Tru]là, so; D. Josep Salvant', 5; Fills de Paluzie, 25;
D. Trinitat Prat, pvre., 5; D. J. Cabot i Rovira, 25; D. Albert Santamaria, 10;

D. Montserrat Vidal, 50; D. Francisco Tenas, 5; Una família, so; D. F. Matas
Bros, 5; D. J. Escardibul, 5; En memòria del seu amic Cels Gomis, 250; D. Pere
Vayreda, ro; D. A. C. P., 25; D. Narcís Cuyàs, ro; D. Marian de Vilar, 250;
D. J. N., 5; D. A. Gallardo, 25; D. Joaquim Abella, no; D. R. Vila i Torras, 1;
D. J. Massó Torrents, 25; D. Lluís M. Vidal, 50; D. A. Barrie, 5; Societat d'Atrac-
ció de Forasters, 5o.— Tota], 1 ,554 ptes.

ExPosocló DE FOTOGRAFIES.—Per un oblit involuntari deixà de donar-se
compte en el número passat de la notable Exposició de fotografies de Mallor-
ca, degudes al soci de la Secció de Fotografia D. Joan Nonell, quo tingué lloc
en el nostre local des del dia 04 de març al 7 d'abril últims, la qual fou molt
celebrada per la nombrosa concurrència que la visità.
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Estacíó meteorològica de Víella (Va11 d'Aran)

RESUM DE LES OBSERVACIONS DEL MES DE JUNY DE 1918

TEMPERATURES A L'OMBRA	 PRESSIONS BAROMÈTRIQUES

HITGES MENSUALS MÁXIMA ABSOLUTA MÍNIMA ABSOLUTA 	 ° MITGES
GRAVETAT NORMAL

8 matí	 4 tarda	 en 24 hores	 en 24 hores	 8 mati	 4 tard a

12°2	 17 °36	 310 (dia 30)	 o° (dia 17)	 681.57 mm. 1680.84 mm.-

Oscil'lació ex-	 A 00 1 AL NIVELL DE L A MAR

trema men-
sual.	 . 31°	 MITGES MENSUALS	 763.98 mm. I 761.64 mm.

Variació máxi-	 Máxima (dia zt)	 770.5 mm.
ma diurna	 1	 Mlnima(dia t6). 754.8 »
(dia 14,. . . 190	 20°9 	 1	 7°15	 1 Oscil • lació extrema 15.7 »

	

HUMITAT RELATIVA	 PLUVIOMETRIA

¡SI TGES MENSUALS	 I8matil 4 tarda j Total d'aigua caiguda en el mes. 165.7 mm.
II Dia de major caiguda (dia 17) . . 5g	 »

Termòmetre sec . . . 120 2	 s7°36 Ij Intensitat per dia de pluja j neu . 125.4	 »
Termòmetre moll	 t 0°33	 14043 Ii Total d'espessor de neu en el mes. 0.07 mt.

II
Humitatipercentatge). 78.	 7t,	 Dia de major espessor (dia t7) . ,	 0.07 »

Vent dominant en els dies de pluja
Dits de saturació.	 —1	 — II	 i nevades . . . . . . . .	 Calma., NE.

VENT

sIReccró	 8 matí	 4 tarda	 VELOCITAT EN 24 HORES

Calma . .	 24	 9
NE .	 4	 12	 Mitja mensual diària . . . . . .	 13.7oo k.
E.	 . .	 —	 1
SE . . . •	 t	 —	 Máxima absoluta (dia 3t).. . . .	 37.2oo k.
S. . . . .	 —	 1
W . . .	 C	 3	 Recorregut total en el mes. . .	 411.000 k.
NW. . . .	 —	 4

ESTAT DEL CEL

nies	 8 mati 4 tarda	 nies DE	 I	 NÚVOLS	 1 NUVOLOSITAT

CLASSE 8 m. 4 t. MITGES MENSUALS

Screns . .I	 13	 —	 Pluja. . . .	 g
ljCirrus	 1	 2 

^4.73

matí 4 tarda
Nuvolosos.	 7	 20	

Colra ,,6 Nimbus .—	 6
Catamarça. . 2 Stratus. .—	 z

Cobert . .	to	 to	 Neu . . . . 2 Cumulus. 4	 to 	 1 7.5

Nota,—Tempestats en els dies 5, t t, t6, t7, 30, amb pedra ela dies 17 i 30.

Ltsanotacions didries han estat preses pori'H' Pablo irevisades pel DR. FaunA t SAxa.
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RESUM DE LES OBSERVACIONS DEL MES DE JULIOL DE 1918

TEMPERATURES A L'OMBRA PRESSIONS BAROMÈTRIQUES

M	
MÁXIMA

 M[NSUALS	 e	
MITGES MONSUALS

ÁXIMA ABSOLUTA MINIMAABOOLUTA 	 A O	 1 A LO GRAVETAT NORMAL

8 mati	 I	 4 tarda en 24 hores en s4 horca	 8 mati	 4 tarda

16 0 77 	 I 2t•5 681.s	 mm.	 63o.8 mm.
9	

I

340 (dia 17) 70 (dies 3	 i ta)

Oscll'lació	 ex- A 00 1 AL NIY¢LL DE LA MAR

trema	 talen-
suat.	 ajo MITGES MENSUALS	 76x.3 mm.	 1 760.38 mm,

Variació màxi- Màxima (dia	 4) .	 768.3 Inm.
ma diurn Mlnima(dia30).	 756.1	 r

(dia t9).	 .	 .	 4t°5 25°14	 I 11087	 Oscil•lació extrema	 12.2	 +

HUMITAT RELATIVA PLUVIOMETRÍA

MITGES MENSUALS	 8 matí	 4 tarda
Total d'aigua caiguda en el mes .	 59.1 mm,
Dia de major caiguda (dia t)	 .	 .	 14,5	 r

Termòmetre sec . t6°77	 2t°5 Intensitat per dia de pluja i neu .	 7.38	 r
Termòmetre moll 13°96	 16 0 98 Vent	 dominant	 en els	 dies de
Humitat (percentatge) . 72.0	 6t.5 pluja	 .	 ,	 .	 ,	 .	 .	 .	 .	 .	 Calma i NE

Dies de saturació. —	 —

VENT

DINELCIó 8 mati 4 tarda VELOCITAT AN 24 HORES

Calma .	 . 24 4
N.	 .	 .	 . 1 9 Mitja mensual diaria	 .	 .	 .	 .	 .	 . 20.11çk.

NE..	 .	 . 2 9
E.	 .	 .	 . — 2 Màxima absoluta (dia t6).	 .	 .	 .	 . 61.2ouk.
SE.	 .	 . s 3
S.	 .	 . — Recorregut total en el mes . 	 .	 .	 . 623.70	 k,

NW.	 .	 .	 .	 .i t	 I t II

ESTAT DEL CEL

nitro i 8 matí 4 tarda j Dtxs	 II Nt)VOLS NUVOLOSITAT

Serens ir 4 Pluja.	 .	 .	 8 CLASS A 8m. 4t. MITGES MENSUALS

Cirrus,	 . 8 mati I g tardaNuvolosos . 13 18
II Boira.	 to 4 4

Nimbus. 2 1	 6
Coberts.	 , 7 9 II Stratus . 1	 4 1	 4.48	 1	 5.64

II Cumulus 4 1	 3

Les anotacions diáries han estat preses per I'I-I ° Pablo i revisades pe! DR. FAUNA t SAsS,

EI CENTRE ExcuRsIoNISTA DE CATALUNYA i la Direcció del BITLLETI deixen
íntegra ais respectius autors la responsabilitat deis treballs firmats.

Barcelona. — Tip. L'Avenç: Rambla de Catalunya, 24. — Telèfon A. t 15
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