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Encantats de la Vía Làctea / Vicenç Gibert

el

el portarró · revista del parc nacional d’aigüestortes i estany de sant maurici · 5

Presentació
Josep Enric Llebot President del Patronat
Enguany fa vint-i-cinc anys la universitat del nostre país va
començar a formar acadèmicament persones amb el perfil de
les ciències ambientals. En el moment del plantejament dels
nous estudis sorgia el dubte de la seva conveniència quan ja hi
havia trajectòries formatives consolidades des de feia temps
en conservació del patrimoni natural. En què es diferenciava i
es diferencia la formació en ciències ambientals dels professionals que treballen des de fa molts més anys en la gestió i
la conservació del patrimoni natural? La resposta que es pot
donar simplement analitzant els programes formatius és que
l’aleshores nova titulació aportava una formació holística i
multidisciplinar en contrast amb la formació disciplinar i especialitzada. Com n’és, de diferent, la perspectiva amb què avui,
en ple segle XXI, admirem la visió d’aquelles persones que ja a
finals del segle XIX tenien la sensibilitat, l’interès i el coneixement dels valors del patrimoni natural, històric i social del país,
i promogueren en temps i en formes diverses la seva gestió
i preservació. Aquesta perspectiva diferent d’avui justament
es basa a gaudir d’una visió holística i multidisciplinar del que
representa un espai protegit.
La visió immediata, a vegades subratllada per l’atractiu de la
denúncia, que apareix en els mitjans de comunicació social
crec que no plasma amb prou eficiència i rigor les coses
bones que tenim i de què podem gaudir. El país està prou
endreçat ambientalment parlant i té i conserva uns valors paisatgístics, de biodiversitat, arqueològics, històrics, culturals
ben coneguts i apreciats. Això no vol dir que tot estigui fet,
que tot estigui bé i que tot estigui ben gestionat, que no hi
hagi desequilibris i dinàmiques que cal intentar conduir, però
tenim un país del qual ens podem sentir orgullosos. El Parc
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici n’és un bon
exemple. Fa encara no dos anys se celebrava el seixantè aniversari de la seva creació, i de l’impuls d’aquesta celebració
es varen plantejar debats i projectes que han d’emmarcar el
futur del Parc durant els propers anys.

portarró

Actualment el Parc no només es pot veure des de la
perspectiva de la protecció, tot i que aquesta funció és la
primordial i configura una bona part de l’activitat de la seva
gestió. El Parc és també recerca i gaudi. La recerca, en un
entorn excepcional, que ha d’ajudar a protegir i gestionar
millor els valuosos entorns naturals assegurant-ne la seva
preservació i evolució, però també que ofereix l’oportunitat
de progressar en el coneixement de l’evolució dels entorns
naturals en un període de canvi de les condicions ambientals associades al procés d’escalfament de l’atmosfera
com millorar el coneixement sobre com vivien els nostres
avantpassats en el territori actual del Parc i del seu voltant
i d’aquests recursos naturals que ara tant apreciem i volem
conservar i preservar. Gaudi perquè per apreciar i valorar
què representa un entorn com el del Parc en el context
d’una societat cada vegada més urbanitzada, cal conèixerlo i viure’l. Especialment enguany s’ha d’aprofitar el fet
que internacionalment és l’Any del Turisme Sostenible per
aprofundir en la relació i les dinàmiques del gaudir del i en
el Parc. Vivim en un país intervingut per la mà de les persones des de fa molt temps i el Parc no n’és una excepció,
ni en èpoques recents, que tots podem recordar o llegir, o
en èpoques llunyanes en el temps que han deixat vestigis
que ara s’analitzen i estudien. Però el Parc el que ha de ser
també és un reflex de totes les persones que viuen al seu
voltant. Ha de representar un entorn, una forma de vida,
uns valors, una societat, en definitiva un territori.
Per això, el principal òrgan rector del Parc, el Patronat,
intenta reunir i conciliar tots els actors que defensem
aquests valors, els tangibles i els intangibles, per tal de
promoure accions i polítiques que constitueixin un projecte
consensuat del territori en totes les seves vessants. Amb
aquest objectiu ens proposem afrontar el període que tenim
per davant tot recollint la història i els fruits i els consells
dels que ens han precedit.
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El portal
Arquitectura Porta d’entrada d’una edifici, poble o ciutat.
Peça de la casa on es reben visites.
Geografia Pas natural entre dues valls.

Eth haro d’Arties / JAB
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Eth haro petit (Halha Originau d’Arties) / JAB

Detalh libre Capítols d’Arties / JAB

Eth Haro ena Val d’Aran
Recopilacion istorica relacionada damb aguesta costum-tradicion

Jose Antonio Bruna Guia interpretador d’Arties

Eth mot haro ven deth latin FHARUS, qu’evolucionèc a faro e en gascon dèc haro o har.
Eth Haro, se pronóncie “ettaru” en Arties-Garòs, Pujòlo, Castièro e Lairissa pera assimilacion
der article “eth” ara paraula “haro”, dant coma resultat fonetic ua dobla “t”. En cambi en
Les e Canejan, actuament, tien er article “er” e pronóncien “eraru” (Er Haro), e en Bausen
mantien, com enes vals vesies, era particularitat de prononciar er article “eth” coma “etch”,
dant coma resultat “etch char”.
Era hèsta deth Haro s’a celebrat des de temps immemoriable eth dia 23 de junh, era net de Sant Joan, e a coma origina
era celebracion dera benvenguda ath solstici d’ostiu, quan
eth dia ei ben long e era net mès cuerta.
Enes pòbles que configuren eth terçon d’Arties e Garòs i a
dus parçans nomentats Eth Haro, qu’ei a on tradicionaument
se cremaue er arbe . Son dus endrets plaçats dehòra deth
pòble, en cas de Garòs, en camin deth Calvari, passat eth
cementèri, e en cas d’Arties ena pujada entath solan. Per
diuèrses qüestions aguesta tradicion en Garòs se perdec
e en cambi en Arties a seguit damb variacions evidentes
enquias nòsti dies. En pòble de Gessa, mossen Joseph
Moga Pont en libre dera istòria de Gessa mos compde qu’en
camin reiau que va entà Arties, en temps antic, ath deuant
dera pòrta dera glèisa de Sant Martin de Baish se plantaue
e cremaue eth haro era vesilha de Sant Joan. Per un aute
costat en pòble de Betren tanben i a un carrèr deth Haro e
un parçan a on anticament se cremaue, mès actuaument
s’a recuperat e se plante e creme just ath dejós deth prat
a on tradicionaument s’auie cremat. En Vielha i a un endret
coneishut com Eth haro des capelhans, a on se tròben ara
es antenes de television (repetidors). Quauqui testimònis oraus an explicat qu’ath torn des ans 1920-1930 se i
pujauen halhes (peles de ceridèr o bedoth) que s’alugauen
e posteriorament se baishauen tath pòble enquia qu’èren
cremades. En Vilac tanben i a eth rebrembe de qu’en aguesti

madeishi ans es joeni se caçauen damb peles de ceridèr tà
sant Joan. Enes Bòrdes i a un carrèr deth Haro e se n’auie
cremat a darrèrs deth sègle XIX començaments deth sègle
XX. En Les, a diferéncia de toti es auti documentats (Arties,
Betren, Bausen), se creme ena plaça deth pòble, non pas en
un endret dehòra dera poblacion. E finaument, en Bausen
-nomentat “eth har”-, auem testimònis de qu’encara se cremaue eth Haro, enes ans 1941-1942. Atau donc, Bausen, ei
possiblement eth darrèr pòble aranés - a part de Les e Arties
a on perdure- que mès apròp des nòsti dies conservèren
aguesta tradicion, que segontes conde Francisco de Zamora,
ère populara en toti es pòbles aranesi en sègle XVIII.
Ressenhes istoriques
Se hèm un repàs ara documentacion istorica podem díder
qu’aué auem constància escrita de que se cremaue er arbe
tara hèsta de Sant Joan des d’aumens er an 1668. Aguesta
informacion mo’la proporcione eth Libre de Capítols der an
1748, coneishut com eth Libre de las Politicas observa lo
Consell de la Vila de Arties. En concrèt en article 9 i ditz qu’eth
dia de Sant Joan Baptista se hège ua Junta a on s’efectuaue
ua “colacio”, un minjar entre membres deth Conselh, abitants
e caperans dempús de qu’auien “alsat”, quilhat, eth “Faro”,
eth Haro. A compdar d’aguest capítol (an 1668) sonque se
podien beneficiar d’aguesta collacion, e de dues migères de
vin, aqueri que hègen e quilhauen eth Haro eth dia de Sant
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Halhes de Les / Ester Sirat
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Diari Francisco de Zamora / JAB

Eth Haro ena Val d’Aran
Joan Baptista. D’aguest hèt se despren qu’aguesta costum
ja se hège en Arties de tempsi mès antics.
Eth Haro ei donc documentat en aguest libre d’Arties
(escrit er an 1748), a on se tornerèn a copiar quauqui capítols que ja existien en un libre mès vielh. Podem saber
era datacion d’aguest article e des auti que figuren ath
començament deth madeish perque un d’eri, eth numèro
14, ei datat de 1668.
En çò que tanh ath rebrembe mès vielh e descriptiu qu’auem
sus aguesta costum (hèsta) que celebrauen es aranesi ei der
an 1788 e ei remassada en Diario de los viajes hechos en
Catalunya per Francisco de Zamora. A trauès d’aguesta informacion corresponenta a darreries deth sègle XVIII, podem
saber diuèrsi detalhs sus com ère eth Haro en aqueri tempsi.
Zamora ditz que se hège en toti es pòbles dera Val d’Aran
e qu’es dus darrèri maridats auien era obligacion d’anar tath
bòsc a talhar un arbe que lo nomenten Haro. Aguest arbe
s’estarnaue metent-li cunhs enes henerèques. Eth haro se
cremaue ena plaça deth pòble, e auie estat plantat er an
anterior e ère costum tornar-ne a quilhar un de nau alavetz.
Tanben s’especifique que se hègen halhes (haros petits) e
explique qu’es joeni alugauen en haro d’auti de mès petits
semblants ath principau.
Posteriorament, ath torn der an 1880, eth capelhan de çò
de Lobaton, en libre “Istòria de Gessa”, mos detalhe que
segontes quauqui documents antics tanben ère costum deth
pòble portar, quilhar e cremar eth haro era vesilha de Sant
Joan ath deuant dera glèisa de Sant Martin de Baish e ditz
qu’era gent se’n portaven eth carbon tà sostrar pes tèrres.
Ena plana 54 deth libre, mossen Joseph Moga Pont escriu çò
qu’ara seguida transcriuem:
“1660 ere costum antigua la vella de Sant Joan portar y plantar lo taro deban la porta de la iglesia de Sant Marti de baix en
la planyera y ahi deban dita iglesia per la part de mixdia anabe
lo poble en profeso a benairlo luego al cremaben y la gen sen
portaben carbo per posarlo als cams y lo tros que quedabe se
portaba al consol depositari y aquets donabe 12 targes dret
que tenie el que feye dit taro ere obligació de ferlo lo ultim
ques casabe al poble.”
Era següenta descripcion ara quau auem pogut auer accès ei
der an 1892, e apareish enes anotacions de Joan Avilés sus

Descripcion de Mossen Condò Sambeat / JAB

El Pallars, Aran y Andorra; Notas e impresiones de un viaje.
Aquiu mos compde que quan passe pes Bòrdes se trape ath
cant deth camin dus piquets enterrats en tèrra, un mès naut
qu’er aute.
Tanben mos ditz qu’eth dia qu’eth passe ei eth 23 de junh,
vesilha de Sant Joan. Mos comente qu’en cada pòble cremauen un tronc clavat der an anterior o mès d’un, e especifique qu’es joeni acostumauen a ahlamar, “flamejar”, es
halhes pes prats.
E seguint damb aguesti testimònis sus aguesta tradicion
procedents dera antiquitat, podem díder qu’eth mès complet
qu’auem trapat, enquiath moment, deth desvolopament
dera hèsta deth Haro ei eth que hec eth nòste gran literat
Mossen Josèp Condò Sambeat a darreries deth sègle XIX e
que se publiquèc en catalan en bulletin num. 23 deth Centre
Excursionista de Catalunya en octobre–deseme de 1896.
D’aguest document se dedusís qu’a darreries deth sègle XIX
eth Haro se cremaue dera següenta forma:
Ena primauera es dus maridats mès joeni deth pòble anauen
a hèr quèir un pin o auet qu’estarnauen deth cap mès doble
enquiath miei, e enes henerècles i metien cunhs de teda e
lo quilhauen en lòc a on s’auie de cremar. Eth dia 23 de junh,
quan començaue a hèr-se de net, gessie eth senhor caperan
seguit de toti es mainatges deth pòble que portauen es sues
halhes e se n’anauen tath costat deth Haro qu’ère dehòra
dera poblacion. Sus es halhes especifique qu’an era madeisha forma deth Haro, damb era soleta diferéncia de qu’eth
Haro ei un arbe pro regular e es halhes son ues tarnes primes
o branques gròsses,“boscalls”, proporcionades en pes e
longada ara fòrça e mesura de cada “fallaire”. Tanhent ath
rituau explique que quan s’arribe en lòc a on ei eth Haro, es
joeni metien totes es sues halhes dretes ath torn deth Haro.
Ara seguida eth caperan benedie eth Haro e es halhes. Un
viatge benedides se metie huec ath Haro e posteriorament
cada “fallaire” apropaue era sua halha ath Haro tà alugar-la
damb era ahlama. Quan èren totes alugades s’escampauen
pes entorns e le hègen a rodar peth dessús des sòns caps.
Acabada era hèsta, portauen toti eth cap dera halha benedida
tàs sòns uarts entà que i auesse ua bona cuelheta.
Es següents arguments mos dan pè a plaçar en Arties o
Vielha aguesta descripcion dera crema deth Haro.
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Eth Haro ena Val d’Aran
En relacion ara descripcion dera hèsta deth Haro hèta per
Condò en 1896 ei elaborada de manèra generau tà tota era
Val d’Aran sense centrar-se en un pòble en concrèt. Mès
s’analisam toti es detalhs qu’aquiu s’arremasen podem
apuntar que segurament se tracte deth Haro que se hège en
Arties o en Vielha.
Prumèrament er emplaçament ei dehòra deth pòble, non
ena plaça.
Tanben podem apreciar qu’eth Haro se quilhaue era primauera deth madeish an que se cremaue.
Tanhent as halhes, èren branques gròsses que se semblauen ath Haro (non peles de ceridèr).
Un aspècte que hè a pensar clarament en Arties ei que per
transmission orau er unic pòble aranés, exceptats Les e
Bausen , a on s’a hèt eth Haro en aguestes darrères generacions (apròp de 100 ans) ei Arties.
Un aute hèt que mos pòrte a pensar qu’ei Arties ei qu’ena
òbra Era isla des Diamants (1914) Condò explique com serie
era hèsta de Sant Joan ena Val d’Aran imaginària qu’aquiu
descriu, e en aqueth apartat en concrèt ditz literaument
“qu’auien d’atrauessar eth pònt deth Garona tà anar entà on
ère quilhat eth Haro”.
E finaument, a començaments deth sègle XX (1904-1905)
Juli Soler e Santaló ena guida sus era Val d’Aran, publicada er
an 1906, detalhe damb fòrça curiositats com se desvolopaue
(celebraue) era hèsta deth Haro.
Era descripcion dera guida de Juli Soler, encara que non ac
digue en tèxte qu’explique aguesta tradicion, podem dedusir
que parle de Les. En aguest cas se torne a precisar qu’eth
matrimòni mès joen maridat aqueth an s’encuede de hèr eth
Haro. Aguest auie ua longada de 8 a 10 mètres e s’estarnaue
pera sua part superiora. Eth Haro se plantaue ena plaça eth
maitin deth dia de Sant Joan. Tanben s’especifique qu’un
joen puge ath cap deth Haro e es maridades mès joenes li
hègen a passar ua garlanda e ua creu de flors que servien tà
coronar eth tronc. Aqueth madeish dia ère costum alugar uns
heishets de ceridèr o bedoth que se hègen a virar en aire.
Conclusions sus era evolucion dera hèsta deth Haro
Ua des principaus conclusions ei qu’eth Haro sonque s’a
conservat enes pòbles que celèbren era sua hèsta major tà
Sant Joan (Arties e Les).
Autors com Zamora e Santalò mos diden qu’eth Haro se
plantaue ena plaça deth pòble, encara que se pòt pensar
qu’eri generalizen perque quan visitèren era Val d’Aran sonque vederen es Haros plaçadi en un lòc accessible com es
places e non vederen es auti que i auie dehòra deth pòble.
Açò ei constatat damb Juan Avilés que ditz qu’en pòble d’Es
Bòrdes es haros son plaçadi ena entrada ath costat deth
camin. E mossen Condò, coma bon coneishedor dera Val

d’Aran, ditz qu’acostume a èster plaçat dehòra dera poblacion. Atau donc, se pòt pensar qu’aguest ère eth cas dera
majoria des pòbles aranesi.
Comparativa dera tradicion deth Haro ath long deth temps
Sus era epòca en que s’acostume a talhar e quilhar eth Haro,
podem díder açò que seguís:
En sègle XVII (1668). Se talhe e se quilhe en horat eth dia de
Sant Joan Baptista.
En sègle XVIII (1788). Se quilhe er arbe ena plaça deth pòble
er an anterior.
En sègle XIX (1896). En aguesti tempsi se talhe e se place en
lòc ena primauera (mes de junh).
En sègle XX (Prumèr quart – enquia aué en dia). Se talhe e
se quilhe ena primauera (normaument en mes de junh) en
Arties. En Les eth dia de Sant Père der an anterior.
Sus qui s’encuede de quilhar-lo e a on?
En sègle XVII (1668). Se n’encueden es vesins deth pòble, a
qui se les pague eth minjar e eth vin. Se met en lòc acostumat.
En sègle XVIII (1788). Es dus darrèrs maridats an era obligacion d’anar entath bòsc a talhar un arbe (Eth Haro).
En sègle XIX (1896). Es dus maridats mès joeni deth pòble
hèn a quèir eth pin o er auet e lo quilhen en lòc acostumat.
En sègle XX (Prumèr quart – enquia aué en dia). Ei talhat e
quilhat pes joeni deth pòble (Comission de hèstes o vesins deth pòble) en parçan nomentat “eth Haro”en Arties
e ena plaça en Les.
Eth rituau que se seguís entà cremar eth Haro ei eth següent
segontes es sègles:
En sègle XVII (1668). Non n’auem constància.
En sègle XVIII (1788). Eth dia dera celebracion se cremaue
eth Haro e tanben especifique que s’alugauen es halhes.
Explique qu’es joeni alugen en Haro d’auti de mès petits
semblants ath principau.
En sègle XIX (1896). Se pòrten halhes. Quan s’arribe en lòc
a on ei eth Haro, es joeni meten totes es sues halhes dretes
ath torn der arbe. Ara seguida eth capelhan benedie eth Haro
e es halhes.
Un viatge benedides es halhes, se met huec ath Haro e posteriorament cada “fallaire” apropaue era sua halha ath Haro
tà alugar-la damb era sua ahlama. Quan èren totes alugades
s’escampauen pes entorns e le hègen a rodar per dessús
des sòns caps.
En sègle XX (Prumèr quart – enquia aué en dia). En Arties
sonque se creme eth Haro. Ara seguida se hè a quèir e
dempús se rossègue pes carrèrs deth pòble e se i saute per
dessús (aguestes darrères decades se i lance gasòli tà que
creme mès). En Les se creme eth Haro ena plaça a on ei
plantat tot er an e tanben se cremen es halhes.
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L’aixovar
Dret civil Arabisme que designa els béns aportats
en dot al cònjuge que té el patrimoni principal.

Matinant cap a les Agulles / Andrés González Viñes

Els tresors d’Aigüestortes
Sílvia Aznar

Al bell mig de la serralada pirinenca es troba un indret ple de màgia i d’una bellesa singular.
Com escriure, amb poques paraules, sobre un lloc tan grandiós com aquest! Com descriure,
amb pocs romanços, els sentiments i les sensacions que desperta un paratge així... Us parlo
del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
Cada cop que ens endinsem en el Parc Nacional podem
sentir-nos com si entréssim en un altre món, com si mentre
caminem pels seus senders ens allunyéssim de l’espai i del
temps que són els barrots i les cadenes de la nostra societat actual. Sentir com si estiguéssim dins d’un d’aquests
racons encantats que es troben congelats dins una bola de
vidre, com si els paisatges que ens imaginàvem de petits,
quan ens llegien els contes de fades, cobressin vida.
Ajaguts al bell mig d’un bosc d’avets o de faigs no hi
ha paraules per descriure tot el que ens envolta. Com
plasmar en paper la grandesa d’aquestes muntanyes!
Transmetre què té d’especial i què té de singular perquè
desperti un sentiment tan especial. De ben segur, tots els
que hi heu estat algun cop estareu d’acord que un món
tan fascinador s’ha de veure, s’ha de sentir, s’ha d’olorar...
S’ha de viure amb tots els sentits.
Aigüestortes transmet pau. És un ésser viu que té cura
de tot el que es troba al seu interior. Quan caminem
sobre el seu llom podem escoltar la música que desprèn.
Una música que només la natura i els seus elements

poden crear: el cant dels ocells, el so de l’aigua -de vegades brava, de vegades mansa-, el vent corrent a través
d’arbres i muntanyes. És la música més captivadora de
què podrem gaudir mai. Els arbres ballant al compàs
d’aquesta melodia, com el trèmol, que mou les seves
fulles perseguides per la força que marca el vent. Les
muntanyes feréstegues que intenten tocar el cel amb les
seves agulles escarpades ens rodegen i ens fan sentir
petits, molt petits... alhora que protegits, acaronats com
un nadó entre els braços de la seva mare.
Muntanyes que poden resultar embriagadores amb la
seva majestuositat, despertant sentiments de pau i de
tranquil·litat, però que també poden resultar ferotges
i agressives mentre desperten un immens respecte.
Muntanyes plenes de vida, bressol de tot plegat. I sobre
aquestes muntanyes i els seus relleus, es va dibuixant
el terreny per on romanen els estanys, corren els rius i i
cauen les cascades. Aigua que es mou pertot arreu, font
de la vida i un dels elements més singulars del Parc. I a
més a més, boscos, prats, flors de les més variades, amb
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[Parlem de les papallones, les abelles, les formigues
i un infinit nombre d’éssers quasi invisibles, per la
mida i per l’oblit, però amb una funció vital per a la
supervivència de la resta d’animals.]

Els tresors d’Aigüestortes
una capacitat de supervivència increïble, adaptant-se a
quasi qualsevol paratge i clima.
I dins d’aquest gran conjunt natural de roques, d’aigua i de
vegetació es desenvolupa la vida animal; des dels grans
vigilants del Parc, que sobrevolen els alts pics, com el trencalòs, els voltors i l’àliga, als grans mamífers que perseveren, per terra, com la gran estrella, l’os bru, o l’incansable
isard. Fins i tot, els més diminuts habitants del Parc, tan
importants per a la supervivència, tant de plantes com
d’animals, juguen el seu paper. Parlem de les papallones,
les abelles, les formigues i un infinit nombre d’éssers quasi
invisibles, per la mida i per l’oblit, però amb una funció vital
per a la supervivència de la resta d’animals.
Aquesta seria una petita presentació del Parc que no li
faria justícia al que realment és. Ens agradaria, però, entrar
més en detall, per tal d’aproximar-nos encara més al que
aquest territori d’alta muntanya representa.
L’aigua és la gran protagonista paisatgístic del Parc
Nacional i un dels elements diferencials vers altres racons
de la serralada pirinenca. El Parc està format principalment per roca granítica, una roca impermeable que fa que
l’aigua no es filtri per la terra, de manera que flueix per
Els altars de Llessui / Enric Grosche

la superfície on la podem veure en forma d’estanys, de
rius, de cascades i de zones humides. Els estanys alpins,
d’aigües clares i manses, rodejats d’altes muntanyes,
alberguen gran quantitat de vida, des d’éssers només
visibles mitjançant un microscopi fins a les grans truites
introduïdes per l’home fa molt de temps, passant pels
curiosos amfibis, com el tritó pirinenc, o aus com l’ànec
coll verd, que els visita de tant en tant, entre d’altres.
Els rius també poden ser tranquils, d’aigües transparents, amb el to verd turquesa tan característic del Parc,
endinsant-se i retorçant-se lentament a través de boscos
i prats: d’aquí el nom d’Aigüestortes! També poden baixar
amb gran força, arrossegant troncs i pedres, carregats de
violència i agressivitat, passant per tota una gran varietat
de cascades i salts d’aigua que ens deixaran embadalits.
I aquests rius també tenen una gran varietat de vida, tant
en el seu llit fluvial com en les seves vores. Pels seus cursos pot baixar la llúdriga juganera, que tot i que ser molt
difícil d’observar, podem descobrir a través dels rastres
que va deixant al llarg del riu, com els seus excrements
i les seves petjades. Més fàcils de descobrir són les
truites, que lluiten per remuntar riu amunt. A les vores
podem trobar granotes, gripaus, libèl·lules... mentre els
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Els tresors d’Aigüestortes
animals salvatges, a determinades hores, s’atansen a
beure aigua.
Quins tresors més ens ofereix el Parc?
Muntanyes! Tan altes, gairebé inaccessibles, tot i que
l’ésser humà ha fet l’impossible per arribar al capdamunt
de totes, com si volguéssim tocar el cel des del seu
damunt, com si estant allà dalt poguéssim fondre’ns amb
el cel i estar més a prop de les divinitats que hi habiten.
Són muntanyes ferotges, amb agulles de pedres afilades
que dibuixen un paisatge batallador, com si fossin les
torres de defensa d’un castell, unes torres que defensen
el que acullen en el seu interior, unes valls plenes de vida.
I quins més?
Boscos! Quan entrem en els dominis del Parc ens endinsem en boscos densos de caducifolis, amb el seu fullatge verd a l’estiu i que a la tardor es transforma en una
gran diversitat de colors groguencs, ataronjats, ocres i
vermells, que ni el millor pintor podria plasmar. Passem
també per boscos de pins i d’avets gegants, que conviden
a asseure’ns a les seves faldes per sentir-nos protegits
per l’energia que desprenen. I els colors!! El sol lluita per
tal que els seus rajos penetrin dins del bosc, dibuixant un
joc d’ombres i llums que deixarien sense paraules el millor
artista. I quins més?
La vida i la màgia no acaba amb els boscos, sinó que continua més amunt, allà on el bosc desapareix per deixar lloc
a les grans extensions de prats alpins, on a l’estiu creixen infinitat de flors de totes les combinacions de colors
imaginables. Una catifa de colors que llueix sota la intensa
llum del sol de l’estiu, mentre que a l’hivern s’amaguen
sota el sòls o dins el gran mantell de neu que vesteix de
blanc les alçades...
I tot aquest conjunt d’elements que conformen el Parc
i els Pirineus són el refugi i l’aliment dels altres tresors

del Parc: una infinitat d’animals! Alguns són molt evidents i relativament fàcils de veure, com els isards, els
quals podem observar –si som pacients– saltant per les
escarpades roques dels vessants més muntanyosos; o els
esquirols, que salten d’arbre en arbre i es deixen veure
més. N’hi ha que no són tan evidents, com la gran varietat d’insectes que s’amaguen entre la vegetació, sota els
rocs, dins dels troncs o sota terra. I d’altres que sabem
que hi són però que no es deixen veure amb facilitat, com
la perdiu blanca, un habitant de les alçades que es vesteix
de blanc a l’hivern per confondre’s amb la neu, i que a
l’estiu es torna més bigarrada per camuflar-se amb els
rocs de les muntanyes. També hi viuen una gran varietat
de rèptils, als quals alguns anomenen “petits dinosaures”,
com la sargantana, el llangardaix o l’escurçó pirinenc,
aquest últim, un animal tímid que viu amagat sota les
pedres i que, tot i la seva mossegada verinosa, no és un
perill per al visitant car és un animal tranquil que no busca
enfrontar-se amb ningú. La llista d’animals que habiten al
Parc seria interminable, però n’hi ha alguns que fins i tot
donen nom a algunes de les rutes que podem recórrer,
com la referida llúdriga o les simpàtiques marmotes.
No hi ha paraules suficients per descriure el Parc Nacional.
És per això que us convidem que el visiteu i, no només
això, sinó a transmetre la transcendència de mantenir ,tal
com és, un espai natural com Aigüestortes. Un paratge
que ens pertany a tots i del qual tots formem part.
Recordem, per últim, que nosaltres, els humans, som
una part ínfima del tot plegat. Una espècie més que es
desenvolupa i viu del que la natura ens ofereix o ens permet. És la nostra responsabilitat continuar treballant per
a la protecció i la conservació d’uns paisatges i els seus
tresors, per tal que les generacions presents i futures,
puguem continuar gaudint d’un patrimoni natural i cultural
tan singular.

14 · el portarró · revista del parc nacional d’aigüestortes i estany de sant maurici

Maria Blanch Sistac / Sílvia Coll Vila

L’Entrevista

Maria de Palleret, l’autèntica energia d’Estanygento
Sílvia Coll Tècnica de turisme de l’Ajuntament de la Torre de Capdella

Maria Blanch Sistac, més coneguda com Maria de Palleret, va ser l’ànima de l’hotel d’Estanygento,
a la Vall Fosca, durant més de 20 anys, juntament amb el seu home i més tard, els seus dos fills.
L’hotel, que avui està tancat, ens recorda una època en què aquesta zona del Parc Nacional era
molt transitada. Els motius que aleshores movien la gent eren la feina, l’amor per la muntanya,
però sobretot la pesca, que és recurrent durant tota l’entrevista. Avui, també és una zona molt
visitada, sobretot als estius quan funciona el telefèric de la Vall Fosca i la trentena d’estanys de
la zona esdevenen la postal que s’emporten molts visitants. El que perdura sempre és l’amor i la
passió per aquestes muntanyes.
Tu i el teu marit, Palleret, vau gestionar durant uns
anys l’hotel de FECSA que hi havia a Estanygento.
Com va ser això?
Sí, vam estar-hi des del 1962 fins cap al 1984. Ens ho van
demanar des de FECSA, i com que a mi m’agradava cuinar
i el meu home ja treballava aleshores a Estanygento, vam
decidir posar-nos al capdavant de l’hotel. En tinc molt bon
record. M’agradava molt estar allà, encara que em toqués
treballar fort.
L’hotel estava ben equipat?
Sí, hi havia les habitacions, dos banys, calefacció, menjador. Estava molt bé. Després hi havia el rebost al soterrani
on teníem el menjar. De nevera no en teníem, només una
de petita que ens van comprar per posar les truites dels
jefes de FECSA, perquè se les emportessin fresques.
Però no m’hi cabia res. Ja hi feia prou fred a davall.

Hi estàveu tot l’any?
No, només a l’estiu. Pujàvem a primers de juny, perquè hi
havia uns clients que venien a pescar cada any. Era gent
ben situada, del sud de França sobretot. I així que arribava el 15 de juny, cada cap de setmana pujaven. Potser
n’hi havia uns 20 o 25 que sempre eren els mateixos.
Els divendres a la nit ja es presentaven i el diumenge, al
tard, marxaven. Deixaven el cotxe a Sallente, i pujaven a
peu, perquè llavors no hi havia telefèric. Encara no s’havia
construït la presa de Sallente.
I què en feien de les truites que pescaven?
Se les menjaven, però les que els quedaven, me les donaven.
Pujaven perquè els agradava molt, i realment ho sentien.
I què feien les dones i la canalla a l’estiu?
La canalla me la deixaven a mi quan ells se n’anaven a
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pescar. No els podia treure de la cuina! Es posaven pertot
arreu. I les dones feien ganxet o miraven com pescaven
els homes. Els acompanyaven, però no pescaven. Els
agradava caminar. A vegades també es posaven amb vestit de bany a Estanygento per prendre el sol.
Així, ja en aquella època venien per caminar, com ara,
que la gent puja a la muntanya per fer excursions i
gaudir de la natura.
Era diferent, perquè aleshores eren gent que s’hi estaven
molt temps i venien sobretot per pescar. No sé si ara es
pesca tant. Aleshores pujaven tota la família, i s’hi estaven
un mes o 15 dies, depenent de la situació de cadascú.
La majoria de clients que teníeu eren francesos?
Sí, però també pujava molta gent de Barcelona. Hi havia
famílies que s’hi quedaven tot l’estiu. Hi havia un home,
per exemple, que s’hi estava dos mesos sense mourese’n, i la dona, anava i tornava. Era directora d’un hospital
a Toulouse (Tolosa de Llenguadoc) i no podia fer tantes
vacances. Ell era professor d’universitat, d’enginyers
aeronàutics. També venien molts metges francesos,
sobretot al mes d’agost.

I amb el menjar com us ho fèieu per estar abastits?
Ui pobra de tu!! Pujàvem carregues de tot. Allò era
una botiga. Al soterrani de l’hotel es guardava tot. Ho
deixàvem d’un any per l’altre i ningú no ens ho tocava.
Quins menjars cuinaves allà?
Els que podeva! M’agradava molt de cuinar, i era jove.
Donava 140 dinars molts dies. Així, el dia que volia fer
pollastre, matava pollastres tota la nit...
Hi cabia tanta gent a l’Hotel?
No, l’hotel era petit. El que passa és que com que hi havia
gent que sabia que no hi havia lloc per a tots, s’emportaven
la tenda de campanya per dormir, la plantaven al costat
mateix de l’hotel i venien a menjar. A part també hi havia
la gent que pujava a Estanygento i que només es quedava
a dinar, i se’n tornava cap avall. Era gent de la Vall, de la
Pobleta, de la Pobla de Segur…

Com us feien les reserves estant allà dalt?
Teníem un telèfon intern de FECSA, que ens connectava
amb la centraleta de la central de Capdella. Tot i que a
vegades venien sense avisar, o no ens havien passat
l’encàrrec des de la Central.

Quin era el plat que més els agradava als teus clients?
Truites a la cervesa, truitades de carreretes, conill, pollastre, escudella… Per als turistes teníem carta, podien
escollir. Feia altres plats com truitades amb sarros, que
són espinacs salvatges que collíem allà mateix. I també
plegàvem xicoies i carreretes. I després fèiem l’hort.
Hi collíem patates per tot l’any, enciam, raves, pastanagues… Tot això ens anava bé també per si un dia no ens
arribava el material que ens enviaven els padrins de central de Capdella a través del funicular.

I sortien els números de l’hotel?
Sí i tant! Als de FECSA els havíem de fer un preu especial.
Del dinar i estada pagaven unes 30 pessetes, mentre que
per un dinar un turista, per exemple, podia arribar a pagar
300 pessetes.

La resta d’aliments o productes que necessitàveu,
com els fèieu arribar?
Allà teníem de tot de reserva menys carn i pa. Tot i que de
carn a vegades en teníem, perquè matàvem corders allà
dalt, de ramats que estaven a la muntanya. Les begudes,

Maria, el seu home, Josep, i un turista a l’entrada de l’hotel d’Estanygento / Josep Subirà
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pots de conserva... ho portàvem a la tardor abans de tancar. Quan nosaltres hi anàvem encara hi havia neu. Els dos
tunelets del carrilet no es veien. Llavors havíem de pujar
a peu des de Sallente. El que necessitàvem ja ho teníem
tot allà dalt de l’any anterior, perquè ho havíem portat a la
tardor. Eren temps difícils.
I quan tenies algun imprevist, i venia molta gent sense
avisar, com t’ho feies?
Jo feia molts confitats d’isard, que caçava el meu home,
pollastre, gallina, tantes coses... També col, pebrot,
cebes, perquè des de què arribàvem fins que podia pujar
el funicular i fer-nos arribar coses de menjar, passava
temps, i tots aquests confitats ens servien per a tot
l’estiu, però sobretot al principi.
On vivíeu quan baixàveu d’Estanygento?
Casa nostra era a Capdella. Hi baixàvem tots, excepte el
meu home, que treballava a Estanygento i s’estava una
setmana allà dalt i una altra a Capdella.
I els fills, en què us ajudaven a l’hotel?
La nena era més petita però el nen pescava. Ell feia el
gasto de les truites per a gent.
Feia de ric anar a pescar en aquella època?
Els que venien s’ho passaven bé. Per a ells era un esport,
i no els interessava quedar-se les truites. Els qui tenien
més necessitat, sí que venien a pescar per vendre’s les
truites després. Però aquests no es quedaven a l’hotel.
I on anaven a pescar?
Passaven pel collet d’Estanygento, cap a la collada de
Fontsubiranes i se n’anaven a Morera i cap a aquella
banda.

Tu hi havies anat als estanys?
No hi vaig poder anar mai. Sempre teníem molta feina.
Un dia allà a la tardorada vaig dir, avui que no hi ha digú,
i com que la canalla ja anaven a estudi, preparo el dinar
i mo n’anirem tots dos a dinar allà dalt als llacs. Quan
passàvem pel collet d’Estanygento, allà on s’acabava el
llac, surten del túnel una gent que ens van conèixer i ens
van cridar. Hi pujaven vint persones de per allà la Pobleta i
aquells pobles. Un dia que havia decidit marxar, vaig haver
de tornar.
A l’hotel només hi pujaven turistes de vacances?
No. A la tardorada quan marxaven els turistes, aleshores
Puche, el cap de la central de Capdella, em deia, Maria,
com ho tens això? Perquè la brigada de FECSA pujava i
es quedava uns dies per fer feina. Em deia, aquesta gent
volen pujar que si no, no quedaran truites. Pujaven 10
o 12 treballadors de la central. Al matí treballaven una
mica, després dinaven i se n’anaven a pescar. Guardaven
les truites al safareig que teníem, i aleshores el dissabte
quan marxaven, se les emportaven. Ens ho passàvem bé
quan venia la brigada, eren jovenalla, i cantaven i tocaven
l’acordió.
Venien excursionistes, gent que només pugés per
caminar i gaudir de l’entorn?
Sí, molts feien la travessa cap a Sant Maurici. Anaven molt
ben equipats. Es quedaven a dormir, a l’hotel i si no hi
havia lloc, dormien al menjador, al terra. Es quedaven poc,
estaven de pas. Alguna vegada també ens arribava gent
que s’havia perdut. Un dia, van trucar a la porta de vidre a
les 2 o les 3 de la matinada. Vaig pensar que devia ser algú
que s’havia perdut, perquè la boira és molt dolenta per allà
dalt. Si et perds, camines, camines i no trobes el camí.
Baixo, i veig tres homes pel vidre de la porta que s’havien
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Donava 140 dinars molts dies. Així,
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perdut. Eren francesos i havien sortit d’Espot a les 6 del
matí, sense menjar res en tot el dia, perquè pensaven tornar allà. Els vaig fer menjar, i van dormir al terra, perquè
no hi havia habitacions lliures. No portaven ni diners. Ens
van enviar els diners més endavant, amb propina inclosa!
I l’any següent van tornar.
La gent de Capdella, el poble de la Vall més a prop
d’Estanygento, pujava a pescar?
Molta gent ja hi treballava allà dalt. Els de Tartera, els de
Pigolo, els de Sabater…
Ara que parles de Pigolo, el camí de Pigolo es diu així
per aquesta família de Capdella?
Segurament. La canal de Pigolo devia ser propietat d’aquella casa, igual que els estanys de Fransí i Morera,
devien ser propietat d’aquestes famílies, que també eren
de Capdella. Les propietats d’ara no tenen res a veure
amb les que eren abans. Aleshores hi devien pujar les ovelles, perquè allà dalt n’hi havia molts, de ramats, d’ovelles
i de vaques.
Aleshores a l’estiu hi devia haver pastors també?
Sí, es quedaven a dormir a les barraques que hi havia a la
via. A la nit després de sopar pujaven a l’hotel. A part de
nosaltres, també hi havia més famílies que vivien allà, com
per exemple Gil de Capdella, que treballava a la cambra
d’aigües d’Estanygento, i vivia en un pis sota el mur de la
presa. En total hi havia tres pisos, on vivien treballadors
de FECSA que feien de vigilants.

Solia nevar durant els mesos que estàveu a
Estanygento?
No gaire, però recordo un dia, que hi havia Modesto, que
jugava a cartes, i mirava per la finestra del menjador i em
diu, Maria, demà, un metre de neu! Au calla!, li vaig dir.
Es veia un cel ben estrellat. Però sí sí, va nevar tota la nit.
Això era a primers d’octubre. Ells prou que van marxar per
la canal de Pigolo, però Maria, Josep i la nena allà dalt ens
vam quedar.
Tota la gent que puja ara, què et sembla?
Molt bé, venen a veure la natura. Jo no ho havia pogut fer
mai. M’hauria agradat.
Ara saps que hi ha un refugi a Colomina, on no sé si es
menja tan casolà com a l’hotel?
Sí, ho sé. Allà és lloc de pas. Pel que m’han dit, és prou
bo.
Ja estava obert quan hi éreu vosaltres?
No ben bé. Nosaltres en teníem la clau. Era de la
Federació. Fèiem de guardes, però ho vam deixar, perquè
quan hi anava el meu home, estava ple de gent i ningú
no pagava. Així que els va dir que hi posessin un guarda. Aleshores va ser quan ho van arreglar. Nosaltres no
podíem fer-ho tot.
Havien vingut persones importants de l’època?
Sobretot càrrecs de FECSA que venien de Barcelona. Un
dia, per Setmana Santa, ens hi van fer pujar amb neu. El

Turistes francesos i locals a l’entrada de l’hotel d’Estanygento / Josep Subirà
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nen es va quedar amb els padrins, perquè era xic. La nena
encara no havia nascut. Puche em va dir, hi heu de pujar,
perquè venen d’allà de Llessui. Encara havien de fer les
pistes de Llessui. I jo vaig dir, Doncs jo, si hi ha neu…
Però no me’n vaig poder escapar i vam haver d’anar-hi.
Vaig pujar bacallà gruixut i maco, perquè no es podia
menjar carn. Aquella gent eren recomanats de FECSA
I van vindre esquiant des de Llessui. Eren caps que
havien de fer l’estació de Llessui. Però el bacallà em
van dir que me’l mengés jo. Conill, pollastre i corder
volien. La vigília és per als capellans, deien. Van acabar
dormint al nostre pis d’Estanygento. L’hotel no el portàvem nosaltres encara.
Ho recordes com una època molt dura i crua?
No, perquè m’agradava. Jo hi estava molt bé. Jo ara volto
per aquí i la gent encara es recorda de quan estava allà.
Ara t’explicaré una anècdota, de quan hi vaig estar. Me’n
passaven tantes...

“Quan el nen era petit, i tenia dos o tres anys, aquella
jovenalla que pujava de FECSA li ensenyava a dir paraulotes. I va aprendre a dir cagondéu.
I jo els deia: No li ensenyeu, que després marxeu i ell ho diu.
I un dia cap a les dotze del migdia, apareix un home i diu:
- Bon dia!
I jo que surto, i li dic: - Bon dia! D’on ha sortit vostè?
I ell que diu: - Que puc dinar mestressa?
El nen jugava allí amb un cotxet que tenia i anava dient
cagondéu.
I jo: - Nen! Vine cap aquí la cuina!
I ell deia: - No, deixa’l, que em distreu! Mira que ho és de
bonic aquest nen!
- Un dolentot és… Sap què passa? Pugen tots aquests
xicots de la Central, de la brigada, i me li ensenyen a dir
això i ell clar…
Clar, ell no sap què vol dir això. Ja ho perdrà, ja.
Li vaig dir que per dinar era molt aviat, però que a la una
ho tenia tot ple.

Casa de comportes de FECSA, barraques i l’hotel al fons / Josep Subirà
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[La mirada de Maria de Palleret traspua energia, bondat
i molta intel·ligència. Quan parla dels anys que va ser a
Estanygento gestionant l’hotel, se li il·lumina la cara.]

Maria de Palleret, l’autèntica energia d’Estanygento
Aleshores ell em va dir: ...- És que tinc una gana senyora…
jo d’ahir a sopar no he menjat res més.
Era un xicot, alt, majo, devia tenir uns 25 anys…
- No podria dinar qualsevol cosa? He de marxar a Barcelona.
Li vaig dir que sí, si anava de pressa. Jo feia truitades amb
carreretes. El padrí me les anava a plegar i així tendres
són molt bones.
Li vaig portar un bon entremès amb pernil, xolís, our dur,
raves que teníem a l’hort i que posava al plat en forma de
flor. M’agradava fer-ho bé.
I ell li deia al nen: - Que has esmorzat tu?
Jo sí, he menjat pa amb xocolata, i anava jugant al terra i
tornava cagondéu.
I jo: - Neeen, vine cap aquí!
- Tranquil·la, jo segurament quan era com ell també ho deia.
Però no em deia qui era.
- Au va, ja pot dinar!
Ell es mirava l’entremès i se’l va menjar, i després una
truita amb carreretes.
I en acabar-se-la, em diu: - I vostè que em deia que no
tenia el dinar fet…
- Jo no li he dit que no el tingués fet. Jo li he dit que necessito la taula per a la una.
- També té raó que m’ha dit això. Oh, que tip estic!
I jo li dic: - No ha acabat cap encara.
Havia fet espatlla farcida de corder que agradava molt a la
gent. Aquell dia potser n’havia fet vint. Li’n vaig posar al plat.
I ell diu: - Mare meva, quan digui a Barcelona, que a aquesta altura, he dinat el que m’ha donat vostè aquí, no s’ho
creuran, diran que estic borratxo.
I jo pensava: - Aquest home què deu ser? Sembla que no
hagi menjat mai res.
De postres es va menjar una crema catalana.

- Senyora, en ma vida havia dinat un dinar com aquest.
I el nen li diu: - I de pa, que no en menges?
I ell li va respondre: - No! N’has de menjar tu de pa, perquè de xic ja en menjava i mira que gros m’he fet. Ara te’n
toca de menjar a tu.
Quan va acabar ens diu: - Quina distracció, entre el bon
dinar i aquest nen! Quant li he de pagar? Aleshores
cobràvem 300 pessetes d’un dinar així. Tot plegat, va
resultar que aquest home era el secretari del bisbe de
Barcelona, i jo només feia que pensar que el nen no havia
parat de renegar davant seu!”
Maria, després de tot el que ens has explicat, penso
que potser ara si t’ho diguessin, encara hi tornaries.
Ens haguéssim pogut quedar més, quan van començar les
obres de la central de Sallente als anys 80, però el tipus
de gent que pujava ja era molt diferent. Jo no hi estava
acostumada. Dormien a les barraques i l’ambient era molt
diferent. Però per mi va ser la millor època de la meva
vida. Allò era casa meva.
La mirada de Maria de Palleret traspua energia, bondat i molta
intel·ligència. Quan parla dels anys que va ser a Estanygento
gestionant l’hotel, se li il·lumina la cara. “És la millor època de
la meva vida”, diu. Es percep que va ser l’ànima de l’hotel, i
que era una gran amfitriona per als treballadors, turistes, excursionistes...
Després d’escoltar-la, ens sentim afortunats d’haver pogut
sentir les seves històries i viatjar a un lloc del Parc Nacional
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici que avui coneixem
molt bé, però amb noves històries que si no fos per la Maria, es
quedarien tancades al bagul de la seva memòria.

La Rubia, vagoneta amb una locomotora dièsel, que feia el recorregut de la cambra d’aigues a Estanygento pel carrilet / Josep Subirà

20 · el portarró · revista del parc nacional d’aigüestortes i estany de sant maurici

Reunió del Patronat (Espot) / TES

Nit sota els estels / Toni Fernández

Noticiari
Josep Enric Llebot, nou president del Patronat
El passat 1 de desembre va ser escollit el nou president del
Patronat del Parc Nacional, Josep Enric Llebot i Rabagliati,
rellevant el seu predecessor Ruben Farelo. Llebot presenta
un dilatat currículum dins l’àmbit de les ciències: és catedràtic de física de la matèria condensada al departament de
Física de la UAB, ha estat degà de la Facultat de Ciències
de la UAB i de la UdG, director del Centre d’Estudis
Ambientals, i director del departament de física i vicerector
de política econòmica i organització de la UAB. És membre
de l’Institut d’Estudis Catalans, del qual ha estat Secretari
Científic, president de la Societat Catalana de Física,
membre del consell de la divisió de física ambiental de la
Societat Europea de Física, i membre de la Unió Americana
de Geofísica i de la Societat Meteorològica Americana.
En els darrers 5 anys ha exercit com a secretari de Medi
Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Amb aquest ampli prestigi científic i profund coneixement
de la realitat dels espais naturals a nivell internacional, el
nou president pretén impulsar el Parc des del punt de vista
econòmic per, de retruc, reactivar els projectes de conservació i recerca, i fomentar el turisme de natura en el Parc i
la seva àrea d’influència.
Es publica un nou fullet amb propostes de travesses
El Parc ja disposa d’un nou fullet, editat amb la finalitat
de donar a conèixer alguns dels molts possibles itineraris de travessa que poden realitzar-se en el seu interior.
“Travessa el Parc a peu” ens proposa 8 itineraris amb inici
i final a diferents valls de l’àmbit del Parc, els quals poden
combinar-se amb els serveis de transport públic que hi ha
als pobles de l’entorn (com el Bus del Parc, els taxis o el
telefèric de la Vall Fosca) per facilitar el retorn al punt de
sortida.
Al fullet trobareu descrita tant la clàssica travessa del
Portarró, com d’altres itineraris suggerits com per exemple “De Colomèrs a Sant Maurici”, “Camí de la Mata de
València” o “Cap al port de Gelada”, entre d’altres. Les tra-

vesses aquí explicades són llargues, i present en una durada aproximada d’entre 4 i 7 hores, en funció de l’escollida.
Transcorren majoritàriament per zones d’alta muntanya i
tenen un cert desnivell acumulat, per la qual cosa es requereix d’un mínim nivell físic per a realitzar-les.
El fullet estarà disponible en paper en tots els centres
d’informació del Parc, així com també en format pdf, descarregable des de la web.
Veredicte del XXIII Concurs de Fotografia
El passat 11 de novembre, un jurat especialitzat va valorar
les 126 obres presentades pels 69 concursants del XXIII
Concurs de fotografia del Parc.
El veredicte va atorgar el primer premi a les fotografies
nocturnes presentades per Gibert Fontseré. La transhumància de cavalls a la vall d’Àssua de Enric Grosche
Sirarols s’emporta el segon premi. Un altre paisatge nocturn d’Amitges, de Toni Fernández, obté el tercer premi i el
quart premi, de Joan Mercader Illera, torna a ser un paisatge d’Amitges. Emili Casals s’emporta el cinquè premi amb
un fotografia d’una cria de guineu.
Enguany l’accèssit Els Minairons, dedicat a les fotografies
d’activitats tradicionals, costums i etnografia dels pobles
de l’àrea d’influència del Parc és per a una sèrie de Santi
Iglesias Boldú.
En l’Accèssit Carros de Foc de fotografia digital van participar 25 concursants, que van enviar un total de 64 imatges.
Aquí es van premiar els més matiners que fan camí, amb la
fotografia d’Andrés González Viñes.
Les obres guanyadores, així com les de la resta de participants, es podran veure en una exposició itinerant per les
diferents Cases del Parc Nacional. Les guanyadores de
l’Accèsit Carros de Foc es podran veure a la web del Parc i
a la de Carros de Foc.
Volem agrair a tots els concursants la seva participació
i la col·laboració activa de la Fundació Institut d’Estudis
Ilerdencs en la dotació dels premis i dels membres del jurat
en la selecció de les fotografies guanyadores.
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Noticiari
Nova declaració d’arbres monumentals
El passat 17 d’octubre de 2016, es va publicar al núm. 7227
del Diari Oficial de la Generalitat l’Ordre TES/271/2016 de
5 d’octubre, de declaració d’arbres i arbredes monumentals. En aquesta ordre, a proposta de la Direcció General
de Polítiques Ambientals i Medi Natural, es van declarar
de caràcter monumental quaranta-dos nous individus i
una arbreda.
D’aquest exemplars, tres es troben dins del Parc Nacional:
l’Avet de la Solaneta, el Pi de Monestero i el Pi de la Valleta
Seca, tots al municipi d’Espot al Pallars Sobirà. Els nous
exemplars se sumen als 5 arbres del Parc ja declarats anteriorment com a monumentals.
Al web d’Arbres Monumentals de Catalunya trobareu més
informació d’aquests arbres com ara mesures, dades històriques, fotografies, localització, etc. així com d’altres que es
poden trobar i visitar per tota Catalunya.
Aprovat el Pla Director de la Xarxa de Parcs Nacionals
El Consell de Ministres va aprovar el passat octubre,
mitjançant un Reial Decret, el Pla Director de la Xarxa de
Parcs Nacionals amb l’objectiu de reforçar la planificació i
la gestió d’aquests espais naturals de màxima protecció
ambiental.
L’actuació de l’Estat en matèria de parcs nacionals es
fonamenta en tres pilars bàsics: la Llei de Parcs Nacionals,
aprovada al desembre de 2014; el Consell de la Xarxa, i el Pla
Director de la Xarxa de Parcs Nacionals.
El Pla Director conté les grans directrius que han d’aplicar,
fonamentalment, les administracions autonòmiques responsables de la gestió dels parcs nacionals en matèries com la conservació de sistemes naturals, investigació, ús públic, seguiment de recursos, desenvolupament
d’infraestructures, formació i sensibilització, coordinació i
col·laboració amb associacions, entitats i administracions
gestores en l’àmbit nacional i internacional. El Pla s’ha elaborat en virtut de l’article 19 de la Llei de Parcs Nacionals
aprovada el 2014.
Entre les novetats, el Pla defineix una sèrie de criteris per
a la selecció dels projectes d’interès general que poden

Pi de la Valleta Seca / Arxiu del Parc

ser objecte de finançament estatal i recull els requisits per
determinar el nivell de conservació i gestió bàsic que han de
mantenir els Parcs Nacionals. S’estableix que l’Estat intervindria en qualsevol parc nacional tant en el supòsit d’una emergència per catàstrofe ambiental, com en el cas de situacions
de nivells de conservació per sota dels mínims establerts,
amb la finalitat primordial d’assegurar la conservació dels
sistemes naturals dels parcs nacionals espanyols. D’aquesta
manera, es constitueix l’Estat com l’últim garant de la conservació dels nostres espais naturals de major prestigi.
El Pla conclou amb un seguit d’actuacions que comprometen l’Organisme Autònom Parcs Nacionals per als propers
deu anys, el període de vigència previst per al Pla.
Acord de col·laboració per a la gestió de Camins Vius
Camins Vius és un projecte que consisteix a fer la volta a peu
al Parc Nacional al llarg d’un sender de circumval·lació que
recorre més de 200 km a través de les comarques de l’Alta
Ribagorça, Val d’Aran, Pallars Sobirà i Pallars Jussà.
La signatura d’aquest acord permet a l’empresa Camins
comercialitzar el projecte i elaborar diversos productes
turístics relatius a aquesta ruta. Des del principi es comptarà
amb la participació de guies-interpretadors acreditats amb
la titulació expedida pel Parc, fet que ajuda a dur a terme
accions i activitats que tinguin com a eix central Camins Vius
i garanteix la qualitat en el servei.
D’aquesta manera es donen a conèixer diferents zones del
Parc encara poc conegudes pel gran públic. Entre altres
accions també es preveu l’edició de material de promoció
de la ruta i la seva presentació en fires de turisme. També
es posarà en marxa properament un web amb la informació
relativa a aquest recorregut, tant per a la comercialització
dels productes turístics com per presentar els continguts
informatius necessaris per al desenvolupament de Camins
Vius.
El Parc Nacional, per la seva banda, continuarà realitzant les
tasques de manteniment, marcatge i senyalització de tots
els senders de Camins Vius i col·laborarà en la seva difusió
i promoció a través dels mitjans de comunicació i xarxes
socials.

Signatura del conveni amb Camins Vius / Arxiu del Parc
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Curs de guies interpretadors (promoció del 2016), al coll de Peguera / Joan Llimiñana

Signatura de col·laboració amb l’Associació de Guies interpretadors del parc
El passat 27 d’octubre, la directora-conservadora del Parc,
Maria de la Merced Aniz, i la presidenta de l’Associació de
Guies Interpretadors del Parc Nacional, Meritxell Centeno,
van signar un acord de col·laboració de cara a elaborar un
programa conjunt d’activitats d’educació i interpretació
ambiental, així com promoure els itineraris guiats al Parc
Nacional.
L’acord es revisarà periòdicament en funció de les dues
parts, per tal d’introduir aquelles variacions tècniques i/o normatives que es produeixin fins a una data màxima de revisió
de tres anys.
Amb aquest acord es preveuen accions per normalitzar i
ordenar la realització de les pràctiques professionals permeses, com el senderisme, i garantir la qualitat de les activitats
a través d’un sistema d’indicadors que en facilitin el control
i l’avaluació.
25 nous guies interpretadors del Parc Nacional formats
al Pallars Sobirà
Enguany un total de 25 alumnes han realitzat, a la casa
del Parc d’Espot, el curs de guies interpretadors del
Parc Nacional. Aquest curs es va desenvolupar entre el
12 de setembre i el 7 d’octubre i va tenir una durada de
110 hores, combinant-se classes teòriques amb sortides
pràctiques en diferents indrets del Parc per tal de donar
a conèixer els valors d’aquest territori.
Aquesta acreditació és imprescindible per realitzar itineraris guiats o visites amb grups organitzats dins el Parc
Nacional, i és independent d’altres titulacions com les de
guia turístic, educador o monitor de lleure.
El curs es realitza de forma anual amb el suport de
l’Escola Agrària del Pallars, i n’alterna la localització
cada any en les diferents comarques que formen el Parc
Nacional.
La majoria dels 25 alumnes de la nova fornada provenien
de la comarca del Pallars Sobirà. La totalitat del grup ha
superat la prova d’avaluació final, així que només ens queda
desitjar-los a tots ells molta sort amb la nova titulació!

L’exposició fotogràfica “Foc al Pirineu” de Manuel Viladrich
Les Falles del Pirineu van ser declarades Patrimoni
Immaterial de la Humanitat el mes de novembre de 2015.
Aquesta celebració de l’arribada del solstici d’estiu és present a moltes poblacions dels dos vessants dels Pirineus
i s’estén a tres països.
L’autor ha recorregut durant força anys tot el nostre territori i ha recollit un interessant arxiu d’imatges de la cultura popular i tradicional amb una acurada visió artística i
tècnica. Manuel Viladrich ha fotografiat aquesta celebració
per diferents pobles dels Pirineus i Prepirineu de França,
de Catalunya i Aran, Aragó i Andorra. Aquestes fotografies, amb gran valor antropològic, mostren les diferents
variants d’una celebració única.
Al llarg de quatre mesos es podrà visitar aquesta mostra
fotogràfica de falles, haros i brandons. Durant l’octubre
i el novembre ja s’ha exposat a la Casa del Parc de Boí,
i al desembre i gener es podrà veure a la Casa del Parc
d’Espot.
Des de primavera, ja tenim compte oficial a Instagram
La varietat de paisatges del Parc té un nou canal per donarse a conèixer: la xarxa social de fotografia Instagram.
Paral·lelament, el Parc donarà difusió a aquelles activitats i
actuacions que s’hi realitzin, de manera que es pugi facilitar
més i major informació a la ciutadania.
També fent servir el tag o etiqueta #pnaiguestortes es
poden veure les imatges creades pels visitants i relacionades amb el Parc. Compartir aquestes fotografies és un bon
mètode per descobrir i conèixer el Parc, i permet veure
les mirades peculiars de cada fotògraf sobre aquest espai
natural protegit.
Instagram és una xarxa social especialitzada per compartir
imatges i vídeos. L’aplicació permet als usuaris fer fotografies, mostrar-les a les seves amistats o seguidors, ja sigui a
la mateixa plataforma o a diverses xarxes socials, incloent
Facebook, Twitter, Tumblr i Flickr.
Podeu seguir el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de
Sant Maurici al web o cercant l’usuari @pnaiguestortes a
l’aplicació per a telèfon mòbil.
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Petròglifs / Ermengol Gassiot (UAB)

Noticiari
Registren més de 300 vestigis arqueològics
Un equip d’investigadors liderat per la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) ha identificat al Parc un total de 344
vestigis arqueològics, cosa que el fa una de les zones de
muntanya europees amb més intensitat de registres documentats. Les dades són fruit d’un programa de recerca
d’arqueologia de muntanya encarregat pel Parc Nacional i
realitzat al llarg de deu anys (2004-2014), fent una prospecció sistemàtica de tota la seva superfície. Aquest treball ha
revelat un territori fortament humanitzat, difícil d’imaginar
pocs anys enrere, ocupat des de fa més de 10.000 anys.
La major part de les troballes estan per sobre l’actual límit
superior del bosc, la qual cosa referma la vinculació de
l’ocupació humana amb les pràctiques ramaderes.
La majoria dels jaciments identificats són restes arquitectòniques a l’aire lliure: murs, tancats i possibles estructures d’habitatges. La resta són abrics que aprofiten acumulacions d’origen glacial de grans blocs de roca. Finalment,
un petit conjunt de cercles de pedres podrien representar
monuments funeraris, tot i que de moment no se n’ha
excavat cap.
Els vestigis es troben principalment en els circs glacials i
en les valls secundàries del Parc, pròxims a rius, barrancs
o estanys, principalment en zones actuals de pastures i
praderies.
El fet que la majoria de les restes estiguin en les zones
més elevades ha sorprès els investigadors. Un altre element sorprenent ha estat la presència de fins a 69 jaciments en zones de tartera, un tipus de terreny a priori poc
amable per a l’assentament humà i que ara es presenta
també com un espai d’interès arqueològic.
Les datacions de Carboni 14 realitzades suggereixen una
ocupació humana continuada al territori des de fa uns
10.700 anys. En destaca l’elevada presència de jaciments

de finals del Neolític, entre els anys 3400 i 2300 a C, mentre que en els 2.000 anys posteriors –del 2300 al 300–,
durant tota l’Edat de Bronze i de Ferro, se’n constata una
reducció important.
Se celebren els 100 anys de la primera Llei de parcs
nacionals d’Espanya
El 8 de desembre de 1916 es va aprovar la primera Llei
de Parcs Nacionals, fent aleshores d’Espanya un país
pioner a Europa en l’aposta per la protecció de la natura. Aquesta llei recollia el concepte estètic i paisatgístic
de parc nacional, a partir del qual es van declarar dos
anys més tard, el 1918, els dos primers parcs nacionals
espanyols: la Montaña de Covadonga i Ordesa. Per tal
de celebrar aquest destacat centenari des de la Xarxa
de Parcs Nacionals s’han impulsat nombroses iniciatives
commemoratives, efectuades de cap a cap dels actuals 15
parcs nacionals espanyols.
Hi ha actes que ja s’han clos i d’altres que encara estan
per realitzar-se. Sigui com sigui, la intenció comuna és,
d’una manera o altra, celebrar el llarg camí que ja s’ha
fet en matèria de conservació dels nostres espais naturals més preuats, els parcs nacionals, i seguir mirant cap
endavant amb els nous reptes que el futur ens presenta!
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flora
coneguem el parc

Erythronium dens-canis / Elena Rafart
Erythronium dens-canis / Elena Rafart

Dent de ca (o de gos)
Erythronium dens-canis
Gerard Giménez Biòleg
Podem dividir la península Ibèrica en dos grans zones climàtiques: una atlàntica i una altra mediterrània. La dent de
ca (Erythronium dens-canis) es distribueix preferentment
per llocs amb un clima atlàntic. La proximitat del mar suavitza les oscil·lacions tèrmiques i fa que les diferències entre
les màximes i les mínimes siguin més petites. La presència de serralades altes, com els Pirineus, i la llunyania del
mar fa que el clima sigui més extremat, més continental. El
clima continental es caracteritza per diferències grans de
temperatures entre hivern i estiu (i entre el dia i la nit); i en
general per pluges més aviat escasses.
El Parc es troba al bell mig dels Pirineus, a una altitud
considerable i allunyat del mar. Des del port de Vielha, per
on es pot creuar la serralada de sud a nord, hi ha 200 km
en línia recta fins al Mediterrani o l’oceà Atlàntic. Així que
ens toca un clima més continental, amb estius bastant
càlids, hiverns freds, amb gelades habituals i nevades més
o menys freqüents. Malgrat la llunyania del mar, però, hi
ha sensibles diferències climàtiques a un costat i l’altre dels
Pirineus; es nota, per molt lluny que estiguem, una certa
influència oceànica a la Val d’Aran, mentre que al Pallars
hi ha una sensible influència dels climes submediterranis.
La flor que us presentem és prou coneguda a la Val d’Aran,
on creix abundantment en els prats de muntanya, tot i que,
és una espècie que floreix molt aviat, als mesos de març
o abril, tan bon punt marxa la neu. Així que passa desapercebuda per a la major part dels visitants del Parc, que
comencen a pujar a finals de primavera, quan ja s’ha marcit

aquesta flor tan bonica. Aquests visitants potser veuran
les càpsules amb tres costats, que contenen les llavors, o
unes fulles tacades de marró, però ni rastre de les flors. En
canvi, al Pallars o la Ribagorça se’n troben ben poquetes,
sempre prop dels colls que miren a l’Atlàntic. Les espècies de distribució atlàntica normalment prefereixen climes
humits i no tant extrems, menys continentals, i es van fent
més rares cada cop, a mesura que es va perdent la influència oceànica. A Catalunya, tenen una frontera natural a la
Val d’Aran. Curiosament tornarem a trobar la dent de ca a
l’Alta Garrotxa i al Ripollès, en llocs on les característiques
del clima imperant s’assemblen més als indrets de clima
oceànic que al Mediterrani més proper.
Moltes espècies de la família de les liliàcies tenen flors
molt boniques, espectaculars, i molt sovint es fan servir
a les floristeries, per fer-ne rams o plantar-les en torretes
i jardins. Moltes són fàcils de cultivar i desar, d’un any per
l’altre, perquè tenen òrgans subterranis de reserva, els
bulbs, que faciliten la seva reproducció vegetativa sense
llavors.
Precisament, el nom d’aquesta espècie fa referència a la
forma dels seus bulbs, que recorda a la dent d’un gos. El
mot “ca” –que prové directament del mot llatí Canis– es
manté en algunes construccions i es fa servir encara en el
català de les Illes, mentre és pràcticament inexistent en el
català central , on ha sigut substituïda per la paraula “gos”,
que sembla venir de l’expressió “gus”, utilitzada antigament per cridar o dirigir-se als cans.
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coneguem el parc
El cavilat,

Toni Llobet (Life+ LimnoPirineus)

el “peix fantasma” de la Garona
Elena Rafart Zoòloga
En aquesta ocasió us volem presentar un peixet que probablement no veureu mai, però que viu (amb certes dificultats, tot s’ha de dir) en alguns rius del Parc Nacional. I dic
que difícilment el veureu perquè no ens ho posa gens fàcil!
Al cavilat o cullereta (Cottus hispanoliensis) li agrada viure
en rius i barrancs d’alta muntanya, en trams de fort corrent
on les aigües són ben oxigenades i amb substrat pedregós.
És un peix més aviat petit (fa uns 10-15 cm) i per complicar
més la cosa resulta que està actiu només durant la nit,
mentre que durant el dia roman amagat, ben quiet, al fons.
Ara bé, quan s’activa s’espolsa tota aquesta timidesa i discreció i es dedica a depredar sobre els invertebrats aquàtics
que troba, tot i que de tant en tant també es berena algun
aleví de truita comuna, espècie amb la qual conviu. Quan
arriba el moment de reproduir-se, els mascles es mostren
molt territorials i escullen un bon lloc sota les pedres perquè les femelles hi fresin. Però no s’acaba aquí el ritual
procreatiu: la posta serà vigilada i ventilada constantment
per les femelles fins que arribi el moment de l’eclosió dels
ous. Tot un exemple de cura de la prole!
Una altra raó per la qual ens serà difícil trobar-nos amb un
cavilat és perquè aquesta espècie només viu a la conca de
la Garona, i per això es diu que és una espècie endèmica
del vessant nord dels Pirineus. Però encara n’hi ha més:
les seves minses poblacions estan fortament amenaçades
d’extinció perquè les formen molt pocs individus i a més
a més es troben molt aïllades entre si, fet que dificulta
l’intercanvi genètic tan important per a una “bona salut”
poblacional. En definitiva, que únicament habita en uns
pocs trams de la Garona i dels seus afluents (al Parc el trobem principalment a la capçalera del riu d’Aiguamòg), i ho

fa en molt baixes densitats. Per si tot això no era poc, amb
les fortes riuades del 2013 a la Val d’Aran les poblacions de
cavilat encara van empitjorar enormement, ja que la força
de l’aigua es va endur petits nuclis de població que no s’han
tornat a localitzar.
La bona notícia és que s’està treballant per revertir aquesta situació. Des de fa uns anys s’estan criant cavilats en
captivitat a la Val d’Aran per tal d’anar fent alliberaments
a la Garona i reforçar d’aquesta manera aquells nuclis de
població que han patit una regressió més important o bé
aquells que estan molt isolats, sense contacte amb els
altres nuclis més propers. El cavilat és, precisament, una
de les espècies que el projecte Life+ LimnoPirineus té
com a principals objectius de gestió i conservació. Aquest
projecte persegueix la millora de l’estat de conservació
d’espècies i hàbitats aquàtics d’interès europeu de l’alta
muntanya dels Pirineus. Per acomplir aquest ambiciós
repte realitzen accions de conservació a diferents localitats
del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici,
del Parc Natural de l’Alt Pirineu, i a l’Estanho de Vilac a
la Val d’Aran. I entre d’altres accions es troben, com no
podia ser d’una altra manera, les destinades a millorar les
poblacions del nostre protagonista dins del Parc Nacional,
a través de translocacions d’exemplars provinents de les
poblacions de la resta de la Val d’Aran.
Li desitgem, doncs, tota la sort del món a aquest petit
animaló que lluita per la seva supervivència, perquè d’aquí
uns anys puguem celebrar que ja no es troba al límit de
l’extinció i saber que cada cop són més els “peixets fantasma” que surten a depredar invertebrats aquàtics durant
les fredes nits pirinenques!
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L’antiguitat i el
Parc Nacional d’Aigüestortes:
Altar votiu encastat a l’església
de St. Aventin de Larboust / EO

un paisatge lingüístic i toponímic singular
Eduardo Orduña Plataforma Camina

Tothom és capaç de percebre la diversitat paisatgística d’un indret,
i segurament la majoria són també capaços d’apreciar-la i gaudir-la.
No tants, segurament, són els que aprecien també la diversitat cultural, els diferents paisatges humans configurats per les diferències
arquitectòniques, musicals, de danses o d’indumentàries. I, malauradament, probablement són minoria els que gaudeixen dels paisatges lingüístics rics per la seva varietat.
Aquests paisatges, com els formats per la geologia o la
vegetació, tenen història, tenen profunditat temporal, i per
tant diferents estrats, que han deixat la seua traça tant en la
llengua viva com en la toponímia. I com aquests, també pot
estar en perill la seua diversitat.
El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici es
troba en un àrea de paisatges lingüístics tan rics que no desmereixen en absolut dels geològics o vegetals. El dialecte
ribagorçà n’és potser la més visible. En aquest article volem
deixar entreveure al lector algunes d’aquestes riqueses, fent
un recorregut pels estrats més antics, els anteriors al llatí.
Les llengües antigues dels Pirineus: déus, arbres i animals
Pel que sabem per les inscripcions conservades, abans de
l’arribada dels romans es parlava a la península Ibèrica una
diversitat de llengües: a l’actual Portugal es parlava el lusità,
llengua indoeuropea no celta; al Sistema Ibèric el celtibèric,
llengua celta que va utilitzar l’alfabet ibèric per a la seua
escriptura; l’ibèric, a tota la costa mediterrània, coincidint en

bona part amb el domini lingüístic del català; per últim, als
Pirineus occidentals es parlava l’aquità o basc antic, llengua
que, com l’ibèric, no és indoeuropea, és a dir, no està relacionada amb la majoria de llengües que es parlen a Europa
ni, de fet, amb cap altra llengua coneguda.
Sembla probable que el basc actual sigui el descendent més
o menys directe de l’aquità, conegut només per uns 700
noms de persona i de divinitat que apareixen en inscripcions
romanes de l’antiga Aquitània (la regió al nord dels Pirineus
entre l’oceà Atlàntic i la Garona, fins a Bordeus), però també
per l’actual Navarra oriental i Alt Aragó occidental. Les més
interessants d’aquestes inscripcions són els altars votius,
que contenen el nom de la divinitat a la qual estaven dedicats. Aquestes divinitats tenen noms que, gràcies a la llengua basca, sabem que estan relacionats amb al món natural,
sobretot noms d’arbres i animals, com ara ARIXO (basc aritz
‘roure’), ARTE (arte ‘alzina’), ASTOILUNO (asto ‘ruc’ i ilun
‘fosc’). Un nom de divinitat interessant és AHERBELSTE,
relacionat amb akher ‘boc, cabró’ i beltz ‘negre’, que ens
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[Així, al Parc tenim un pic, també al massís
del Besiberri, el nom original del qual no està
clar si és Avellaners o Abellers, i fins i tot la
cartografia de l’ICGC en dóna les dues.]

recorda immediatament els aquelarres, paraula que per
cert deriva del mateix akher i larre ‘prat’: ‘prat del boc’, pel
lloc on es celebraven aquests rituals de bruixes. Aquest
AHERBELSTE va donar nom a la vall de Larboust on es va
trobar la inscripció (el nom passaria primer per L’Arbeust), a
prop de Luchon, nom que, per cert, deriva del d’un altre déu
adorat només allí, ILIXO.
Els noms de les persones que dediquen d’aquestes inscripcions són molt semblants a noms bascos de parentiu usats
com a noms propis: GISSON (basc gizon ‘home’), NESCATO
(neska ‘noia’ + diminutiu -to), SEMBUS (basc seme ‘fill’).
Prop de l’àrea del Parc, a Escunhau (Val d’Aran), es va trobar
un altar votiu, avui desaparegut, amb el text ILURBERRIXO
ANDEREXO. És de fet l’única d’aquestes inscripcions on no
hi ha cap element llatí, només el nom del déu, que conté els
elements ILUR (que potser va donar lloc al basc lur ‘terra’) i
BERRI, que correspon a l’adjectiu basc berri ‘nou’, i el nom
de la dedicant ANDEREXO, del basc andere ‘dona’ amb el
diminutiu -txo, és a dir, ‘senyoreta’. El nom del déu sembla
ser un topònim que ha acabat com a designació d’un déu,
com passa en altres casos: així, BAIGORIXO, adorat a Huos
(Alta Garona), és ibai gorri ‘riu vermell’, amb el mateix diminutiu -txo. ILURO és la divinitat adorada a Oloron, a la qual
dóna el seu nom, i és també el nom ibèric de l’actual Mataró.
La veneració de divinitats amb noms d’origen toponímic no
ens hauria de resultar estranya si pensem, sense anar més
lluny, en la Verge de Montserrat.
Aquestes inscripcions són especialment abundants al curs
alt de la Garona, fins a la val d’Aran. Aquest riu marcava
segons Juli Cèsar el límit amb la Gàl·lia, que per tant quedava
molt a prop, i per això alguns dels noms són celtes. A la fotografia 1 podem veure un d’aquests altars, encastat a l’absis
de l’església de St. Aventin de Larboust, dedicat al déu
ABELLIO, segurament un nom gal relacionat amb el nom
de la pomera, nom que trobem també en el celta Avalon,
illa llegendària on les pomeres donaven fruit tot l’any. Així,
Abellio seria una altra divinitat arbòria, el culte a la qual es va
estendre per tota l’Alta Garona. En la inscripció que comentem, el nom del dedicant, CISONTEN fill de CISSONBON,
conté el basc gizon ‘home’ que hem comentat abans, i que
no es tan estrany com a nom si pensem en de l’escriptor
alemany Thomas Mann.
Altar votiu encastat a l’església de St. Aventin de Larboust / EO

En contrast amb l’abundància d’inscripcions que trobem al
nord de l’àrea del Parc, a la vessant sud se n’han trobat molt
poques, de les quals només una conté noms indígenes, i
es troba desapareguda. Es tracta de la inscripció d’Ovarra
(fotografia 2).
Està dedicada per PUBLIUS AURELIUS TEMPESTIVOS a son
pare AURELIUS TANNEPAESER i a sa mare ASTERDUMAR,
dels quals es declara hereu. Es pot datar cap al segle I d C,
marcant per tant un moment significatiu de la romanització,
en què el fill ja porta un nom totalment romà, enfront del cognomen indígena del pare i de l’únic nom indígena de la mare.
Tots dos noms, Tannepaeser i Asterdumar, semblen ibèrics
més que aquitans, la qual cosa ens porta al delicat tema de
les relacions entre el basc-aquità i l’ibèric. El que ara per ara es
pot dir sobre això és que entre ambdues llengües hi ha alguna
relació, tot i que es tracta de llengües diferents, i alguns noms
es repeteixen en aquità i ibèric. Per exemple, el segon element de Tannepaeser es repeteix al nom de déu BAESERTE,
en una inscripció trobada prop de Montrejau, a l’ermita de
Nôtre Dame de Bassert, que ha conservat el seu nom, en un
clar exemple de cristianització de tradicions paganes.
La toponímia: sobre abelles, avellaners i pomeres
A part de les inscripcions, una l’altra via per acostar-nos
al paisatge lingüístic de l’antiguitat és la toponímia. Però
aquí ens trobem un problema: a diferència dels noms de
les inscripcions, sovint és difícil demostrar l’antiguitat d’un
topònim. D’una banda, alguns fenòmens fonètics, com ara
afegir una vocal a paraules que es pronunciaven amb r forta
final, poden fer que un nom d’origen purament llatí agafi
un ‘aire preromà’, com ara Ginestarre, del purament català
Ginestar. D’altra banda, els parlants tendim al mínim esforç,
memorístic en aquest cas, quan donem sentit als noms que
aparentment no ho tenen, i així molts diuen Mont-remei,
pensant segurament en alguna advocació mariana, buscant
de donar sentit al ja incomprensible Mont-rebei, que ve del
llatí mons rubeus ‘mont vermell’. Per un procés semblant, la
Punta Lequeutre, un dels cims del massís de Besiberri, i que
porta el nom d’un pirineista francès, és coneguda a la vall de
Boí com a Punta l’Encuentre, interessant adaptació que ens
demostra que la toponímia, com la llengua, és quelcom viu.
Tot això ens ha d’alertar dels perills que envolten als inves-

28 · el portarró · revista del parc nacional d’aigüestortes i estany de sant maurici

[Sigui o no veritat això, que en tot cas no pot passar d’una
simple especulació, el mateix fet que sigui possible ens
serveix d’advertència: sempre cal respectar les formes
locals dels topònims si no volem perdre la seua història.]

l’essència
de les paraules

Inscripció d’Ovarra.
Foto Ricardo del Arco.
Fototeca de la Diputación Provincial de Huesca

tigadors. Així, al Parc tenim un pic, també al massís del
Besiberri, el nom original del qual no està clar si és Avellaners
o Abellers, i fins i tot la cartografia de l’ICGC en dóna les
dues. Si intentem explicar la toponímia només a partir de les
descripcions del terreny, cap dels dos convé massa a un pic
de 2.981 metres. Ara bé, hem vist alguns exemples de conservació de noms de déus indígenes en topònims moderns,
als quals podríem afegir, per esmentar alguna muntanya, el
Pic du Gar, a sobre de Saint-Béat, on es van trobar inscripcions dedicades al déu Garri, o la muntanya de Rapp, a la
mateixa població, amb inscripcions dedicades a Erriap. Fins
i tot, a prop d’Aux es va trobar una inscripció dedicada al
déu Anetus, de suggerent nom. Per tant, Avellaners podria
ser perfectament un recurs dels parlants per recordar més
fàcilment un nom com potser Abellio, el déu-pomera celta,
que per als parlants romànics ja no significava res.
Sigui o no veritat això, que en tot cas no pot passar d’una
simple especulació, el mateix fet que sigui possible ens
serveix d’advertència: sempre cal respectar les formes
locals dels topònims si no volem perdre la seua història. A
més, no hem d’esperar que tots els topònims antics siguin
descripcions del terreny, com no ho són els més moderns: a
Aigüestortes-Sant Maurici, sense anar més lluny, tenim Sant
Nicolau o Sant Maurici com a topònims que tenen el seu
origen en la religió. L’antroponímia, els noms de persona,
també ha donat topònims des d’antic: és conegut el sufix
-òs d’Aquitània, que arriba a la Vall d’Aran (Garòs, Vilamòs,
Arròs...) i que en molts casos s’uneix a antics noms personals com a designació de les seves finques. A la vessant

sud tenim el sufix -ui, amb la mateixa funció, representat al
Parc pel nom de la vall de Dellui. En alguns casos, aquest
sufix s’uneix a noms purament llatins: així, Montanui seria el
territori d’un Montanus, cognom llatí freqüent, que més cap
al sud va donar nom a Montanyana, aquí amb el sufix llatí
-anus que, com -ui o -òs, designava les propietats d’algun ric
personatge, com Cornellà de Cornelius.
Malgrat que, com hem dit, no tots els topònims són descriptius del terreny, és evident que la majoria ho són. Un
de probable al territori del Parc seria el nom dels estanys
de Comalesbienes, que conté bienes, segons Coromines
del celta BENNA ‘clot, concavitat’. A més conté coma,
nom d’origen celta que va passar al català amb el sentit
de ‘petita vall’, i en masculí, el ribagorçà com on abeura
el bestiar), i que el trobem molt ben representat al Parc
designant barrancs i, secundàriament, les muntanyes
que els dominen: Comaloforno, Comalestorres, Comaltes,
Comalespada, etc. I això ens porta de nou al començament, per tancar amb una reflexió final sobre el nom de
l’Avellaners o Abellers: les muntanyes més altes, on només
hi ha pedra i gel, no interessaven gaire als pastors, i per
això sovint han acabat anomenant-se com les contrades
més baixes que hi ha als seus peus. En definitiva, els
topònims poden no descriure el terreny, o si ho fan poden
descriure un altre que no el que designen, sovint un altre
situat a cotes més baixes, on a l’ombra de les muntanyes
més altes s’amaga una massa de topònims que mereixeria
moltes més pàgines, que esperem poder oferir en futures
col·laboracions.
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Explica’m un conte

Bufo i Hyla
Josepmaria Rispa Geògraf

Els últims rajos del dia agonitzaven lentament quan els primers
estels van començar a reflectir la seua figura llunyana, en forma
d’asterisc, damunt les aigües tranquil·les d’un estany pentinat pel
vent crepuscular.
L’estany tenia la forma aproximada d’un
cor malgrat que una de les dues meitats era més grossa que l’altra. La
vegetació que rodejava aquelles aigües
cristal·lines, acollia milions i milions
d’insectes que respiraven, de forma traqueal, mentre el so de les capbussades
dels amfibis sense cua que hi vivien,
s’anava apagant fins a donar pas, amb
solemnitat, a un profund silenci.
Uns lleugers espetecs, més o menys
constants, van alertar Bufo, que iniciava en aquells moments la ronda nocturna. Era un gripau rabassut, de pell
berrugosa, color gris fosc i olivaci, que
vivia amagat, sota els rocs, la major
part del dia.
Els catacrecs dels espetecs de la terra es
percebien, cada cop, més pròxims fins
que de patac, davant del seu morro aplatat, va fer supo-supo amb una simpàtica
granota que arribava, en aquell moment,
saltant alegrement. Bufo va obrir, sorprès, els ulls rogencs de pupil·la horitzontal –reveladors d’hàbits crepusculars i
nocturns– i va pensar: “Qui redimoni deu
ser aquest animal redonet com jo però

que camina a salts!?”
El gripau va continuar examinant, de
forma exhaustiva, aquella granota
que se’l mirava immòbil, amb cara
d’ingenuïtat. Ella tenia el dors verd
brillant i la pell era quasi llisa. Solament
al ventre blanquinós s’apreciaven granulositats potser degudes a la seua
joventut. Trencant el silenci, la granota,
mentre separava el cap del cos i obria
uns ulls grossos i sortits, va exclamar:
“I tu qui ets?”
La tràquea de Bufo, nascuda de la
metamorfosi, va quedar en aquell precís moment col·lapsada. No entrava
ni sortia aire per cap dels porus de la
seua aspra pell. El cos, talment feixuc,
tremolava amb nerviosisme mentre
pel seu cap va passar tenir brànquies i
pulmons alhora.
“Hola! Sóc una granota i em dic Hyla.”
Aquella bestiola verdosa va interrompre de nou els pensaments de Bufo
que, esvelt i compacte, va decidir contestar-li toscament: “Doncs jo... jo sóc
un gripau... i em dic... Bufo!”
La granota Hyla, sense dir res més, va

saltar gràcilment per damunt del gripau
Bufo i va aterrar, elàsticament, darrere
seu mentre li bombonia: “Fas olor d’all,
no?” Ell, lentament, va començar a girar
un cos poc àgil i les mirades es van
creuar, ara, de manera més amistosa.
“Vius a l’estany, gripau?” A Bufo, per
un moment, li va doldre que no el cridés
pel seu nom però després va pensar que
devia formar part de l’ingeni de la nova
amiga. Obrint, poc a poc, una boca enorme, li contestà: “Bé... jo no visc sempre
a l’estany... perquè els de la meua espècie... no tenim molt bona fama. De mi,
no en fan cas... ni les garses.”
“Ah no?” exclamà la dolça granota.
“No!” contestà l’auster gripau, “contínuament som víctimes... de pors i de
llegendes maleïdes.” Llavors, ensenyant un gran somriure, Hyla li va proposar anar junts a menjar insectes. Bufo,
estarrufat com ell sol, va acceptar molt
satisfet i, pesadament, va seguir les
passes de la granota.
La nit s’anava apoderant de les raconades que rodejaven l’estany. El vent
s’havia temperat de nou i les aigües
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Bufo i Hyla
semblaven un gran mirall ple d’ombres
estranyes. Hyla, utilitzant les ventoses
dels dits petits, va trepar amb facilitat
damunt una garravera, i en una posició
força acrobàtica, va intentar trobar algun
invertebrat que portar-se a l’estómac.
Bufo, que encara trepava maldestrament pel tronc de l’arbust, la va admirar, per primer cop, amb una sentida
tendresa.
“Escolta, Bufo! Explica’m allò de les llegendes maleïdes...” El gripau, sorprès,
es va rascar la closca amb una de les
extremitats i va respondre: “Els gripaus
som animalots que no agradem a ningú,
ni tan sols als propis amfibis. Diuen que
som lletjos, ganduls i verinosos. Potser,
per això, estem molt temps de la nostra
vida amagats o solament sortim els dies
de pluja, quan ningú ens pot veure.”
Hyla el va mirar confosa quan, de cop,
Bufo va llançar amb fúria la llengua a
l’aire per atrapar una suculenta libèl·lula
que va engolir amb gormanderia mentre
li esquarterava aquelles ales membranoses. La granota, de l’ensurt, va caure
de l’arbust al terra i, ja més tranquil·la, li
va proposar d’anar a banyar-se junts, a
un raconet de l’estany, que freqüentava
sovint perquè tenia unes aigües menys
fredes. Bufo, que quasi havia arribat al
capdamunt de la garravera, es va resignar a girar i descendir de nou, en silenci.
Quan Bufo va arribar al raconet de
l’estany, Hyla hi xapotejava, esportivament, com una nàiada delicada. Unes
potes llargues i fortes així li ho permetien. Bufo va introduir el cap a l’estany
i es fa enfonsar fins a desaparèixer. La
granota espantada va pensar si s’estaria
ofegant, però, per fi, el gripau escuat va
lluir el dors rugós.
La llum de la Lluna era cada cop més

intensa i solament en un altre raconet,
però del cel, es distingia un escamot
de núvols amenaçadors. Bufo i Hyla
continuaven, malgrat tot, navegant afectuosament per les aigües de l’amistat.
“Creus que plourà, Bufo?” El gripau
va aixecar els grans ulls cap al cel i va
respondre: “Potser sí! Els núvols estan
cobrint la lluna i s’ha llevat un ventot
fresc i humit.”
Hyla va sortir de l’estany i es va assecar
entre les herbes de la ribera. Bufo ho
feia, poc després, gens preocupat per
la pluja que s’olorava a la terra. Amb
decisió es va apropar a la granota i li va
deixar anar: “Saps Hyla, m’agrada com
ets. M’ajuda a entendre millor qui sóc
o qui podria ser. A partir d’ara, voldria
menjar, nedar, parlar més estonetes
amb tu...”
El color de la pell de Hyla es va transformar com de la nit al dia. Marrons, blaus,
morats, grocs... es van donar pas fins a
retornar al color verdós del cos originari.
Després d’uns instants de silenci, va
contestar: “Bufo, jo també em sento
molt bé amb tu; tinc com un cuquet que
em rosega per dins però... tu ets un gripau... i jo... una granota. Som espècies
animals diferents!”
Per primera vegada, Bufo va entreveure
que Hyla tremolava, de forma espasmòdica, com ell ho feia sovint. Es va
quedar tallat mentre s’enfadava i es
desenfadava en qüestió de segons. Pel
seu cap van passar mil històries a cent
mil per hora. Finalment, va deixar anar
un sentit... maleïda natura!
El gripau, crispat, va sentenciar en veu
alta: “Llavors serà millor que cadascú
torni al seu món. Val més despertar
aviat d’aquest somni d’estiu abans que
arribi la tronada.” Hyla, molt trista, es

va apropar a Bufo i va reposar la seua
panxa damunt del gripau. Cos a cos, es
van estimar! Després, ella va marxar
sense mirar enrere, amb un maleït nus
a la gola.
Totes les gotes de pluja del món i més
van començar a caure sobre les aigües
de l’estany en forma de cor. Més tard,
les llums de l’alba van aparèixer per
darrere els cims de les muntanyes altives que custodiaven l’univers lacustre
d’aquell breu però intens encontre.
Bufo, entre llàgrimes de pluja, es va
arraulir vora les aigües de l’estany, esquitxades per la dolçor d’un ploure serè.
Malenconiós però resignat, va intentar
comprendre la profunditat de la seua
pròpia naturalesa. “Maleïda siguis!” va
cantar de nou. En aquell moment, però,
un impressionant estel fugaç i mutant va
creuar el firmament de l’estany. Llavors,
com per art de màgia, una granoteta
redona i esvelta va aparèixer, de nou,
de la vegetació. Saltant alegrement, de
roc en roc, es va dirigir cap a Bufo que,
per primer cop a la seua vida amfíbia, va
somriure! Poc després, es van estimar
de nou, com mai.
Des d’aquell dia, tots els amfibis, els
rèptils i altres classes d’animals dels
voltants de l’estany, en forma de cor, on
es van conèixer Bufo i Hyla, s’estimem
quan així ho desitgen. Els gripaus han
deixat de ser perseguits per històries
maleïdes i les granotes continuen vivint
alegrement entre ells. Aquest paratge
màgic es coneix, des de llavors, com...
l’estany dels Enamorats!
Nota: L’autor s’ha pres la llicència literària
de batejar la granota amb un nom de gènere d’amfibi que no està present al nostre
Parc Nacional.
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Si teniu fotografies històriques interessants, curiositats naturalístiques o algun
tema relacionat amb el Parc
que cregueu que pugui ser
publicat en properes edicions, les podeu enviar a:
pnaiguestortes@gencat.cat

La foto
Pirinenc style

Els texans no els van inventar els mariners genovesos del segle XVII, ni Levi Strauss a finals del XIX, ni són originaris de
Texas. Aquesta peça de roba de cotó blau, resistent i informal va veure la llum a les llastres de Llebreta. Si no, mireu la foto
atentament! El blau fosc recorda el color de les aigües més profundes, la resistència la pren de la capacitat d’adaptació al fred
i la neu i, evidentment, aquests vaquers –nom veritable dels pantalons texans– solament es poden rentar a la pedra damunt
les magnífiques roques amoltonades, d’origen glacial, que davallen pels fons de la ribera de Sant Nicolau. Els vaquers dels
Pirineus i no els mariners de Gènova en són els veritables inventors!
Foto: Imatge publicitari d’una coneguda marca de vaquers dels anys setanta.
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caminem pel parc

El camí del Carrilet
Xavi Llimiñana Guia interpretador de la Pobla de Segur
Abans de la construcció del telefèric, que va servir de suport
per a les obres de la central hidroelèctrica de Sallente-Estany
Gento, l’any 1989, el camí de la canal de Pigolo –nom d’una
casa de Capdella– era l’itinerari tradicional que calia fer per
salvar l’important desnivell existent entre el pla de Sallente
i l’estany.
El camí pot iniciar-se des de l’aparcament del telefèric de la
vall Fosca o bé des de la presa de Sallente i s’enfila per la
canal que dona nom al camí, tot fent ziga-zagues per suavitzar el fort pendent existent. A la meitat de l’itinerari tindrem
l’oportunitat de recuperar forces i refrescar-nos en una petita
font des d’on descobrirem uns pals de fusta clavats a la
part superior de la canal que ens creen intriga; aquests pals
serveixen per aguantar la neu a l’hivern i fer més difícil la
formació d’allaus. Per fer-nos-en una idea, el seu funcionament seria molt similar als peus metàl·lics que s’instal·len a
les teulades de pissarra de les cases dels Pirineus, per evitar
que les plaques de neu caiguin, sobtadament, del llosat.
Després d’aquest petit descans cal prendre-s’ho amb calma
per no arribar a dalt esbufegant. Finalment, trobarem un
camí amb unes antigues vies: és el camí del Carrilet que, a
mà esquerra, ens durà ràpidament fins a l’estany Gento, on
trobarem un restaurant amb un mirador excepcional, un punt
d’informació del Parc i l’estació superior del Telefèric, oberts
durant els mesos de juliol a setembre. Nosaltres, però, prendrem el camí cap al costat dret per a dirigir-nos a la cambra
d’aigües de la central hidroelèctrica de Capdella. Tot i que no
sigui visible, just per sota del recorregut de l’antic carrilet,
hi trobem una canalització subterrània que porta l’aigua de
l’estany Gento, en lleuger descens, fins a la pala des Covils,
on salta pendent avall per alimentar la turbina de la central
hidroelèctrica de Capdella, 800 metres per sota, al fons de
la vall. Aquesta fou una de les primeres centrals hidroelèctriques de l’Estat, entrant en funcionament l’any 1914, fa més
de 100 anys! Aprofita la gran zona lacustre que s’amaga a la
capçalera de la vall Fosca, on durant els anys de construcció
de la central es van perforar quilòmetres i quilòmetres de
canals subterranis per a transvasar l’aigua entre els diferents
estanys fins a l’estany Gento.

És per aquest camí, que volta la muntanya imponent del
Montsent, que circulava l’antic carrilet per portar materials durant la construcció de les canalitzacions i les preses que feren augmentar la capacitat d’alguns d’aquests
estanys.
Per conèixer amb major profunditat el passat hidroelèctric
que va transformar la Vall Fosca, a principis del segle
XX, us recomanem la visita del Museu Hidroelèctric de
Capdella (més informació a: http://www.vallfosca.net/ca/
coses-per-fer-i-veure/museu-hidroelectric-de-capdella).
El camí avança pràcticament pla i sense cap dificultat,
creuant alguns petits túnels on cal anar en compte de
no ensopegar. A la sortida del darrer túnel se’ns obre
majestuosa la vall Fosca, amb el poble d’Espui al fons de
la ribera. Si tenim la sort d’ensopegar un dia ben assolellat i sense calitja s’arriba a veure el pantà i el congost de
Terradets, just a la frontera entre els Prepirineus i la plana
de Lleida. El perfil transversal de la vall que hi observem
és també molt didàctic, geològicament parlant, ja que trobem la típica forma d’U, característica del modelat glacial.
El camí s’endinsa en un petit bosc i passa per la cambra d’aigües de la central de Capdella. En aquest punt
s’emmagatzema l’aigua abans d’iniciar el fort descens a
través de dues canonades que condueixen l’aigua a la
central de Capdella. La ruta finalitza al coll del Triador, un
mirador amb unes vistes privilegiades de la vall d’Àssua,
ja al Pallars Sobirà. En aquest coll es triaven les ovelles
dels diferents ramats que s’havien barrejat a la muntanya
durant l’estiu, abans de tornar cap a casa.
La tornada es realitza pel mateix recorregut d’anada fins a
l’encreuament amb el camí que puja de la canal de Pigolo
(1h 30min) i d’aquí en fort descens amb unes magnífiques vistes del pantà de Sallente i del pic de l’Espada,
fins a l’aparcament (1 h). Una altra opció seria anar fins
a l’estany Gento, resseguint tot el recorregut del Carrilet
i agafar el Telefèric que ens baixaria, en uns 15 min, a
Sallente, punt d’inici del nostre recorregut.
Per a més informació sobre els horaris i les tarifes del telefèric:
http://www.vallfosca.net/ca/coses-per-fer-i-veure/teleferic/

TELEFÈRIC
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publicacions
TÍTOL: La investigació al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici:
X Jornades sobre recerca al Parc Nacional.
EDICIÓ: Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
FORMAT: 256 p.; 24 cm.
L’any 2015 es va complir el 60è aniversari del Parc i va coincidir amb la desena
edició de les Jornades de Recerca que se celebren, ininterrompudament, des de
1988. Paral·lelament, s’han anat editant les monografies que recullen els articles
presentats a cada edició per donar una major visibilitat als projectes de recerca.
En aquesta desena edició, el signe d’identitat més clar del Parc Nacional, els
estanys, ocupa la primera part del llibre amb articles dedicats a la biogeoquímica
de les seves aigües en diferents aspectes. També la vegetació ocupa un gran bloc
lligada a la gestió i al canvi en el paisatge. Amb l’inici, el 2014, del programa Limno
Pirineus es presenten en aquesta monografia els seus primers resultats relacionats amb la presència de peixos i amfibis així com altres aspectes relacionats
amb el medi aquàtic, tan present en el Parc. Finalment els nous progressos en la
recerca arqueològica ens mostren un paisatge que comença a humanitzar-se molt
abans del que ens pensàvem.

TÍTOL: La Vall de Boí: Patrimoni de la Humanitat.
EDICIÓ: Universitat de Lleida, 2016
FORMAT: 95 p.; 24 cm.
Aquesta guia ens presenta un racó ben singular: si no fos prou tenir un dels
conjunt arquitectònics i pictòrics més importants del romànic mundial i la major zona lacustre dels Pirineus, completen el marc una estació d’esquí alpí amb
el remuntador més alt dels Pirineus i un balneari amb fonts termals ja conegudes des del temps dels romans. Aquest racó és la vall de Boí i, com es descriu
a la guia, està oberta tot l’any. La monografia ens ajuda a recórrer tots els seus
aspectes a banda de l’omnipresent romànic: passejades, cultura, gastronomia,
natura. Els textos són prou extensos per descriure la Vall però sense arribar a
espatllar la sorpresa de descobrir la zona per un mateix. Tot això va acompanyat
d’abundant material gràfic de qualitat que permet tenir una visió molt completa
del conjunt de la Vall i que fa que el lector vulgui deixar de llegir i començar a
descobrir.

TÍTOL: Arqueología del pastoralismo en el Parque Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Montañas humanizadas.
EDICIÓ: Organismo Autónomo Parques Nacionales, 2016
FORMAT: 254 p.; 23 cm.
En aquesta monografia veurem que els conceptes relacionats amb l’edat es queden curts quan es traslladen a una escala històrica que va més enllà de les edats
de l’home. Si bé és cert que el Parc compta amb dècades dedicades a la protecció, la conservació i el gaudi dels seus paisatges, aquests no van sorgir d’un dia
per l’altre: els Encantats no van decidir alçar-se sobre l’estany de Sant Maurici el
21 octubre 1955, per complir amb el decret de creació del Parc; simplement ja hi
eren abans. Molt abans.
La imatge d’unes muntanyes pirinenques inalterades i sense cap ús o aprofitament se substitueix per muntanyes amb un ús en major o menor grau continuat
des de fa mil·lennis. Un exemple d’això és la idea de l’alta muntanya com a destí
temporal dels recorreguts de la transhumància pastoral. Ja són més de 10 anys
d’investigació arqueològica al Parc Nacional. Petites troballes puntuals, que se
sumaven a altres similars en zones properes dels Pirineus , van portar a iniciar una
investigació més profunda i exhaustiva. Els resultats, presentats en aquesta obra,
resulten sorprenents no només per la seva extensió sinó perquè deixen enrere
definitivament la idea d’unes muntanyes despoblades i poc o mal aprofitades pels
nostres mal anomenats “primitius” ancestres. Els resultats són aquí i, igual que
els testimonis arqueològics, esperen a ser descoberts pel públic.

Sopar del Mussol / Salem Ajmi Meseguer
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