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TRASCANT PER L'ALT BERGADÀ

Y PER LA SERRALADA PIRENENCA DE MITJ -JORN

(Acabament)

Entrem en el Pla d'Anyella. Tenim ara al davant el Carlit y el
Puigperich. El Puigmal queda a la dreta.

Es el tal pla la més gran expressió de la dolça poesia dels alts
pasturatges. Tot es en ell tendre y idílich. Es ample, extens, des-
cobert, xopat de Llum, ab la llisa terra elegantment ondulada,
formant una immensa conquilla, encatifada de vert per una baixa
herbeta y adornada per les blaves gencianes, pels petits pensaments
breçolats en sa tija coll-torta y pels estimats miosotis. El cel, del tot
descobert, vesteix allí sa més pura vestimenta. Quin sossego,
quina pau ens puja de totes les bandes de la terra! Ab quina
justesa'Is nostres passats anomenaren calcos o calmes an aquestes
planuries enlairades! La tramontana y el torb sovint les fuetegen,
y els llamps a cada pas fereixen -les, més passen aviat els metèors y
tot torna al moment a la beatitut primera, y goços y ramats, pastors
y vianants retornen a l'instant a 1'heurosa serenitat de sempre.

A 1'atravessar el Pla d'Anyella tots anem a peu, formant entre

excursionistes, traginers y matxos una corrua molt llarga, perquè'ns
partim en seccions un xich llunyanes les unes de les altres. Me
criden l'atenció unes llagostes cantaires, les úniques que he trobat
en les meves excursions y que no he sentit en cap altre lloch que
en el Pla d'Anyella. Són negres de sobre y grogues de sota, y fan
tres raes- yacs apagats, seguits d'un soroll allargat, semblant al
refrech escapat d'unes rodetes dentades de rellotge. Es un brugit
original y no se'n sent d'altre durant la llarga travessia de la plana.
De tot arreu ens ve aquell rac-rac destimbrat, seguit d'aquell
re-re-re com d'engranatge. Caminem llargameñt . per l'inacabable
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planura, sembrada de ramats, airosament extesa fins a les vessants
apartades, tenint davant el cim del Ginebrar, en qual faldar hi
pastura una vacada, que, com ja he indicat, tant sois per la petitor
de les vaques se comprèn llunyana. A l'esquerra queda'l Padró del
Pla d'Anyella, reconeixible per un montícul artificial de pedres,
bon camí del Bergadà a Cerdanya. Arribem a la costa del Ginebrar,
en qual punt nostres peus aixequen núvols de les llagostes cantal-
res de que us parlava.

Passem per entre les vaques que de molt abans ja vèyem; els
vedellets juguen joyosament, mentres un d'ells no deixa de mamar
ab el descuit d'un infant, en tant sa mare'ns mira ab extranyesa.
A no tardar atalayem un altre remat d'ovelles, vaques y eugues.
Els goÇos estan en plena feina: en un obrir y tancar d'ulls reunei-
xen els escampats moltons, que, per por de sos ullals, els creuen
ab llestesa.

Tenim a la vista '1 Taga y serra Caballera, y a l'altre cantó'1 cim
d'Alp y el Padró deis Quatre Batlles. L'un darrera de l'altre, una
dotzena de corbs passen brunzents per sobre nostres caps, escar-
nint-nos ab sa dura xiscladiÇa. El sol vibra de valent, y, no obstant,
encara resta un xich de fresca. Els bèns, una volta aplegats, se
posen en moviment formant set o vuit llargues corrúes, com
rosaris. Els cans treballen de ferm pera fer marxar ab ordre a les
ovelles, més els bous y cavalls nos mouen del seu lloch. Passem
pel mitj del bestiar gros, en quals moments els nostres matxos ens
donen molta feina y sahinen tots a l'hora. ¡Oh com llueixen els
no domenyats animals ab sos variats colors, pintant-se sobre'1 vert
glebatge! ¡ Oh què majestuosos els pacífichs bous y que airoses y
lleugeres les movedices eugues en l'ample esbarjo de la calma

infinida!
Arribats a la carena del Ginebrar, devallem a la collada de

Tosses, que seguim perpendicularment a la carretera. Tota la vall
del Rigart se veu a nostra dreta, y al fons el Sant Aymant, Taga,
Puigcerverís y Balandrau, y a 1'esquerra'l clot de la Molina y un
troÇ més de la Cerdanya.

Trobem un ramat de xays agrupats com acostumen en hores de
sol fort, això es, tots ab el cap amagat rota'l ventre d'un altre,
quiets hores y hores, donant així exemple d'una associació ben
compresa.

A un quart de dotze arribem a la carretera de Puigcerdà a
Ripoll. Més enllà se'n veu una altra en construcció: es la que fa
el govern, perquè la que ha servit fins ara es de proprietat parli-
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cular. Pot-ser en cap més país del món se veuria que una tant rica

y poblada regió com la Cerdanya arribés al sigle XX sense tenir
altres sortides pera'ls seus carruatges que les que'ls particulars
con struiren.

Pugem la costa de la Creu de Mayans, tenint a l'altra part del

Rigart la Berruga, la Cubil, els cims de Coma Armada y Pla de
Pujals, emboscada aquella del tot y aquests despullats de dalt, més
ab son faldar ennegrit per forests immenses. A poch de pujar

trobem una font, qual nom desconecte, de magre raig, més d'aigua
fresca y agradable.

Seguim ara la direcció NE. Arribem al coll de la Creu de
Mayans, aon pastura un altre ramat de bous y s'hi veu una lita
fronteriça. Passat el coll, un xich més amunt, arribem a les 12'5 a
la font del Picassó, aont ens aturem a dinar. Malgrat la gran
altura, els pins arriben més amunt encara. Asseguts en la font,
tenim al davant, d'esquerra a dreta, el PuigllanÇada, el Comabella,
el Patró deis Quatre Batlles y el Puig d'Alp. L'aigua de la font
té 8° y es de qualitat immillorable. A la dreta s'extén la magnífica
baga del Paborde, y més enllà les grandioses selves de Saltégat. Al
Lluny se veuen clarament les rnontanyes del Pallars, dominades per
l'aguda y cònica Pica d'Estats.	 -

A dos quarts de dues marxem de la font. Ens reblinquem a la
esquerra, passant per entre'Is pibets y tenint a la vista'] Moixaró y
la serra de Cadí. Una altra eugaçada! Nous treballs pera deturar
els nostres cavalls y matxos. L'Espel passa grans disgustos. Anem
ascendint per un planet suaument inclinat, passant per sota una
gran vacada.

Més amunt, en el Pla d'Ovella Morta, hi ha una altra euga
-Çada. Les cavalles, ab sos petits, formant agrupacions de tres o

quatre, sobressurten de la carena, dibuixant sobre'] cel blau els
seus perfils elegantíssims. A ¡'arribar a dit pla passem per entre les
eugues, que, ab aires innocents, s'arrengleren ab sos menuts, ben
aprop nostre, mirant-nos embadocades. Molt plauria la seva socie-
tat als murris deis nostres matxos, puix ens donen una gran feinada
pera deturar-los. El cavall d'en Victory está verament indomable.

Ara's veuen en tota sa magnificencia el Puigperich y la Pica
de Carlit, ab moltíssimes congestes. A no tardar atravessem el Pla
de les Salines de Baix (2,234 m.), quasi tant grandiós com el Pla
d'Anyella, veyent molt per sota nostre a Puigcerdà, la Tour de
Carol, Guils y Les Escaldes. Sempre pujant, conseguim aviat
el Pla de les Salines de Dalt (2,273 ni.). Al davant tenim la serra
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de Gorrablanch, que anem a atravessar. En ella s'hi veuen sis
petites taques blanques, que són altres tantes agrupacions d'ovelles
captapades.

Sortint del Pla de les Salines atravessem el camí que va de
Dorria a Valicebollera. Encara que haviem profetisat mal dia a
poch d'haver començat la jornada, lo cert es que anem tenint un
temps immillorable. Bufa un xich el llevant. Lo temible en

aquestes montanyes es el ponent. Y, si no tingués por d'usar un
símil cursi per lo massa gastat, us diria que fòra d'aquestes mon

-tanyes també.
Serra de Gorrablanch amunt: el mateix glebatge llis y unit, de

bon trescar, característich d'aquests alts paratges. Distingim molt
bé una escampada de pobles de la Cerdanya, Puigcerdà, la Guin-
gueta, Aja, Osseja, Dorres, Angustrína, Les Escaldes, etc., etc.
Passem per sobre la Valicebollera, admirant en sa bandada esquer-
ra'l soperb bosch de les Corones, ab du-es clarianes de prat al
mitj, que sens dubte serviren pera denominar-lo. Fa molta estona
que 1'atmòsfera es admirablement diàfana, y per això podem
veure tots els detalls de la joliva Cerdanya, de la qual podem
comptar totes les cases incloses en la nostra ullada. En Schierbeck
reconeix la seva a Puigcerdà. El poble de Valicebollera, a sota
nostre, ab els seus sostres de licorella, sembla una acumulació de
grossos rocks. Arribem al clot de Montells, que va a parar a Vall

-cebollera. Hi veyem en distints punts quatre grans ramats de bens,
y molt per avall una eugaçada.

A tres quarts de quatre conseguim el Pas dels Lladres, aon
deixem els matxos, que per Setfonts aniran a esperar-nos a
Nuria, y comencem a pujar el tossal de dit pas. Tenim a la dreta
el clot de Fontseca y les Setfonts, que de tant Lluny se poden
comptar per les ratlles d'un vert més viu que fan ses aigües per
aon rellisquen, ja que l'herba en dits punts es més regada. Ovirem
en tota sa llargaria la vall del Segadell ab el poble de Pardines,
molt conegut dels caçaires, y al cap d'amunt la Collada Verda. A
l'esquerra, un xich endarrera, mostren sos desiguals perfils la
serra de Cadí y el Pedraforca.

El tossal del Pas dels Lladres, que atravessem, admirant cn ell
una gran congesta de neu molt pulcra y blanca, dóna naixement
a la serra de l'Artiga, que va a parar a la Cerdanya. Tenim a l'es-
querra'1 clot de la Pastera. El terrer ha anat agafant un altre as-
pecte. No hi ha herba ni glebers: tot ho cobreix la licorella esmi-
colada, cansada de trepitjar, més cansada de pujar, estèril y enfa-
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dosa tarregada de pedra, que no deixem de trobar fins al cim del
Puigmal y que fa una mica aburrida una ascensió que per aquest
punt ja es bon xich pesada. Nos veu quasi en lloch una planta.
Tant sois el tendre miosotis nostra ses blaves floretes per entre les
pedres despiadades. Al davant tenim el cim del Puigmal, y a l'es-
querra d'aquest s'hi veu Puig de Segre, prop del qual, a l'altra
cara, hi neix el Segre. Hem vist néixer el Llobregat y el Bastareny.

CLOT DE LA PASTERA Y PICH DE COALA D'OU

Veurem néixer el Ter y el Freser. En cambi passem a dos passos
de l'origen del Segre sense visitar-lo.

Tenim ara a sota la vall d'Err, en qual vessant esquerra hi ha'1
bosch d'Err y la Bosquerola. Al peu tenim el coll de Prats de Tossa
y la jaça del mateix nom. A l'esquerra del pich de Segre hi ha'l pich
de Coma d'Ou, y sobre'1 clot de la Pastera la fontd'Aiganeix, co-
mençant a l'acabar dit clot la rivera d'Err, a qual fi veyem el poble
d'Err, y a l'esquerra d'aquest Llívia. Passem per una aresta de roca
gens perillosa entre'l clot de la Pastera y el clot de les Set Fonts.

Y, ara, amunt depressa, cap el cim del Puigmal, pel movedic
pedregam que'ns trenca les carnes. La jovenalla passa avant y aviat
se perd de vista. Per premi de la seva activitat veu perdius blan-

ques y un escamot d'isarts que'ls endarrerits no arribem a temps de
veure.
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El Puigmal es lleig per lo arrodonit y poch accidentat. Es el cim
més alt d'aquesta banda del Pireneu, o sia de la part inclosa cntre'l
començament de la serra de Cadí y el mar, passant pel mitjdia de
la Cerdanya y del Conflent. Us confesso que no hi tinch cap devo.
ció. Estimar-lo per alt es cony acceptar l'estúpida ¡ley de les majo.
ries. Com tot es relatiu en el món, persa condició isolada, o quan
menys avançada sobre terres baixes, resulten proporcionalment
més alts, y ab molt més bona vista, el Canigó y el Costabona, y

adhuc el Montseny y el Bassegoda. La boniquesa de ratlles, les
dificultats de la pujada y lo poch visitat d'un cim son estímuls pera
pujar-hi y admirar-lo. Res d'això passa ab el Puigmal. Per Nuria es
fàcil d'assolir-lo, y no hi ha menestralet de Vallcarca que nos
pagui'l luxe d'anar-hi. Perills no'n té per cap banda, y la seva
silueta es vulgar y botaruda. Ab poques plantes, quasi sense flors,
folrat per la trencadiÇa licorella, té totes les condicions pera fer-se
avorrible, malgrat els seus 2,909 ms. d'altura.

Recordo sempre ab anyorança'1 feréstech Pedraforca, el Basse-
goda, ab son quasi inaccessible casquet de roca. encinglerada,
el Puig de 1'lnfern, de formes endiablades, repenjat sobre'l pregon
abim, y el fantàstich Moixaró, caòtich agombolament de rocks de
forma extranya. En cambi m'ha quedat un petit record del feixuch
Puigmal, prostituit a tot-hom, tontament orgullós ab son desver-
gonyiment de formes prosaicament arrodonides.

Per fi arribem al peu de l'últim tossal y anem a començar
la darrera pujada. A l'esquerra tenim un sot rodó molt curiós ab
dugues congestes de neu. Es una bona pitrada aquesta en que's
munten les Clotxes del Puigmal. A més del miosotis, veyem per
l'esmicolat pedregam uns molt bonichs pensaments morats.

El Puigmal té dos pichs: el més alt es el Puigmal d'Err y l'altre
el de Llo. Arribem, per últim, al més enlairat, en qual cim hi ha
un montícul de pedres, y entre aquestes hi trobem encastades tres
targetes, que ab sorpresa vegerem que anaven endreçades a nosal-
tres saludant-nos coralment a la nostra arribada. A tots els que tal
atenció ens tingueren dono, en nom de tots els expedicionaris, les
mercès més carinyoses.

S'han anat formant espesses boires y ens tapen la major part
dels cims; un vent desbocat y molt fred fa inestable en la part alta de
la montanya. Encara que '1 termòmetre senyala 70 al sol, nosaltres
sentim una temperatura més baixa, perquè, a l'arribar suats a dalt,
el vent evapora a tota pressa la suor nostra.

El Segre reflexa vivament el sol ponent, serpentejant ab lluentor
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d'argent viu per tot lo llarch de la Cerdanya. Ripoll se veu al fi de
la vall del Freser. La serra del Port del. Comte treu el cap per
darrera del Pedraforca.

Prop de les sis deixem el cim. Les collades que en aquell punt
uneixen els diversos pichs estan ribetejades de congestes llargues y
primes com cintes blanques. Baixem per la coma de l'Embut,
bonica cona totes les de Nuria, molt riques d'aigua y abundantes
en cascares. Té la coma de l'Embut moltes fonts fresquíssimes.
L'aigua d'una d'elles no té més que I° de temperatura.

Primer anem trobant la mateixa licorella trencada de que'm
queixava, perd aviat arribem al glebatge, aquell glebatge suau,
ple d'herba fina, que sembla elàstich com goma y ressona al trepitj
com si caminessim sobre voltes.

El riu se pert de sobte sota terra, pera ressortir mansament,
ja més crescut, molt per avall. D'això'n pervé'1 nom de dita
coma.

Arribats al pla dels Euguessers, ens desviem cap a la vall de
Finestrelles. El dia baixa depressa. A pas de follet les boires
passen y traspassen, aquí espesses, allí clares, deixant -nos aquestes
entreveure ab aires de misteri, en la llum esmortuida d'aquella
hora, els accidents del paisatge. Així veyem com extranya aparició
ab la boira arrapada a sos costats, indecís en la foscor creixenta, el
formidable roch de la Maula. En aquell desert, en l'escassa claror
que'ns arribava, arrebossada ab la broma baixa, la grandiosa natu-
ralesa donava una impressió de por o de respecte.

En alguns moments té l'espectacle sublimitat verdadera. Entre
aquella semi -llum embruixada salta una gran cascata per la vall de
Finestrelles, y altres grans rocks encinglerats, ab sos contorns
insegurs, apareixen com fantasmes. Ab la són y el cansament,
caminem com somniant, y jo per ma part me poso en un estat
d'esperit especial, com si esperés quelcom extraordinari. Allavors
les sensacions no semblen sensacions, sinó csblaimades represen-
tacions del cervell al condormir-se. Per un accident del calçat me
quedo bon xich endarrera, y al trobar-me sol, en aquella vall
ennegrida, pera mi desconeguda, entre les boires mal intencio-
nades, les roques fosques y rogenques y l'escridaÇament de les
cascates, tinch per un moment una sensació d'angoixa, y si en
aquell instant se m'hagués aparegut una goja o dòna d'aigua,
no ho hauria extranyat gaire.

Arribem a Nuria a tres quarts de vuit, quan la nit ja era del tot
vinguda.
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No som a temps a rosari, y a fe que ho sento. A Nuria m'ei1-
cisen els goigs, de tonada graciosa y original, la deliciosa salve y
les senzilles absoltes, que en aquell lloch deixen una impressió
inesborrable. Esperant el sopar, rondem un xich per fòra. Se sent
gran cridoria de bèns: ve d'un ramat de molts mils xays que té la
jaça prop de l'ermita de Sant Gil.

Passen y traspassen ombres pel foscli pati, més no se sent cap
crit, perquè en aquell siti y en aquella hora el cridar sembla una
heretgia. En pochs moments s'han esvait les boires. Els gegantes-
cos cims s'aixequen ben precisos sobre'1 cel negrench, y penjant de
l'infinit ens lluquen amigues les estrelles. Oh santa vall de Nuria,
serena en ta grandesa! Aon retrobaré la pau de tes nits pures?

L'endemà dia 17, darrer de la nostra excursió, lo primer que
fem es visitar la Verge. Un pagès resa devotament agenollat davant
de l'olla; la seva muller, dreta al costat d'ell, de tant quieta y
enterca, sembla petrificada. De sobte, d'una revolada, fica ell el
cap a l'olla, y durant Ilarch temps prega dintre d'ella. La xorca,
immòbil com un roch, sempre de peu, al bel] costat del mascle,
resa que resaràs, ab petit moviment de llavis, que deixen escapar
com un apagat brunzinar d'abella. No m'en rich de la tal parella:
al contrari, envejo la seva fe senzilla. Oh aquests senzills, quant
més forts són que nosaltres!

Surto a donar una ullada al país, alegre y falaguer en la
tendror de la matinada. Llueixen ja les altes cimes ab el sol ixent,
que brilla avuy ab claror esplendenta. El ccl extén el seu blau
mantell sense màcula de cap mena, y el vent bufa a glopades, por-
tant-nos una fredor plena de joya. Fa fret o no, segons si'! vent
passa o s'atura. El ramat de que ahir us parlava deixa mandrosa-
ment la jaça y s'enfila per la coma de l'Embut ab tota calma,
formant, com sempre, els bens, set o vuit llargues ratlles. D'aprop y
de lluny se senten cridar molts xays a la vegada; els goÇos corren
esbojarrats pels costats de la ramada, y els pastors pugen tant
.pausadament que no han de tenir por de relliscades.

Un vano de comes y valls s'obre en el replà de Nuria. A ponent
se veu la coma de l'Embut y la vall de Finestrelles, ab el riu
d'aquest nom y els dos rochs piramidals de la Maula; al N., el roch
de la Malé; la coma d'Eyna al N.NE.; la coma de les Mulleres, ab
la de Noufonts y les Noucreus, al NE.; la vessant del Torreneules
y el graciós bosquet de la. Verge, ab sos tronchs rogenchs, a l'E.; y
al S. l'entrada a les gorges de Nuria, ab l'anomenada Creu d'en
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Riba sobre un putxet. Com el senyor Coll ens deixa y marxa pel
Salt del Sastre, quedem 13 expedicionaris.

Ens posem en moviment a un quart de deu. Seré breu d'ara fins
al fi, perquè'l camí que anem a seguir, si bé es de lo més preuat
que en nostre Pireneu hi hagi, també es de lo més conegut per
tots vosaltres.

Els tres camins de Nuria per Uli de Ter, per Coma de Vaca y

pel Salt del Sastre són les beceroles de l'excursionista català.
Passant per sota del bosch de la Verge, arribem a l'unió de la

coma d'Eyna y la de les Mulleres, estant el roch del Cap del Porch
entre una y altra, y veyent clarament en aquella'1 camí que va a
Montlluís pel coll d'Eyna. S'enfila suament el viarany pel costat
dei riu, que a nostra esquerra salta baladrer de roca en roca, desfet
en alba escuma, y arribem a 1'entreforch de la coma de Noufonts
ab les Mulleres, baixant en aquella l'aigua rabenta, fent molts sal-
tants, que són en conjunt els més importants d'aquesta comarca.
Se dibuixa ben clarament al lluny el camí que per Noufonts va a
Font Pedrosa.

Trobem fonts a cada pas, y muntant, muntant, ve que les cla-
pisses augmenten y l'herba escasseja. Al cap d'amunt hi ha un circh
molt elegant, cobert arreu de tartera, anomenat Conca de les Mu-
lleres. En la. font d'en Guillen, molt abundanta, fem un petit des-
cans, perquè'ls rnatxos tenen molt pesada aquesta última estricada.
Emprenem de nou la pujada, ara molt sobtada. En les reblincoles
que fem, tantost tenim a la dreta, tantost a l'esquerra, la grandiosa
coma de les Mulleres, a quin fons se veu el santuari, y darrera
d'aquest 1'immensa massa del Puigmal, ab sa coma de l'Embut,
aont hi queden encara moltes congestes.

Pochs minuts abans de les onze arribem a Noucreus, que té
tretze creus de ferro clavades en la carena. A l'altra banda hi ha la
coma dels Recons, aon s'hi veu un estanyol y algunes congestes.

Fruim aquí d'una vista magnífica de les altes cimes. Es un es-
pectacle d'una gran força, ple de sublimitat y poesia. En Torras,
que's troba en son element, ens ho explica. tot ab vivesa, ab sos
amples llençaments de braços, com si volgués abraçar tota la
terra,

Al davant tenim el Pich del Pas del Porch, y a l'esquerra la
Torra d'Eyna, abdós de formes ferrenyes y desiguals, pintades
cruament, ab brusch contrast, per barres y clapes alternants de
roca blanca y negra. Es un panorama embadalidor més extens y
variat que'l del Puigmal y ple d'encantadora desolació y soletat en

14
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sos primers termes. Veyem més enllà les montanyes de Madres,
els boscos del Capsir, el Puigpedrós, Carlit y Puigperich.

A ¡'en fi lar-nos al Pich de la Fossa del Gegant se'ns afegeix la
vista del puig de l'Infern, puig de Bastiments, puig de Bassibés, els
dos pichs de la Vaca, la robusta serra del Catllar, els Tres Pichs, ab
la pujada de Mantinell, el Balandrau, un pich del Torreneules, el
Cogulló d'Estela, Rasos de Peguera, montanyes d'Andorra, Puigsa-

Clisé d'A. Espcl

PICH DE L'INFERN DESDE LES Nou CREUS

calm y cingles de Santa Magdalena. Veyem també'l pich de les
Xemeneyes, el Gallinàs y el coll Mitjan, per aon passa'l camí de
Tuest. Baixem per entre un gran ramat de xays que pastura es,
campat per gran extensió de terrer. Pugem als pichs de la Vaca. A
dalt tenim la vista de la grandiosa Coma de Vaca y de la no igua.
lada coma de CarenÇà, voltada d'espedades montanyes, moltes de
cims aguts, com el puig de l'Infern y Pas del Porch, y sembrada de
congestes y misteriosos estanys, d'endiablada poesia en son traidor
sossego, el blau, el negre, el gran, y molts y molts altres. En el fons,
escampats ençà y enllà, comencen a veure-s alguns pins negres.

Comencem el descens per Tirapits, dreta baixada, que'ls mat.
xos fan en seguides reblincoles, tenint davant la vista de la part
alta de la coma de Fresers ab el pich de l'Infern, puig de Basti -
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ments, coll de la Marrana, Gra de Fajol y coll de Coma d'Orri. En
les moltes vegades que he atravessat Fresers sempre he vist un o
més isarts. Aquesta es la primera vegada que hi passo sense tro

-bar-n'hi rastre. Arribem a les fonts del Freser, que naixen a dotze-
nes en l'espay de doscents passos en quadro. L'aigua s'escorra ba-
bejant, rabejant-se per l'herba negra y consumida, esponjant la
terra flonja y tardant en domenyar sa corrent entre riveres. Aixís
se formen els Aigols Podrits, aon se trepitja per molt temps una
barreja d'aigua, terra y plantes malaltices. El color brut de l'herba;
la traidoria de l'aigua, que, malgrat sa abundancia, s'arrastra, ama-
gant-se per l'herbey, sense la seva acostumada xerramenta; les deso-
lades tarteres que dels altius cimals devallen; l'aspre dibuix del pich
de l'Infern y la dentada serra que n'arrenca, donen una sensáció
d'aclaparament y de tristesa, plena d'una poesia sui -generis y adhuc
agradosa, com totes les impressions originals y vigoroses.

Sembla que estem tocant al coll de la Marrana, y, no obstant,
molt lluny devem estar-ne, quan veyem uns puntets negres que
d'ell devallen y s'atancen a poch a poch cap a nosaltres; y si bé en-
devinem en ells a semblants nostres, no coneixem que van ab
matxo, y per molt temps discutim si són homes o dònes, y si són
algú de les nostres families, que, com ens havien mitj promès, ens
vinguessin a rebre. Ab aquesta ilusió fem molt tapalge abans de
trobar-los, més són desconeguts, y, molestats pel desengany, al
creuar-los els saludem ab aixutesa.

En aquell lloch abunda extraordinariament la regalessia: això
es una de les coses que dóna més gaubansa als meus petits, en les
moltes vegades que'Is he dut per aquestes encontrades.

Dem una ullada a la part baixa de la coma de Fresers, que,
poch després de juntar-se a la Coma de Vaca, s'extreny pera tornar-
se la terrible gorja de Fresers, entre el Balandrau y el Torreneules.
Esbargida ençà y enllà, dóna vida a dita coma una gran eugaçada.
Passem pel faldar del Bastiments, poch més baix que'l Puigmal,
ara cobert de boira, en qual puig comencen la major part de les
tempestats que tant sovintegen en la comarca.

Sentim un fret molt viu. Anem seguint arran d'una rua de pe-
dres dretes: són senyals que mostren el camí quan les neus prime-
res. Més endavant ja ningú hi passa per aquestes terres. Aquestes
rengleres de rocks signadors se troben arreu per totes aquestes
montan yes.

A un quart de Jugues arribem al coll de la Marrana,llarguíssima
collada que uneix el Bastiments al Gra de Fajol y separa les aigües
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del Ter y del Fresser, fàcil d'escalar desde aquest, y molt sobtada
per l'altra banda. Bonich cop d'ull sobre'1 grandiós circh d'Ull
de Ter ab el Bastiments, Xemeneyes, Pich de la Dòna, plans de
Coma Armada, Gra de Fajol, y més enllà'l pla de Campmagre, el
ras més gran del Pireneu, qual primer nom devia esser calm magre,
ja que calm o calma, en català vell, equival a lo que'ls castellansen
diuen enesela. Tanquen l'horitzó, cap a orient el Costabona y
l'immens Canigó, ple de forests blavoses, y qual Pica de Balaig s'ai-
xeca al bell davant nostre.

Baixo pel dret el coll de la Marrana, que adorna ab molçuts
líquens y tendres margueridoyes sa despullada tartera. Despreses
d'un immens roch de quarz que's veu com blanquíssima taca en
el costat del Gra de Fajol, s'han escampat per la vall gran nombre
de pedres que ab son blanch pur contrasten ab el verd del glebatge.

A la I'4o arribem a Ull de Ter, aon, per entre grans blochs de
roca, neix abundós el Ter y s'esmuny cap als Recons de Murens
per entre'1 puig dels Lladres y el Gra de Fajol. Aquest ensenya
sos tres pichs a l'hora, y aquell, que mirat desde l'estret de Murens
sembla una montanya aguda y isolada, per aquí ve planejant, no
formant el més petit aixecament sobre'I circh en que estem ara.
Pujant més amunt d'Ull de Ter se sent el riu com brugiteja per
entre queres, ab lo que's coneix que es de molt abans de dit lloch
que ha nascut de la terra, quedant amagat per la clapissa.

Dinem a Ull de Ter, tenint al damunt el puig de Bastiments
y al davant el Gra de Fajol, que es un dels més preuats monts de
Catalunya.

El termòmetre senyala 13° al sol. Aquest s'amaga sovint per
entre núvols y boires. L'aigua té 5°. Sentim fam.

Un neret florit cobreix l'aigua al bell punt de néixer, y els acò-
nits en flor adornen aquí y allí les blanques roques. En avall la
vista s'escampa enllà d'enllà y es veuen les rnontanyes de la Gar-
rotja ab el Bassegoda, Montnegre, cingles de Gitariu y el cono
afilat de la Mare de Déu del Mont.

A tres quarts de tres deixem Ull de Ter y baixem ab molt bon
acort pels Recons de Murens, descens més agradívol que pel Pla
Gran de Murens, que es el camí clàssich. Els traginers sempre ron-
cegen quan per dits Recons se'ls porta, més no tenen raó, perquè'1
camí no es dolent ni perdedor, el paisatge es més bonich y variat,
y a més es un trajecte molt més curt que l'altre. Tal oposició no
s'explica més que per la força de la rutina, que pera la més gran
part de ]'humanitat es la raó més poderosa.
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Tenim a la dreta'l desfregat y trencat rocallam del pich gros del
Gra de Fajol, per mitj del qual passa exposat un corriol que pel

collet que hi ha entre'ls pichs devalla a
l'altra banda. Al costat nostre, el Ter,

• n ado suara, saltirona esbojarrada-
ment corn un infant, y el puig dels
Lladres barreja ses descarnades queres
ab els foscos pins de formes atormen-
tades, bellament sembrats per la cin-

=.7: 	 glera, reblincats cap avail per les ru-
- .2 facades, trencats de branques, migrats

de fulles, ferits pels llamps, escapsats
per les rogues que dels cims cauen, y

C 1 o	 tocuts, may domenyats, batent-se tots
GRA DE FAJOL	 els jorns per la conquesta de les altu-

res, ab la crudel naturalesa. A grops
espessos en les parts mes baixes, s'enfilen, corn mes amunt mes
clars, per les rocasses, petits, pelats, nafrats y desformats els de
mes enlaire, y, entre'ls vencuts, molts jeuen arrancats per les sota-
des, y altres, morts de molt temps, resten enterchs y drets, sense
escorxa ni fulles, immobilisats en un gran gesto tragich. En avail
serveixen de march an aquest quadro el bosch negrissim de Coma
Armada y la roca viva del pleb petit del Gra de Fajol.

Ab la vivor dels pins contrasten les immenses tarteres y clapis-
ses del Rea, Gran de Murens y els obelischs y desiguals contra-
forts de roca de les parts altes del Gra de Fajol, que'l fan compara-
ble al Pedraforca y permeten considerar aquest lloch corn un dels
mes preuats de les nostres montanyes. Es terra de cabirols. En un
planet, els ecos ens entretenen una estona: els tochs de corneta o
de xiulet deixen llarga ressonancia.

Molt aviat arribem a un altre pia d'una gran bellesa; alli '1 riu
retorca; y gemega-s els pins s'empenyen espessehits, sempre abocats
avail, ab reblincaments inverossimils; se veu mes gran y desolada
la tartera que del Gra de Fajol rossola; la roca del puig dels LIa-
dres mostra-s ferestegament escantellada; nanos arbres perduts
pengen del cingle, y encatifa la terra un manso herbey de verdor
clara, a6 claps de florida boixerica. Molts arbres han mort. Un
d'ells, gran y isolat, tira els bravos enfOra, corn malehint la terra;
sembren at reu el glebatge branques segues violentment recargo-
lades, ab blanch cendrOs d'ossamenta, y munio de grans rogues,
caigudes del pit de les montanyes, jeuen per entre'ls pins, ab qual
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verd per sa blancor contrasten. Y corn ho fare pera reduir al mes-
qui llenguatge'l color y la llum d'aytal paisatge? Per dalt del Gra
de Fajol y del puig dels Lladres la roca es blanca, negra, roja, ver-
dosa, a brusques pinzellades, , sense transicia de l'un color a l'altre,
Corn tractarien de fals al pintor que aim') goses transmetre! Y de
qui p mal gust Serien aquests crusos tochs en l'esquifida estretor
d'un quadro! Mes alli, en l'amplitut y forca de la Iliure naturalesa,
oh ! corn tot entona y es combina, y quanta viril poesia raja d'aques-
tes valenties de color y de forma!

Verament son recoils els que estem passant, mes recoils del Pa-
radis. En Schierbeck els anomena Parch del Geganl.

Passem per la jaca de Murens, quo to quatre barraques de pedra,
ab sostre de gleba y herba fresca. Baixem sempre depresset. Veyem
molt per sobre, a l'esquerra, el clot de la Regalissia, sota les Xeme-
neyes, aont hi ha la font de la Perdiu, qual aigua to un 1" de tern-
peratura.

Ab el pich gran del Gra de Fajol hi juga una boira clara, que,
sens tapar-lo, li clOna un aire mes fantastich. Per avail veyem el
pia dels Hospitalets, d'un verd clar brillant, y per aquest sol motiu
se pot assegurar que en ell hi ha una jaca, ja que ab les dejeccions
del bestiar s'afema la terra y brota Pherba mes grassa y de mes va-
riades especies, mes altes y de mes am ples fulles que en els demes
paratges. Aixis es que, de Iluny, coneixereu sempre pel verd de
l'herba aont hi ha glebers ordinaris, xaragalls, aigols y jaces. Es el
del gleber un verd apagat y desllustrat. En per la poca pen-
dent, per la capilaritat de la terra esponjosa y l'espessor de l'herba,
l'aigua s'escampa y estanca en gran extensiO de terrer, que per la
massa humitat pren un color verd negre. Al lluny el verd viu y

clar de les fontanes y el de les jaces s'assembla, mes en aquelles
agafa una extensici longitudinal, ab poca amplaria, seguint el curs
de l'aigua, y en aquestes omple una planuria mes o menys arro-
don ida.

Tenim tambe al davant l'estret de Murens y els piramidals cin-
gles de Xuriguera. Deixem el Ter a la dreta y passem el Murens,
que baixa dels plans del mateix nom y del clot de la Regalissia. Al
davant, mes enlla dels trencats de Xuriguera, serrat de Sant
Pere. A l'atravessar el pia dels Hospitalets veyem a sota Penforca-
ment del Ter y del Murens. Per la Varga baixada dels Hospitalets
arribem a l'estret de Murens, un altre Hoch classich del nostre excur-
sionisme y tant ben descrit per en Torras en la seva guia que no
deixa ganes de posar-s'hi. Es un lloch tant bell que, corn mes s'hi
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passa, mes agrada. El cami baixa planejant. Un bosch espês cobreix
les vessants ensotades del Gra de Fajol, no tant apretat que no
deixi veure grans extensions de roca. Baixa'l riu a petits saltirons,
desfet en escuma d'una blancor perfecta, omplint I'estreta vall ab sa
armonia. Grossos cOdols ben blanchs s'apiloten en ell, que rellisca
sobre duns enrulls molt Hum inosos, s'amaga posturer per sota d'al-
tres, y en surt desvergonyit, saltant a grans gambades, armant forta
gatzara. Escampats pel rocam, els pins, drets corn abets, fan
joy& el paisatg..% Les guapes matacabres, ab sos grans espigots de
Hors morades; els forts rododendrons, arrapats al terrer, de tant
que semblen estimar-lo; les pelades ginesteres, graneres capgirades,
y els atapahits ginebrons, que escupen els palets corn casquets de
Boma elAstica, omplen tots els buids y escampen una tendra poesia
al voltant nostre.

Bevem un xich en la font del Satach, en l'entrada de Coma
Armada, y quasi al davant de la canal del Princep, la mes impor-
tant entalladura del Gra de Fajol, que passa per esser el quartel
general dels cabirols. Caminant un xich mes, tenim Xuriguera a
l'esquerra, Gra de Fajol a la dreta y la negra baga de CarAs al
fons. Xuriguer, en empordanes, vol dir esparver, y realment en els

tingles de Xuriguera n'hi han molts, perque quasi sempre n'he
vist volar per sobre d'ells.

A tres quarts de cinch arribem a la vall del Carlat, aon s'obra
Ia coma d'Orri, ara mitj emboirada. Tenim a la dreta Ia preuada
baga de Caras, rica en abets, y a l'esquerra Ia de Mardanya. Aviat
trobem els primers conreus y pugem a cavall. Haviem caminat a
peu desde dalt del coil de la Marrana.

Poch us dire ara del nostre viatge pel molt conegut y corre-

gut cami del Carlat fins a Camprodon. Que ahem trobant Bones
ab faldilles vermelles, carregades ab grans feixos de llenya; que fan
una tallada d'arbres en la baga de Carãs, y que sembla que les des-
tralades peguin dolorosament en nosaltres mateixos; que passem a
l'esquerra del Ter per un cami de cOdols en que'ls matxos rellis-
quen; que no's veuen cases encara, sins barraques, y que aquestes,
per lo grans, semblen cases; que mirant enrera.veyem el Gra de
Fajol ab la tipica forma que li ha donat nom; y, sobresortint
d'entre la negror dels arbres, el triAngul despullat de Xuriguera;
que a la dreta alguns xOrrechs y escorranchs ratllen de dalt a baix
la montanya y baixen per ella, escumejant, riuets de pendent
dreta corn la Fontalba.

El cel estA cobert; devalla sobre la terra una claror trista. Perfi-
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