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Centre Excursionista de Catalunya
- CLUB ALPI CATALA -

Les valls del Flamísell
í Noguera de Tor

ELS VOLTANTS DE CALDES

QUELLA nit la dormírem d'una sola tirada. Ens despertàrem
per nosaltres mateixos, i fou quan els nostres companys
ja havien fet un quart de jornal. Ajuntats amb ells, trac-

tàrem d'anar a veure de prop el Saliente, i ens veiérem negres per
arribar-hi; no hi ha un trist camí que hi portí, ni nosaltres anàvem
calçats en forma per a practicar pendents coberts d'herba rellis-
cosa. No cal dir que l'espectacle és interessantíssim. L'aigua pro-
cedeix dels Estanys-bessons i de tota la clotada que formen els
caients occidentals del Montarto de Caldes, coll d'Avellaners i
Capseres, i no sembla sinó que l'aigua estiguí enamorada i tan
desitjosa de veure la bellesa de Caldes, que, així que hi treu la cara
perquè no mira on posa els peus, es despenya per un córrec verti-
cal de molts metres d'alçària i cau damunt d'un gran apilotament

de blocs, que ella mateixa - en avingudes torrencials - hi ha ar-

rossegat amb els seus entusiasmes.
Havent dinat, aquell día, anàrem a visitar l'estany de Cava-

llers, a una hora o cinc quarts de l'establiment, i accessible per ca-
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dascuna de les voreres del riu. Nosaltres hí anàrem pel camí de la
dreta, que hí porta sense dificultat; però amb l'amic Vidal, com
quan atacàrem pel dret una tartera de Coma de Vaca, en una ex-
cursió durant la qual caminàrem 14 hores en un dia i 33 hores en
tres dies, se'ns acudí també d'atacar pel dret una antiga resclosa
del riu (resclosa avui oberta per una enorme bretxa), per la qual
cosa haguérem de saltar, cona gimnastes, de bloc en bloc í àdhuc
salvar soques gruixudíssimes de pías í avets ajaguts, víctimes
dels llamps i de les penyes esllavissades. Pobres arbres! Ni per a
fer foc serveixen, perqué ningú no va, o no pot anar, a fer-hí lle-
nya, a causa d'aquell tan trencat terrer.

Quan arribàrem a l'estany ens mereixíem ben bé el repòs que
hi férem i l'agradós passatemps amb qué ens hí entretinguérem,
ara, guaitant un ramat de bens, àgils i xirois, que, per l'altra banda
de l'estany, anava a la seva pleta; ara, guaitant aquells cims mun-
tanyencs que enrotllen la comarca i li fan de paravents i de para-
llamps; ara, guaitant l'aigua tranquilla í reposada de l'estany, com
si es posés a jóc per dormir; ara, tirant pedres a l'aigua, per tal
de fer-la moure en cercles que s'engrandeixen a cada moment,
o bé tirant-hi palets plans per tal que hi botessin, això és, que
entressin í sortissin de l'aigua una colla de vegades; ara, sen-
tint-nos envaïts, com el dia abans, per la delítosa llum capves-
pral i corpresos per aquella solitud i la dolça música de la cas-
cada llunyana... I se'ns aguditzà la fantasia, i dèiem que a aquell
estany no li escau el nom de Cavallers, si suposem que són se-
nyores o dames les aigües que hí acudeixen; perquè són aigües
que fa l'efecte que s'hi troben enganyades i que, com a castes
senyores, no solament en fugen, com el diable de la creu, sinó que,
en trobar-se al caire de la resclosa i veure's lliures, salten d'ale-
gria, xisclen contentes i rialleres, í per l'abundor d'escuma que
produeixen sembla que s'empolvin la cara; tot això sembla que
passi a la cascada de Cavallers i en els saltants que se succeeixen
en el curs del riu.

Fou tal l'encant que llavors allí sentírem, que determinàrem de-
finitivament romandre a Caldes tot el temps que poguéssim, amb
l'objecte de recórrer i conèixer els encants de tota la vall; i tants
i tals són, que no vacil.lem a proclamar aquella vall com un Paradís
del Pireneu. I ací van les nostres impressions, ordenades en fornia

de presentació i com a pròleg de l'obra definitiva que tenen de
produir Mossèn Josep Camarasa, rector de Bohí i del Santuari de
Caldes, i la nostra Secció d'Esports de Muntanya, perquè ells co-
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neixen la comarca pam a pam i l'han recorreguda tostemps i gai-
rebé diríem que la tenen en feu (1).

Ano ésser per la tasca, que ens imposàrem com un deure d'ho-
nor, de valoritzar, a mesura de les nostres forces, aquella tan
oblidada comarca, de segur que, a l'endemà de la nostra visita a
l'estany de Cavallers, hauríem seguit els nostres amics Vidal í com-
panys que retornaren a Barcelona. Ah 1 Si cus fos lícit explicar la
mala estona d'enyorament que sentírem en el moment de llur par-

tença...
I heus ací ara el fruit de la nostra estada a Caldes, en la se-

güent, diguem-ne, monografia:

LA VALL DEL NOGUERA DE TOR

A manera de pòrtic ens atrevint a dir que el Pallars representa
per a Catalunya la mateixa cosa que, per a una dama, representa
una cabellera d'or, sedosa í guarnida d'una esplèndida diadema.
I diguem seguidament que la diadema que enjoia el Pallars és la
vall del Noguera de Tor, tot i tractar-se d'una diadema composta
d'una sola pedra preciosa, una pedra, però, tan mimètica, que re-
produeix vívíssíms els colors de totes les pedres precioses. Aques-
ta pedra preciosa és l'aigua del Noguera de Tor, la qual pren
forma d'una cinta tortuosa i plena d'accidents, en cada un dels
quals, l'aigua, segons sigui el cabal que s'hi aplega o el llit que
la sosté o l'ambient que l'envolta, apareix ací verda, allà blava,
enllà roja i enllà d'enllà blanca per trobar-se convertida en neu,
que hi és eterna en les altures, o blanca per ]'escuma que produeix
en davallar a tomballons per les grans cascades, al peu de les
quals una immensa massa d'aigua es converteix, encara, en nuvo-
lós polsim per tal que, a travers de les vesícules, fulgurin tots els
colors de l'arc de Sant Martí, i tots magnífics i radiants.

Davant de tais espectacles certament costa de creure que sigui
l'aigua la que, amb la força erosiva dels seus corrents i dels seus
gels i desgels, hagi enfondit aquell terrer í format una tan superba
i estreta vall, en la qual hoin admira ben interessants paisatges: el
de desolació, que presenten els cims encinglerats, paorosos, sense

(1) Agraim de tot cor a Mossèn Josep Camarasa tes delicades atencions que ens dis-
pensà durant la nostra estada a Caldes i després amb motiu de les consultes que Ii hem fet
per escrit. Així mateix agraim a l'Energia Elèctrica de Catalunya i als bons companys que
signen les làmines, llur gráfica i valuosa aportació, precisament perquè fa interessant el nos-
tre modest treball.



268	 BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

un bri d'herba ni un petit grapat de la terra que antany nodria in-
extricables boscos, caus de llops, óssos i senglars; el de bellesa,
que produeixen els boscos actuals, centenaris, í que, com a cente-
naris, han estat niu d'innombrables generacions d'ocells garlaires
i picoters, ensems que els pins-avets que enribeten les voreres del
riu no s'han cansat encara de mirar-lo, ja per emmirallar-s'hi, ja
per contemplar com salta, de graó en graó, per unes cascades ge-
gantines, ressò que són de les del Niàgara; el de fecunditat, que
reporta l'aigua quan, reposada í tranquilla, com en el pla de Bar-
ruera, converteix el llit que fou d'un estany en un aiguamoll, en el
qual és possible la plantació de salenques, germanes de les vime-
neres que exploten els cistellers, i, encara, el paisatge o paisatges
curiosos i alliçonadors que ofereixen les ziga-zagues de la gorja,
on hom pot imaginar els formidables combats haguts entre 1'en-
vestida de l'aigua í la resistència del terrer, els penyalars del qual,
com els murs de les fortaleses, encara presenten bravament el pit,
sense pensar en rendir-se. I, finalment, des del cim a la fi de la vall,
tota ella és un paisatge de contrast violent: erma, abrupta, salvatge

en els cims; feraç, senyorívola i jocunda en la plana; però, arreu,

bonica i interessant.

DELIMITACIONS, OROGRAFIA 1 HIDROGRAFIA

Es tracta D'una vall enclavada al cor del nucli central pírenenc,
de] qual dignament forma part integrant, perquè la serra dominant

de la vall és el Montarto de Caldes, lligat a la Maladeta pels ports
de Viella, Mulleres i Salenques, i un pic del Montarto, el Comolo-
formo, és el xallenger d'Aneto (que se'ns passi la paraula). El dit

port de Viella está situat al bell Nord de la nostra vall, però no hi

coincideix el centre de la nostra alta conca, i és perquè el Noguera
de Tor corre de NE. a SO., la qual cosa s'ha de tenir en compte

davant de la que no és ben escrupolosa afrontacíó que nosaltres,

per tal d'abreujar i de fer-nos més entenedors, donem de la con-

trada en dir: la vall del Noguera de Tor afronta, al Nord, amb la
conca del Garona, vall d'Aran; a l'Est, amb la conca del Noguera
Pallaresa; a l'Oest, amb la del Noguera Ribagorçana, i, al Sud,
amb les valls dels torrents d'Erta, Peranera i Rahons, afluents

també del Ribagorçana.
La nostra vall és molt poc extensa: unes deu hores de llargària

per sis d'amplària, en la seva amplària máxima; i, a cop d'ull, al
costat de les grans conques dels altres Nogueres i Garona, bé
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sembla que hauria de quedar totalment ofegada. Doncs, no, segu-
rament per fer certa la dita que «al pot petit hi ha la bona confi-
tura». Així, per exemple, la nostra alta conca és una extensa co-
marca, voltada per pics de 3.000 metres d'altitud i clapada per no
menys de 17 estanys en temps de vaques magres; í, és clar, davant
d'ella, hom pensa que el riu que s'hi forma és digne d'ésser tribu-
tari directe de la mar. Qué no pagaria el nostre Ter, tributari di-
recte de la mar, per poder tenir un bressol com aquell!

Heus ací ara les tres grans serres que, al Nord, separen la nos-
tra vall de la del Garona: una, la d'Estanys -glaçats (Tumeneia),
estrebada, per un cantó, amb el Biciberri Septentrional del Mon

-tarto de Caldes, í, per l'altre, junyida, per mitjà del port de Rius
(Güellicrestada) amb el Montarto d'Aran, és a dir, una serra que
té per caps eis ferrenys Montartos, un dels quals, cony ja hem dit.
segueix en importància a la pròpia Maladeta. La segona serra, és
la de Set- lloses (Ríbereta) la qual no té tanta importància com
l'anterior, però que es presenta com una solució de continuïtat en-
tre el Montarto d'Aran i la tercera serra de qué hem de parlar,
davant de la qual la de Set-]loses baixa a port de Caldes, com per
retre-li homenatge; i és perquè la tercera serra és la de Colomers,
el gran tuc de la qual, del rnateíx nom, és, corn qui res no diu, la
clau del nus muntanyós, partió d'aigües mediterrànies í atlàntiques.

Així mateix ben important és la serralada que, per l'Oest, se-
para el Noguera de Tor del Ribagorçana fins a la seva confluència.
És una serralada que, posada a dret fil, no deu tenir més enllà de
30 quilòmetres, i en tan curt espai davalla dels 3.032 metres de l'al-
titud que ateny a Comoloforno, als 900 metres aproximadament en
qué es troba l'esmentada confluència. En aquest lloc la serralada
té el nom de muntanya de les Serreres, i tot seguit s'enfila per da-
munt de Castelló de Tor, de Coll, de Cardet í de Barruera, noms
dels pobles que en el nostre vessant s'aprofiten (com els pobles del
vessant de] Ribagorçana, dels quals Villaler és la capital) de les
excellents condicions de fecunditat d'aquesta part baixa de la nos-
tra serra. Des de Barruera, llavors, s'enfila sobtadament cap a
Pics Forcats, i pel port de la Gelada puja airosament al tuc d'Eríll,
corre per la Pedregana, i a Capseres (Punta Senyalada) s'enfronta
amb el Montarto de Caldes amb el qual s'uneix per coll d'Avella-
ners, bo í formant una extensa comarcada, la qual es troba situada
a Ponent del bressol de] Tor, que el dit Montarto separa, i que ve
embellida pels estanys Bessons (Gémena), l'aigua dels quals es
despenya, ara per Llebriquito i ara pel Saliente, en salts d'impo-
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sant magnificència. No obstant, niés magnífica deu ésser encara,
perquè només es pot imaginar, l'operació de l'aigua que corre per
l'interior d'aquesta comarcada í va a néixer al peu del Noguera de
Tor per tal de produir una de les meravelles de Catalunya: l'esta-
ció termal de Caldes de Bohí.

No menys importants són els massissos muntanyosos que se-
paren la nostra conca de la del Noguera Pallaresa. Es de l'esmen-
tat gran tuc de Colomers (2.930 In.) d'on parteix una serra que a
Portarró d'Espot es desdobla; el fil de la que a nosaltres corres-
pon, tomba al SO., puja a Mussolers, segueix per Cogomella i s'en-
fila al sapat Pessó, bo i separant fins ací la famosa ribera de Sant
Nicolau per la nostra banda, de les valls de la banda del Pallaresa
que són la d'Espot, la de Capdella í part de la del Ricuerna, les
dues darreres ja conegudes nostres com a cooriginàries del Flami-
sell. El sapat Pessó és com un cap de colla prou fort i fornit per a
fer desviar la nostra serra cap a Port de Rus, on torna a desdo-
blar-se per Llevant i per Ponent: la de Llevant per endinsar -se a la
conca del Flamísell, i la de Ponent, la nostra, per enlairar-se cap
a Tartarrois, pujar al Ginebrell i estrebar-se finalment amb el que
es pot considerar, per aquest costat, darrer torríó pirenenc, el co-
lós Cerví, bo i separant la vall de Taüll, de la nostra banda, de la
resta del Ricuerna, de l'altra, i a més la vall de Llevata, originària
del Manyanet, convertit després en el Sarroca, que és afluent del
Flamisell a Senterada. Tots els pics d'aquesta serra divisòria són
feréstecs i contrasten amb l'abundor d'aigua que neix als vessants

i amb la frondositat dels glevers i boscos que s'albiren al fons de
les valls. Un viatge còmode pel fil d'aquesta, sería una cosa deli-
cíosíssinla.

També ben atractiva és la serra que separa la nostra vall de les
seves germanes tributàries directes del Ribagorçana. Del colossal

Cerví parteixen dues serres; luna, aigües avall, la qual continua se-

parant les conques del Pallaresa i del Ribagorçana, i l'altra, la nos-

tra, que continua cap a Ponent per tombar tot seguit al Sud, i que,
en sortir de Cerví, baixa a port d'Erta, corre a Corroncó de Durro

í a Saraís, i segueix cap a Penyes d'Irgo i cims de Gotarta, tot se-
parant, durant el camí, la nostra vall de les d'Erta, Perannea i
Raons, les aigües de les quals desemboquen al Ribagorçana, part
avall de Pont de Suert, fora de la nostra jurisdicció. Després de
Port d'Erta, aquesta serra davalla tan ràpidament que esdevé més

practicable, més ufanosa í hospitalària segons demostren la mul-
titud de pobles situats en ambdós vessants que Ii deuen la vida.
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Ens manca dir que, per tal de trencar la uniformitat excessiva
de la vall, es presenten, ací i allà , immenses recolzades formades per
estreps de les ja descrites serres divisòries; així la recolzada ja es-
mentada d'Estanys - bessons í la del riu Malo, situada en els corrents
orientals del propi Montarlo; així la del port de la Gelada, en la
banda esquerra, i així d'altres i d'altres, i toles, per una cosa o Fal-
tra, ben dignes d'anotar -se en treballs de més extensió que el nos-
tre. Però, a més, baixen per l'Est de la vall tres importants serres,
les quals, anib les limitacions o divisòries corresponents, donen
lloc a tres valls secundàries, una d'elles, la de Sant Nicolau, de
tan excepcional bellesa que, en algun tros, estem segurs que pot
competir anib qualsevol bellesa similar del món. No debades algú
ha dit, ens sembla que fou el nostre Lluís Estasen, que el paisatge
d'Aigües - tortes hauria d'ésser cuidat i destinat a parc nacional.

La vall de Sant Nicolau ve separada de la seva vall mare, la
qual queda al Nord, per l'alterosa serra dels Cániolos que arrenca
del ja esmentat tuc de Colomers i acaba en la Solana del Campo,
al peu, naturalment, de l'aiguabarreig dels dos rius. El pic cabdal,
el Comolo-la-Espada (Punta Alta), passa dels 3.000 metres, i lí fan
bon pendant el Comolos-Bienes i Comolos- Altes, per un costat,
i el Serrader í Pletamala, per ]'altre. La segona de les esmentades
serres es desprèn d'aquell que hem dit cap de colla, el Pessó, i
baixa cap a Bony-blanc i cims de Bohí, i separa la vall de Sant
Nicolau de la de Taüll, vall aquesta que avui pot assenyalar-se per
feréstega i esvorancada i pel seu mal camí, segurament ben di-
ferent del d'antany, quan era més indicat per a anar a Bohí per
Port de Rus, que és on comença la vall de Taütl. Finalment,
la tercera serra és la que separa aquesta vall de Taüll de la del
Durro; és una serra estrebada anib el Cerví i amb el nom d'Obaga
de Taüll i de Pinar de Bohí. Corre a ajeure's, en gran amplària
terminal, al Pla de Barruera. La vall de Durro és extraordinària

-ment interessant pel bosc de l'altre vessant de la vall, anomenat
i tot Pinar de Durro, per tractar -se d'una pineda de gran extensió
quilomètrica, la qual té una ufana i una verdor exuberants.

Aquest gran bosc de pins, com un d'avets que hi ha a Caldes,
demostren a bastament el que seria la nostra terra si sabéssim
tractar-la anib més filial tendresa, si no fóssim per a ella la ma-
teixa cosa que Ii són els gels, els llamps. les allaus í l'aigua desen-
frenada. Precisament, a l'alta conca de la nostra vall, és on es veu
l'enorme esforç que fa tot el regne vegetal per arrelar, créixer í
desenvolupar-se per entre el rocam que les malvestats atmosfèri-
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ques deixen eni descobert. Sigui tot això dit com a treva de la des-
cripció que acabem de fer.

Hidrogràficament, ben poca cosa es pot dir després del que
s'ha dit i es pot deduir de la part orogràfica. I, encara, per com-
pletar aquesta caldrà afegir que en la nostra conca alta hi ha una
serra, de nom Travessany, que sembla ben bé que vetlli per un es-
tany grandet arredossat als seus peus, tal com la serra dels En-
cantats pel de Sant Maurici; però el paratge d'ací és niés petit i no
és emboscat i, per tant, és menys magníficent. El nom de Traves

-sany ja vol dir serra que s'entravessa, una serra en temps geolò-
gics segurament unida a la dels Cómolos, i ara, arran d'aquesta,
trencada per l'aigua que desemboca al bonic Estany-Negre, proce-
dent de la regió de Culieto, regló lacustre on es compten almenys
6 estanys; aquesta regió, es forma naturalment enllà del Traves

-sany, per la serra i tuc de Colomers, a l'una banda, i per la serra
dels Cómolos, amb el seu pic de Serrader, a l'altra. Ençà del Tra-
vessany, en la regió que porta el seu nom, es compten també 5 es-
tanys, que també desemboquen a Estany -Negre, el qual representa
ben bé 1'Estangento de Capdella.

Encara hi ha més estanys a la regió: tres a les clotes de la serra
de Set-Lloses; un, el dels Monjos, al peu del Montarlo d'Aran, i dos
més al peu de la serra d'Estanys -glaçats. 1 el fet és, per tal d'abreu-
jar, que el riu que formen tots plegats ja és un riu cabalós, i en-
cara aquest riu aplega, a cada pas, aigua d'arreu, perquè d'arreu
brolla aigua: ací, tota humil en les fonts i aiguavessos; allà, brava
en els torrents i abundosa en els rius de les valls secundàries; de
manera que en desembocar al Ribagorçana hauria de desembo-
car-hi una massa d'aigua enorme. I no és així; tal com el Ter perd
aigua en el pas dels Carlins, entre Sant Quirze i Ripoll, potser, se-
gons deia el nostre Lluís Marian Vidal, per alimentar l'estany
de Banyoles, així el Tor, no en algun sinó en diversos llocs, ha de
perdre una gran part de ]'aigua que arreplega, per la seva vo-
rera dreta, del rius Malo i Gèmena, dels torrents de Pedregana, tuc
d'Erill i port de la Gelada, i dels barrancs de Cardet, Coll, Llesp
i Castelló; i per la seva vorera esquerra, del torrent de Cómolos-
Bienes, rieres de Sant Nicolau i Taüll, torrents de Durro i Saraís i
els dels barrancs de les penyes d'Irgo i serrats que segueixen al
tossal del Grilló.

És clar que també es perd aigua per evaporació i, sortosament,
per un que altre regueró de regadiu; però, el fet és que, miserable-
ment, es perd aquella aigua que tan beneficiosa podria ésser; í un
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altre fet és que a l'aigua temporalada, que no porta sinó malefici,
l'home no ha oposat, ni hi oposa enlloc, una petita contenció ni
una mínima resistència.

LES VIES UE COMUNICACIÓ

Per això, les vies de comunicació de la vall són una desgràcia,
malgrat que 1'extingída Mancomunitat i la Diputació de Lleida les
hagin apariat moltes vegades. I és perquè, després de l'apariament,
ningú no es cuida, o no pot cuidar-se, de llur conservació; i això
que aquesta conservació hauria d'ésser constant í curosa, segons
exigeixen uns tan alterosos camins, els quals practiquen pregonís-
sims barrancs i passatges de pendents funiculars.

De manera que, avui per avui, són més camins d'isard que no
pas de ferradura els camins pels quals la vall es comunica amb les
valls limítrofes, tot remuntant alterosos ports. Pel port d'Erta i
després coll de Sas, la nostra vall es comunica en camí directe amb
Senterada i Pobla de Segur; també s'hi comunica per Mulleres i
port de Gínebrell, però llavors s'entra a la conca alta del Sarroca
per Manyanet. Pel Port de Rus passa el ce.mí que mena a Capdella,
camí que en temps antics segurament degué ésser el camí ral de la
comarca. Pels ports de Caldes i de Rius passen els camins que me-
nen a la vall d'Aran, el primer per anar a Tredós i el segon a Ar-
ties; i pels ports d'Avellaners i la Gelada es comunica amb la ri-
bera del Ribagorçana, amb la conca alta í Senet, l'un, i part damunt
de Vilaller, l'altre.

Tots aquests camins són de guardar, com ja hem dit. El que té
una mica de cara i ulls, però només fins a l'establiment de Caldes,
és el camí natural de la vall, el qual la recorre de cap a cap; entra
per Pont de Suert i segueix constantment el riu, ja per la vorera
esquerra, fins a Castelló de Tor, ja per la vorera dreta, que passa
per Llesp fins a Barruera, o ja, degudament bifurcat, per les dues
voreres alhora, com de Barruera a les immediacions de Caldes,
l'un per Bohí i l'altre per Erill-la-vall. A Caldes hi arriba per l'es-
querra del riu; a l'estany de Cavallers per ambdós costats, i, part
amunt d'aquest estany, per allà on li permeten les Llastres de la
Morta, dalt d. les quals llavors es bifurca, l'un, per anar a Port de
Rius i, l'altre, a l'Estany Negre. Aquest segon camí a Estany Ne-
gre, se subdivideix per tal d'anar a port de Caldes i a la regió de
Culieto. A festiu, tot aquest camí és atractívol de debò, tot ple de
contrastos i de belles perspectives; com que s'ha de fer a peu o en
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cavalleria, per poc que hom li agradi la natura, en guarda ines -
borrable record.

Amb aquest camí general enllacen els que davallen dels pobles
costers de la vall, de Saraís, Durro i Taüll, situats altívolament al
vessant esquerre, í de Col] i Cardet que ho estan a la dreta. Per
entre els pobles, també hi ha camins de drecera, i els necessaris
camins de comunicació amb conreus í boscos, però aquests són
corriolats, perdedors í solament per a ús de la gent del país.

POBLACIÓ

Com es comprèn, el mal estat d'aquests camins alguna cosa deu
voler significar. Vol dir senzillament que la vall que els conté, la
major part de l'any per la seva altitud, és una vall ínhospitalària; és
una vall, a més, on no hi ha una indústria establerta, una vall que
té 5 escoles però que el 70 °,!o d'habitants són analfabets, una vall
que amb prou feines té el comerç necessari per a cobrir les neces-
sitats peremptòries, una vall que no té més riquesa que l'Agricultura
i, naturalment, s'hi fa una Agricultara com la d'in illo témpore. I

així i tot, deu pobles viuen escampats en aquesta vall, senyal evi-
dent que si amb l'agricultura d'ara hi viuen 1.500 habitants en nú-
meros rodons, amb una agricultura ben cuidada n'hi podrien viure
molts més encara que en temps antics.

ja hem anomenat els esmentats deu pobles; però, ara ho fa-
rem per ordre de collocació. Pujant el riu, a la vorera dreta, es
troben Castelló de Tor, Llesp, Col], Cardet, Barruera i Erill-la -Vall,
i a la vorera esquerra Saraís, Durro, Bohí i Taüll. Situats al peu del
camí general, solament són cinc: Castelló, Llesp, Barruera, Erill•la-
Vall i Bohí. Els altres en són més o menys allunyats, í els més allu-
nyats Saraís, Durro i Taiill. La divisió municipal d'aquests pobles
dóna lloc a tres municipis, pertanyents tots a la província de Lleida,
partit judicial de Tremp í districte electoral de Sort. Els municipis
són els següents: el de Llesp, que el formen el poble d'aquest nom i
el de Castelló, de la nostra vall, juntament amb altres pobles de les
valls limítrofes; el de Durro, que forma ajuntament amb Saraís, i el
de Barruera que comprèn, ultra el titular, els altres restants: Coll,
Cardet, Erill-la -Vall, Bohí i Taüll. Per cert que si d'aquest ajunta-
ment canviessin Coll per Durro, llavors comprendria tots els po-
bles on radica la vertadera vall de Bohí.

Heus ací que per primera vegada hem anomenat la famosa vall
de Bohí, una vall de brillant història, una vall, per tant, amb dret



LES VALLS DEL FLAMISELL	 275

propi perquè dugués el seu nom tota la vall del Noguera de Tor.
Algun temps potser l'ha dut; ara, no. Ja en la topografia local, la
nostra vall está dividida en el curs d'extensió, en tres parts ben
determinades. La primera, que ocupa si fa o no fa un terç de la
totalitat, és coneguda per la Ribera, i comprèn des de la desem-
bocadura del riu fins a les Cabanasses. A les Cabanasses el camí
té de passar forçosament pel mig de dos penyals, abans sur-
montats per un arc natural o artificial, la qual cosa represen-
tava un vertader portal d'entrada; i, en efecte, allí comença la vall
de Bohí, la qual ocupa la part mitjana de la vall fins a les imme-
diacions de Caldes. D'allí per amunt se li afegeix el nom de Cal-
des; de manera que l'alta conca de la vall porta el nom de vall de
Caldes de Bohí.

Ara bé; hem dit tot això per deduir que aquesta diferència de
noms ha de respondre a un imperatiu històric, potser a raons de
senyoria entre el Senyor de Bohí i el Convent de Lavaix, que hi
havia prop de Pont de Suert, i qui sap si a raons provinents de
la primera divisió del Pallars, en Pallars Sobirà i Pallars Jussà.
El fet és que aquesta diferència es degué tenir en compte quan
es féu la divisió eclesiástica de la vall, perquè resulta que tots
els pobles de la Ribera de Tor pertanyen a la diòcesi de Lleida,
í els pobles inclosos en l'antiga vall de Bohí pertanyen a la de la
Seu d'Urgell, com si la Seu fos a tocar o com si no en fossin els
pobles més allunyats de tot el bisbat. I així, es dóna l'anomalia
que Coll, del municipi de Barruera, que está situat a la Ribera
de Tor, pertanyi a la diòcesi de Lleida, i que Durro i Saraís, que
formen ajuntament, el primer sigui de la Seu í l'altre de Lleida. Per
això a nosaltres ens sembla que, almenys durant un cert temps, el
camí natural de la vall de Bohí, convertit en camí ral, era el que
passava per Port de Rus, a fí de no emprar el de la Ribera, de di-
ferent dominació.

FLORA

1 també ens sembla que llavors, tota la vall més rica que ara,
devia ésser emboscada a la manera de l'actual ja esmentat Pi-
nar de Durro i del gran bosc de pins i avets que hí ha a Caldes.
Però, a més dels avets (a. pectínata) i dels pins (p. sumcinata),
a la vall hí ha salzes, faigs, freixes i roures, algun d'aquests
amb ample brancatge í roca gruixudissima. També hi ha avella-
ners i boixos, arços i aranyoners, i grans esbarzerars que co-
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bricelen els camins i que, dins dels boscos, formen com uns raíais
frescos í gemats. Ací í allá hom veu ginebres, gínesteres i fal-
gueres exuberants. I en llur temps, donen encant als ulls les iníi-
nítes flors de les clavellines silvestres, de les croques, de l'herba
de tall i herba malero, i de les margarídetes i les orengues... 1 ja no
cal parlar de l'actual millor riquesa de la vall, el suculent pastu-
ratge dels seus extensos prats, en els quals, i particularment en els
de l'alta conca, es troben la digital, l'acònít, I'àrnica, la bistorta,
la regalèssia, la valeriana, el plantatge i d'altres herbes medicinals,
per entre les quals, ací i allà, també treu el cap la verinosa tora,
per recordar-nos una vegada més. que el bé i el mal van sempre
de parell. I encara l'home cu]] verdures en les hortes i, als camps,
blat, sègol, patates i llegums, amb la particularitat que a Bohí el
blat se sembra a l'agost i se sega al setembre... però al setembre
de l'any següent. Si será freda la vall! Per aquesta causa, els ar-
bres fruiters no produeixen gaire cosa bona; llur fruit és mig ra-
quític i poc suculent.

FAUNA

Dins d'aquest, com es veu, ben important regne vegetal, viu una
bella varietat d'éssers del regne animal. Sortosament, d'un temps
ençà, n'han desaparegut els llops i els óssos, però hi resten els sen-
glars, els galls i gats salvatges, les guineus, mosteles i esquirols.
Els gripaus hi són en abundor; també hi ha salamandres, i, a l'es-
tiu, van a sojornar-hi transhumants serpents, les quals hom diu que
són inofensives. Les àligues, els corps í tota mena d'aus de rapi

-nya fendeixen contínuament els aires. Entre els animals de pell es-
timada, s'hi troben les llúdries i els erminis, i, entre la caça ordi-
nària de pèl i ploma hi ha la d'altura, els isards i les perdius
blanques. Als estanys i rius es pesquen saboroses truites; s'utilitzen
dragons per esquer. I en les boscúries, ultra les garces i tudons,
honi sent refílar els pinsans, les caderneres, les roerles i els rossi-
nyols. I arreu es troben sargantanes, mosques i mosquits, i una
infinita varietat de papallones i uns grans nius de formigues, una
classe de les quals té el cos tot vermellós. I l'home, finalment, hi
cria bestiar de llana, cabriu, boví i cavallar.

Si amb això donem per descrit l'actua] estat de la nostra vall,
ara cal parlar de la seva història bo i començant pels senyals que
hi ha deixat la història de la terra.
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COP D'ULL A L'ASPECTE GEOLOGIC

És una vall on es poden estudiar de manera fàcil totes i cada
una de les grans divisions objecte de la Geologia. En la dinàmica,
per exemple, hom pot veure l'acció de les antigues i desaparegudes
geleres, tant en l'indret de les Llastres de la Morta, immensa massa
de roques polimentades pel gel, a la base de la qual es presenten
els inevitables i caòtics morens, com en els grans blocs erràtics
que apareixen en el discurs de la vall, més polits que els còdols
despresos dels vessants. En la Geologia estratígràfica hom pot
veure que la terra jussana és tota argilosa, i que en la terra alta
vegeta una gran varietat de roques àcides, granítiques i metamòr-
fiques; hom ha de tenir en compte que les granítiques tenen el gra

-net gris, i que són, per exemple, d'allò més satínades les pissarres
micàcies de les metamòrfiques; i diguem encara, que a la vall s'han
explotat mines de ferro, plom argentífer i carbó de pedra. I quant
a la Geologia pura, hi han assenyalats, de l'Era primitiva, els
períodes silúric i antracolític, i, de la secundària, el triàssic í el
juràssic. I en bona fe, al nostre entendre, caldria que un tècnic hí
fes els deguts estudis, per si a allá es trobessin amb més bona dis-
posició que a Ogassa, Sant Joan de les Abadesses, les faixes de
carbó que, segurament, hi deu haver enterrades, una faixa de les
quals aflora entre Peranera í Eríll-castell, pobles situats en una
vall limítrofa. I són terciaris els terrenys d'on brollen les aigües
de Caldes.

TOPONÍ âIIA

Com que en la vall no s'han trobat encara rastres de vida pre-
històrica, hem de saltar ja a temps més moderns i començar per
esbrinar qué vol dir aquest nom de Bohí que porta un tros de la
vall. Fins ara, de segles enrera i a causa d'un document antic, s'ha
considerat Bohí com a corrupció de Boví, pel bon bestiar d'aquesta
llei que es cria en aquelles terres. Avui, ja és tot una altra cosa.
Ja el malaguanyat Ceferí Rocafort ens havia fet notar, no solament
els moltíssims nones que al Pallars terminen en ui, sinó també els
que tenen r doble en la seva composició, així: Beranui, Corroncui,
Espui i Barruera, Baiarri, Gerri i Esterri, com sí fossin talment
reminiscències de la llengua basca. I així és, en efecte, segons
estudis que s'estan fent. Per això, quan nosaltres per casualitat
poguérem llegir un document antic, en el qual les caldes d'allí eren
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anomenades Caldes de Bui, veiérem que aquest nom tenia íntima
relació amb les Caldes de Montbui del Vallès, í exposàrem el nos-
tre parer a l'erudit escolapi P. Pere Rímblas, estiuejant de Caldes,
el qual ens digué tot seguit:

«El mot Boi o Bui, com Bull (bullir, bullent, borbolla, bullota,
bulloses, butllofa), inclou la idea i significació de cosa calenta, o
sigui equival al llatí calidus; i la final i significa, o s'utilitza en
basc, per a expressar paratge estret, vall estreta. De manera que,
per a mi, el nom Bui, l'ús del qual es perd en la boirina dels temps
prehistòrics, equival o sígnífica Vall estreta d'aigües calentes. Cor-
robora la tesi el fet que els celtes, els quals s'estengueren pels re-
peus pirenencs, tenien per divinitat de les aigües calentes o termals
el déu Borbo; fixeu-vos que aquest mot té la mateixa arrel de Boí,
que és el mot més antic; Bui és més modern. Ara bé, aquest déu
era el déu principal dels celtes i equivalia al Júpiter del romans,
o sigui, el déu dels llamps i de fonts termals; ja que és cosa sabuda
que el déu solar també ho era de totes les coses calentes. Però,
vingueren els romans, els quals dominaren momentàniament la
terra, i, com tots els dominadors, abominaven el llenguatge popu-
lar, al qual apel•aven bàrbar, i traduïen els mots vulgars al llatí;
d'ací els freqüents pleonasmes que s'observen, especialment en to-
ponímia, com succeeix en el cas present de Caldes de Boí í Caldes
de Montbuí, en els quals noms toponímics, jo crec que Caldes, del
llatí calidus, cosa calenta, és una senzilla traducció de Boi».

Ens és molt plaent de deixar apuntada aquesta nota, com també
d'indicar ara, a títol de curiositat, el sígnificat d'altres noms de la
vall, d'acord amb poetes i persones que creiem de massa bona fe.
Port de Rus - apuntava un dia el qui fou caríssim company nostre,
En Pere Pagès i Rueda - ve de Port -Roux, nom francès, que vol
dir Port-Roig, pel color de les roques d'aquella contrada. Durro
- d'altres diuen - prové del llatí, durius, a, um, que vol dir matèria
de fusta, amb la qual cosa es dóna a comprendre l'abundor i bona
classe de fusta que produeixen els boscos d'aquella vall. Barruera
és corrupció d'Orcera, segons es llegeix en documents antics, í ve
d'orsus, que vol dir principi, per tal d'indicar que a Barruera co-
mença la vall de Bohí. Montarlo i Tartarrois també vénen de Tàr-
tara o Tartareus, en el sentit d'horrible i espaventable, i així, dir
Montarlo és com dir Muntanya feréstega, i Tartarrois, feréstega
terra roja. Cardet, tant pot deure el nom a la mena d'escardots que
poblen la comarca, els quals s'anomenen cardets, com pot venir de
Quer, pedra, í de dret, elidida la r, per significar pedra dreta.
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Erill, és el nom patronímic dels fundadors de la vall, el primer dels
quals es corta que fou un dels nous barons de la fama; i com que
aquest nom és el nom del fill de] reí de Penestra i de la deessa Fe-
rònia, el qual tenia tres ànimes í tres armadures, segons es llegeix
en l'Eneida, es vol dir que el nostre Erill s'aplicà o li aplicaren el
nom per haver demostrat una valor a tota prova i per haver tingut
una longevitat cony la de tres vides. I diguem, finalment, que quan
els romans civílitzaren la comarca, donaren a aquelles muntanyes
- diuen els poetes - els noms de llurs déus, í així, una agulla del
Montarto, dedicada a Apol, esdevingué cúmulus formosus, i ara
Comoloformo; un altre pic dedicat a Mars, esdevingué cúmulus
martius, í ara Cómo]o-la-Espada; un altre pic dedicat a Neptú, se
l'anomenà després cúmulus pluvialís, i ara Coma-les-aigües...

UNA DENÚNCIA

Tot això, que és molt curiós, també és molt problemàtic; però,
almenys amb això, no s'altera la toponímia de la comarca. Ho diem
perquè ens volern fer ressò d'una denúncia que ens féu un pastor,
fill de Bohí. Eris digué: —Jo no sé per que els excursionistes donen
al port de Rius el nom de Güellicrestada; ni per qué de la serra que
ací tots coneixem per Estanys - Glaçats, se n'ha de dir Tumeneia; ni
per què s'ha de dir port de la Ribereta al que sempre ha estat port
de Caldes. L'home no ens digué res més; però nosaltres, en veure
després la facilitat amb què s'ha batejat la Punta-Harlé, la Coma-
les-Torres, la bretxa Trescases, la Punta Alta dels Cómolos, la
Punta Assenyalada dels Estanys-Bessons, ens ha semblat que ha-
víem de cridar l'atenció des d'ací, a aquest poblema, que conside-
rem transcendental, perquè creiem que ço que s'ha fet és un delicte.
No perquè un guia o un pastor ignori el nom d'una muntanya i juri
i perjuri que ningú no el sap, hom l'ha de creure a ulls cecs. D'al-
tres guies i pastors ho poden saber; i hem de suposar que no s'han
pas exhaurit tots els documents que parlin de la vall, tais com es-
criptures de darrera voluntat, de compra i de venda de terrenys,
en les quals bé s'han de trobar especificades les demarcacions.
Dieta més, encara: nosaltres creiem que els batejadors no ho han
fet per vanaglòria, sinó per omplir uns buits que els quedaven en
llurs treballs, buits, però, que no es poden omplir sinó quan s'ha
esgotat el temps i la paciència en una recerca metòdica i completa.
De totes maneres, el fet queda denunciat a fi í efecte que els defini-
tius descriptors d'aquella vall posin les coses en el seu punt.
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ARQUEOLOGIA

I passem a la vida arqueològica de la comarca. Tots els temples
de la vall, quin més quin menys, a despit dels estralls del temps
i de les obres posterios, tots tenen procedència romànica, i fins
sembla que la construcció sigui més acurada que en les obres
romàniques d'altres llocs; deu ésser perquè contrasten fortament
amb la feresa de la vall; però, el fet és que hom mira els murs i els
absis que resten, colra si fossin una relíquia. L'admiració, no obs-
tant, puja de punt quan hom contempla els campanars de Taüll
i d'Erill, atrevits, altíssims, desproporcionats, en comparança atnb
llurs esglésies; hom es pregunta quin ha estat llur ofici, perquè Inés
aviat semblen els parallamps dels pobles, o uns dits que assenyalin
el cel, o guaites de la contrada, o troncs de pirámides monumen-
tals per a esculpir -hi les gestes pobletanes o les maltempsades
meteòriques.

Així mateix, quan hom contempla les esglésies de Taüll, les més
ben conservades, i particularment la dedicada a Sant Climent, con-
sagrada l'any 1123, hom no se sap avenir de la riquesa i bon gust
haguts allí en un altre temps. És una església de tres naus, capça-
des per absis rodons, i sostingudes les voltes per columnes i per
uns murs l'exterior dels quals és decorat amb arquets cecs í fai-
xes lombardes. Àdhuc és de notar - allò que féu notar el nostre
Puig í Cadafalch, i hem sabut després - el tram de volta de canó
seguit que precedeix ]'absis central, co:n sí recordés l'arc triomfa]
de les basíliques romániques (1).

I, en fi, quan hom contempla en alguna de les esmentades es-
glésies la resta de les seves pintures murals í alguns retaules pin-
tats, de força antigor, alguna imatge gairebé, per efecte dels anys,
tota atropellada, i, com a veritables tresors, alguna creu proces-
sional gòtica tan rica com les procedents dels rics cenobís, hom es
dol, encara que no vulgui, que hagin desaparegut d'aquelles esglé-
sies unes famoses pintures romániques i unes imatges d'alguna si-
militud amb les conegudíssimes del Santíssim Misteri de Sant Joan
de les Abadesses; i això, encara que no hagin sortit del clos pairal,
encara que s'hagi fet per 11ur millor conservació, encara que així les
hagin deslliurat de les grapes dels antiquaris a sou de l'estranger,
quan els pobres rectors no saben d'on treure els cabals per a refer

(1) Veg. Anuari de 1Institut d'Estudis Catalans, any 1907, «Les Esglésies romàniques
amb coberta de fusta de les Valls de Bohi i d'Aran», per J. Puig i Cadafalch.
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les coses apremiants del culte. La cosa millor era que s'hagués as-
segurat la conservació i la permanència, sense tocar-les d'allà on
eren, perquè en els nostres museus no solarment han perdut gairebé
tota la valor i tota la importància, sinó que també, i és cosa que
entristeix i exaspera, han deixat sense vàlua ni importància totes
les esglésies de la vall.

I és per això que, de tot cor, forinulem des d'ací un fervent desig:
que els «Amics de l'Art Vell» trobin la manera de reunir cabals su-
ficients per a dur a terme la reparació de les nostres infinites esglé-
síes monumentals i, amb ella, la reposició, amb assegurada perma-
nència, de totes aquelles coses que les enriquiren i ennobliren. Si
l'excursionisme ho hagués pogut, no s'hauria pas acontentat en és-
ser l'herald d'aquestes bones obres, i a bon segur que avui les esglé-
sies de la vall de Bohí lluirien llur bellesa tal com en temps dels
senyors de la vall, els quals foren barons i, després, constes d'Erill.

APUNTAMENT HISTORIC

Per cert que, al nostre entendre, la família Erill és més digna
de lloança per la construcció de tan bells temples, que per les ges-
tes de la seva història, contada en pergamins. En veritat, nosaltres
no sabem imaginar els nobles d'aquells temps, més que com uns
valents, de cara ferotge, armats de punta en blanc í cobejosos
de guerres i pillatges; per la qual cosa, ens sembla un fet inusitat
aquesta família de tan refinats sentiments, que tant procurava,
com es veu, pel bé espiritual dels seus vassalls, com per llur bé
temporal, segons es dedueix de les concessions que els feren i,
particularment, de les fetes al Santuari de Caldes, entre elles la
de poder llenyar í pasturar en terres jurisdiccionals. No és estrany,
per consegüent, que entre els personatges d'aquesta família hi hagi
abats i bisbes i fins un cardenal, l'únic cardenal que ha eixit del
Pallars. Ja hem dit que la tradició assenyala el primer Erill com un
dels nou barons de la fama. I, documentalment, se sap que un Erill
en l'any 1040, confirmà una donació al convent de Lavaix; que, en
1167, un Erill es casà amb una Pallars, i que, en 1334, els Erills
posseïen la vall de Capdella. Se sap, també, que un Erill ha estat
virrei de Mallorca i que, guau la confiscació dels béns dels comtes
de Pallars, senyors aleshores del comtat d'Erill, aquest comtat
d'Erill passà a la casa Cardona, l'any 1506. A inés, la donació es-
mentada demostra que a la vall hi han tingut jurisdicció els abats
del convent de Lavaix, prop de Pont de Suert.

I cal ací continuar l'historial de la institució vertaderament de-
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mocràtica que, dins el terme jurisdiccional d'Eri]l i sota el govern
dels bisbes de la Seu d'Urgell, regí durant anys i panys l'establi-
ment termal de Caldes de Bohí.

BOSQUEIG HISTORIC DEL SANTUARI DE CALDES

El descobriment d'aquelles aigües, l'explica la tradició. Per mitjà
d'un brau, un pastor trobà una imatge de la Mare de Déu, ama-
gada en aquell terrer abrupte des de la invasió sarraïna. La ca-
pelleta que el pastor, díns de la seva barraca, li construí hagué
d'ésser substituïda per una vertadera capella que li aixecà el po-
ble, després d'intentar el trasllat de la imatge a l'església de
Bohí, la qual cosa no s'aconseguí, puix que la imatge, de tan pe-
sant, es tornà inunòbil. I fou llavors, en pagament als obsequis
rebuts, que la Mare de Déu permeté la troballa de la font calda,
l'ús de la qual, ja ingerida, ja presa en bany, retornava la salut.
I, és clar, es construí la primera banyera...

Però, tot seguit, per la gernació que acudia a Caldes, calgué
aixecar un estatge i ampliar la capella, i convertir-la en temple;
per les quals coses es nomenà una junta, formada per dos rectors
i tres homes lliures de la vall; i, a base de les almoines que, de llur
voluntat, donaven els banyistes í de les que recollien els quatre er-
mitans que contínuament recorrien la comarca, no solament pogué
aconseguir-se la construcció dels esmentats edificis, sinó que els
peregrins trobaren gratis a l'estatgeria un bon llit, bona vianda i
àdhuc la necessària vaixella sí, per pròpia voluntat, volien cui-
nar-se. Mentrestant, el Sant Pare que aleshores regnava conce-
dia l'autorització per a fundar en el nou temple un benefici ecle-
siàstic a fi d'assegurar una ponderada direcció, tant en el temple
com en el balneari.

I encara es féu més, potser per assegurar els drets del poble
davant els senyors de la vall: es creà la primera consòrcia, una
confraria formada d'eclesiàstics solament, la qual donà al santuari
una autoritat grandíssima, tant més quan els confrares arribaren
a ésser 200, entre els quals hi havia bisbes, abats i altres dignitats
eclesiàstiques. Fins a l'any 1532 els seglars no pogueren formar
part d'aquesta confraria, sota unes noves constitucions aprovades
pel Sant Pare corresponent. Els associats, regits pels 6 rectors de
la vall i els vocals elegits a Bohí el dia de Sant Roc, tenien conce-
dits una pila de privilegis i indulgències, encara ampliats l'any 1749
per Benet XIV, sense altres obligacions que celebrar, els capellans,
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EN D. D. RECTOR DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE

S. Miquel Archangel de la preferí Ciutàt de Vrgell, L.T. del 1ll<_ y molt

Rev. Sr. D. Joan de Varrones,y de Arangoyti, Prcv. en D. Dr. Re or de la
IglrGaParroquuial del Lloch deTermens,B'shatde Vrgell i y per loIllm y
Rev . . Sr. D. Fr. Sebafl:iá de Vii orla, y Emparan , del Orde de Sant Gero-
nim, per la gracia de Deu, y de la Santa Sede Apoftolica , Bisbe de Vr-
gell, Princep Soberá de las Valls de Andorra, del Confell de fa MagefLar,
&c. en lo efpiritual, y temporal Vicari General, y Oficial.

I5f"v i'c

OTIFICAM, y feto Cubre ientes, y(engles Per(onas e corre 16. SS: P. Benedifro XIV. vuy la 1yleGa de Dcu
feli(menrgovesmnt, ab fas Llerras Apoliolicas en forma de Bicu de(pachadas, dadas in Arce Gandulp hi,
Bisbá[ de Alb-oo, any de la Encarnaciò del Senyor 17 4 9. als ldusde Jany, y de (on Pontificar any n. Ce ha

 onecd:r als Canfrases de la Confraternitu,ò Confonia cregida,y fundada tots invoeaciò de Nra.Sra.
en la Iglefu, ò Smrnari de Nra. Sra. de Caldes • fi[uada dins los limitsde la Parroquia de la Iglefa Parro-

quial de Buhi , de alt Bisbàt de Urgell , las Indulgencias fesuenes.
Primerament concedeix fu Santedat à tou los Facls Chrillians de en, y aloe fexo,gae entrarán. re dila Confrureeeirar,

ò Confoecia ; lo dia primer de (on ingrés, cenfeilass, y combregats, Induí eneia Plenasia,p remi(siò de mrs(os pecare.
Irem, eoncedcic ai:i mateix (a Santedat a cors los Confrares, que vuy fon, --, per temps recae de dita Confsarcrnirzt,

que eonfelfars, y combregats, fr eoneodameer podràn ezecuarbo, ò per lo menos eonusts que en lo article de fa niotr jo.
votado lo pioNom de Jesus de cor , fino podrio de boca, Indulgencia Plenaria • y mmilsiò de tors (os pecirs.

Irem, eoneedei: dita fa Santedat à duts Con fraras, que eonfeffats, y combregar qui(cun any en lo dia, ó fe Ita princi.
palde dita Confoternin[, que han elegit dits Coofnres, y per Nos queda apiobar , 10 dia de Dimars , defpres de la fclla
de la Na[ivira[ de Nora Senyora (à mes del dio, 6 folia de Pafqua de Re(ureecciò del Senyor) defde la, primeras vcfpras
Fneà polla del Sol dcldia feguent , ro cs anys devotament vi(unràn dita I KIcfa, 6 Santuari de Notin Senyora deCaldee,
yen ella prcgaràn à Deo per la enalració de nolito Santa Mare la Iglef.e , ezeirpació de las herergias , corve fò cels Hereu
ges,é ln£cls, pau, concordia,y unió entre los Prínceps Ch[iflians,y(aloe de nolhefanriGimPac,que por tcmps(età,ln-
dulgencio Plenaria , y rcmi(siò de rocs (oc peci[s.

Irem, concedeix fa Santedat à dits Confutes, que femblantm:nt eonfett rs, y combregats en quirre ales feítas, ò dio,
ferials de qui(cun any, que han elegit dits Contnres,y per Nos quedan aprobats ;àGbcr lo dia, ò feíta de la Al(uespciò de
Maria Sanuisima, lo dia, 6 feíta de fa Narivirar, lo dia, ò folia de Sant Musieru Apoffol, y lo dia, ò filla de Sans Miquel
del mes de Serembre i á mes del dia, à feta de Pa(qua de Refurreeiò del Senyor) de las primera Ve(pras. Ens à "palla del
Sol de cada una de diran quatre fallas, cors anys devotament viltaràn dio ISIefa, ò Santuari , y cn rifa accgaràn i Deu,
mm dalt olliospeniíar, lee anys, y aletas [ancas quann¢ms de indulgencias.

trem, à dite Confiares, íèmpre, y quant afrilfiri n à las Millas,ò altres Divinos Oficis,que cn dita Igiclisa,fegons colfun,
de dita Confraria fe celebrarán, lilas Cengsrgacions publicas, ò fècrctps de la mamixa Confraternizar, que le praáicarán
Fer qual( vol obra pia, ò has Profclroer ordinarias, y curaordinarias, tant de dita Conf ercrnirac , com alas qual( vols
de llscencia del Oedioari fahedoras,òola Enterco, de difunts ,ò acompanyaràn lo San[i(sim Sugramcnr de lo Euchariflia,
quant (c porra à algun malalt, y .ois que impedits praftiear no hn podràn , ohint toc ar la campana diràs agenollats un Pa-
re noftre, y una Avc Mario per lo malalt , ó hofpedatin als pobsrs Peregrins, ò ajudadn ab caritas,, y olicis,ò vifi[arin als
mal.rhs, pi aquclle aconfolaràn en fas advct Grau,ó componddn la pau ab<nemichs propsis, òalienos, ò ceduhirin, ó ror-
natináalSundefviatal carai de la falos, ò enf nyaràn als ignòranre los Preceptes de Deu, y loconvenicntp c In Glvaciò,ó
rc(aràn Gncb vegada lo Parc nollm , y Ave Mar ix pretor Animas dels Confrare, dedica Confratcrni[ar difunrr ir praAica-
sàn alguna altra obra de e u i.iritual,ò corporal mi fesieordia,corteedeir-(aSanmó:u fempre,y quant (e emplcaràn en moler-
rics de dins obras pins , fe sanca din de Indulgeboa , volen, Jiu li 5onrcd^i , que dins Gracias ,e Indulgencias duren peo-
veruamcnr. Yper guanyvtdiras indulgencias fèhu de tenir Ir liurllc de la Saura Cruzada.

Y pera que )o I obccdi[ vinga à noticia decore, havém manàt d:(pachac las prd na , firmadas de colra ma,felladas ab lo
Sello de ir scnyoeia illullricbima , y rcfcrcn dadas per lo Notari , y Secretari de poltra Curia baix firmat. Dadas cu la Ciutat
de U[gell als vint del rocs de Agolt, any de la Na[ivitn[ dei Scn yor de mil fre cents quaranta y nou.

ImFtimatut. Urirn,Vie.Geo.C?U%%ir.	 Gd:erw,L. T. i'a.G,e. e.0 Ofjrc.
Per romament de dii lll. Senyor L.T. do Vic Gcn.y Offic.

Lluch del Se ►jj Ilo.	 Jeen drejri ,y i cc, N.,. y Sn,ne.

Concessió d'Indulgències atorgada pel Sant Pare Benet XIV l'any 1749



284	 BUTLLETÍ DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA

nou misses anyals per als socis difunts i pagar, els seglars, els ho-
mes 30 rals, i les dones 21 rals í set diners, per al manteniment del
culte o per a la manutenció de tots els associats els dies de la con-
sòrcia, com si diguéssim els dies de la festa major, que se celebrava
el dimarts següent a la Nativitat de Nostra Senyora. 1, diuen les
cròniques, que en festes així s'han congregat a Caldes tres mil
persones.

Ara, malauradament, no hi ha res d'això. Tot s'acabà l'any 1854,
quan la revolució s'apoderà del santuari, i la Diputació de Lleida,
que ja havia disputat la pertenèncí.a als bisbes de la Seu d'Urgell,
en prengué possessió i convertí en negoci el que havia estat sola-
ment cosa de beneficència. En 1868, el bisbe Caixal excomunicà
els usurpadors. En 1876, es tancà l'església per haver estat posada
en interdicte, bo í traslladant la imatge de la Mare de Déu a Bohí.
En 1895, els béns del santuari foren venuts per l'Estat... Sortosa-
ment, el 14 d'agost de 1914 fou feta concòrdia entre l'actual pro-
pietari i el bisbe de la Seu, que ho era el Dr. Benlloch, elevat des-
prés a la dignitat cardenalícia. I avui, el balneari i el santuari són
destriats completament, encara que estiguin units i formin exte-
riorment una sola cosa (1).

I nosaltres, respectant el fet, deixen el balneari per dedicar -li ca-
pítol a part, i continuem parlant del santuari, com a esperit que ha
estat, í resum i compendi de la vida d'aquella comarca, per raó que
les generacions passades, més senceres que les actuals, no atribuïen
a les aigües mateixes la vàlua guarible que tenen, sinó al Creador
de totes les coses i a la influència de la seva Mare Santíssima, la
més segura mitjancera que té ]'home per a arribar a Déu. I aíxí,
quan aquella gent veia el mateix que es veu avui, això és, per exem-
ple, que a la influència de les aigües de Caldes alguns paralítics re-
cobraven el moviment, no els recava de creure que assistien a un
miracle realitzat en un lloc apartat del món i rodejat de les més al-
tes muntanyes pírenenques, on la natura brava i dolça, tot alhora,
demostra la grandesa de Déu, com algú ha dit i ben encertadament.

ESGLÉSIA DEL SANTUARI

Malauradament, els disturbis passats han deixat l'església de
Caldes pobra per demés. És una església petita, de modesta cons-

(1) La major part d'aquestes dades ens foren facilitades de viva veu pels senyors rectors
de la vall, els de Barruera i Bohí principalment. Després les hem vist confirmades en la, ac-
tualment exhaurida, Historia del Santuario y Balneario de Caldas de Bohí, per Francisco
Roca, pvre. Any 1912.
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trucció i el sòl enfustat. Té una sola nau, per bé que amb l'amplà-
ria que tenen les galeries laterals que corren a l'altura d'un pri-
mer pis, s'haurien pogut bastir tres naus. Lliga la nau i el quadrat
presbiteri una cúpula surmontada per una llanterna d'illuminació.
Sota les galeries, í adossats als murs del temple, hi ha, per banda,
tres altars sense importància, llevat del dedicat a Jesús lligat a la
Columna, en el qual representa aquest pas de la Passió una bella
obra de marbre esculturat, d'uns 40 centímetres cúbics de volum.
Damunt la peanya, posada entre dues plaques de marbre brunyit
o de vidre pintat (no ho poguérem esbrinar), hi ha la imatge del
bon Jesús, el qual té el genoll esquerre flectat a terra, les mans lli-
gades a la columna, el cos ple de ferides sagnants, els ulls girats
al cel i la boca oberta assedegada... La imatge és de marbre color
de terra, potser pintat, í la columna de forma piramídada, és blanca.
En les cares de la peanya, bellament ornamentada, hi ha míniatu-
ritzats, daurats i esculturats amb molta gràcia els instruments de
la Passió. Tota l'obra, la qual porta la inscripció següent: Non est
in rae salus, ve emmarcada per una gran construcció de fusta, estil
barroc, no molt artística, però amb la pretensió de formar amb
l'obra central un conjunt homogeni; porta aquesta inscripció: Petrus
Ferrero calidarum abbas ut hec strueretur imago edixit surque
jussu ex Sicilia huc deportavit.

L'altar major, dedicat a la Mare de Déu amb el títol de Caldes,
és obra de l'any 1696, i daurada l'any 1760, i des de la socalada a la
rematada, coronat per un àngel, ve ornamentada amb columnes, vo-
lutes í motllures de l'època. En els quatre angles del nínxol central,
surmontat per un plafó que conté la imatge de Jesús Crucificat, hi
ha quatre buits en forma de capelletes, que contenen sengles imat-
ges de Sants. Al nínxol central, s'obre espaioseta cambra, enmig
de la qual, entre àngels collocats ací i allà en les parets, s'aixeca
una peanya d'uns quatre pams d'alçària, la qual sosté la imatge de
la Mare de Déu de Caldes.

IMATGE DE LA MARE DE DÉU DE CALDES

Es una imatge de fusta i està, o estava, asseguda, perquè ha des-
aparegut la cadira. És una imatge que té ]'esquena buidada, el braç
dret postís i la testa deteriorada per haver-li estat substituïda la
corona de fusta per una corona de llauna. El mateix succeeix amb
la testa del Fill. Diguem encara que el rostre de la Mare de Déu

ens semblà repintat massa coloradament. En canvi, és interessant
l'antic policromat del vestit, ornat amb flors de lliri; i encara es
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pot llegir avui el nom, posat damunt el genoll dret de la Mare de
Déu, que llegí el P. Camós: JOÑS. BAPTISTE FELCES :: ISBUD, que és el
nom, es creu, del pintor que la pintà.

Evidentment, a aquesta imatge són necessaris els vestits de
seda í de vellut amb brodats d'or que li posen, per tal d'amagar els
vituperis que li han fet els homes, vituperis que farien minvar la
devoció, si no fos que el cor de l'home més s'esponja quant més
horribles són les mutilacions d'un lisiat. A més, en l'adoració no
es besa la imatge, sinó un reliquiari que conté uns trossos minús-
culs dels vestits duts per la Mare de Déu i Sant Josep en llur vida
mortal, segons les llegendes següents: Ex Subucul Bte M. V. Ex
velo B. M. V. Sepula Bte V. S. Jos. Spo. B. V. M.

UNA FESTA DEDICADA A LA MARE DE DU DE CALDES

Heus ací descrita la imatge que en el transcurs dels segles ha
rebut la veneració de les gernacions, i no solament de les que han
acudit a Caldes a cercar, per mitjà d'aquelles aigües, remei cor-
poral, sinó també de les que hi han acudit, i acudeixen de la vall
de Bohí í invoquen a la celestial Senyora per Regina í Patrona de
la vall i Mare amantíssima i advocada per a remeiar tota llei de
necessitats. Els aplecs que s'hi celebren no són de la quantitat d'an-
tany, però almenys són iguals en qualitat. Poguérem assistir a un
dels d'enguany, les despeses del qual corregueren a càrrec dels ba-
nyistes; í foren aquests els qui engalanaren el peu de la barana
del presbiteri, la pròpia barana, el basament de l'altar major í el
peu í costat del nínxol major amb parterres de molsa que enqua-
draven els anagrames de Jesús i Maria, fets amb margaridetes
i clavellets de pastor; amb garlandes de boixos i falgueres cla-
pejades de flors blanques, semblants a les del saüc, í d'uns rame-
llets de granet vermell, igual que les gerderes, i amb grans to-
ies d'herba melera, herba de tall i altres herbes florides í flairo-
ses, en ornamentació més escaient que els dornassos í penjarols
que s'usen per ací baix. A les deu ja havia arribat, formant verta-
deres í alegres caravanes, un gran nombre de devots, procedents
de tots els pobles de la vall, i en aquella hora se celebrà un ofici

de tres capellans í es cantà una missa que, per tal que fos més an-
tílítúrgica, fou cantada amb acompanyament d'un físcorn, d'un
cornetí í d'un clarinet. No obstant, nosaltres creiem que Pius XI,
del cel estant, la devia escoltar complagudíssim, per la fe í com-

punció amb què fou cantada. Però, cal dir que la religiositat es
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manifestà més espléndida encara quan el poble en massa cantà els
Goigs en honor de la Mare de Déu de Caldes.

Música dels Goigs en honor de la Mare de Déu de Caldes de Bohí

_ t. t,	 nom,	ea,o — dd M t. k w<	 .

nl-w k :e-	 +,i<— 	 t, 	 <. I <	 A 	 ^ .	 .^ <ar-1'r -m. ^^.	 - n — Fill -

^o. 4 

HlK 1

Vostres goigs amb gran fervor
cantarem altra vegada,
oh Mare del Redemptor
de Caldes intitulada.

Músics i poble s'hi lliuraren amb tals crits de joia i esperança,
que nosaltres pensàreln que pregàries així, més oloroses que 1'en-
cens, forçosament han d'arribar al cel...

JOAN DANÈS I VERNEDAS
(Continuarà)

Pel Montseny amb Mossèn Cinto

E
RA en ple agost del 1901. Fa, doncs, trenta anys. El setmanari
catalanista «Joventut» estava al bo de les seves campanyes,
í els qui el fèiem, per bé que diferenciats en idees i en tem

-perament, estàvem ben units per un patriotisme i una amistat a
tota prova. Acabàvem de publicar el llibre de versos de Mossèn
Jacint Verdaguer «Aíres del Montseny », i determinàrem festejar el
seu èxit en una excursió a la famosa muntanya, amb la bona com-
panyia de l'autor.

Sortírem de Barcelona l'Oriol Martí, l'Emili Tintorer, En Trini-
tat Monegal í jo, per trobar-nos a Sant Celoni amb Mossèn Cinto,
el qual venia de presidir els Jocs Florals de La Bisbal, En Frederic
Pujular que, per reunir- se'ns, havia sortit de Sant Joan de Palamós
on estiuejava, i l'Anton Busquets i Punset, el cantor de les Guille-
ríes i excursionista infatigable, el qual era l'organitzador de la
nostra excursió i l'empalmava amb una altra que acabava de fer

per compte propi.
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Mossèn Cinto somreia tristament i semblava encongit. De tant
en tant, se Ii notava com un esforç per alegrar-se. Observava i se
sentia observat; volia ésser ingenu i no ho aconseguia. Són molts
els sacerdots per als quals l'hàbit no és obstacle a les expansions.
Mossèn Cinto, en aquells temps que tantes contrarietats í amar-
gors acabava de sofrir, semblava cohibit per l'hàbit. Home de
grans sentiments, però rebel a exterioritzar -los, era enèrgic i sem-
blava feble, era obstinat í semblava tímid. Amb unes eternes ganes
de volar, restava perpètuament tancat en si mateix. Quan arribà
l'hora de marxar i ens veié pujar als muls, semblà, per un moment,
que oblidava tota preocupació, que es rejovenia. S'enrotllà a la
cintura la sotana, i muntà d'un bot la seva cavalcadura amb la
mateixa llestesa i ardíment que devía fer-ho pels temps que duia
el típic vestit de fadrí de muntanya. «Ja és nostre! », vaig pensar;
però m'errava completament.

El seu amic devotíssím, Ei: Busquets í Punset, s'esforçava per
establir entre el capellà -poeta i nosaltres una compenetració espi-
ritual, i ho aconseguia a estones, quan ens aturàrem a Moscaroles
o a la Font del Profit per remullar la gola resseca i estirar els
membres adolorits dels sotracs de la cavalcadura. A l'esforç d'En
Busquets collaboràvem, per dir-ho així, amb èxit, En Martí i jo,
que procuràvem evitar tota estridència per infondre confiança a
Mossèn Cinto. Però, hi havia qui, per molt franquejar -se i per ésser
excessivament ponderatiu, ho esguerrava tot. Mossèn Cinto som-
reia amable als uns í als altres, però en el fons no devia saber en
qui creure. No diré que estigués esverat, perquè prou coneixia els
homes i la vida, però els de la colla de «Joventut» tenien tanta
fama de tabalots!

El que no era massa tabalot, era massa suspicaç. En aquest
cas es trobava En Pujulà, el qual no comptava llavors més de
vint-i-tres anys i, carregat de prejudicis i d'ideologies, temia l'encís
de les tradicions locals i de la fe secular, que, ajuntades a les be-
lleses deis llocs Ií semblaven cants de sirena per a desviar-lo del
camí del progrés í sepultar-lo als avenes de l'obscurantisme. Ve-
nia encantat dels empordanesos i es mirava amb prevenció els
muntanyencs. En Busquets, que tenia posats els seus amors en la
gent i en les tradicions de muntanya, no es cansava de cantar-ne
totes les excellències; però no el convencia. Eren dues supersticions
oposades: la de l'ahir i la del demà, i jo m'esforçava a conciliar
l'Empordà amb les Guilleries.

Arribàrem a Santa Fe quan fosquejava. Teníem fred, i passà-
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rem una vetlla agradable prop de la llar abrandada. El santuari
estava atapeït de gent. Una colla de noies cantà cançons que feren
les delícies de Mossèn Cinto. Recordo que, escoltant «L'Emigrant»
se li humitejaren els ulls. Però, hi hagué un senyor que, per millor
obsequiar-nos, tingué la pensada de dar-nos una sessió de fonò-
graf. Aleshores encara no se'n deia gramofon. La tertúlia va escol-
tar uns quants trossos .'ópera i va desfer-se abans d'hora. Ens
acomiadàrem l'un de l'altre per installar-nos en cases diverses, i a
mi va tocar-me en sort un Llit dur com una pedra, amb uns llençols
de bri que eren una gelabror. L'aire fi de la nit entrava per les es-
cletxes de la teulada, i les rates anaven i venien per la teulada i pel
trespol. No vaig dormir gens, i quan tot just clarejava vaig sortir del
meu alberg per trobar-me amb Mossèn Cinto i En Busquets, els quals
havien estat més matiners encara i ja trescaven per les arbredes.

Al cap d'una hora, ja tots reunits, férem pa í beure, però Mos-
sèn Cinto, que havia de dir missa, restà en dejú. Acomodats ca-
dascú en el seu mul, emprenguérem la ruta cap a Sant Marçal, en-
tre espesses fagedes que ens tapaven les magnificències de l'entorn.
Val a dir que les fagedes també eren magnífiques. No he vist mai
una espessedat més gran. Quan en sortírem, quedàrem esbalaïts
a la vista de les Guilleries, amb els seus pobles pintorescos, el Ter,
els torrents í rieres, els cingles de Cabrera i Collsacabra, els de
Portabarrada, Sant Gregori, Farnés i la Selva; enmig, la mola es-
querpa de Solterra amb les ruïnes de l'ermita de Sant Miquel de
les Formigues, í, al fons, els Pireneus. Esmento aquests noms te-
nint a la vista una relació que va escriure En Busquets; sense ella,
després de tants anys, no podria pas precisar tots els llocs del
nostre itinerari. Veient la nostra admiració, En Busquets no cabia
a la pell, í Mossèn Cinto restava amb l'esguard immòbil davant
l'espectacle grandiós, cona sí recordés temps llunyans í repassés
els anys millors de la seva vida.

A Sant Marçal, Mossèn Cinto va dir missa i I'oïrem tots. Es-
morzàrem després a la posada, í, mentre En Monegal escatia ga-
Iantment amb la minyona, passàrem a platicar amb el guardià
Mossèn Gaspar, siinpàtíc naturista, el qual ens mostrà diverses
curiositats per ell colleccionades. Per fi, eixírem cap a Matagalls,
passant per Coll Pregon, i, una mica fatigats, arribàrem al cim.
Quan més embadalits estàvem prop de la creu que el remata, ad-
mirant el panorama de Catalunya, València i, fins, Mallorca enllà

de la mar, el núvol de formigues alades, que en dies calmosos sol
voltar la creu, se'ns tirà al damunt, í ens donà vertaderes frisan-
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ces. Mossèn Cinto, que ja ho havia previst, aconsellà bondadosa-
ment la marxa. Per bé que ell estimava les alades del Montseny,
cantades en una de les seves poesíes, es feia càrrec de les molès-
ties que donen.

Davallàrem, doncs, i passàrem per Sant Miquel dels Barretons,
una ermita bastida al caire de] camí, dalt d'un penya-segat altíssim.
Les seves parets, en aquell temps, semblaven una continuació de la
penya, i era difícil, per no dir impossible, donar-hi el tomb. Tant,
que entre els muntanyencs era fama que el qui la voltava no lí ro-
dava mai niés el cap», la qual cosa significava que implicava pena
de la vida. Així almenys ho digué En Busquets. Mossèn Cinto, sem-
pre retret, sempre enemic de ponderacions, es limitava a somriure.

Tot de sobte, ens adonàrem que En Tintorer - el qual sense dír
una paraula havia examinat el lloc í pres la seva determinació - es-
tava donant la volta a l'ermita, arrapat com un llangardaix a les
excrecències de la roca. Quedàrem esglaiats; volguérem cridar, í
els crits se'ns nuaren a la gola; fins crec que se'ns hi va aturar la
respiració, com si amb ella haguéssim de fer oscillar el nostre
amic i estimbar-lo.

En Tintorer amb tota serenitat acabà de donar la volta. Se'ns
reuní i menyspreà les nostres increpacions. Es creía l'únic home
que mai hagués realitzat tal proesa. Nosaltres també ens ho pen-
sàvem, però Mossèn Cinto, amb gran humilitat, ens va dir:

—El primer cop que jo hi vaig donar la volta devia tenir divuit
anys.

El miràrem sorpresos. Mossèn Cinto, en aquells moments, sem-
blava un altre home. Desapareixia el sacerdot i apuntava amb tot
desembraç el terrassà, segur de si mateix, ple de bonhomia i d'ar-
diment alhora. Els ulls, abans emboirats, lluïen amb mirada franca.
El místic deixava pas a l'enamorat de la vida; el cantor de miracles
s'esfumava, i quedava ferm l'autor de «La Barratina», de «Nit de
Sang », d'« Els Vigatans», d'«Els Mossos de l'Esquadra », de «L'Em-
pordà», i d'aquella petita obra mestra, mig burleta, mig sentimen-
tal, que relata la gesta d'«El Pare Falgás».

Tots ho celebràvem, garlant i rient, com se sol dir, fins per les
butxaques, fins arribar a Sant Segimon. Allí, després d'un bon re-
pòs, començàrem a sentir-nos tot el cos baldat. Les cavalcadures
esdevenien un turment, í amb grans dificultats davallàrem pels ro-
caters esllavissats de l'Oratori, fins aturar-nos a l'Arola. En Mo-
negal no podia més. Macades les anques i llagats els peus, no po-
dia muntar ni donar un pas. El seu malhumor contrastava amb la
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dolcesa impertorbable de Mossèn Cinto, el qua], avesat a majors
contrarietats, a tot s'avenia i, muntat o a peu, feia el camí tran-
quillament. Però jo tenia por que acabés per fatigar-se, no del
camí, sinó de les lamentacions exagerades del nostre company.

A entrada de fosc arribàrem a Viladrau, i férem cap a l'Hotel,
curull d'estiuejants, molts dels quals parlaven un castellà que no
tenia res a veure amb l'autèntica parla de Cervantes. La nostra
aparició fou causa d'esverament general. Sort de la presència de
Mossèn Cinto, que si no, colrats del sol, mal vestits i empolsats
com anàvem, í amb els nostres gruixuts garrots i palloles desco-
munals, ens haurien pres per uns descendents de la banda d'En
Serrallonga que portessin un segrestat. Aquest era En Monegal, el
qual, maldant i maleint, fou internat a l'hotel per dos dels nostres
gairebé a pes de braços.

Pujàrem a les cambres, ens rentàrem i, als pocs minuts, ja re-
fets, irrompérem enmig de la concurrència que ballava, convencé

-rem el pianista que deixés el piano, s'hi assegué En Pujulà, i tocà
«Els Segadors », coni qui diu a cops de puny. En voleu de protes-
tes? Algunes mamàs s'esgarganiellaven í ens tractaven de mal edu-
cats; però, a les senyoretes de la colònia, que poc abans ens menys-
preaven, això els féu el cvp, í començaren a transigir. La donna
è mobile. La majoria dels fadrins se'ns sumaren, i aquell sarau
cursi va acabar amb un espetec de sardanes que era una glòria.
En Busquets deia que estàvem regenerant Viladrau.

Mossèn Cinto s'havia quedat a la seva cambra, resant. Se'ns
reuní a l'hora de sopar. Estava seriós i no féu cap allusió a les
nostres recents expansions. Jo el sentia, no sé per qué molt allunyat
de nosaltres en esperit, i, tot parlant de generalitats, m'esforçava
a fer-]i entendre que no érem tan atordits coni tal vegada ell ens
creia. En Busquets decantà la conversa a assumptes casolans,
costums i anècdotes del país, i jo la seguia amb tot amor í res-
pecte. Fou inútil. Com més deia jo, més desconfiava Mossèn Cinto,
per bé que ho dissimulés. Per fí, parlàrem d'excursions. Ell n'ha-
via fet moltíssimes, per les comarques més accidentades de Cata-
lunya, i donava bo de sentir-n'hi parlar, amb aquella mateixa so-
brietat i bon gust que caracteritzaven els seus escrits, amb aquell
sensit de bona mesura amb què sabia agermanar els fets reals amb
les llegendes, les tradicions i les creences dels llocs visitats.

Com no parlar -li, en aquella ocasió, del seu «Dietari d'un pele-
grí a Terra Santa»? Amb la major curiositat, í també amb la niés

bona fe de] món, vaig demanar-li referències d'aquells paratges,
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bressol de tradicions millenàries, que han portat a l'esperit de tots
el primer perfum de poesia amb les primeres cançons í rondalles
que hem sentit de les nostres àvies. Vaig parlar-li de Nazareth, del
torrent del Cedró, de l'Hort de les Oliveres i del Calvari, el petit
monticle o cadafal natural que la imaginació popular, exaltada per
la fe, ha representat com una muntanya altíssima...

— Digui, Mossèn Cinto - vaig demanar-li amb tota senzillesa:
—Quina alçària pot tenir, poc més o menys, el Calvari?

Mossèn Cinto quedà com sobtat, i em mirà amb recel.
—És la muntanya més gran del món! - va respondre.
—No ho dubto. Per la seva significació. Però, reconeixent í sen-

tint tota la seva grandesa moral, els qui ]'estimem i no heus tingut
la sort de poder veure -la, no és natural que preguntem com és,
quines dimensions té?...

Mossèn Cinto, amb els ulls baixos i amb molta amabilitat, tornà
a dir:

—Sí, sí: és la munya més gran de totes.
1 clogué del tot els ulls, com ple d'unció.
Jo començava a picar -me. L'Oriol Martí em féu senyal que ca-

llés, però no vaig poder-me contenir:
— Dispensi: jo crec que vostè no em vol entendre, però no puc

creure que em vulgui atribuir una mala intenció. Vol contestar la
meva pregunta?

—Sí: és la muntanya més gran del neón.
Això tancava de cop, però ofenia. Vaig dir unes quantes parau-

les, potser massa dures, que tot seguit En Martí i En Busquets ti-
raren a broma, i jo també, per tal de desfer aquella situació tivant
que, certament, jo no hauria volgut motivar per res del neón.

L'endemà anàrem a Espinelves, í, després, pel pla de la Creu
i Collsacabra, a Sant Andreu de Baucells. Teníem por que En Mo-
negal hagués de figurar entre la impedimenta, però s'havia com-
prat a Viladrau unes espardenyes de creixença, i ens seguia a peu,

agafat a la cua dels muls per no cansar-se, posat que el muntar -los
li era impossible per l'estat llastimós de les seves anques. M'obli-
dava de dir que En Busquets i En Tintorer, obstinats a anar a peu,

li feien costat quasi sempre.
Dinàrem i prenguérem cafè en una típica casa de pagès, molt

a gust í satisfacció. De la confecció del café s'encarregaren En
Busquets i En Tintorer, i el feren tan fort, que no hi hagué prou

sucre per a endolcir -lo, ni a la casa on dinàrem ni a les nostres

alforges. Els efectes irritants d'aquest cafè, juntament amb els de
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la calor i el cansament, no havíem de trigar gaire a sentir-los. Tota
la tarda férem camí, í al vespre passàrem el pont de Malafogassa
i entràrem, poc després, en un poble que no vull anomenar pels
motius que s'aniran veient. Els companys s'acolliren en una casa
mal anomenada hostal, i jo vaig tenir l'honor d'ésser estatjat amb
Mossèn Cinto a cal rector.

Mai no oblidaré el que aquella nit patírem, ni la resignació, ini-
llor dit, l'aparent indiferència amb qué el poeta suportà incomodi

-tats i fins injúries. El bon rector era quasi orb, i li governava la
casa una rninyona malcarada i bruta, la qual el feia anar més brut
que ella mateixa, í que a nosaltres no ens va dir paraula, però amb
el seu posat ens demostrà la nosa que li fèiem. Cada mirada valía
per una maledicció. Mai, en el raval més brut del més brut dels po-
bles, no han pasturat les mosques tan a pler conc en aquella casa
del bon Déu. Mai, entorn de cap podrímener, no s'ha sentit xafa

-gor inés insana. Mai, en la roba de cap miseriós, no s'ha acumulat
Inés greixum que el que lluïa en la sotana aquell inefable pastor
d'ànimes, que res no veia ni s'assabentava de res. Mai la nieva re-
pugnància no ha estat tanta com la que vaig sentir a l'hora del so-
par, en veure-li engolir a munts les mongetes rènegues, bullides en
bona germanor amb veritables eixams d'insectes alats. El pobre
orb menjava i parlava, content; Mossèn Cinto, fent com si mengés,
seguia la conversa amb resignació beatífica, sense deixar que el
fàstig contragués cap muscle de la seva cara; i jo... jo vaig haver
de dir que no tenia gana, i dominar les temptacions que em venien
de privar al rector que mengés, de dir-li a crits la iniquitat que,
amb ell i nosaltres, s'estava fent. Mossèn Cinto, que devia fer -se
càrrec dels meus impulsos davant l'egoisme i la ruïnesa que vol-
taven el pobre innocent, va creure sense dubte que li faríem més
mal amb un escàndol conc el que la criada semblava resolta a pro-
moure, i, veient que jo m'aixecava abans d'hora a pretext del can-
sament, va seguir-me a l'única cambra que ens havia estat oferta.

Ja sols tots dos, Mossèn Cinto defugí lot comentari d'allò que
acabava de passar. Vaig pensar que el cop lí havia estat dur, i que
com més en sentia el dolor, més ho dissimulava. Però, tanta tran-
quillitat aparentava, tan poca importància semblava concedir als
fets d'aquell vespre, que vaig arribar a dubtar, no del que jo havia

vist, sinó de la bondat dels meus sentiments. «Mossèn Cinto - vaig

dir-me - és una ànima bona que va pel món, admira tot el bell i
deixa als petits corn jo la tasca d'examinar defectes i lletjors. Però,
ell no és pas com Don Quixot; ell no pren els rústics per cava-
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llers ní les criades per princeses; el] hi veu ciar; el] ha vist el sopar
que se'ns donava, i que solament podía donar-se als gossos. Tan-
mateix cal molta caritat per a oblidar-ho, i Mossèn Cinto en té
tanta, tanta.., que sembla ní haver-se'n donat compte ».

Jo em feia aquestes consideracions tot ficant -me al llit. A través
de les cortines de l'alcova veía a contra- claror la silueta de Mossèn
Cinto, el qual es passejava amb el breviari a la mà. El ]lit, en la
penombra, semblava net. Una sensació de repòs va invadir-me cos
i cervell. Seria degut als resos de Mossèn Cinto? Vaig recordar-me
de la minyona amb menys enuig, gairebé amb certa indulgència.
Per llusca que fos, era impossible que no s'hagués adonat de les
immundícies que ens servía; però, per ventura se n'havia adonat el
rector? I ara em dava compte que la minyona tampoc no estava bé
dels ulls. Els tenia vermells, inflats i llagrimosos, í fins mirava
guerxo, í tot això havia contribuït a fer-me-la terriblement anti-
pàtica. Com era possible que fos gens prim -mirada, si tenia la des-
gràcia de mirar tan nialament? Però, era lan sorruda, tan malagra-
dosa, que no hi podia creure. vajal... I així, fent-me jo mateix el
pro i el contra, em vaig adormir.

L'endemà, en obrir els ulls, vaig trobar-me sol. Mossèn Cinto
s'havia llevat amb grans precaucions per no despertar-me, í ja es-
tava dient la seva missa. Això em va venir bé per a sortir del quar-
to i de la rectoria a esquitllentes, sense dir res a ningú, per bé que
a la casa no hi havia ni una ànima. El rector era a l'església; tam-
bé hi eren la criada i En Busquets, el qual ajudava la missa de
Mossèn Cinto. Vaig córrer a reunir-me amb els altres companys,
que havien passat la nit en gran desori, de resultes d'aquell café
tan carregat que prengueren el dia abans. En Martí i En Pujular
havien tingut un gros tropel], segons digueren. Qué els hauria suc-
ceït, si el destí els Hagués dut a la taula del rector? Esgarrifa el
pensar-ho. Per sort, En Busquets ja els havia mig guarit amb in-
fusions d'herbes muntanyenques. Quant a mi, no em feia mal
res, però cm durava el fàstig, que ja era prou mal. Amb quina delí-
cia respirava l'aire pur i em rabejava en aigua fresca! A Mossèn
Cinto Ii devia passar el mateix que a mí, perquè quan va reunir-
se'ns semblava assedegat d'expansió.

Deixàrem aquel] lloc d'infausta memòria, i poques hores des-
prés, en les voreres del Ter, a Sant Romà de Sau, menjàvem truites
pescades expressament per a nosaltres. El bon rector, senyor Fà-
bregues, ens ensenyà la casa dita del Fadrí de Sau, el Molí, el Fos-
sar, i cent indrets atraients d'aquell paisatge embadalidor.
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Amb recança deixàrem Sant Romà de Sau, í ens emportàrem
com recapte del Molí, un pa quasi tan gros com una mola. Pujàrem
pel collet de Tarrades a Sabassona, passàrem per Tavèrnoles i ens
aturàrem a Folgaroles, pàtria del nostre poeta, el qual ens pre-
sentà alguns dels seus parents amb gran cordialitat.

Anàrem a dinar a Vic, i allí, abans de retornar a Barcelona, co-
mentàrem entorn de Mossèn Cinto les facècies de l'excursió. Mos

-sen Cinto, ens escoltava, complagut; però, dels incidents desagra-
dables no volgué donar -se'n per entès. Era una veritable obsti-
nació. La mateixo obstinació amb què, a Viladrau, s'havia negat
a parlar del Calvari; la mateixa obstinació que li féu cloure els
ulls davant les iniquitats de què era víctima el rector del poble que
no he volgut anomenar; la mateixa obstinació que lí havia valgut
l'exili i la privació de dir missa algun temps abans, quan s'havia
negat a separar-se dels qui explotaven la seva condició de sacer-
dot í la seva glòria de poeta.

Ja en aquella època de grans tribulacions, un company de la
seva infantesa i germà de sacerdoci, el qual l'estimava de cor ¡te-
nía prou autoritat per a exhortar-lo, l'havia visitat un dia i provat
de fer-li evident la conducta equívoca dels qui el voltaven, però no
obtingué altre resultat que exasperar-lo. Mossèn Cinto no volgué
escoltar, no volgué discutir. Es tregué de la butxaca unes claus
i assenyalant un armari proper, digué:

—Veus aquestes claus? Són les d'aquest armari. Si jo sabés que
a dintre hi ha les proves del que em dius, i que les proves són cer-
tes, en comptes d'obrir -lo llençaria les claus a la mar.

I així visqué i així morí, pocs mesos després de l'excursió des-
crita, el gran poeta de «L'Atlàntída», al qual podria aplicar-se, per
a definir-lo, una imatge d'un altre poeta gloriós (1), dient que era
una ànima «resclosa sempre al fons del pit, sentint les ànsies de
volar, i pegant d'ales i fent -se trossos entre reixes ' .

I ara perdoneu que, en parlar d'una excursió del poeta, hagi

esmentat la tragèdia de l'home. Si entre els vulgars incidents que
he relatat es trobés quelcom d'aprofitable per a un ulterior estudi

psicològic de Mossèn Jacint Verdaguer, jo hauria aconseguit més
del que em proposava.

LLUts VIA

(1) Guimerà: Mar i Cel..
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