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TRADICIONS

S tour dit això com una remembrança dels grans aplecs d'altre
temps i cona una explicació racional de la multitud de tra-
dicions que es conserven, encara que potser menys vives

que antany, en les quals es magnifica i es ret homenatge a la Mare
de Déu pels miracles i prodigis obrats per la seva intercessió, així
en caigudes que havien d'ésser mortals de necessitat, com en re-
torns al camí de gent extraviada en alguna d'aquelles inextricables
afraus, més que més quan l'extraviat ja acabades les forces, s'havia
abandonat a la Divina Providència. I així, també, les tradicions de
gent salvada de les escomeses de feres famolenques, i, encara, la
que explica el P. Camós, d'una allau que havia de soterrar tot Cal-
des i que no arribà a fer-ho, perquè abans d'arribar-hi es mígpartí.
Però, consti que aquest miracle és allí perennal, puix que, com a
Montserrat, damunt de Caldes penja l'espasa de Damocles. I si no,
ací i allà, als voltants del santuari, hom pot veure les grandíssimes
esllavissades despreses d'aquells vessants de 3.000 metres, els
quals gairebé cauen aplomats damunt de la tan estreta val]; i no
pas esllavissades de terra i pedruscall, sinó de tarteres gegantines,
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que maten i ajacen arbres centenaris; tarteres de blocs enormes,
cadascun deis quals, amb l'empenta de la baixada, en un dir Jesús,
destruirien el santuari amb la mateixa facilitat que la mà d'un bor

-degàs destrueix un niu d'ocells.
Concorden perfectament amb aquestes pies tradicions les tra-

d icionals danses populars que, sortosament, es conserven en algun
dels pobles de la vall, a Taüll, per exemple, el dia de la festa major.
Comencen pel ball de Sant Isidre, ballat per homes sois, les evo-
lucions del qual sembla talment que representin el desassossec
d'aquell que cerca una cosa i no la troba. Així, aquells balladors
talment sembla que cerquin la pròpia persona de Sant Isidre, i no
pas a la plaça on es fan les ballades, sinó fora d'allí, per la qual
cosa, ara marxen per un carrer í retornen per un altre; ara van,
o bé tots units amb les mans enllaçades bo i formant una ca-
dena, o bé tots desunits í com si juguessin a córrer; però, seguida-
ment, tornen a la plaça per tal de puntejar, de dos en dos i posats
de cara, uns quants compassos del típic ballet, o per puntejar, tots
plegats, uns quants compassos d'una mena de contrapàs. El fet és
que la cosa es perllonga fins que els propis balladors, de tan can-
sats, ja no poden ni dir fava. Llavors hom veu enmig d'ells una
barroera disfressa de Sant Isidre.

Una altra dansa és el ball de la pila, ballat, també, per homes
sois, els quals es tenen de donar fortament les mans i formar, per
tant, una forta cadena, els caps de la qual vénen ocupats pels dos
dansaires més experts del poble. 1 és, perquè la missió d'aquests
capdansers consisteix a empaitar-se, com si representessin el bé i el
mal, í ho han de fer en forma que no es pugui trencar, mai per mai,
la cadena que formen els balladors. Per això, en les evolucions
d'aquesta dansa honi veu les contorsions d'un serpent fenomenal.
Aquest ball, acaba agrupant-se tots els balladors per formar la
pila, que consisteix en que tres balladors pugin damunt de les es-
patlles deis qui formen l'agrupament, i que un altre pugi damunt
de les espatlles deis tres balladors esmentats bo í fent algunes con-
torsions gímnàstíques. És a dir, es fa una reminiscència deis cas-

Música del Ball de la Pila
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telis dels Xiquets de Valls; però només actuen els baixos, els se-
gons i l'enxaneta (1).

Una altra dansa, que no és més que el típic ballet, és hallada per
homes i dones de parella, sinó que, allí, comença el ball per una
parella, i fins que no recomença el motiu musical no pot entrar, o
no entra, la segona, i així, successivament, fins que no hi ha més
balladors, i tota la plaça, curulla de parelles que formen una exten-
sa rodona, es converteix en un devessall de moviment í d'alegria.

Música dei Ball Pia

El ball o dansa, però, de més excellència, és el que executen els
joves a la nit de la pròpia festa major. Pugen a un serrat situat
part damunt del poble, encenen allí les teies que porten a preven-
ció i, degudament espaiats, en filera i amb ritme, en davallen bo i
seguint totes les giragonses del camí, bo i produint a l'espectador
un efecte talment fantàstic. Quan arriben a la plaça de] poble,
amunteguen els trossos de teia que els resten, amb els quals es fa
una gran foguera i, naturalment, és ulla foguera que el jovent salta
i torna a saltar una pila de vegades, tal corn en les de Sant Joan.
Per això, aquella dansa, que en podríem dir avui marxa de les
antorxes, és una còpia de la que feien els antics fallaíres a la nit
de Sant Joan, segons la cançó aplegada, precisament a Bohí, pel
nostre Marian Aguiló.

EL BALNEARI DE CALDES DE BOH1

LES AIQÜES MEDICINALS

Bé caldria ara, paral.lelament amb aquestes tradicions, enume-
rar algun dels infinits guariments, gairebé miraculosos, obtinguts
per l'efecte de les aigües de Caldes, els quals han merescut ésser
transmesos per tradició. Però, no cal entretenir-s'hi, puix que en

(1) Les transcripcions musicals ens foren facilitades per En Francesc Dòria, del quintet
de banda d'Erinyà
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la temporada oficial dels banys hort pot veure guariments mig in-
sòlits manualment. I és perquè cal dir que les aigües de Caldes,
com les de Tona, com les de Sant Hilari, són altres tants dons amb
què Déu ha afavorit Catalunya, fins al punt que, en aquest i encara
en altres aspectes, Catalunya és el rovell de l'ou del món. El que
hi ha, és que nosaltres no sabem aprofitar- nos-en; perquè si nos-
altres sabéssim el que tenim entre mans, les nostres aigües, tan ri-
ques en essència com en potència, ja serien de patrimoni univer-
sal. La gent vindria a Catalunya a cercar, per mitjáns tangibles, la
salut que van a cercar, per exemple, a Lourdes, íntangibletttent.

A Caldes, ja comença a ésser un prodigi el fet que, en un reduït
espai, emergeixin una pila de fonts de diferent temperatura i mine-
ralització. Així, una font que emergeix a 40 de temperatura - hom
diu sí és la més freda d'Espanya - es troba gairebé a tocar amb
les que emergeixen a 48, 50 í 570 , les quals provoquen els vapors
d'una estufa natural, practicada a la penya, que és tina de les mi-
llors estufes naturals del món. Així mateix, en una petita zona
brollen una pila de fonts que sembla que hagin de tenir un origen
comú, i no és així, puix que, per llur mineralització del tot diferent,
les unes són apropiades per a prendre en bany; d'altres, per al mal
d'ulls; aquelles produeixen el mateix efecte que les de Panticosa,
i aquestes vénen indicades per als còlics hepàtics i nefrítics... sense
oblidar, encara, les que són considerades cous a indiferents.

Però, el bo és que tots aquests efectes són nués coneguts empí-
ricament que no pas científicament, segons es desprèn de les me-

mòries que han deixat redactades els metges que han tingut la
direcció del balneari, i segons hom dedueix per les recomanacions

que els banyistes vells fan als nous de prendre en preferència,
àdhuc contravenint el parer dels metges, l'aigua de l'una o de l'al-

tra font; i és perquè d'aquelles aigües encara no se n'ha fet un anà

-lísi complet i posat al dia (1). De manera que, avui per avui, con-
cordant els análisis fets antany amb la práctica que, en el transcurs
dels anys, s'ha adquirit, hom pot dir:

L'aigua de la font que proveeix l'establiment, usada per beure a
tot drap i a tot drap emprada per als usos domèstics, és una font sul-
fatado-clorurada mixta, la qual emergeix a 35° í està indicada per a
les afeccions gastro- intestinals, convulsions, úlceres i altres mals.

(1) Els metges de referència són els Doctors Francesc Carbonell Bravo, Carles de Gim-
bernat, Marian Dòria, Felip Isla Gómez i Ricard Portella i Tarruella, i llurs memòries les ha

publicades En Francesc Roca en el llibre ja esmenta[ en tina anterior nota: História del San-
tuario y Balneario de Caldas de Bohi.
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La font que brolla al peu de la margenera del camí que mena
a la font del Bou, és una font que ara es perd miserablement, í hom
diu que és insubstituïble per a certes malalties d'ordre sensual.

La font del Bou és d'una aigua que tothom beu prescindint de
la consulta facultativa; emergeix a 34°, és nitrogenada, digestiva,
diurética i sedant de les mucoses bronco- pulmonars.

Les fonts que constitueixen el balneari, són sulfurado-sòdiques.
La que alimenta les banyeres, emergeix a 48°; a 50° la que s'aplica
a dutxes, i a 56° la que provoca els vapors de l'estufa. El tracta

-ment és per prescripció facultativa, com apropiades que són per a
guarir l'artrítísme í, comi que són molt diverses les formes amb qué
es presenta aquesta malaltia, d'aquí que cadascuna requereixi una
cura i una aplicació especials, que solament la ciència pot indicar.
Amb tot, cal dir que allí es remeien totes les formes de l'artritisme,
o, almenys, hi troben un sedant els casos desesperats.

Part amunt del balneari neix, a 39°, la font de la Tartera, la qual
és la que més es reconlanen, els uns als altres, els banyistes; és,
també, una sulfurado- sòdica a propòsit per a les afeccions herpè-
tiques cutànies.

Part avall del propi balneari, hi ha la font sulfurado-sòdica de
Santa Llúcia, el nom de la qual ja indica el seu camp d'acció:
guareix el mal d'ulls i la sordera de naturalesa herpética.

L'aigua de la font del Bosc, a l'altra banda del riu, és una de
les més importants d'aquella estació; té 25° de temperatura; és sul-
furado-càlcico-sulfídrica, í apropiada per a l'estrenyiment, atonia
i espasme gàstric, í per als infarts de fetge i melsa.

Una de les fonts que tenía gran predicament per la seva simi
-litud amb les aigües de Panticosa, gairebé s'acaba de perdre. Nos-

altres mateixos, acompanyats per un dels arrendataris dels banys,
no sabérem trobar-la.

Encara que allunyades de l'estació, l'una a mitja hora, a l'en-
trada de la ribera de Sant Nicolau, i ]'altra, a dues hores llargues,
amunt de l'establiment, cal esmentar aquestes dues fonts, les quals
són ferruginoses, indicadíssímes en les cloro- anèmies.

I com a fonts naturals o indiferents, lii ha la del Boix, la qual
no s'utilitza per freda, i la dels Capellans, que és la predilecta de
la gent del país quan va a visitar el santuari.

Heus ací detallades, amb llurs virtuts guaridores, 12 de les 22
fonts inventariades antany, i de les 30 que, cercant bé, hom troba-
ria en aquella regió, una regió d'un clima i d'unes condicions sa

-nitoses excellents. És per aquestes condicions, i per la combinació
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ordenada i científica de prendre ara aquesta i, després, aquella ai
-gua de l'estació, que allí poden guarir -se, o almenys alleujar-se,

tina pila de malalties: la tuberculosi incipient, la bronquitis amb
enfizema i asma, de L'una banda; la tinya, sarna i tota nena d'a-
feccions herpètiques, de l'altra; el poagre, la ciàtica, 1'encongíment
de tendons, d'una altra, i trastorns gastro- intestinals, i encara el
mal de pedra i, àdhuc,.fístules, càries i veneri.

BALNEARI 1 ESTATGERIA

Aquest índex de malalties, preguntem-ho clarament, ¿no mereix
un balneari muntat a la moderna, amb tots els aparells i bones
condicions amb qué estan muntats certs balnearis de inolta menys
importància? Doncs bé, encara que dolgui, s'ha de dir que l'actual
establiment de banys és una edificació senzilla í escanyolida, com-
posta de planta baixa i d'un pis. A la planta, hi ha la cambra de
dutxes i les cinc cambres proveïdes de banyeres construïdes amb
rajola blanca i servides amb aigua freda i calenta. Al pis hi ha tres
cambres amb llit per a reaccionar, dos vestidors, que no semblen
tals vestidors, i el corredor que nena a l'estufa natural, això és, a
la cosa millor del balneari, a una cova oberta a la penya, una cova
plena de concrecions salines i saturada de vapor aquós a una tal
temperatura que, en ficar-hi el nas, ja fa arrencar la suor...

I ja está descrit un balneari que és, però, com un palau compa-
rat amb els antics banys de Santa Llúcia, més escanyolits encara,
i avui enderrocats, els quals estaven situats part de sota dels ac-
tuals banys. Així mateix eren ben poca cosa els primitius banys,
batejats per algú, sense haver-hi trobat cap vestigi, amb el nom de
banys romans, les parets dels quals encara es veuen part amunt de
l'hotel actual. Es tractava d'una edificació senzilla en la qual de-
vien haver-hi les actuals no utilitzades banyeres que hi ha muntades
a l'esmentat hotel, i que caldria arranjar per tal d'aprofitar les vir-
tuts guaridores d'una aigua habilitada avui solament per a usos
domèstics.

Tampoc l'antiga estatgeria, convertida ara en hotel, no té res
de particular. És una edificació d'ordre monacal, acabada o re-
construïda l'any 1859, coberta amb llicorelles, la qual té un pati
central quadrat, porticat per tres costats, empedrat a l'antiga i em-
bellit per l'herba que creix entre les juntures de les pedres. Dar-
rera el porticat de l'ala Nord, hi ha una botigueta de queviures per
als vianants, un departament amb les cinc esmentades banyeres
inservibles í la casa del masover. Darrera del porticat de l'ala Est,
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hi ha adossada l'església. Sota del pòrtic de l'ala Sud, després de
la porta d'entrada, hi havia abans, a la dreta entrant, un abeura-
dor, ara inservible, i, a l'esquerra, hi ha els departaments de l'hotel
destinats a escriptori, sala de reunió i el cafè. Al mur de] patí, que
correspon a l'Oest, exteriorment es veuen les anelles en les quals
estacaven antigament les cavalleries, i, per la seva part interior, és
una de les parets de l'espaiós menjador actual, abans sala de la
Consòrcia, segons és de veure en la inscripció del timpà de la porta
situada en la cruïlla SO. del pati, la qual inscripció diu: «1732. Casa
de la Consorcia de N. Sra. de Caldes ». Sota d'aquesta sala d'an-
tany, o menjador actual, hi havia els estables, traslladats avui, per
més condícia i comoditat de l'establiment, a un edifici anex i al
costat d'un altre de senzill per a estatgeria a preus reduïts.

Tota la part baixa de l'establiment principal, és finestrada í ve
surmontada per dos pisos, també finestrats i de sòl enfustat. En
aquests pisos, entre llargs corredors, hi ha distribuïdes les 70 ha-
bitacions amb què compta avui l'Hotel. Algunes estan proveïdes de
lavabos moderns, amb aigua calenta i freda, i ben moblades, encara
que algun moble sigui antiquat. En les altres habitacions, tot és a
l'antiga, però amb una netedat que enamora, gràcies a l'encertada
direcció dels actuals arrendataris, un dels quals, gran amic del nos-
tre Mossèn Font i Sagué, és com si ho fos nostre de tota la vida.

UNA MICA DB ROMANTICISMB

En aquest Hotel, els homes de bona voluntat troben un confort
que no és d'esperar en un lloc allunyat de la civilització, el prove-
iment del qual té de fer-se amb animals a bast des de la Creu de
Perbes i Pont de Suert, a vuit o a nou hores de jornada. I és, pre-
cisament per això, que els qui són una mica romàntics, avui, allà,
poden viure la nostra edat mitjana, si imaginen trobar -se hostes
d'un antic senyor feudal d'aquella vall, com els Erills, als quals els
devien ésser sobreres les sales daurades, les escales d'honor, í les
catifes i els escuts nobiliaris dels Cardones í Moncades, per exem-
ple. La baronessa d'allí, devia dedicar-se més a garbellar blat, que
no pas a les frivolitats mal avingudes en aquell desert en qué vivia,
lloc que no era de pas i, per tant, potser poc freqüentat per alegres
joglars. I com nosaltres, des de la finestra estant, en els nostres
lleures, no veiérem, com a gent de pas, només que dos pastors,
ens apiadàrem de l'antiga filla deis barons, la qual no devia veure
mai arribar el galant digne d'ella; i ens apiadàrem de la pròpia ba-
ronessa quan, tenint l'espòs a la guerra, no veia mai arribar el
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patge portador de les seves noves, i àdhuc ens apiadàrem del ma-
teix baró quan, en temps de tempesta, no veia arribar els animals
remesos a cercar la manduca per a tota la seva gent...

LA TRISTA REALITAT

Però, encara que estigui bé un xic de romanticisme, no cal per-
dre massa temps apiadant -se d'una gent que, d'anys i panys, dorm
la son dels justos, puix que prou que elis criden í mouen a pietat
els pobres malalts que acudeixen a Caldes, i que, per anar-hi, han
de fer jornades llarguíssimes i muntar, en temps de ]'automòbil,
cavalleries de passa curta, practicar camins impossibles i traves-
sar camins alterosos, on s'exposen, si els arreplega un dia de tem-
poral, a afegir una altra dolença a les que els fan anar a Caldes. 1
encara a Caldes, damunt dels sofriments materials, han de patir
el de trobar-se deslligats del neón, allunyats de la civilització,
perquè allí, tornem-ho a dir, no hi ha telèfon, ni telègraf, i el cor-
reu, si hí puja, hí puja cada dos dies, és a dir, que si un malalt ne-
cessita l'ajut dels seus, Déu sap quan l'ajut li arriba.

Això, és una realitat que fa plorar, i davant d'ella hom no pot
menys que pensar a qué deu obeir el que cap dels malalts gua-
ríts a Caldes ni cap propietari de la vall ni cap metge ni cap ca-
talà de pro ni ningú, no hagi alçat el crit al Cel ni hagi remogut
tota la terra per tal d'aconseguir una via de fàcil comunicació amb
Caldes o, alinenys, per fer complir les prometences que han fet els
dirigents de tostemps, des del qui prometia la carretera per asse-
gurar-se els vots electorals, fins als que la prometien perquè els
servís de pedestal per a llur vanitat. El fet és, però, que a Caldes
no hi va carretera i que les aigües de Caldes, que hom diu que no
tenen parió, es perden miserablement per incúria nostra...

Però, més que a Caldes, la manca d'aquesta carretera i dels al-
tres serveis públics, repercuteix, més forta encara, a tota la vall del
Noguera del Tor i, particularment, a la vall de Bohí. El fet és així:
que, per manca de comunicacions, aquella terra sembla una terra
vil, exclosa, corn els seus habitants, del tracte comú. Vagi ací un
exemple: Temps enrera, a l'hivern, la gent de Bohí trobaren una
dona morta en un paratge de la vall, i, tot esperant la visita del
forense i el manament del jutge, tingueren d'esperar set dies per
poder enterrar-la, quan el cadàver ja feia insuportablr fetor. Aquest
fet, vol dir que l'assistència médica és desconeguda a la val], i si
algú la coneix, la paga a vint duros per visita, segons ens digueren;
i, per aquest fet, hom s'adona del nou suplici de Tàntal que es pateix
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en aquella vall, en veure que, en deu o dotze anys, la carretera que
de Senterada per Pont de Suert ha de portar una nova vida a la co-
marca, deu haver avançat - esgarrifem -nos - l'enorme xifra de tres
quilòmetres. De manera, que els bons bohirresos que esperen la car-
retera, com els israelites el mannà, es veuen condemnats a inco -
municació i a misèria perpètues, ni niés ni menys que si hi fossin
exiliats, corn un rebuig de la societat (1).

I fixen -nos ara, encara, quan ve ]'hivern: ve que la neu inco-
munica la val]; ve que una lnaltempsada ha deixat produir només
que mitja collita; ve que la inesperada mort d'un pollí o d'un vedell
no deixa cobrir els pressupostos familiars; ve, en fi, que a la co-
marca, adés per una causa adés per una altra, s'arriba a passar, per
massa vegades, el que se'n pot dír vertadera fam; i llavors, succeeix
una de les dues coses següents: o bé la desesperació fa que la gent
es determiní a cercar en altres terres la manera de guanyar-se la
vida amb menys treball i amb més tranquillitat, amb la qual cosa
la comarca es despobla cada vegada més i es converteix, pel  ésser
ja mancada de massa boscos i massa proveïda de cims pelats com
una rata, en un incipient desert; o bé la gent, per tal d'apaivagar
la fam í el fred es lliuren a l'alcohol í s'hi avicien fins a arribar a
alcoholitzar-se, amb la qual cosa s'aconsegueix que dels enllaços
matrimonials, més que més si es casen, com és costum, parents
amb parents, no n'ixi pas res de bo, al contrari: n'ix una proporció
desmesurada de cretins, i una proporció de defuncions degudes a
una malaltia que és un dels flagells niés terribles de la humanitat.

Esglaia aquest quadro aterrador... i Inés, si es té en compte que
representa per a Catalunya el mateix que un corc per a una fruita
madura. És per això que hom veu aquella gent hipocondríaca,
esquerpa, malfiada i, fins, quan pot, rescabala la seva misèria fent
víctimes de la seva usura, tots aquells que els necessiten, ja per a
transportar un malalt a Caldes, ja per a acompanyar algun excur-
sionista. És clar que aquests usurers, caps visibles de la vall, no
coinerciegen solament amb els forasters de la manera ja dita, sinó
amb la ignorància i poca empenta de la majoria dels habitants de
la vall que viuen arreconats, estacats a la terra, esclaus del treball,
sense instrucció i tan pobres, moral i materialment, que fins s'ama-
guen com els cucs, com sí ]'ésser pobre fos un delicte. I davant
d'aquesta altra realitat, hom s'esglaia novament...

(1) En corregir les proves d'aquest treball ens diuen que per any nou la carretera arri-
barà a Pont de Suert.
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L'ACCIÓ DB LA SANTA MARE ESGLÉSIA

Ajudeu -nos a pensar què sería aquell terrer sí, tal cons ]'ha aban-
donat tothom, l'hagués abandonat també l'Església, la institució
fundada i alenada per Du per esperit de contradicció dels po-
derosos i per empar dels desgraciats í humils. Doncs bé, l'Església
troba, gràcies a Déu, homes prou abnegats i generosos per anar a
sepultar-se, després de 15 anys d'estudi, en un terrer on els cal ma-
nejar Inés bé l'aixada que la Sunirna teològica de Sant Tomàs. Són
els homes que sacrifiquen les conveniències i les ànsies de volar que
tothom sent, a l'acompliment de llurs deures, com el de portar pau
i tranquillítat a llurs feligresos, bo i injectant -los la resignació cris-
tiana í comunicant-los l'alegria del bon viure í assegurant-los que
no els abandonaran mai a la barbàrie i a la desesperació.

Precisament foren els senyors rectors de la vall els qui, en la
festa major celebrada a Caldes, ens aixecaren de la postració en
qué ens havien fet caure les consideracions que acabem de dir.
Són ells els qui ens feren comprendre que els mals d'aquella vall
eren mals transitoris, que desapareixerien tan bon punt poguessin
millorar les comunicacions de la comarca, més si s'hi estableíxen
noves fonts de riquesa i s'hi pot fomentar, a manera deis empelts,
una immigració que renovi la raça caduca actual, la qual faria tor-
Ilar a regnar en la vall la vida humana amb la mateixa excelsitud
que la naturalesa les seves excellents condicions sanitoses.

I foren ells, finalment, els qui ens presentaren el tipus represen-
tatiu de la gent d'antany, en un vellet de 80 anys, habillat amb
calça curta i barretina morada, un vellet secardí, de rostre ple de
bonesa, d'ulls saltironaíres i alegres, de musculatura encara vigo-
rosa. Tot, en el], demostrava la serenor i el coratge que nosaltres,
en els nostres somnis, hem vist d'aquelles generacions nostres
que escrigueren gestes immarcescibles en el llibre de la nostra his-
tòria. I quan ens fou donat de poder estrènyer la mà d'aquell bon
borne, sentírem el desperta -ferro dels almogàvers, i tant el sentírem,
que llavors concebérem la idea de fer-lo sentir també des d'aquell
lloc, per si Déu volgués que el nostre desperta -ferro fos oït per
algú que tingués poder de fer avançar la construcció de la car-
retera a cent quilòmetres per hora, i així fos ben aviat possible
una renovació del poble i una consagració de les aigües de la vall

de Bohí, per tal que la vall de Bohí no sigui un corc cona és ara,
sinó que sigui, com li pertoca, una de les millors gràcies de Ca-
talunya.
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RECORRENT LA VALL

Oh, com voldríem saber fer destacar totes les gràcies de la vall
del Noguera del Tor! Però, és una empresa superior a les nostres
forces, tant niés, quant estem avesats, anant pel món, a fer cantar
les coses a travers del nostre sentiment, que és com dir, bo í lle-
vant-los una gran part d'objectivitat, potser aquella part que les
faria, precisament, interessants i universals. No podem pretendre
doncs, més que donar una feble idea de la comarca, i encara ba-
sant-la, en recórrer-la de cap a cap, en una descripció d'excursio-
nis ?ne planer, adaptada a tota mena de gent i com un guia que no
se surt dels camins fressats, puix, en aquella vall, quan hom es fo-
ravia una mica, ja té de practicar, no l'alt excursionisme, sinó el
pur alpinisme. Tant és així, que recomanem de tot cor que, en qual-
sevol ascensió que s'intenti, hom es procuri un guia ben coneixe-
dor del ferrer.

Nosaltres, entrarem a la vall per Pont de Suert, on suposarem
que hem passat la nit, tant si hi hem arribat per la Pobla de Segur í
Senterada, com per Binéfar i Benabarre d'Aragó.

PONT DE SUERT

Pont de Suert és la capital d'una gran contrada. Está situat
part avall de la confluència del Noguera del Tor amb el Noguera
Ribagorçana i a l'esquerra del riu. En el seu terme, pel fet de des-
aiguar-hi les riberes del nucli muntanyós que enllaça, com s'ha
dit, el cap i el pit de Catalunya, convergeixen una pila de camins,
els camins naturals de les valls i els de les comarques de la riba
dreta del Ribagorçana, des del naixement d'aquest riu fins al con-
gost de Sopeira. Per la seva privilegiada situació geogràfica, Pont
de Suert és cap d'arxiprestat, lloc de Guàrdia -Civil i central de cor-
reus, d'on parteixen no menys de set peatons o ambulants. El po-
blat, és petit, però tot eixerit; ací, costerut; allá, força planer, i ar-
reu, típicament porticat; i no pas per fer bonic, sinó per tal de man-
tenir perfectes comunicacions interiors en temps de grans nevades.
És aquesta població com un dels grans hostals de muntanya d'an-
tany, on, malgrat la manca de comunicacions - no hi arriba encara
cap carretera - hom troba els deguts elements per a satisfer mol-
tes necessitats i, àdhuc, a les fondes, unes comoditats ben insos-
pitades. I és, encara, en aquesta població on es conserven els cos-
tums de l'antiga Consòrcia de Caldes: per la diada del Sant, la



308	 BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

confraria de Sant Sebastià paga el dinar i el sopar a tots els seus
confrares, tant els vilatans com els forans.

RIBAGORÇANA AMUNT

Horari: les 5 h. en punt.
Cal sortir de bon matí de Pont de Suert. Se surt per la part alta

de] poble, Ribagorçana amunt, camí de Vilaller i Viella. La vall es
presenta força oberta í el paisatge, en temps d'estiu, tot alegroi,
com la cara recentment rentada d'un xicot grassonet. Com que el
Ribagorçana avui parteix Catalunya i Aragó, hom ha de considerar
que pertany a Aragó tota la vorera dreta que es va veient del riu,
començant pel barranc de Cirés, darrera del qual hi ha el caseriu
d'aquest nom, caseriu que no es veu, agregat al municipi de Bo-
nança; el serrat de Miravet, la posició i feixuguesa del qual obliga
el riu a fer un gran revolt; la vall de Barrabés, el torrent de la qual
s'origina a Castanesa; el serrat d'Escané, a les costes del qual
viuen penjats els, per nosaltres, també invisibles caserius d'Escané
i Castarnés, agregats al municipi de Montanui; les serres de Paulí
i Castanesa, que hom veu per damunt d'Escané, i, finalment, al
lluny de l'horitzó, per damunt de Castanesa, la pròpia Maladeta.

La riba esquerra, ve formada pels caients occidentals de la serra
que separa la nostra vall de la de Gotarta; és una serra que, des
de Pont, va pujant gradualment, i ja es presenta atrevida, a Roca
Descollada, per l'enorme roca que es veu al cim, que sembla tota
descalçada, i que se sosté corn un acròbata assegut en una cadira
dalt d'un trapezi. D'allà en amunt, van succeint-se esglaonadament,
els serrats els noms dels quals anirem anotant en hora oportuna.

És per aquesta riba, que corre el camí que se segueix en sortir
de Pont; és un camí planer, de passeig, parallel a un rec que, tot

seguit, es troba i que fa anar una fàbrica de filats i teixits de llana
del país, una reminiscència de la indústria llanera, abans estesa
per tot Catalunya. Entre camí i rec es desenrotlla, a manera de
barana protectora, una vertadera garlanda de vegetació frondosa,
formada per freixes, pollancres, caus i roures, í lligats els uns amb
els altres per espessos bardissars. Camí enllà, a l'esquerra del via-

nant, es deixa aquest rec, es deixa el camí de Vilaller i Viella, s'al-
bira 1'entreforc del Tor amb el Ribagorçana i hom admira la ri-
quesa de conreus i arbredes amb qué es presenta la iniciació de la
serra que separa ambdós rius i la bella perspectiva que, d'aquesta

serra, ofereixen els seus propers serrats de les Serreres í Castelló

i els seus llunyans cims de Coll i d'Eríll. Mentrestant es traspas-
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sen dos barrancs que davallen, per la dreta del vianant, de la serra
que ens separa de la vall de Gotarta, un d'ells anomenat de l'Ora-
tori ; es travessa, també, la torrentera de Vinyarroía, i, per entre
boscos, prats i conreus, el camí, ben fressat i no gens perdedor,
s'enfila una bona cosa, però, per davallar tot seguit a trobar el
Tor que, fins Llavors, no es veu a pler i que hom traspassa per un
escaient pont d'obra, al qual es podría donar el nom de catòlic,
per estar guardat, a l'una banda, per la capella del Remei, i per la
creu gòtica de terme de Castelló, a l'altra.

NOGUERA DEL TOR AMUNT. - REGIÓ DE LA RIBERA

Horari: 5 h. 45 m.
Castelló del Tor. El caseriu d'aquest nom, d'una dotzena de

cases, queda amagat darrera d'uns grans penyals, que representen
una vertadera muralla natural, segurament, en altres temps, en-
cara per l'home fortificada, per defensar aquell primer pas del riu.
Es deixen, a l'esquerra, els camins que menen a Castelló í, per la
vorera dreta del riu, continua el nostre, el qual, com abans d'ara, ve
en extensos trossos enfaixat i cobricelat per tupida arbreda, i àd-
huc embellit per flors silvestres, entre elles les grogues de les tro-
ques, herba que serveix per a emborratxar les truites del riu, per
tal de pescar-les millor. El paisatge és magnífic, puix que tota la
vall apareix vestida per grans boscos, engarlandada per espaiosos
prats i ranejada per ubèrrims conreus, entre els quals sobresurten
uns camps de civada gavatxa, que es manifesta amb una rossor
que enamora.

Es veuen ulls grans ones. Es troben els regueronets construïts
per l'home per a regadiu. A l'altra banda del Tor, una sèrie de tos-
sals precedeixen el gran tossa] de Grilló. El camí, que continua
deliciós, practica l'aresta d'un serrat que trenca la uniformitat de
la val]. Darrera d'aquest serrat, la vall es desenrotlla en una si-
nuositat esplèndida, clapada també de conreus i herbei amb uns
grans espinacals i bella boniquesa de boixos. A prop del riu, es
veu la cabana dels Gírbons i de la serra divisòria amb Gotarta,
les Penyes d'Irgo. El camí s'enfila per guanyar una altra sinuositat
del riu, i dalt de la pujada es gaudeix, en guaitar vall amunt, d'una
vista tota xamosa, que sembla una grandíssíma i fantàstica deco-
ració de teatre; els bastidors són formats, a l'una banda, per les
muntanyes de Llesp i, a l'altra, per les d'Irgo, Iran i Saraís, í són
precedits per l'exuberant planada de Llesp, a la qua] el camí baixa
per tal de travessar el torrent de les Serreres. D'allí, torna a enfi-
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lar-se en forta pujada, fins a arribar al poble de Llesp, a l'entrada
del qual hom troba una senzilla capelleta dedicada a Sant Antoni.

Horari: 6 h. 45 ni.
Llesp. És un poble coster, d'una vintena de cases, presidides

per l'església parroquial que llueix una senzilla porta romànica.
El camí, que surt de Llesp per una curta i forta davallada, passa
pel peu d'un abeurador i emprèn una fatigosa pujada per guanyar
la carena d'un serrat que fa donar un gran revolt al riu. Traves-
sada la torrentera de la Cot, el camí puja més encara fías a do-
nar el Déu-vos-guard al pic de la Caldera, que hom veu a l'altra
banda del riu, comboíat per les muntanyes d'Iran. La vegetació
continua essent ufanosa, i en la garlanda, que continua en molts
trossos enfaixant el camí, hom ara nota argel gues i escardots;
i en diferents indrets de la vall hom pot veure algun roure ben
gruixut, diríem, centenari. Es deixa, a l'esquerra, el camí que
mena al poble de Coll, i el nostre baixa a travessar una barran-
cada per tornar a enfilar-se tot seguit i tornar a baixar a tro-
bar el riu per passar la torrentera de Coll. Llavors, en bonic pa-
norama, hom esguarda, a la nostra vorera, les muntanyes de Bar-
ruera i d'Erill-la -vall, precedides per les Roies de Cardet i, per
l'altra vorera, la cresta del Pinar de Durro, precedida per la mun-
tanya de Saraís, nom també del poble que hom albira a mig aire
de dita muntanya. El camí va enfilant -se i, en deixar a la dreta un
altre camí que mena al riu, emprèn una vigorosa pujada, dalt de
la qual hom pot saludar el campanar de l'església de Coll, situada
a quinze minuts amunt del nostre camí.

Horari: 7 h. 45 m.
Sota de Coll. (En el breu atur que ací férem per esbufegar una

mica, apuntàrem al nostre carnet la següent nota: És imponderable
el camí d'aquesta vall; no té un indret igual: ara és pedregós, ara
és mig carreterat, i enramat gairebé sempre; d'altra banda, fa l'e-

fecte de cosa animada; és tot alegre quan corre al costat del riu,

es posa seriós i sembla enyorar -se quan, encinglerant-se, se n'a-

llunya, i, quan torna a albirar -lo, sembla que davalli talment a tom

-ballons; no sembla sinó que camí i riu juguin a fet i, en trobar-se,
el riu es desfaci en alegres riallades. Així mateix, és magnífica la
vall, així quan s'estreny per causa de l'obstinada resistència del
terrer i d'aïllats grups muntanyosos que enmig de l'aigua semblen
vaixells encallats, com quan s'eixampla i les vores del riu es ru-
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bleixen de vegetació en contrast amb la calva de la muntanya dita
Serreta, calva que és com un preludi del descarnament amb qué es
presenten les muntanyes que anirem veient després).

Coll tindrà una quarentena de cases, í és ben reeixida la seva
església romànica. En reemprendre la marxa, veiem enfront, en-
cara llunyà, el poble de Cardet. El camí, tot enramat, baixa ara
cap a la cultia de Coll, petita plana prop del riu, conreada curosa

-ment; des d'allí torna a pujar, deixa a la dreta un altre camí que
mena al riu, travessa una torrentera, passa pel caseriu dels Casos
o Casoris i per davant de l'hostal de la Viola, antigament més con-
corregut que ara, í arriba al portell de Bohí, terme de la part de la
nostra vall, coneguda amb el nom de la Ribera. Allí comença la
vall de Bohí. L'esmentat portell ve format per dos grans penyals,
per entre els quals passa el camí. Abans, aquests penyals, supe-
riorment units per un arc natural, representaven ben bé un portal
d'entrada, potser barrat per tanca de fusta í guardat per una guàr-
dia permanent quan allí colnençava el territori d'un altre domini,
on calia satisfer el dret de peonatge.

No sabem si és un d'aquests penyals o un altre allí proper, el
conegut per la tradició anib el nona de la Roca de la Santeta, en
recordança de la pastoreta que, inflamada per cèliques aparicions,
al peu de tal Roca trobà una imatge de la Mare de Déu, segons
conta el Pare Camós, el qual afegeix que, en el moment de la in-
venció, la imatge foll collocada en un senzill oratori; en 1622, se lí
havia edificat una capella. Ara es venera a l'església parroquial de
Cardet, amb el nona de Mare de Déu de les Cabanasses.

REGIÓ DE BOHÍ

Amb aquests piedosos records hom, sense adonar-se'n, arriba
a l'hostal de les Cabanasses, situat a mig camí de Caldes í lloc
gairebé de parada forçosa per a fer almenys un sucamull. Des
d'allí, la vall va obrint -se lentament; hom ja veu al lluny, a l'altra
banda del riu, el pic de Pletamala, de la serralada dels Còmolos;
més ençá, la pala de Taüll i el Ginebrell, de prop de port de Rus, í,
força a prop, la serra del Pinar de Durro. Per aquesta banda, el
camí faldeja la muntanya de Cardet, travessa el torrent de la Feixa,
deixa, a l'esquerra, un caminal que puja al poble de Cardet, tras-
passa encara un barranc que davalla d'aquest poble i, després de
petita pujada, entra a la gran planada de Barruera. Ara, a la nos-
tra esquerra, es veu, penjat a mitja costa, el caseriu de Cardet,
d'una dotzena de cases, i hom n'admira l'escaient absis romànic
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de l'església parroquial. A la nostra dreta, enllà del riu, tenim la
solana de Durro, i veiem, allá amunt, les setanta cases que formen
el poble d'aquest nom i la seva església romànica, que té el cam-
panar quadrat.

El camí esdevé pedregós i pie de bassals de l'aigua que fuig del
riu; les granotes que hi viuen, al nostre pas, salten contínuament.
Es troben bells salzes, i tot seguit una gran plantació de salenques,
ulls grans camps de blat i de trumfes i les belles hortes de Barruera.

Horari: 8 h. 45 ni.
Barruera. És un poblet d'uns dos -cents habitants. Té dues es-

glésies: la situada al peu del nostre camí, románica, tota destaro-
tada per les supressions i afegidures posteriors, en la qual no es
troba res més de particular, com no sigui uns retaules pintats que
porten les dates de 1574 i 1601; i l'habilitada avui per església par-
roquial, situada a mig aire del poble, al peu de la casa rectoral, i
en la qual es trobà, en fer les obres de l'habilitament actual, un
tros de retaule gòtic molt interessant. (Un document de l'Arxiu de
la Corona d'Aragó diu que Arnaid d'Eríll era baró d'aquest nom
i senyor de la vall de Bohí amb els seus pobles i viles de Tagull,
Boy, En/-Val, Durro, Vall-Orcera - Barruera - et Cardet).

Des de Barruera, el camí es bifurca: per la dreta del riu, mena
a Erill-la Vall; per l'esquerra va a Bohí, i, en sortir de Bar-
ruera, traspassa el riu per una palanca penjada, travessa tot se-
guit el torrent de Durro i emboca la gran planada de Barruera,
llit d'un gran estany un dia, i ara solcada per la gran munió
de braços amb qué es divideix i subdivideix el riu, per entre els
quals arrela una bella arbreda, especialment de pollancres. El
capçal d'aquesta plana el formen els Castellassos, uns enormes
penyalars, per entre els quals salta el riu en gemec etern. Aquests
penyalars sostenen els serrats on s'asseuen, per banda, els pobles
d'Erill-la -Vall i de Bohí i on s'apuntalen les serres de Basco d'Erill
i Pala de Taüll respectivament. El paisatge, tot cantellut, sorprèn
a més per la seva grandària, tant més quan el paisatge de la Ri-
bera, que venim de deixar, és petitet i tot bufó, ben ponderat í cor-
bat com les formes d'una matrona; ací, si el pla és gran, més grans i
altes són les muntanyes que el circumscriuen i l'ofeguen; i els grans
boscos contrasten amb enormes cingleres; i els pasturatges s'ager-
manen amb uns inacabables tarterars, i els cims muntanyencs sem-
blen caps pelats. La visió, però, és magnífica, i el quadro immens,
per bé que no prou encara per al qui vulgui saber, perquè no es
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veu, on cau, per exemple, el port de la Gelada, el pas per a anar a
Senet, de la vall del Ribagorçana.

El camí és tan pedregós i de tan real caminar, que hom utilitza
el de les terres de conreu, per la qual cosa cal saltar les parets de
tanca que les defensen. Iguals parets de tanca festonegen en bona
part el camí, segurament per a deslliurar-lo també de les grans riva-
des. Per fi, es deixa el pla i es comença la pujada que mena a Bohí,
una pujada sobtada que obliga a aturar-se sovint per esbufegar; en
arribar al cine, en mirar riu avall, hom s'adona de l'esplendídesa del
pla de Barruera i, en mirar aigües amunt, hom contempla la nova
estretor, pregona i imposant, amb què torna a desenvolupar -se !a
val], i fins es pot saludar el cim del Biciberrí Meridional, un dels pics
del Montarto de Caldes. Tot seguit s'arriba a les cases de Bohí, bo
i passant per' un pont d'obra la riera de Taüll, que davalla de Port
de Rus.

Horari: 9 h. 45 m.
Bohí. Bohí deu ésser poblat. si fa o Po fa, com Barruera; i és

de doldre l'estat lamentable de la resta dels murs í portal del seu
antic castell i de la pròpia església, tota mutilada, de la qual arnb
prou feines s'aprecia el vestigi del seu antic policromat. Compensa
aquest estat lamentable la visió del majestuós campanar d'Eríll-la-
vall, que hom veu a l'altra banda del riu; aquest campanar, de
forma lombarda, degué ésser construït tan alt com és per tal que
les campanes brandessin amb llibertat d'aire tant per al servei de
la religió com per al de la pàtria; i és per aquest campanar que
avui tota la contrada pren una gran senyoria, í aquesta senyoria,
associada amb la vegetació i amb les rialles al riu, fan el lloc
menys agrest i esquerp del que fóra altrament.

El camí, eixint de Bohí, passa al peu d'un pedró alçat cony a
record d'una Missió, i al peu d'una capelleta, í en molts indrets
torna a ésser enramat de boixos, avellaners i moreres, i guarnit i
embauniat per l'orenga, les roselles, l'herba de tall, les agrelles i la
camamilla borda, entre mil lierbes que no és possible ací enume-
rar. És un camí ben conduït, animat pel cant de les pantiganes, nom
que no sabein a quin altre correspon en la nostra nomenclatura, i
per la lleugeresa de les sargantanes que, en passar nosaltres, cor

-rerl a amagar-se. També corren per ací uns tàvecs malignes els quals
deuen haver picat alguna cavalleria que, segurament, ens precedeix,
tantes són les taques de sang que es troben. La val] es torna a es-
trènyer lentament, i ja torna a oir-se clara la rialla de] riu; men-
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trestant el camí, que des de Bohí faldeja la Pala de Taüll, va bai-
xant lentament, fins que ho fa d'una manera sobtada, per traves-
sar, per una palanca de troncs de pi, la riera de Sant Nícolau.

A l'altra banda de la riera, el camí puja, també, sobtadament,
fins passades les ruïnes d'una farga, que hi funcionà en altre temps,
i d'una casa que havia estat habitada pels carrabiners. D'allí en
amunt, el camí puja anés suaument i penetra decididament la vall
alta del Noguera del Tor, ací formada, a la nostra banda, l'esquerra
del riu, per la Solana del Campo, primer repeu de la serra deis
Cómolos, i, a l'altra banda, pel coll de Basco, pic d'Erill i estre-
bacions del Pedregana í Capseres de la serra despresa del Mon

-tarto de Caldes i divisòria del Tor i del Ribagorçana. La vall es pre-
senta força engorjada amb les parets dretes, altívoles, majestàti-
ques, clapades de bosc i invariablement esquerpes als cims. En les
immediacions del passatge de la Serradora (no cal aclarir el nom),
aflueix al nostre camí el que ve per la dreta del riu d'Erill-la -vall.
El paisatge és deliciós. Ací i allà, ombregen el caminal els primers
arbres deis boscos que hi ha al damunt nostre; el riu, no es cansa
de remorejar, i, a l'altra banda, hom admira el Saliente, el saltant
de l'aigua que ve deis vessants occidentals del Cómoloforno, un
saltant vertical, de molts metres d'alçària, tot escumós i, a ]'hora
del sol, tot tenyit de bells colors. Finalment, s'albira un edifici de
Caldes. Al cap de bella estona, es passa pel peu d'una capelleta,
i, seguidament, s'arriba a Caldes.

REGIÓ DB CALDES DE BOHÍ

Horari: 11 h.
Caldes de Bohí. Per anar a l'establiment s'hauria de passar el

riu per una rústega palanca de fusta; però, nosaltres prosseguim la
nostra marxa, vorera esquerra del riu amunt, per camí ja menys cui-
dat í, per tant, més rocós i dificultós, la qual cosa ens obliga a po-
sar més atenció en el caminar, precisament quan niés fantàstica és
la bellesa de la vall, més magnífics els boscos d'avets que poblen
ambdós vessants, més boniques les flors camperoles í més verdo-
sos els suculents prats que envolten el camí. Però, també ací i allá,
es comencen a veure esllavissades, formades d'enormes còdols
que, en desprendre's deis cims, han baixat com allaus i han cama-
trencat i ajagut, per a sempre, avets de soques gruixudíssi.mes. Per
bé que, a mesura que es va pujant, els arbres s'aclareixen í s'es-
pesseix la natura rocosa, encinglerada i feréstega, el camí continua
tot suggestiu, animat per la remor de 1'aígua del riu i la deis tor-
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rents que es van traspassant, i que procedeixen de Cómolos -Altes
i Cómolos-Bienes, algun dels quals es tan cabalós, que ha de pas

-sar-se per una palanca.
Ara, ja no és Inés que en les voreres de] riu í en les illetes que

aquest forma, on arrelen els arbres, com sí en el riu cerquessin
llur defensa, coni si el riu no fos perillós i no fos ell el que ha
trencat, no ja arbres, sinó els acantillats que donaven lloc a la
formació de quatre o cinc estanys, constituïts com una solució de
continuïtat del corrent, per tal de donar un bell encís a la contrada,
tant per la tranquil-litat de l'aigua en l'estany, cona en la seva ale-
gria en eixir-ne i saltar escumosa pels esmentats acantilats, bo i
formant una sèrie de salts, coni el que ja es veu ara, el de Cava-
llers, que tenim a tocar.

Cal aturar-se per contemplar el quadro, un quadro que mai
cap pintor no podrá estrafer. Aquí sí que es pot dir que la gorja
és formada de parets enasprades, descarnades i feréstegues, unes
parets que representen els torríons que sostenen precisament els
gegants de la vall, el Cómoloforno a l un costat, i Cómolo-1'es-
pada a l'altre; í no sembla sinó que el salt de Cavallers sigui
el seu enllaç d'unió í abeurador condígne; i no sembla sinó que
l'aigua, en adonar-se del seu paper, es destreni i es presentí
com una blanca cabellera estesa al vent. D'aquí el que nosaltres,
atrets per tan bella esplendidesa, en comptes de seguir el camí que
salva la resclosa de Cavallers amb una marrada de giragonses,
ataquem pel dret la tartera, per tal d'atènyer més aviat la resclosa,
al costat d'on salta el riu, i poder així contemplar a pler la fiera-
vena, i àdhuc, en guaitar aigües avall, poder admirar el panorama
de la gorja tancat al fons pel Pinar de Durro i tuc i serra d'Erili.

Horari: 12 h.
Estany de Cavallers. Es necesita una hora per a voltar aquest

estany; enmig del desolat semicercle muntanyenc que l'emmarca,
format per les descarnades estríbací.ons del Montarto amb un píc
que s'anomena Malo, i les estribacíons d'Estanys Glaçats i les de
Coma-l'espada, fa l'efecte d'una rosa d'hivern, un oasí en el desert
o bé un somni de la més pura fantasia. Quan la superfície de l'es-
tany no es veu atavellada pel ventijol, es veu animada pels cercles

que es formen en saltar les truites fora de l'aigua per caçar ¡nos-
quits, el seu menjar predilecte... Els banyistes de Caldes passen

ací unes hores delicioses...
El camí voreja la vorera esquerra del llac en contacte amb la
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seva platja, ja entre glevers, ja entre penyals, com si es volgués re-
cordar en miniatura els accidents de la costa de Garraf. Deixat en-
rera l'estany, el camí segueix una regió de bons glevers i, tot seguit,
entra al pla de l'Orri, creuat de reguerons amb què es descompon el
riu. Al costat mateix d'un d'aquests reguerons, barrejant -se ben tost
les aigües, brolla una font, la qual solament saben trobar els pas-
tors que han guardat ramats en la contrada. El camí, que s'ha en-
filat per la pujada que forma la capçalera del pla de l'Orri, emboca
llavors el pla del riu Malo, un pla de bellesa salvatge corprenedora.
A l'esquerra, a l'altra banda del riu, hom veu el Forat del riu Malo,
esboranc per on es precipiten les aigües orientals del Montarlo de
Caldes; a la dreta, hom veu l'Obac de l'Estany Negre, ratllat en un
indret, de dalt a baix, per l'escuma de l'aigua que davalla brunzent
i cridanera, i, enfront, home veu les Llastres de la Morta, una bar-
reja horrible de tarteres i penyes llises í, al semblar, completament
impracticables, i, noobstant, per entre elles passa el camí. És per
això que el camí, fins ara fressat, esdevé perdedor i cal cercar con-
tínuament els senyals amb qué el marquen els pastors: un pilot de
pedres posades damunt d'una roca ben visible. I això també vol
dir que el camí, tot í ésser de ferradura, és de tan mal passar com
les dreceres que poden fer-se; i hom no comprèn el per qué a cada
pas no es trenquen una cama els muls que fan el viatge a la Vall
d'Aran. Per entre tarteres, doncs, de còdols enormes, s'arriba a la
palanca per on el camí travessa el riu.

Horari: 13 h.
Palanca de les Llastres. El paisatge és desolat i trist, tot i la

cridòria falaguera de l'aigua. Des d'allí es comencen a veure, per
la nostra esquerra, mirant amunt, les testes del Montarto de Cal-
des. A la dreta tenim la barrancada d'Estany Negre, el riu de la
qual acabem de passar. Enfront, tenim les penyes de les Llastres,
per entre les quals s'esmunyen, encaixonades en vistosos saltants,
les aigües dels diferents riberals que baixen d'Estanys Glaçats o
Tumeneia. I el camí que ataca aquestes Llastres esdevé cada ve-
gada més recte, més abrupte i perillós. I és enmig d'aquest paratge
que un home, no sabent com desfer -se de la seva muller, la deixà
allí abandonada en ple hivern, quan la neu fa més difícil, sí no im-
possible, el trànsit. I, naturahnent, la pobra dona hi morí. I d'aquí
el noln que té el lloc: Llastres de la Morta.	 -

El camí va pujant en ziga-zagues pels llocs menys feréstecs, tot
practicant, però, penyes llises, ací i allí, grans tarterars. 1 cal aten-
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ció a no perdre el camí per tal de no perdre temps a cercar el por-
tell de tan enorme barrancada, des del qual, en arribar-hi, hom creu
que acaba de pujar d'un pou. Llavors, el camí es bifurca: un ramal
segueix amunt, enfront, cap a Port de Rius o Güellicrestada, que
s'ateny en dues hores de marxa, bo i seguint els repeus de tota la
serra d'Estanys - Glaçats o Tumeneia. L'altre ramal, el que seguim
nosaltres, tomba, a la nostra dreta, í s'enfila per un ferm pujant, per
bé que ja no és difícil, perquè es pot aprofitar el pas per alguns gle-
vers que comencen a realegrar el camí, el qual es presenta encara
massa salvatge i enclotat. Finalment, s'arriba al portell d'aquesta
segona barrancada, des d'on s'assoleix tot seguit l'Estany Negre.

REGIó LACUSTRE

Horari: 14 h
A l'Estany Negre no és difícil de trobar, a l'estiu, algun cam-

pament d'alpinistes, com a gran centre que és d'excursions, i
lloc arrecerat i altament suggestiu. Aquell estany sembla un nin
abandonat a les grapes d'uns que fossin gegants i assassins. A les
seves aigües s'emmirallen, a la seva vorera esquerra, els espadats
verticals que, des de l'estany, pugen als cims de Cómolo•espada,
a una alçària que hom diria que arriba al cel. La seva vorera
dreta queda aclofada pels sapats repeus de la serra de Set- Lloses
o Ribereta i les crestes del Travessany, i encara per la niés llu

-nyana mola de Colomers.
El camí, que corre gairebé a tocar l'estany per la seva vorera

dreta, es decanta, a la nostra esquerra, en pujants continuats i ben
encatifats de verdosa gespa, en la qual abunda la regalèssia. Quan
el camí es perd en aquesta luxuriosa gespa, llavors cal seguir i pu-
jar en direcció a la serra de Travessany, serra inconfundible, per-
qué, com ja s'ha fet notar, és una serra que s'entravessa, que es
desprèn d'una de les limítrofes del circ de l'alta conca del Tor, i que
penetra, d'Est a Oest, dins d'aquest circ com una península dins de
la mar. És una serra esvelta i dentada, que fa de mare i que sembla
que vetlli els cinc estanys del seu nom, redossats a la seva ombra.

El camí, passa per entremig d'aquests estanys i àdhuc s'enfila
pels propis peus del vessant Nord de la serra del Travessany quan,
deixat, a la nostra dreta, un camí que mena a la regió de Culieto,
hom ha de sortejar els acantilats que fan de paret i la vorera esquer-
ra de l'Estany -gran, bonic estany alimentat tothora per l'aigua de
dos barrancs. Poc després d'haver deixat enrera aquest estany, el
camí entra dins d'unes extenses llastres llises, on cal seguir escru-
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polosalnent les fites posades pels pastors, sota pena de desorien-
tar-se, com s'hi ha desorientat i ha tingut de retrocedir la major
part de la gent que no ha sabut per endavant que el port de Caldes
es troba a l'esquerra, mirant amunt, de la primera collada que
forma la carena que, en direcció Nord, davalla de la cresta de Tra-
vessany, en ulla depressió que aïlla completament aquesta serra.
Nosaltres arribem al port de Caldes, només que per saludar-lo,
saludar la vall que mena a Tredós i fixar i tancar el nostre horari.

Horari: 15 h. 30 in.

De manera que hem estat 10 hores i mitja per recórrer tota la
vall del Noguera del Tor, i ho hem fet ala!, ala!, constantment, í no
hem parat només, si ha calgut, que per esbufegar; es per això que,
per descansar i reposar les forces, podem enfilar-nos ara a qual-
sevol eminència dels repeus de la serra de la Ribereta i admirar,
bo i ben asseguts, la magnificència d'aquella alta conca. Heus ací
el que escrivírem:

ALTA CONCA DEL NOGUERA DEL TOR

La primera cosa que fereix l'esguard, és veure tots els cims ta-
llats a pic, i llurs marxapeus mancats de tota vegetació, en especat-
cle que fóra monòton i depriment si la vintena d'estanys que es for-
men en la regló no fessin talment com els infants, que fan el mateix
que els grans, això es, no reflectissin en llurs aigües i no estrafes-
sin les actituds hieràtiques d'unes muntanyes que no tenen altre mè-
rit que ésser gegantines, a l'istíl dels rics per herència, necis i pre-
sumits, sense altre mèrit que haver nascut després de llurs pares...

En substitució de les antigues geleres, en aquests moments (en
ple juliol) no es veuen més que algunes congestes arrapades als
barrancs que les sostenen, com les eures a les parets...

La regió de pasturatges, en comparança amb la grandària de la
contrada, és esquifida, per bé que és compensada per la qualitat

de l'herbei suculentíssim...
Els camins, tot i que són de ferradura, són camins destartalats

í feréstecs; quan no es perden per entre l'herbei, es perden en els

roquíssers i, majorment, en les llastres polides í relliscoses...
Aquests camins que per a L'home representen una tara de] pai-

satge, per a la natura no fan més que confirmar el que vol ésser

aquest paisatge: un paisatge imponentment salvatge, i, com a tal,
imponentment atractiu.

Tenim ací, a Ponent, tot el Montarto de Caldes, sapat, fornit,
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curull de pics, sense poder averiguar, d'ací estant, quin és el més
alt, tota vegada que el més alt, el Cómoloforno, sembla més baix
que el Biciberri Meridional i a igual altitud que el Biciberri Sep-
tentrional.

Tenim, al Nord, la serra d'Estanys Glaçats, Tumeneia, que es
presenta encinglerada amb canals dretes í esfereïdores, tan impos-
sibles de practicar, que fan inaccessibles els cims. I no obstant,
un d'aquests cims fou escalat per Harlé, segons diuen les cròni-
niques, per bé que tenim entès que ja havia estat escalat pels pas-
tors de la contrada, sinó que aquests no tingueren tarja per dei-
xar-hi ni tribuna on publicar-ho.

Tenim encara en la predita direcció el Montarto d'Aran, el
qual, des del nostre punt d'albir, és ben poc airós, boterut i inig
decantat a una banda, com si li pesés més el cap que els peus i
tingués ganes d'ajaure's.

Tenim a l'Est la serra de Set Lloses, Ribereta, serra compara-
ble a aquelles dones de casa, polides í feineres, però ensems tan
modestes que sembla que les coses de llur jurisdicció llueixen per
elles mateixes, cons si no rebessin llur alè. Així aquesta serra, la
niés baixa de les del circ, dóna el contrast í fa lluir les altres, parti-
cularment la de Travessany, l'ofici de la qual, com un xicot eixerit
i xistós, és donar ànima a la contrada, encara que la divideixi en
dues: la nostra, la que estem nosaltres, pròpiament dita de Caldes,
i la de Culieto, formada, enllà del Travessany, per la serralada i
tuc de Colomers, que d'ací no veiem, i per la serra dels Cónmolos,
que tanca el circ pel Sud, serra de la qual veiem destacar el
Cómolo-l'espada i el pic del Serradell, un portell del qual dóna
aigües a l'estany de la Llebreta, de la ribera de Sant Nicolau.

I encara, entre Sud i Oest, per l'esvoranc de la gorja del No-
guera del Tor, veiem allà baix la serra d'Erill i Coma Minyana, ]es
quals se'ns figuren, en contrast amb la desolació que ens envolta,
una mena de terra de promíssíó.

Finalment, per donar idea de l'extensió de la comarca, i prenent
per base i punt de partida l'Estany-Negre, on podríem suposar que
estem acampats, diguem el nostre horari per a escalar els cims
més importants: a Port de Caldes, com hem dit, una hora i mitja;
al cim de Colomers, tres hores i mitja; al cim del Serrader, quatre
hores; al cim de Cómolo-l'espada, quatre hores; al cim més alt de
Set- Lloses, tres llores; al cim del Montarto d'Aran, tres hores, í al
més meridional d'Estanys-Glaçats, tres hores.

És quelcom difícil, no obstant, d'assenyalar itineraris per a
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aquestes ascensions. Caldria conèixer la comarca com els pastors;
i encara, entre ells, trobaríem parers diferents. És molt gran aquella
comarca, i d'abrupta, és com un laberinte; per tant, costa molt
d'ensopegar, diguem, el camí més fácil o menys perillós. Per nos-
altres mateixos, podem dir que moltes vegades hom creu trobar
un passatge que sembla fet a propòsit per escursar l'itinerari i,
precisament, resulta un passatge que mena al caire d'un cingle es-
fereïdor. De vegades, practicant tarteres, hom s'esglaia de valent
quan creu ferina una roca que es mou com una balança i que s'a-
guanta com per un fil. D'altres vegades, hom comença una canal
ben faedora i resulta que a mig aire es redreça, s'allisa i es fa im-
possible. Àdhuc, per abreujar camí, hom ataca pel dret una pujada,
bo i pensant fer-la niés ràpidament, i el que passa és que quan s'ha
assolit el cim hom s'adona de la gran marrada que ha fet i del temps
que hi ha perdut. Diguem-ho clar: que se'n fan de cansaments
inútils! i ququantes d'angúnies es passen, que amb un bon guia no
es tindrien de passar...; així, per exemple, quan hom es troba en
un lloc sense sortida, per efecte de no gosar davallar pel lloc ferés-
tec que ha pujat, o bé quan us envaeix una maltempsada que esma -
perd, o bé quan us envaeix la boira que fa perdre de debò, o quan
correu el perill d'una insolació que us pot deixar sense sentits...

Diem i particularitzem això, perquè nosaltres mateixos ens hi
hem trobat, i perqué no volem enganyar ningú ni volem que s'hi
trobi ningú per culpa nostra, per haver presentat planera i faedora
una cosa que, en més o en menys, dista molt d'ésser-ho. És per
això, que ens absteniu] de detallar les ascensions fetes; i és per
això que tornen a aconsellar ]'ajut d'un guia, i encara, si el que
el vol utilitzar ja està avesat a no sentir el buit de l'abisme, si sap
grimpar i petinar, i sí té el cor i el pulmons fets a prova de bomba;
perqué es tracta d'escalades per llocs tallats a pic, practicar res-
salts í coronises, patinar per la neu í saltar per entre blocs enor-
mes; és a dir, convertir o aixecar l'excursionisme al pur alpinisme,
branca reservada als atletes, als homes braus í forts com els es-
portistes de muntanya del CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA, els
quals han acampat més d'una vegada a Estany-Negre, i, sense cap
guia, amb el mapa í la brúixola solament, han escalat aquests cims.

És per això, de consegüent, que nosaltres deixarem ara el fer
de guia i suprimírem, tot i recant-nos força, una pila de detalls en
l'ascensíó que ens cal fer al Cónioloforno, ascensió que creiem
necessària, ahnenys d'apuntar, com un tribut a retre al gegant de
la contrada, per tal de donar idea de la desolació d'aquells cines
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i completar aquesta monografia, que és solament de presentació,
amb un aspecte que forçosament s'hi trobaria a mancar...

AL CÓMOLOFORNO

Com que en recórrer la vall, per bé que llunyans, hem vist els
aiguavessos orientals de] Montarto de Caldes, si pugem el Cómo-
loforno des de Caldes en podrem veure els occidentals i conèixer
més completament la conca del Tor. Per a fer l'ascensió al Cómo-
forno des de Caldes, es necessiten unes cinc hores. Se surt de Cal-
des pel camí de la font de] ferro de la muntanya, camí que comença
al peu de la centraleta elèctrica proveïdora de la illuminació de Cal-
des, situada poques passes més amunt de l'hotel, í moguda hidràuli-
cament per mitjà d'un rec, la construcció del qual és com les d'in
illo tèmpore, particularment el tram que precedeix el salt, un tram
de fustes mal engiponades, de poca eficiència i trista visualitat.

A les primeres de canvi, el camí s'enfila sobtadament en ziga-
zagues més o menys pronunciades, ja per entre bones extensions
d'herbei, ja per entre un gran esllavissament de roques, estès al
costat esquerre del bosc de Caldes, i, finalment, per dins d'aquest
bosc d'avets centenaris, entre les ginesteres, arsos, aranyoners i
avellaners, que lí completen la boniquesa.

Això vol dir que el camí, mirant la muntanya, de primer es de-
canta cap a la nostra dreta i, ja enfilat força amunt, tomba cap a
la nostra esquerra per tal de travessar l'esmentat bosc protector
de les edificacions de Caldes. Quan arriba a la carena divisòria de
la vall pròpia de] Tor i de la que aneni a visitar, llavors es redreça
pe] costat ençà d'aquesta carena fíns que, poc més amunt, la re-
munta i entra a la nova vall per damunt del Saliente, salt que el
bosc priva de veure, però no d'oir-ne la remor.

Aquesta nova vall, des del Saliente fins al Tor, és un enorme
despenyader, que commou per la seva feresa, i, des del Saliente
amunt, es presenta tota tancada, bella, manyagoía, per bé que bon
xic aclarida d'arbres, en compensació de la qual cosa es veu ale-
grada per la remor de les aigües i poblada de sucós herbei, enmig
del qual, ací i allà, jeuen escampats grans blocs de roca baixats
d'ambdós vessants i dels espadats que tenim davant nostre al
capdamunt de] pla que aneni practicant.

El paisatge és bell i, .er raó de la seva alçària, potser més bell
que les més significades reconades del Noguera de] Tor, puix, en
una clariana del bosc, hem vist allá, al lluny, el Pinar de Bohí per
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sota de la nostra altitud. Això ens anima per a arribar a la font de
l a Cabana, d'una aigua les virtuts de la qual no sabem capir, en
heure notícia que els pastors no en beuen per massa forta. Hem
fet una hora í mitja de camí.

Deixem el camí que mena a la font del ferro de la muntanya, i
comencem a practicar l'altívola resclosa dels Estanys-Bessons
(Gèmena), per entre tarteres i espadats, bo í utilitzant camins que
no arriben a camins de cabres. Per la nostra esquerra, tot pujant,
sentim rondinar l'aigua que es despenya en cascada escumosa i
llarguíssima. Anem pujant penosament; arribem a un replà on es-
bufeguem una mica i, reempresa la marxa, a la poca estona asso-
lim el primer dels Estanys-Bessons. Com sempre, ens sobta aqueall
aplega d'aigua tranquilla, innocent i riallera, enmig de la desolació
que l'envolta. A un centenar de metres amunt, a la nostra dreta
pujant, albirem la balma que serveix de refugi en cas de necessitat
i àdhuc per passar la nit de la jornada quan es puja el Cómolo-
forno, per tal de fer menys fatigosa l'ascensió.

Continuem pujant per l'esquerra del corrent d'aigua de l'altre
estany, sense que es millorin les condicíons del camí. Arribem i
deixem tot seguit a sota nostre el segon estany-bessó i, després
d'una hora i mitja més de camí, ens enfilem encara fins a assolir
un contrafort, des de] qual hom domina l'estació lacustre, inclosos
els estanys glaçats que veiem al fons de la clotada. Des d'aquest
punt admirem àdhuc i ens corprèn la feréstega comarcada, limi-
tada pel Cómoloforno, el Biciberri Meridional, coll i cim d'Avella-
ners i el Capseres (Punta Senyalada).

Fins ací, darrerament, hem hagut de practicar una tartera de
blocs enormes, però, en endavant, ja tot són tarteres i més tarteres
i córrecs i més córrecs, tots alts i verticals. Ara, cal ben assegu-
rar-se de l'estabilitat de les roques que es tramunten; ara, cal ben
saber que, dels dos pics que tenim al davant, el Cómoloforno és el
de més a prop nostre, i ara cal, assegurada l'orientació, anar a tro-
bar el córrec o canal central que davalla del pic, precisament per-
qué és el Lloc de més fàcil pujar. Hem fet una altra hora de camí, i
amb una altra hora més, bo i pujant amb paciència i á poc a poc,
arribarem al marxapeu que es forma abans del cim. Des d'allí
s'assoleix el cobejat cim en ben poca estona.

Si s'ensopega un dia clar, l'ascensió al Cómoloforno deixa un
inesborrable record. De primer antuvi, quan hom s'asseu per re-
posar i mira el fons de les valls, s'encanta contemplant aquell verd
negre dels boscos, aquell verd clar deis prats, les lluïssors de l'ai-



LES VALLS DEL FLAMISELL	 323

gua, els diversos colors de les roques que van del cendre al roig,
i tot aquell terrer trencat, feréstec, que sembla absolutament inn-
practícable. I quan hom s'aixeca, per tal de mirar el panorama que
d'allí es domina, com sigui que es tracta d'un pic de inés de 3.000

metres, hom es xopa d'immensitat, hom no sap esbrinar quin punt
cardinal és més superb, perquè pertot arreu hom veu testes i niés
testes de muntanya, d'una forma í altitud infinites, però bo i for-
mant un conjunt harmònic, com els caps dels fusells en una for-
mació militar en marxa.

Al Nord, tenim el septentrional dels Biciberris indòmits i altius
fins al punt de voler-nos igualar en altitud; veiem les muntanyes
d'Aran, la serra d'Estanys Glaçats (Tumeneia), i el Montarto d'Aran,
ja tan coneguts nostres com els ports de Rius í de Caldes i el tuc
de Colomers, enllaçat amb la serra dels Cómolos, la qual tenim a
l'Est. En aquesta direcció situern les muntanyes d'Espot i Capde-
lla, i les de Llevata í de Rus niés a 1'Sud -Est. A segon terme, vers
el Nord-Est, albirem el pla de Beret i el port de la Bonaigua i,
enllà encara, la Pica d'Estats, les muntanyes d'Andorra i no sabem
si el nostre Puigmal, perquè no el podem distingir bé.

Al Sud, tenint la perllongació de la pròpia serra que trepitgem,
quan pel coll d'Avellaners es dirigeix a separar el Tor del Riba-
gorçana, els pics de la qual ja no cal anomenar; precisem, però, en
aquesta direcció, les muntanyes de Bohí i el Cerví, i, niés lluny en-
cara, el Montsec. A l'Oest, per la banda d'Aragó, endevinem el
Turbon, i, per la banda de França, entre els grans massissos que
hi albirem, els plans de Tarbes; i no cal dir com es veu de gallarda
i magnífica la Maladeta amb el seu punt culminant, Aneto.

El Cómoloforno és un mirador tan esplèndid que no sabem
com ponderar-lo. Reca de deixar-lo, puix envaeix tot seguit un
fort enyorament. És tan bonic, és tan gustós veure d'un sol cop,
a vol d'ocell, gairebé tota la terra nostra...l Però, tot seguit, nos-
altres ens aconhortem en pensar que a l'endemà podrem veure i
seguir un dels inés bells paisatges de la nostra terra, la ribera de
Sant Nicolau.

LA RIBERA DE SANT NICOLAU

Será pecat; però, en aquests moments, nosaltres envegem de
tot cor la ploma dels nostres millors prosistes, no per por, sinó
per la seguretat que tenim de desfigurar amb la nostra descripció

una de les meravelles de Catalunya: la ribera de Sant Nicolau.
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Horari: les 5 en punt.
Ens trobem, del camí de Bohí a Caldes, en la palanca que tra-

vessa la ribera de Sant Nicolan. Donem una ullada al Pinar de
Bohí, al Pinar de Durro i muntanyes d'Erill. Ens cau la cara de
vergonya de veure com es perd, com una cosa inútil, l'aigua de la
font del Ferro, una de les fonts medicinals més importants que
const n al catàleg de Caldes. Deixem aquesta font í, per l'esquerra
del rieral comencem a pujar la xamosa i pintoresca vall pirenenca.
Trobem tot seguit la font d'Espligó i un ben escaient passatge de
la gorja, format per Ribes Blanques, a l'altra banda del riu, i, a la
nostra banda, per les Llastres d'Espligó. El camí es tot pedregós,
però envoltat per boixos, roures i pins. La gorja zigzagueja i, a
cada revolt, es presenta més magnífica.

En donar esguard al tuc (le Bony - blanc, situat amunt de la nos-
tra riba, passem per una palanca a l'altra banda del riu i seguim
per la seva riba dreta, des don veiem allargar -se l'horitzó en bella
perspectiva, i més en aquesta hora que el sol ixent ens ve de cara,
cus enlluerna una mica i enlluerna inés el paisatge bo í donant-li
entonacions que enamoren. Una ferma pujada ens allunya del riu
i la manca de la seva remor ens ve compensada per les flors es-
badellades dels prats, i per la rosor dels camps de sègol i ordi a
punt de segar. Arribem a les Molinos, al peu de la Solana i pago

de Bohí, de l'altre costat del riu, on un incendi, de fa poc, deixà la
terra trista i inés tristos els bohínesos. Baixem ara a trobar el riu,
com sí tinguéssim por de perdre'l; trobem la cabana de Peí, veiem
la primera esllavissada que entristeix el terror, i admirem per con-
tra un extens panorama emboscat í enquadrat per les estrebacions
del Bony -blanc, Campo, Serrador, Pletamala i Aiguerri. Passem
per la borda dels Casos i, per reconades plenes de vegetació, anem
pujant uns contraforts les arrels dels quals recolzen en el riu, ara
allunyat de nosaltres. En ésser dalt del contrafort, gorja avall, sa-
ludem encara el tuc d'Erill, la coma Minyana i el Pic Forcat, i, se-
guint avant, travessem el barranc d'Aiguerri, per on davalla un
torrent anomenat també de Sant Nicolau, a poques passes del qual
hi ha bastida una capella dedicada al Sant d'aquest nom, al costat
de la borda o cabana de Ramón.

Horari: 6 h.
Si no fos que presideix la contrada el-gloriós Sant Nicolau,

nosaltres diríem que el paisatge que envolta l'estany de La Lle-
breta i el propi estany que tenim a tocar, foren fets per man-
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síó i esplaí de les bruixes de les nostres llegendes. Potser ens ho
inspirà aquell matí fresc i gemat com una rosa. El cert és, que tro-
bàrem el paisatge tot recòndit i tot ponderat, encara que l'estany
sigui quelcom xic en relació amb les muntanyes que l'arreceren i
s'hi emmirallen, si és que, com a tirans, no l'empresonen i no trae-
ten d'anihilar-lo, perquè els esperits de les muntanyes també de-
uen tenir passions i baixeses. Però, no; perquè són les pròpies
muntanyes les que donen l'arbreda que fecunda l'estany i els prats
que l'embelleixen, les flors que l'embaumen i aquella cascada del
Toll del Mas, que tant l'alegra, cascada per la qual l'aigua que ar-
riba i es despenja, remoreja un cant etern í es desfà en subtil pol

-sini per tal que s'hi trenquin els raigs del sol i s'hi albirin visions
lluminoses i conats de cèliques aparicions. I per fer la cosa més
versemblant, fins els cims de Pletamala i Serrader apareixen des-
carnats í feréstecs, no solament amb el fi de demostrar que al món
no hi ha res perfecte, sinó també per evitar amb llur posat salvat-
ge les mirades indiscretes que podrien donar a la contrada per
dalt de les serres respectives, la gent de Taüll, per la nostra dreta,
i la gent de Caldes, per la nostra esquerra. Per la serra i per la
Pala de Morrans, que tenim al davant, no hi ha perill de mirades
indiscretes, puix que a l'altra banda s'enlairen majestuoses les
alteroses serres de divisió dels Nogueres, el Pallaresa i el Riba

-gorçana.
El camí, baixa a tocar ]'estany, passa el torrent del Serrader,

procedent dels tres estanys que es formen ais repeus de tal pie, í co-
mença la forta pujada parallela a l'altíssima cascada del Toll del
Mas. El pujant cada vegada es fa niés ferm per entre les penyes
que han barrat, en aquest indret, el pas del riu. D'ací estant, ve-
iem, en la riba esquerra, bedolls i albes, faigs i avets; per la nos-
tra banda fins s'acaben els boixos, i, no obstant, entre les penyes
brolla tranquil.la la font del Sant Esperit. Més amunt trobem el
prat del Sant Esperit, el qual recolza damunt de grans roques í
espadats entre els quals s'esmunyen les aigües del riu. Des d'a-
quest lloc saludem el Mussolers, ja conegut nostre des de la vi-
sita a Capdella. Ací, la vall s'eixampla una mica; i ara ens cal sal-

, var un enorme penyasegat i, per salvar-lo, tenim d'allunyar -nos
tant del riu, que ja no oïm la seva remor ni ens és possible d'al-
birar la seva vorera esquerra, que abans vèiem atapeïda de bosc
en una bellíssima reconada que es forma en la muntanya dita deis
Llacs. El que albirem ara són els hòrrids tarterars del Pletamala
que ens amenacen constantment; el que ens envaeix ara, és el si-
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lenci, solament trencat pels nostres propis passos; el que ens mo-
lesta ara, és un ventijol, i no pas per fresc, sinó perquè sembla que
ens doní una certa melangia al cor, cony si provingués de terres
tristes. Finalment, comencem de planejar per uns bons prats, cla-
pats, però, de rocam; i tot d'una, tornem a oir amb alegria, l'ale-
gria del riu, encara llunyà; però, ja ens hi apropem a poc a poc i
ja el tornem a retrobar en el renomenat paisatge d'Aigües Tortes.

Horari: 7 h.
Feliç estigué el qui batejà la contrada amb aquest nom d'Ai-

gües Tortes, perquè és un paisatge on el riu s'esfilagarsa i es desfà
en mil trossos, cadascun dels quals es mou com si s'hagués etn-
borratxat, bo í fent esses i tintines, bo i ficant -se desvergonyit ar-
reu, í bo i portant arreu, però, un alè fecundant. D'aquí que, en tota
la planada, que fou abans un grandiós estany, s'hagi establert un
parc no tan uniforme com els creats pels homes, però infinitament
més variat, amb parterres de tota llei, ombrejats per arbres cente-
naris i encatifats per molsut herbei, d'un verd ben pujat de color.
Així com el paisatge de l'estany de la Llebreta és d'una bellesa
monacal, que cerca abscondir-se, la d'Aigües Tortes fa cara al vent,
al sol i a la immensitat, i representa l'alegria del viure, malgrat
els vituperis que l'amarguen. Així, els vituperis de la contrada són
les enormes esllavissades que ixen de la gola del Pletamala, for-
mes de blocs de pedra, per sort niés envejosos que potents, que
sembla que vulguin acabar d'un cop allò que ningú no podrá mai
per mai acabar: la vida. Així sembla que ho entenguin les altres
muntanyes que formen el clos d'Aigües Tortes, que són els darrers
estreps de Bony-blanc, les muntanyes dels Llacs, el Bony del Gra

-ller, Mussolers, Morrans i Bellui; totes elles, no solament sembla
que bressolin la contrada, sinó que formin la muralla que li de-
fensa la vida.

El camí, des que emboca el pla d'Aigües Tortes canvia de direc-
ció i marxa vers el Nord, sempre pel faldar estripat del Pletamala,
entre roquissers de tota mena. Quan el riu s'unifica és quan dei-
xem Aigües Tortes i entrem, després de petit revolt, al pla de la
Molina, des del qual veiem els estreps de Contraíg, que són els que
fan 1'esqueneta al gran tuc de Colomers. Passem, encara, per un
altre planell i albirem un dels pics de Portarró d'Espot, que tenim
a la nostra dreta, a l'Est. És en aquesta direcció, en gran revolt
pels prats d'Aigua-d'ací, que comença a marxar el nostre camí, i
passem pel costat d'un forn de pega, que ara no funciona, i bevem
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aigua de la font del Forn, la qual neix prop del riu enmig d'un tar-
terar. Per fi, travessem el riu, sense dubte per ésser massa esquer-
pa la seva vorera dreta en el pujant que forma la resclosa d'Estany

-Llonch. Bé prou esquerpa, per la mateixa causa, és la seva vorera
esquerra, la qual cosa obliga a pujar la baga d'Estany-Llonc (un
cop travessat el ríu per un planell on aquel] es divideix en dos
brancalls), per la carena d'un grop muntanyós i per un camí que
eus allunya del riu i que es presenta dolent (le debò: ací, trencat
pels córrecs; allà, barrat per les soques d'uns arbres caiguts, víc-
times de les malvestats de la naturalesa, í, més enllà, talment pen-
jat d'un espadat, en un mal pas feréstec i esporuguidor. Hem anat
així salvant la resclosa de l'estany, í, per entre les clarianes del
bosc, ja veiem lluir les seves aigües, a sota nostre. Al cap de poc,
arribem al capdamunt d'Estany-Llone.

Horari: 8 h. 30 in.
La contrada d'Estany -Llonc és superbament bonica, però, en

relació amb l'altitud en qué es troba, és tan insòlitament extensa,
que hom queda ultra sorprès, tot deprimit. Fa l'efecte que hom es
troba en un esplèndid i grandiós edifici, però deshabitat í desmo-
blat, i que l'estany sigui un mocador que algun gegant hi hagi per-
dut. Però, mirant-ho bé, l'estany es podria comparar millor amb
uns rosaris voltats de lluentes eines contundents; ací, aquestes eines
són l'herbei d'aquella inclinada coma, tan perillosament relliscós
quan fa sol com quan plou; el bosc que acabem de deixar, ombrívol
a posta per amagar els trencacolls del camí; els cims de] circ, que
semblen lleixes d'un guarda-vaixelles, totes guarnides de papers de
colors i que no són més que coronises de roca que esperen l'hora
de desprendre's i aixafar i colgar-ho tot. En aquesta contrada, en fi,
el sol del migdia esberla el cap, al pic de la nit el fred congela, i en
dies de tempesta, si t'ajeus, l'aigua se t'emporta, si et poses sota
un arbre, un llamp et mata, i sí, atordit, vagues a la ventura, et
despenyes... (Senyor, perquè allí no hi ha d'haver un refugi.... ?). La
contrada d'Estany -Llonc sembla representar la realitat de la vida.

El camí, des de la vorera esquerra de l'estany, es decanta una
mica cap a la nostra dreta, travessa el torrent de Peixerani i s'en-
fila sobtadament a cercar la carena que divideix la comarca de
Peixerani de la d'Estany - Llong. S'assoleix aquesta carena en la
pleta d'Erdo i, llavors, el camí va pujant carena amunt, ara pel
vessant de l'una í ara pel vessant de l'altra comarca, fins a trobar
la coronisa precursora del cim que hem de surmontar pel vessant
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de Peixerani. El camí passa per damunt d'aquesta coronisa gairebé
planejant, torna a la comarca d'Estany -Llonc, fins que travessa la
riera central de l'estany, i llavors, girant per la nostra dreta, se-
gueix la vorera dreta d'aquesta riera, i s'assoleix el Portarró
d'Espot.

DES DEL PORTARRÓ D'ElSPOT

Horari: 9 h. 30 iii.
En aquest horari se suposa que no hem reposat gens. Cal que

ho fenc ara, i més que per res, per esvair la depressió haguda men-
tre estàvem al peu de l'estany; puix que ara, en contemplar-lo des
del cim de la coma, produeix una emoció agradosíssima. L'estany
sembla una turquesa gegantina, molt més brillant que l'opac i trist
Estany -Rodó, situat sota Colomers, a la nostra dreta, i molt més
brillant que l'Estany- Coma-d'A-Mitges (1), a la nostra esquerra,
que vol representar una maragda, però tota entelada. I com con-
contrasta tot el clos aglevat d'Estany -Llonc amb la feresa del de
Peixerani, format pel pic de Subernulls, tossal de Conia-d'A -Mit-
ges i serra de Cortiselles, clos que llinda amb Capdella, comarca
amb la qual es comunica per la collada dels Gavatxos... El paisatge
és esplèndid; i, en nosaltres, aquest Subernulls que tenim a dues
passes, a la nostra esquerra, i aquest Colomers i Serrader que te-
nim a dues passes a la nostra dreta, ens inspiren bons records de
Capdella i de la regió de Culieto del Noguera del Tor. A més, gai-
rebé ens fem tu per tu amb el Serrader i el Pletamala, i, allá baix,
veiem les muntanyes de Barruera, i, més enllà, fins i tot descobrim
el Turbó de les terres aragoneses...

A MANERA D'APÈNDIX

Ah, quant ens recà de deixar aquest mirador i àdhuc d'liaver de
dir l'adéu-siau a tan belles terres, sense haver pogut visitar la Ma-
ladeta i efectuar l'ascensió a Aneto, segons era el nostre primer
propòsit! Perquè llavors era l'hora de tornar a casa. I partírem tot
melangiosos, i amb el cap cot anàrem practicant el Portarró d'Es-

pot; però, quan des del port miràrem la vall oposada, ens pal
-plantà una esgarrifança d'emoció: un sol de prop del migdia illu-

(1) Coma-d'A- Mitges, vol dir que el pasturatge d'aquesta muntanya el tenen a mitges

els pobles d'Espot i de Bohi.
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ENCANTATS

ÇIx. A. Afl,

CAMÍ DE SANT MAURICI. PORT DE RATERA AL FONS
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minava tots els cimals de l'alta Catalunya en espectacle magnífic.
No tinguérem prou ulls per a esguardar-lo, ni ací escau ara, que ja
hem finalitzat la nostra excursió oficial, detallar -ne els pics o enu-
Inerar, almenys, els principals, d'altra part ja esmentats quan pujà

-rem el Cómoloforno. El fet és, que la cosa cus llevà les recances que
teníem i ens donà ànini per a trobar passador el camí dolentissim
que, per córrecs secs í tristos, gairebé verticals, anàvem seguint.
Sembla que hom respiri quan, bon tros avall, es tr oba algun agle-
vat i el primer filet d'aigua que travessa el portell d'un extingit esta-
nyol; però, una i altra cosa són cum una illusió, puix que el cainí
baixa ara desesperadament per una carena dreta, rocosa i llarga
conc si no s'hagués d'acabar mai més. Ens hem decantat sempre per
la nostra dreta, no preocupant -nos de la comarcada (le Ratera (l Es-
pot, que cau enllà de la nostra esquerra; i ara, ja ben a la dreta, ve-
iem desenrotllar-se el nostre camí en un extens revolt, acabat el qual
travessen una riera; tornem a baixar en un altre revolt, travessem
par una palanca una altra riera i, a poques passes, al cap d'una hora
d'haver sortit del Portarró, arribem al famós estany de Sant Maurici.

L'ESTANY DE SÀNT MAURICI

Hom diu que l'estany de Sant Maurici es formà en una nit, i
que al matí següent tota la contrada s'embadalí davant de tan su-
perba com inesperada bellesa; però, els que niés s'embadaliren fo-
ren els pics de la serra a l'ombra de la qual s'arredossà l'estany.
Aquells pics tant s'encantaren, que es quedaren, i estan encara, en-
cantats... I d'aquí el nom d'Encantats que tenen.

Nosaltres no ens encantàrem; però restàrem bocabadats da-
vant d'aquella serra que es banya els peus en l'estany i s'hi enuní-
ralla i el guarda i el vetlla com l'espòs a l'esposa. Nosaltres, cus
corprenguérem davant del bosc de pins i bedolis que envolta les -
tany i l'emmarca i el defensa dels embats de la naturalesa. Nosal-
tres, admiràrem, i miràrem de no colltòrcer, aquells xamosos cla-
vellets de pastor en plena florida que ornaven l'herbei dels voltants,
catifa esplèndida que l'home, tot i les seves creacions, no ha sabut
encara igualar. Oh, i coni ens féu somniar aquella aigua de les

-tany, tota tranquilla, tota afable, tota poética i tota silenciosa, en
competència amb l'aigua que salta per les barrancades, escumosa
i salvatge) Oh, i coni envejàrem la sort d'aquells feliços mortals,
que, al redós de l'estany, en sengles tendes de campanya, vivien
la vida de la naturalesa, sadollats d'aire, de sol i d'immensitat. Els
veiérem tan contents, tan alegres i satisfets que amb prou feines
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ens tornaren la nostra salutació; i és perquè, quan s'és feliç, qui es
recorda que hi ha infeliços pel món? És que allí revivia l'Arcàdia;
allí, les distincions socials eren reduí3des a la mínima expressió;
allí, mentre els uns barquejaven i pescaven truites a l'estany, els
altres anaven de cacera; i se'n veien d'altres d'ajaguts a l'ombra
dels arbres, bo í formant rodones, i també mantenint animades con-
verses; algun que llegia i que, potser, escrivia versos, s'estava asse-
gut en una niargenera, on una roca li feia de respatiler,i uns altres
recorrien aquells alts cimals, potser en excursions d'estudi, potser
en excursions d'emoció... Nosaltres, finalment, imaginàrem que a
l'hora del capvespre tots aquells afortunats mortals es reunien
com en cònclave per tal de contar-se la història del día i sentir,
tots plegats, l'alegria del viure, que és l'alegria dels infants, i po-
sar-se, com els infants, a picar de peus, a ballar sardanes, a jugar
a jocs de prendes... i després, en recollir-se cadascun a la seva
tenda, dormir un suau, tranquil i beatífic son.

Ens costà Déu i ajuda deixar l'estany de Sant Maurici i donar
l'adéu a la serra deis Encantats. En sortir-ne, finalment, veiérem,
a la nostra esquerra, els Espatllers i Solana d'Espot; trobàrem
la capella i font de Sant Maurici, i, més avall, la font d'Espatllers,
situada enmig d'un pla; per una palanca, passàrem a la vorera
dreta del riu; entràrem i recorreguérem, una bella estona, una més
bella boscúria, í en eixir-ne, un camí ben fressat i unes ben cultiva-
de hortes presagiaren la ja propera població d'Espot, on arribà-
rem dues hores després d'haver sortit de Sant Maurici.

CONCLUSIÓ

Ens calla, encara, en sortir d'Espot, una altra horda de marxa
per la vall gemada, emboscada i riallera d'Espot, per arribar al
terme del viatge. I no volem amagar l'emoció que sentírem quan,
tot d'una, albiràrem, allà baix, la blancor de la carretera. És que
feia massa dies que la nostra vida ordinària havia estat substituïda
per una vida d'esforç físic aclaparador; és que feia massa dies que
no havíem vist senyals de civilització... I, no obstant, quan la civi-
lització, en les ales d'un esplèndid automòbil, ens tornava a casa,
ens sentírem plens d'enyorament, ens sentírem talment com si ens
encadenessin el cor; i començàrem de sentir, altra volta, els neguits
de la lluita de la vida, condormits durant una pila de dies, i, ai, fins i
tot sentírem que cada quilòmetre que corríem; era una grapada més
que ens anava llevant la llibertat de què havíem gaudit aquells dies,
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_libertat mig comparable a la que gaudien els anacoretes d'antany.
Amb quanta claredat vèiem que deixàvem la llibertat que dóna

la naturalesa, cons a filla de Déu que és, i que anàvem a sotme-
tre'ns a l'esclavatge dels homes... I pensàrem que deu ésser per
això que no ressusciten els morts... perquè, vaja, no és possible
que ningú vulgui canviar la llibertat del cel per aquesta tan pre-
gonada llibertat que tenim a la terra...

JOAN DANÈS I VERNEDAS

Bíblíografía

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. — Memòries. —Vol. III. —J. PUIG 1 CADA-

FALCx. —La Geografia i els Orígens del Primer Art Romànic. —
Un vol., XV pp. pròleg, 535 pp. text, taules, bibliografia, índex
geogràfic, taula de matèries í 701 illastracíons. Comprèn VI lli

-bres i 38 capítols. — Publicat a despeses de la Institució Patxot
—Barcelona, 1930.

D'ençà de la publicació d'Arquitectura romànica a Catalunya,
de Puig i Cadafalch, Falguera í Goday, Barcelona, 1909-1918 (3
volums), no podem assenyalar cap obra de la importàncía de la
que motiva aquesta nota.

Mercès al desprendiment del Mecenes català, l'illustre protector
i propulsor de les més cabdals iniciatives culturals de la Terra,
l'honorable senyor Rafe] Patxot, avui els estudiosos poden comp-
tar amb un vertader Corpus de l'Art Romànic, no concretat, conc
suara, al territori de Catalunya, sinó comprensíu de totes les re-
gions del vell món, en les quals aquesta tan important branca de
l'Art i de l'Arqueologia, té exemplars d'una vàlua imponderable.

Ningú amb majors títols que l'acredítadíssim mestre en aques-
tes disciplines, com és el senyor Puig i Cadafalch, no podia empren-
dre un treball tan considerable com el que ha portat a terme, d'una
manera completíssima.

Si alguna vegada pot tenir exacta aplicació la coneguda expres-
sió (per tal de significar un treball profund, definitiu i vertadera-
ment savi) és una obra de benedictí, sense dubte és fent -se hom
càrrec de la novíssima producció de I'eximi arquitecte í mestre.

Solament aquesta prestigiosa personalitat, en la renaixença de les



332	 BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

energies morals de Catalunya, és precís reconèixer-ho, ha estat en
condicions immillorables per a no desdir en una feixuga càrrega
com la que representa la confecció d'unaobra que no ha tingut,
potser fins ara, pariona enlloc niés, per 1'amplíssim camp que
c.)mprèn.

Les circumstàncies han afavorit la realització de la magna tasca.
Una llarga i segura preparació, avalada amb estudis especialitzats
i amb coneixements tècnics, i, mercès també a certes coincidències
que semblen providencials, han permès a l'autor el documentar-se
d'una manera excepcional, factors que han fet possible, allò que,
en altre cas, no hauria passat d'ésser un desig o un projecte.

D'avui niés, l'obra del professor indiscutible í reconegut aquí
i fora d'aquí, serà, per als erudits i els professionals, una font in-
estroncable d'ensenyaments, la qual estalviarà l'haver de recórrer
a altres mestres, la consulta dels quals era poc menys que indis

-pensable.
L'últim llibre d'En Puig i Cadafalch, però, no fa inútil o pres-

cindible l'obra Arquitectura Romànica a Catalunya que solament
fou dedicada a fer conèixer l'Art romànic a Catalunya. Es com

-pleten, en certa manera, ambdós llibres; i sempre s'estudiaran
amb profit, no solament pels dedicats a l'especialitat de l'art ar-
quitectònic, sinó que els artistes mereixedors d'aquest nom - avui,
per desgràcia, tan rebregat - hi trobaran motius sobrats d'inspi-
ració i fonament segur a llurs fantasies. L abundantíssima il-lus-
tració que acompanya l'obra demostra a bastament que aquesta
afirmació és justa, i, sí la lectura del text exigeix un temps gens
curt, les Fototípies, reproducció d'un nombre copiosíssim d'exem-
plars, són més que suficients per a aconseguir una noció exacta
del que representa en la història de l'Art l'estil romànic en la seva
esponerosa branca de l'Arquitectura.

En la novíssima obra el mestre Puig i Cadafalch ha fet un asse-
nyalat servei a la cultura general, completant superbament els es-
tudis d'una época de la història general de l'Art, la importància de

la qual no cal ponderar.
És per això que l'assenyalem cony una fita gloriosa en la nostra

Renaixença; í creiem que tot treball posterior a la publicació que

ens ocupa, no podrà prescindir de la seva consulta, puix la seva

vàlua és definitiva i difícil d'ultrapassar.
El mot, tan de lloc comú, que obre nous horitzons, és aquí jus-

tament aplicat.
P. C.iG.
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