


Aquest treball  és el  recull  de dotze dies de singladura, per camps a través, amb la 
mirada fixa a l'horitzó pirinenc, per tal d'assolir el gran objectiu marià.

   Autor: Rafel Casellas i Cholbi  

  

EDITORIAL XINO-XANO

Pot fer-se pesada tanta descripció, però, és que el meu diari pretén ser una referència 
per  a  qualsevol  que volgués  refer  l'excursió  i,  també,  un bon record  per  als  meus 
companys que van realitzar tan fabulosa caminada. S’ha de tenir  present, però, que 
l’itinerari que descric es pot veure d’alguna manera alterat pel pas del temps.

També cal dir que no solament van els malalts a Lorda, sinó que, els que estem sans, 
també hi tenim dret. Com diu el refranyer català: la salut, no és coneguda fins que és 
perduda!   

                                 RaFeL  Xafacamins

Caminadors que hi han participat: David Bea (fill), Joan Bea (pare), Màrius Tous (fill), 
Marcel Tous (pare), Pau Ferré, Joan Figueras, Simó Palau i Rafel Casellas



DIA 1 DE JULIOL   TARRAGONA-PRADES   41 km.

4,45 - El Rafel s'encamina, des del carrer d'Apodaca, cap al gimnàs del Joan Ceron 
situat al carrer Cartagena, núm. 11 o també conegut com el carrer del Cap de Cavall. El 
punt de concentració de tots els excursionistes s'ha fixat davant del gimnàs. Es de nit 
encara, tot i que s'endevina que som a trenc d'alba, l'ambient és serè i la temperatura 
agradable.
4,50 - Arriba amb cotxe el Sr. Ceron, professor del gimnàs que dirigeix, obre el gimnàs i 
descarrega garrafes d'aigua per beure el personal que acudeix a fer gimnàstica. L'hora 
d'obrir és a 1/4 de 7 del matí, però, avui ha fet una excepció i ha matinat més per ser a 
l'hora  de sortida  d'aquesta  singular  caminada i  poder  acomiadar-nos personalment, 
cosa que els excursionistes li agraïm el detall.
4,51 - Arriba el Simó Palau acompanyat de son fill Simó, que provenen dels Pallaresos 
on es troben domiciliats.
4,57 - Arriben el Marcel Tous i son fill Màrius. Aquest últim és metge en l'especialitat de 
reumatologia i confiem en ell si ens surt algun problema mèdic.

Ha vingut a acomiadar-nos, sorprenentment, el Carles Clanxet que és cantaire 
del Cor l'Àncora i a la vegada cronista oficial de l'esmentada societat coral. És un home 
molt entusiasta i un gran admirador dels pelegrinatges a peu.
5,07 - Arriben el Joan Figueras, el Joan Bea i son fill David. Som tots dins del gimnàs en 
una animada conversa, tot esperant l'inici de la marxa.
5,14 - Tarda molt el Pau Ferré que és l'últim integrant dels 8 que formem l'expedició. El 
Marcel el telefona per saber les causes de la seva preocupant tardança. Després de la 
trucada telefònica sabem que ja està en camí.
5,25 - El fill del Simó s'acomiada i se'n torna amb cotxe cap als Pallaresos.

El Carles Clanxet, que té molta fe en la Mare de Déu de Lorda, ens ha preparat 
una oració escrita en una quartilla, i a la vegada plastificada, perquè la resem cada dia 
moments abans de començar cada jornada.

L'oració diu: Santa Maria, Mare de Déu i Mare Nostra, mireu amb ulls benèvols 
aquest grup d'amics que joiosos fan camí de Tarragona a Lorda, far esplendent de fe.

Com els antics romeus venim vers Vós, ajudeu-nos. Féu que gaudim plenament 
de la natura que a la vora del camí anirem trobant, i que, mentre duri la caminada, ens 
sentim acompanyats de les nostres famílies i amics que romanen a Tarragona, així com 
també units a tants mils i mils de persones que de tots els punts del món, amb avions, 
cotxes, trens, autocars, o tot xino-xano com nosaltres, enfilem avui els nostres passos 
vers Lorda.

Arribats que siguem a la Cova, vulgueu premiar el nostre esforç concedint-nos la 
vostra Pau a vessar. És així que retornarem contents a casa i això Us ho demanem pel 
Crist, Senyor Nostre. Amén.

Aquesta oració es reparteix entre els components del pelegrinatge i, cada dia, 
cada u la resarà personalment.
5,31 - Arriba, per fi, el Pau Ferré acompanyat de son fill Pau amb cotxe. Ara sí, ja hi som 
tots!
5,33 - El Sr. Ceron ens fa unes fotos dintre del gimnàs perquè tinguem un record del 
nostre punt de partida. Com a gran entusiasta de tota activitat esportiva, amb molt de 
gust, ha volgut acollir-nos en el moment d'iniciar la llarga caminada obrint-nos les portes 
del gimnàs abans d'hora.
5,35 - Diem adéu al Sr. Ceron i comencem la caminada a Lorda, que ha de durar 12 
dies. El Carles Clanxet ens acompanyarà una petita estona. Cal fer menció que l'Elena 
Nadal, companya excursionista de molts de nosaltres, tenia previst venir a saludar-nos i 
desitjar-nos a tots una feliç caminada, però el despertador li va jugar una mala passada i 



no la va despertar a temps. Hagués estat una sorpresa perquè cap de nosaltres ho 
sabia. Ella m'ho va xerrar un dia en una altra excursió.

Sortim del gimnàs i es posen en marxa ràpidament els cronòmetres que porten el 
Tous, el Figueras i el Bea. Formem l'expedició: Marcel Tous, Màrius Tous, Joan Bea, 
David Bea, Joan Figueras, Simó Palau, Pau Ferré i Rafel Casellas, tots molt il·lusionats i 
esperonats per l'aventura que acabem d'encetar. Ens acompanya Carles Clanxet. Fa 
una fresqueta molt bona i adient per caminar. Retallem per diversos carrers i fem cap al 
carrer Reial. Hi caminem en direcció Oest. El dia comença a néixer, ja ens hi veiem.
5,49 - Després de passar el carrer Reial i la seva prolongació carrer Torres Jordi, ens
dirigim perpendicularment al riu Francolí, deixant el passeig de la Independència a la 
nostra dreta. Tot seguit anem per la vora de la ribera esquerra per un camí paral·lel.
5,51 – Creuem, per sota, l'antic pont per on entrava a Tarragona la N-340 i la N-240, 



abans de la construcció del nou, conegut com el Pont Vell.
5,57 - Passem sota el nou pont de la N-340 que condueix el trànsit directament a la 
plaça  Imperial  Tàrraco.  Just  aquí  travessem  a  gual  el  riu  Francolí  que  es  troba 
completament sec. En aquest punt s’acomiada de nosaltres el  Carles Clanxet,  i  ens 
desitja molta sort i un venturós pelegrinatge. Amb cara alegre retorna cap a l'interior de 
la ciutat, no sense abans haver estat observant-nos durant uns minuts com ens anàvem 
allunyant d'ell, a poc a poc.

Seguim, ara, pel marge dret del riu Francolí, per un camí paral·lel. Ja és de dia. A 
la banda esquerra tenim la carretera que va a Constantí.
6,04 - Amb estupor i estranyesa veiem una gran quantitat de roba abocada al mig del 
camí. No entenem els motius que han motivat el llançament i abandonament de tanta 
roba usada.
6,10 - Caminant paral·lels al riu, no podem dir aigües amunt perquè està completament 
eixut; el Marcel ens filma. El cel és destapat.
6,23 - Albirem Sant Pere i Sant Pau a l'Est i Sant Salvador al Nord. Caminem en dos 
grups: davant el David, el Joan Bea, el Figueras, el Pau i el Rafel; i al darrera el Màrius, 
el Marcel i el Simó. A la nostra esquerra tenim el polígon industrial.
6,35 - Passem sota el pont d'accés de l'autopista amb la N-240.
6,40  -  De  seguida  passem  per  sota  del  pont  de  l'autopista,  anomenada  de  la 
Mediterrània. Al moment girem a l'esquerra i agafem el camí de servitud que va paral·lel 
a l'autopista. Seguim ara la ruta marcada com a G.R., senyal blanc i vermell. Passem 
sota  una línia  elèctrica  d'alta  tensió.  Seguim direcció  Oest  vorejant  l'autopista.  Ens 
allunyem definitivament del Francolí.
6,44  -  Ens  saluda  un  camioner  italià  des  de  l'autopista,  salutació  que  nosaltres  li 
reintegrem tot seguit.
6,50 - Lluu ja el Sol.
6,52 - Entronquem amb una pista de terra que porta al polígon industrial, per damunt de 
l'autopista. Girem cap a la dreta, i hi caminem direcció Nord adreçats a la refineria que 
veiem davant nostre. Un helicòpter sobrevola a baixa altura per la rodalia del complex 
petroquímic.
6,54 - Abandonem la pista i seguim cap a l'esquerra tot continuant per l'itinerari del G.R. 
Anem pujant  entre  conreus de sembrat  a  empalmar amb la  calçada de l'antiga  via 
romana, que ens conduirà a Constantí.
7,00 – El Marcel ens tira pel·lícula caminant pel camí vell romà, que va enlairat sobre la 
vall del Francolí. És el camí que unia Tarragona amb Constantí i que continuava per la 
vall del Francolí fins a Lleida; i també cap a la Selva en direcció a Mequinensa.
7,03 - Albirem ja el poble de Constantí.
7,04 - Passem sota una línia elèctrica d'alta tensió. L'helicòpter continua fent vols en 
cercle a baix nivell. Ens adonem que està fumigant conreus.
7,09 - Entrem plegats a la vila de Constantí pel carrer Francolí, seguim pel carrer Major.

Constantí és una població d'origen romà i  rep el  seu nom per la ubicació del 
mausoleu sepulcral de l'emperador Constantí el Jove.
7,14 - Traspassem la plaça on es troba la Casa de la Vila.
7,16 - Som a la plaça de l'Església.
7,18 - A la dreta queda l'entrada al lloc on se celebren les ballades de festa major.

Sortim de Constantí pel carrer de les Creus, traspassem el carrer del Pare Claret, 
deixant la carretera de la Pobla de Mafumet a mà dreta i la de Reus a mà esquerra. 
Seguim recte i anem pel camí asfaltat que porta a la Selva del Camp, rumb N.O. Anem 
seguint el curs de la línia telefònica.
7,30 - Bifurcació de camins i s'acaba l'asfaltat. Seguim pel de l'esquerra.
7,44 - Deixem un camí a la dreta. Unes rates travessen llampants el camí en sentir el 



soroll  de la nostra presència. La ruta segueix gairebé recta rumb N.O. El camí de la 
Selva passa afonat entre conreus. Es amb tota probabilitat un antic camí romà pel seu 
traçat rectilini. Aquest trajecte és bastant transitat per vehicles a motor, fins i tot quan 
passa un cotxe o tractor ens veiem obligats a sortir  del  camí si  volem assegurar la 
nostra integritat física.

El Simó, que s'ha fet escurçar les mànigues de les samarretes commemoratives 
d'aquest viatge comenta, graciosament, que ell  és l'indi  màniga curta i  el  Rafel  l'indi 
màniga llarga. De moment, tots dos són els que llueixen la samarreta de la marxa.
7,50 - El camí es bifurca. Seguim pel de la dreta.
7,55 - Albirem a uns 50 metres, davant nostre, dos conills que corren amb vivesa fugint 
camí avant. El Simó els ha reconegut ràpidament i  ha exclamat: això sí que no són 
rates!
8,01 - Travessem la via del ferrocarril  Sant Vicenç-Roda de Barà-Reus. Es un pas a 
nivell sense barreres molt difícil per a vehicles ja que li manca visibilitat. Podem passar-
hi tranquil·lament que no ve cap tren.

Anem deixant una masia a la dreta.
8,08 - Tenim a mà dreta una estació transformadora. Podem veure davant nostre el mas 
de Sant Ramon.
8,12 - Som al mas de Sant Ramon format per tres masos, coneguts per Sant Ramon de 
Baix, Sant Ramon de Dalt i Sant Ramon del Mig. Seiem i descansem sobre un margenet 
en una bonica placeta sota el que sembla ser un cupré i un gran pi. Es fan diapositives 
de l'indret i el Marcel filma. Hi ha una església de l'any 1790, el Marcel la filma amb la 
nostra presència. En conjunt, l'indret, és un recinte noble i ben acurat que compta amb 
una gran bassa. El camí passa per dins de la propietat.
8,22 - Sortim i deixem enrera aquest encantador racó.
8,24 - El camí travessa la carretera de Reus al Morell.
8,31 - Tenim una masia i una bassa a la dreta. El camí passa a més baix nivell que els 
conreus, per la qual cosa hem de recular uns metres per deixar passar un "jeep".
8,34 - Albirem el poble de la Selva del Camp per on hem de passar dintre de poc i a la 
llunyania, encimbellat, s'albira el poblet de l'Albiol.
8,35 - Som en una cruïlla important de cinc camins. Travessa la nostra ruta l'antic camí 
de Reus a Valls.  Davant nostre arrenquen dos camins: el  de l'esquerra porta a uns 
masos dels quals un d'ells és força important amb un estil arquitectònic ben treballat i 
l'altre, que és el que seguim, és el que va a la Selva. L'itinerari segueix rumb N.O. amb 
algunes entrades a finques a banda i banda del camí
8,40 - Hem de sortir del camí per deixar passar un R-6. El Sol ja escalfa.
8,41 - A l'esquerra tenim l'entrada, d'accés molt més curt, a l'atractiu mas esmentat, 
anomenat de Montoliva, segons el Marcel.
8,54 - Passem sota una línia elèctrica d'alta tensió.
8,59 - Trobem un ocell mort al mig del camí.
9,04 - Ens avança un Citroën 2 cavalls conduït per un nen sobre la falda de sa mare. 
Tot seguit ens hem d'aturar a la vora d'una bassa per donar pas a un tractor que ve de 
cara.
9,11 - Passem sota una línia elèctrica d'alta tensió i  travessem perpendicularment la 
carretera de Reus a Montblanc. Deixem una estació transformadora a l'esquerra.
9,13 - El camí passa sota una canonada aèria. El Marcel ha de parar per treure's una 
pedra de la sabata.
9,15 - Un camí elevat travessa perpendicularment el nostre trajecte.
9,16 - Passem sota una canonada de ferro enlairada.
9,17 - Pas inferior sota el ferrocarril de Reus a Lleida.
9,19 - El Figueras no es deixa perdre l'oportunitat de tastar prunes d'una prunera que hi 



ha vora el camí.
9,21 - Som en una Creu de Terme als afores de la Selva del Camp a la confluència amb 
el  camí de Reus. El  Bea li  fa una diapositiva.  Entrem al  poble de la  Selva,  que el 
Figueras l'anomena amb estima "la Selvi", a frec d'un edifici de color marró, que teníem 
com a referència ja fa una bona estona. Passem per un carrer molt ample denominat 
carrer del President Companys que condueix a l'avinguda principal de l'eixampla. A la 
mateixa confluència d'ambdós carrers hi ha el restaurant Magda de recent construcció. 
Hi volem anar a esmorzar, però el funcionament de l'aire condicionat no agrada a la 
resta de companys que diuen que, com que anem suats, podem agafar una galipàndia. 
El Rafel s'enfada perquè tant se li'n dóna si va suat o no: l'important és que hi estaríem 
ben fresquets, que de suar ja tindrem temps de fer-ho després.

Així,  doncs, per majoria el  Rafel  ha d'abandonar la idea d'esmorzar amb aire 
condicionat i continuem tots per l'avinguda principal cap al centre de la població.
9,29 - Uns metres més amunt, dintre de la mateixa avinguda, es troba el casal del poble. 
Hi entrem, aquí sí que esmorzarem, hi ha quòrum. El local  és molt gran i les taules 
resten totes desocupades. Destaca a la paret del fons, darrera del taulell, una fotografia 
de Lluís Companys i de Francesc Macià. Ens instal·lem en una de les taules. Hi ha força 
gana ja que són moltes les hores que som desperts i portem uns 19 km. caminant.

El Rafel demana un entrepà de tonyina per esmorzar i un de formatge per quan 
sigui l'hora de dinar perquè ja no tocarem cap més poble fins arribar a Prades. Tots els 
altres van proveïts ja del corresponent entrepà que porten fet de casa. El bar l'atén una 
senyora  molt  amable castellanoparlant,  però que entén i  parla  un xic de català.  Es 
ajudada per una noia jove que es diu Loli.

Mentrestant el Pau Ferré se n'adona que té una butllofa en un dels seus peus. El 
Joan Bea li fa una cura d'urgència i li cus la butllofa. 

La dona que regenta el bar ens ha reconegut d'una altra vegada, farà un mes, 
que també vam fer cap a esmorzar aquí, tot fent aquesta primera etapa d'entrenament.

Durant l'esmorzar observem la presència d'una altra jove amb un nen que deuen 
ser la filla i el nét de la mestressa. Per finalitzar demanem els corresponents cafès i 
similars.
10,14  -  Després de pagar,  arrenquem de nou,  ara amb més ganes que quan hem 
arribat. El Rafel telefona als seus companys de l'oficina on treballa i els dóna records 
des d'una cabina pública.

El Marcel ens filma l'entrada al nucli vell del poble pel portal d'Avall.
10,18 - Podem omplir les cantimplores a la font de Mitja Vila. Seguim pel carrer Major 
direcció N.O.
10,24  -  Som a la  plaça  Major.  Dintre  del  carrer  Major  els  Tous  entren  a  comprar 
pastanagues a l'Auto Servei Prats. Més amunt el Figueras i el Rafel entren a visitar el 
temple parroquial de Sant Andreu aprofitant que és obert. Es de l'escola renaixentista 
dita del Camp de Tarragona, encara que amb la façana inacabada i  els campanars 
sense construir. A l'interior té tres naus de cinc trams amb pilastres d'ordre toscà, la 
central més alta que les laterals i la coberta és de volta de canó. Tot el conjunt és d'una 
gran sobrietat.
10,30 - Deixem enrere les últimes cases després d'haver creuat rumb N.O. el carrer de 
circumval·lació del poble o Raval on hi ha una creu de terme.
10,34 - S'acaba el terra asfaltat i continuem per la pista de terra que porta a Vilaplana. 
Un camí, a la dreta, baixa a la riera i s'enfila pel vessant oposat.

Anem paral·lels  a  la  riera  de la  Selva  que tenim a mà dreta,  és afluent  del 
Francolí.

El Marcel canta les excel·lències del Sol que ja és força lluït. El cel és destapat, 
ben blau i amb algun núvol fi com el paper de fumar. Davant nostre destaca el poble de 



l'Albiol com un promontori que sobresurt de la serralada. Anem deixant altres camins a 
la dreta.

En època romana el terme de la Selva, anomenat també Silva Constantina, era 
un lloc adient per a la caça on els boscos cobrien tot el paratge. En l'actualitat el bosc 
només ocupa el 15% del terme.
10,40 - Pal de l'electricitat de formigó on el Rafel pintà un 2 quan anà a reconèixer la 
ruta amb el Pau-Lluís i la seva moto de trial. Aquest 2 significa que ja hem caminat 20 
km. des de Tarragona.
10,55 - Font a la banda esquerra de la pista. No tenim cap garantia que l'aigua sigui 
potable.
10,57 - Creuem la riera sobre un pont, continuem vorejant el seu curs, que queda, ara, a 
la nostra esquerra. La pista guanya alçada, a poc a poc.
11,04 - A la nostra esquerra queda un pont d'una arcada, sobre la riera, per damunt de 
la  qual  hi  circula  una  sèquia  que  abasta  d'aigua  la  Selva.  Albirem  les  antenes 
repetidores de la Mussara per on hi passarem més tard. El Màrius en fa una diapositiva.

Un metres més endavant,  la pista per on caminem davalla  suaument i  fa un 
retomb cap a l'esquerra. A la dreta surt un camí, vora un marge, que ens portaria a 
l'Albiol. Aquesta ruta també és bona per anar a Prades, però el terreny és més àrid i 
l'ambient més calorós, el que fa que tingui molt poc atractiu per a l'excursionista. Ens ha 
semblat millor anar pel Coll de la Batalla on encara podem gaudir de la vegetació i, per 
tant, el terreny ombrívol ens farà més agradable la caminada.

Seguim, doncs, vorejant la riera cap al Coll de la Batalla, anant deixant altres 
camins a dreta i esquerra.
11,23 - Deixem a l'esquerra l'entrada a una masia. A la vora del camí hi ha una bassa i 
un cirerer. Uns metres més endavant veiem una gran hèlice o molí de vent, la pista 
continua pujant suaument.
11,30 - El camí comença a davallar.
11,31 - Ens adonem d'un ramat de bens, menats per un pastor, a l'altra banda de la 
riera, dalt del serrat del Puig d'Encama, indret boscós que encara es conserva al terme. 
Seguim davallant. Cada u camina al seu aire. L'ambient és sec i assolellat.
11,33 - Passem un barranc a gual i  el  camí comença a pujar. Deixem masos a mà 
esquerra. La pista guanya alçada ràpidament i albirem els repetidors de la Mussara.
11,41 - Final de la forta pujada. Distingim tres pins junts que de lluny aparenten ser com 
un de gegant. Es l'indret anomenat Coll de la Batalla, que el camí ens hi portarà  tot 
seguit. La pista puja, ara, molt suau. Passem sota una línia d'alta tensió.
11,46  -  Mas del  Serra  a  l'esquerra.  El  camí revolta  a  la  dreta  i  baixa  suaument  i 
continua, gairebé, pla. El terra és arenós. El Figueras escorcolla un cirerer.
11,56 - Coll de la Batalla. Hi han arribat el David i el Joan Bea, el Simó i el Rafel.
11,58 - Arriba el Joan Figueras.
12,02 - També el Marcel i el Màrius Tous i el Pau Ferré. Ens prenem uns minuts de 
repòs abans d'atacar la forta pujada a la Mussara. El Simó recupera forces menjant 
pastanagues, el Bea li diu que sembla un conill.

Hem arribat suats de debò. Descansem plegats a l'ombra dels tres pins, estem 
assedegats. El Marcel ens filma i el Joan Bea ens fa una diapositiva. Aprofitem la pausa 
per calmar la set. El topònim d'aquest coll recorda un sagnant combat que hi va tenir 
lloc.

En aquesta cruïlla es troba un pal de ferro que ens indica les direccions que 
podem seguir: Reus, l'Albiol, la Selva, Vilaplana i Prades.
12,20 - El Bea diu que hem de tornar a caminar. Portem 14 minuts d'absolut repòs, 
deixarem passar 1 minut més per fer el quart d'hora rodó.    
12,22 - Continuem. Deixem la pista que ens portaria a Vilaplana i ens enfilem pel camí 



que mena al coll de la Mussara. Anem, ara, pel G.R.-7-2. A partir d'ara seguirem la ruta 
que va fer el Dr. Enric Aguadé per anar a Lorda.

A la dreta deixem l'entrada a una finca. Sentim l'agradable olor de la ginesta, molt 
abundant  per  aquest  paratge.  El  camí puja  fort  per  roca  arenosa  molt  erosionada. 
L'itinerari va fent giragonses, guanyant alçada per dins del bosc.
12,32 - Fem una petita drecera i seguim pujant pel camí.
12,33 -  Arribem a un conreu d'avellaners.  Caminem per  un sender  arenós amb els 
avellaners a mà dreta. Passat el conreu continuem recte per camí entremig del bosc. 
Ens apropem ràpidament a la serra de la Mussara. Albirem el mas d'Anguera i l'ermita 
de la Concepció.
12,38 - Entrem en un altre conreu d'avellaners. El camí es torna sender, per un moment, 
a causa de ser poc fressat. El terra és ple de sorra. Anem deixant els avellaners a la 
nostra dreta.
12,42 - Cruïlla de camins. Coll de l'ermita del Mas d'Anguera. Hi ha un pal indicador de 
direccions: mas d'Anguera, la Selva, Vilaplana, Reus i Prades. Cap a la dreta aniríem a 
l'esmentat mas, a uns tres minuts d'aquí, on hi ha una font.

Nosaltres  seguim  recte  direcció  Prades.  A  la  dreta  deixem  l'ermita  de  la 
Concepció  amb campanar  d'espadanya  i  teulada de "fibrociment".  El  camí puja per 
terreny arenós molt erosionat.

Travessem dos cops una pista. Continuem ascendint pel mig del bosc. En alguns 
trams el camí conserva, encara, l'antic empedrat, però l'aigua i les motos han descarnat 
molt la base del camí. Anem guanyant alçada ràpidament i una millor miranda sobre el 
Baix Camp.
12,55 - Saltem, altre cop, a la pista i hi caminem uns metres tot pujant. De seguida, cap 
a l'esquerra, seguim pel camí antic que continua pujant fort. El Rafel porta la cinta del 
cap tota xopa i no pot evitar que li caiguin gotes de suor damunt de les ulleres, la qual 
cosa fa que no hi vegi bé.
1,05  -  David  Bea,  Joan  Figueras  i  el  Rafel  es  troben  a  la  font  dels  Altars,  ara, 
completament abandonada. Es un toll on beuen els animals del bosc. El Joan Bea i el 
Simó segueixen caminant al  davant de tot.  Decidim descansar una estona ja que la 
pujada és fatigosa i el Marcel, el Màrius i el Pau van un xic endarrerits. La pujada ens fa 
suar a tots de valent.
1,17 - Una vegada represa la marxa som a tocar un revolt de la carretera, que va de 
Reus a la Mussara, que serpenteja a l'Oest. El David Bea, el Joan Figueras i el Rafel 
troben el Joan Bea i el Simó descansant-hi. Farem aquí una altra parada per esperar el 
Marcel, el Màrius i el Pau que fa estona que no en sabem res.

Si  guaitem a  la  carretera  podem albirar  una  excepcional  vista.  Descansem 
mentre esperem els nostres companys. Ens observem com anem de suats, el temps 
calorós ha accentuat encara més el nostre esforç.
1,45 - Ja són aquí el Marcel, el Màrius i el Pau! El Marcel comenta humorísticament que 
li han canviat la pujada, se li ha fet molt llarga. El Bea diu que és una pujada que es fa 
dir: sí senyor.

Reposem plegats. El Marcel es pren vitamina C en comprimits. Ens provem les 
seves ulleres de Sol que donen una tonalitat blava al paisatge i ens explica que les 
regala una marca de cosmètica quan compres el  producte. No hi  ha com tenir  una 
botiga de perfumeria per obtenir-les de franc. Escurem fins l'última gota d'aigua i el Simó 
està preocupat per si trobarà aigua a la pròxima font. Com que no la coneix pas li fem 
creure que la trobarà amb aixeta i tot.
1,55 - No ens convé deixar passar més el temps, hem de continuar. Fem càbales sobre 
quan falta  fins a la  propera font  del  Roure.  L'aigua ens fa més falta  que qualsevol 
aliment.



1,59 - Seguim sender amunt, tot deixant un revolt de la carretera a l'esquerra.
2,00 - Saltem a la carretera i hi caminem. La drecera corresponent és embrossada i ens 
obliga a caminar per l'asfaltat tota una corba.
2,02 - A meitat corba ens recreem gaudint d'una bella vista. A sota nostre es veu el 
poble de Vilaplana i més enllà altres pobles del Baix Camp. El Simó fa una diapositiva 
dels  Tous.  El  Marcel  comenta graciosament que les basses de regar  conreus,  que 
albirem des d'aquí, semblen escopinades.

Tot seguit deixem la carretera i agafem un sender a l'esquerra que s'enfila.
2,11 - Final de la pujada, som al Pla dels Altars; a la dreta tenim una roca anomenada, 
la  Trona.  Hi  podem contemplar  una excel·lent  panoràmica del  Camp de Tarragona. 
Travessem la plana caminant per un sender en direcció a les antenes de TV que es 
troben encimbellades damunt d'un imponent cingle.

El G.R. davalla cap a la base del cingle. A mà dreta veiem un tram de la carretera 
de la  Mussara.  El  sender  s'afona encara més tot  seguint  un caminet que ve de la 
carretera que esdevé escorranc i pedregós.
2,23 - Font del Roure. Un roure que és, ara, sec i mutilat li dóna el nom a la font d'aigua 
molt fresca. A la banda Oest hi ha dos senders: el primer baixa a Vilaplana pel mas del 
Mariner, el segon és l'anomenat camí dels Cingles que va passant pel relleix existent 
entre el "cingle vermell" d'arenisca i el "cingle blanc" de roca caliça. Antigament es podia 
seguir des de l'Albiol fins a Arbolí, però, ara, és impracticable en molts trams.

Ens proveïm d'aigua tot omplint les cantimplores després d'haver-ne begut força. 
Ja no tindrem més aigua fins arribar a Prades o a l'ermita de l'Abellera. El Simó s'adona 
que la font no té aixeta, és de raig sostingut i  no li  cal perquè no s'estronca. Hi ha 
abelles que es passegen pel toll que es forma sota el doll. El Màrius fa una diapositiva 
de l'entorn.
2,34 - Reemprenem la caminada atacant el sender, situat damunt de la font, que puja 
fort. A l'esquerra deixem l'impressionant cingle.
2,42 - Som a la carretera. Decantem dos passos cap a la dreta i deixem la carretera tot 
seguint el sender, que continua pujant.
2,46 -  Traspassem, altre  cop,  la  carretera perpendicularment  i  continuem pujant.  El 
sender s'aferra al tallat, es decanta un xic direcció Est i tot seguit tomba rumb Nord tot 
pujant-nos a l'altiplà de les antenes. Des d'aquí podem veure com encara ascendeixen 
per l'empinat sender el Marcel, el Màrius i el Pau.
2,51 - Som en un replà anomenat el Pla del Rei. Trobem un camí que puja de la banda 
dreta, anem cap a l'esquerra, passant dos escorrancs, en direcció a les "antenes".
2,56 - Creuem la carretera d'accés a les "antenes" o torres repetidores de televisió, que 
veiem a prop, a mà esquerra. Una vegada hem creuat la carretera parem i reposem per 
un  reagrupament  general  a  l'ombra  d'una  alzina  enmig  d'un  petit  repetjó.  Mentre 
esperem el Marcel, el Màrius i el Pau veiem passar un cotxe i un "jeep" de la TV-3.
3,01 - Arriba el Marcel i son fill Màrius. El Marcel no vol parar i continua fent camí.
3,04 - Acudeix el Pau amb cara de sofriment. Té els peus molt fastiguejats, la qual cosa 
l'obliga a portar un ritme lent de marxa. No vol descansar gens i continua avançant.
3,06 - Seguim tots després de gaudir  d'un afable descans. El camí és, de moment, 
planer.  Anem deixant  els  repetidors  de TV a la  nostra  esquerra.  Tot  seguit  baixem 
suaument.
3,14 - Albirem, davant nostre, la pista que puja als Motllats i al vèrtex geodèsic de la 
Mussara.
3,15 - Pal indicador de direccions: Reus, la Febró, Prades, Arbolí i els Motllats. Tenim 
dues possibilitats per anar a Prades, per l'esquerra seguint el G.R.-7-2 i el P.R.-C-6, i 
per la  dreta seguint  el  P.R.-C-26. Anirem per l'indicat  en segon lloc,  tot  seguint  les 
marques blanques i grogues del sender de Petit Recorregut. El Bea fa una diapositiva 



de son fill David a la vora del pal metàl·lic. El Marcel ens filma.
3,17 - Trobem la carretera i hi caminem rumb Nord.
3,19 - Cruïlla de tres carreteres: la Febró, Vilaplana i Mont-ral. Seguim cap al Nord per 
la pista que porta a la urbanització dels Motllats tot pujant. El Màrius ens comenta que 
des que hem sortit de Tarragona, aquest matí, hem assolit ja 1.050 metres d'altitud. Fa 
molta calor. El Sol lluu amb força. Al Rafel li vessa la suor per fora de la cinta absorbent.
3,28 - El  Simó, capdavanter  del  grup, és a la Creu de Noguers,  final  de la pujada, 
carena de la  serra  de la  Mussara.  Podria  ser  que el  topònim de "Creu"  fos  degut 
simplement a l'encreuament de camins, ja que no es té pas notícia de la col·locació de 
cap creu. Darrere del Simó hi anem arribant tots, l'un després de l'altre. En aquest indret 
ens topem amb el G.R.-7 que travessa la província, gairebé, paral·lelament a la costa. 
El seguim en direcció Oest. Anem a la recerca d'una bona ombra per dinar. La primera 
que triem és massa petita per caber-hi tots. Seguim i veiem més espais ombrívols i més 
grans.
3,31  -  Ens  aturem a  l'ombra  d'un  gran  pi  a  uns  20  metres  del  pal  indicador  que 
assenyala la bifurcació del G.R.-7 i el P.R.-C-26 que ens conduirà a Prades.

Aquí dinarem. Hem apurat l'hora per dinar perquè a partir d'aquí l'itinerari ja serà 
més fàcil. Som al punt més alt de tota l'etapa. Hi ha moltes ganes de descansar, més 
que de menjar. La pujada a la Mussara ha estat veritablement dura i llarga i, a més a 
més, és de les etapes de més quilometratge que farem. Ens asseiem a terra i mengem 
per recuperar energia. El Rafel es desplaça uns metres més endarrere, en una altra 
ombra, per evitar que estiguem tots massa atapeïts.

En acabar de dinar tothom fa una bona migdiada. Fa xafogor i, de tant en tant, 
corre una mica d'aire.
4,25 - El Marcel ens filma a tots dormint.
4,28 - El Bea ens fa diapositives.
4,30 - Comencem a sorollar-nos, ens calcem i anem alçant-nos. El Marcel, el David i el 
Pau s'adonen que unes formiguetes s'han aprofitat d'ells mentre descansaven estirats 
sobre l'herba. El Pau es queixa dels seus peus adolorits, diu que sembla que trepitgi 
ous.
4,43 - Ens tornem a posar en marxa. Deixem el G.R.-7 i el pal indicador a l'esquerra. El 
Sol escalfa. Anem baixant pel sender de Petit Recorregut, anant cap als Motllats, per 
una ampla pista.
4,49 - Esperem el Pau que s'ha endarrerit.
4,52 - Ja ha arribat. Ens confessa que li fan molt de mal els peus. Seguim. El David i el 
Joan Bea, el Màrius i el Simó van davant allunyats uns 100 metres. El Pau, que camina 
lent,  creu que la culpa és de les sabates que li  han jugat una mala passada. Està 
preocupat pel ritme cansós que ha pres la marxa!
4,56 - A l'esquerra deixem un camí a la Febró. La pista comença a pujar.
4,58 - Abandonem la pista i  seguim cap a la dreta per estalviar-nos un llarg revolt; 
l'itinerari nostre segueix aquesta drecera i puja a creuar la mateixa pista.

El Màrius, que va amb el grup capdavanter i que es troba ja a l'encreuament amb 
la pista, crida de lluny a son pare preguntant-li per la màquina de retratar.
5,00 - Ens reagrupem a la pista. El Marcel i  el Màrius busquen amb preocupació la 
màquina fotogràfica per les seves motxilles sense que aquesta apareixi. El Màrius fa 
memòria i l'última vegada que la recorda és quan ha fet les diapositives a la font del 
Roure. Els Tous acorden que, el fill Màrius, retorni al lloc on hem dinat i si no la hi troba 
haurà d'arribar-se fins a l'esmentada font. Son pare, el Marcel, romandrà esperant-lo 
sense moure's d'aquí.
5,06  -  El  Màrius  recula  a  trobar  la  seva  màquina  fotogràfica.  El  Marcel  diu  que 
continuem sense ells que ja faran cap a Prades, no es pot saber el temps que es tardarà 



en resoldre aquest desafortunat contratemps. El Simó insisteix en quedar-se junt amb el 
Marcel.
5,08 - Continuem, doncs, els altres cap a Prades. Creuem la pista i seguim pel sender 
ample i pedregós que continua pujant i que pertany al camí ral de Reus a Prades.

Anem paral·lels a un camí, a mà dreta, amb el qual hi connectem més endavant. 
Passem per  una zona ombrívola  i  arribem al  Pla  dels  Motllats,  el  camí va vorejant 
l'extrem occidental de l'altiplà. A la dreta albirem la urbanització dels Motllats amb uns 
pocs xalets a l'altra banda del barranc. No és pas una pròspera obra d'edificacions!

Notem com corre més l'aire aquí dalt i fa més bona temperatura; es nota que ens 
estem apropant a Prades que ja comencem a sentir la fresca envejable de la vila.

Caminem en dos grupets. Al primer, hi van els dos Bea i el Joan Figueras. En el 
segon, 20 metres més endarrere, el Pau i el Rafel.

El camí es torna sender. En una bifurcació ens decantem cap a l'esquerra.
5,28 - La Creu Trencada. Estratègic encreuament de camins. El de Reus va cap al Sud, 
el de Mont-ral cap a L'Est, el de Capafonts cap al Nord, el de Prades cap al N.O. i el de 
la Mussara cap al S.O. i  actualment perdut. En aquest indret ens ajuntem els 5 que 
caminem. El  Joan Bea ens fa una diapositiva.  Podem veure un naixement col·locat 
dintre d'un dipòsit de moto, és obra del Pau-Lluís Salas company de treball del Rafel. A 
la vora del camí hi ha una creu de ferro, de nova construcció i, un poc més enllà, el 
basament circular de l'antiga creu de terme, ara desapareguda.

Seguim plegats caminant per l'ampla carena que separa la conca del riu Brugent, 
a la dreta, de la del riu Siurana, a l'esquerra. El camí es torna pedregós i podem albirar 
les muntanyes de Prades al fons. En alguns trams es pot observar la pedra desgastada 
del seu sòl. En una bifurcació seguim pel camí de la dreta, que s'acosta més al barranc.

El ritme continua sent lent perquè el Pau continua tenint problemes als peus.
5,50 - El camí ample deixa la carena per baixar cap a l'esquerra i passar després per 
uns  plans  de  conreu.  Aquí  agafem  un  sender  que  va  recte  al  Picarandan,  roca 
arrodonida que veiem davant nostre. Davallem i superem diversos escorrancs rocosos. 
Albirem a la dreta el poble de Capafonts al fons de la vall amb un desnivell d'uns 250 
metres. Al Nord, el  Pla del Pagès, la Mola del Tossal  de la Baltasana i  la Mola de 
Roquerole, accidents destacats de les Muntanyes de Prades.
5,58 - El Joan Bea fa una diapositiva de la fondalada de Capafonts, lloc on neix el riu 
Brugent.
6,00 - Sentim tocar les campanes de l'església de Capafonts.
6,03 - Bifurcació de senders. Ens aturem a reposar i a beure aigua. El Pau agraeix el 
descans.
6,15  -  Continuem. Deixem a la  dreta  el  branc  que puja a tocar  el  Picarandan,  un 
conglomerat  de  diverses  roques  enganxades  que  domina  sobre  la  fondalada  de 
Capafonts. Seguim pel sender de l'esquerra que és més planer.
6,21 - Després de deixar el Picarandan a mà dreta retrobem el sender marcat com a 
P.R. Hi caminem. El terreny continua sent desigual i rocós. Superem una forta davallada 
i  una  forta  remuntada.  Tenim  a  mà dreta  una  esplèndida  miranda  de  la  vall  de 
Capafonts.
6,25 - Entrem en un bosquet i connectem amb la pista que havíem deixat a les 5,50. Hi 
caminem. El Joan Bea fa una  diapositiva d'uns preciosos contrallums que es creen dins 
del bosc.
6,29 - Deixem de nou la pista per agafar una drecera que baixa cap a la dreta. El Pau 
continua queixant-se del dolor dels seus peus.
6,31 - Retrobem la pista i la seguim. Als 25 metres hi ha una intersecció, cap a la dreta 
baixaríem a la carretera de Capafonts. Anem cap a l'esquerra. Als 100 metres trobem 
una bifurcació. Deixem a la mateixa mà un corriol que ens portaria a la Febró. Seguim 



cap a la dreta endinsant-nos al bosc.
6,35 - Passada una placeta a la part alta d'un petit llom, el Pau, que camina amb molta 
dificultat, i el Rafel davallen per un corriol que els portarà a la carretera que veuen a 
baix. Els Bea i el Figueras hi resten ja, tot esperant-los.
6,38 - Som els 5 a la carretera i  la seguim plegats.  Als 50 metres ens trobem a la 
intersecció de les tres carreteres que porten a Alcover, Reus i Prades. L'indicador de 
Prades diu que falten 4 km. per arribar-hi. Seguim carretera direcció a Prades.
6,41 - Gran esplanada a la dreta de la carretera. Donada la desafortunada situació en 
què es troba el Pau, el Rafel l'aconsella que segueixi camí per carretera, que és la via 
més curta i  de pendents més suaus per fer  cap a Prades, encara que la ruta sigui 
monòtona. El Rafel li diu que s'esperi a la plaça porxada de Prades, que hi farem cap 
tots.

Els Bea (pare i fill), el Figueras i el Rafel deixen la carretera i entren a la gran 
esplanada. Segueixen l'itinerari del P.R. que s'endinsa al bosc i s'allunya, a poc a poc, 
de la carretera. La ruta segueix per camins i senders senyalitzats amb groc i blanc per 
dins d'un bell bosc, tot baixant i pujant. Caminem, ara, a un fort ritme.
6,59 -  Trobem un pal  indicador  enmig d'una bifurcació.  Cap a l'esquerra  assenyala 
Prades a 30 minuts, i cap a la dreta també s'hi pot anar passant per l'ermita de l'Abellera 
que es troba a 20 minuts d'aquí. Decidim descansar 5 minuts i seguir després cap a 
l'ermita de l'Abellera que val la pena visitar.
7,05 - Continuem per la variant de l'Abellera.
7,08 - Saltem a una pista. Hi caminem. La marxa és ràpida.
7,09 - Empalmem amb una altra pista,  la seguim tot  pujant cap a l'esquerra.  Anem 
albirant, guaitant enrere, al S.E., els Motllats, el Picarandan i les antenes de TV de la 
Mussara, indrets ja coneguts i pels quals hi hem passat hores abans.
7,18 - Trobem un pal de direccions que ens indica el  camí de l'ermita de l'Abellera. 
Girem cap a la dreta i hi anem per un caminet encimentat.
7,23 - Som a les portes de l'original ermita enclavada dins d'una balma. Podem veure 
com uns corbs la sobrevolen en cercle. El Bea tira una diapositiva del lloc.

L'ermita de la Mare de Déu de l'Abellera és a 2 km. de la vila de Prades i s'alça 
en una cinglera de 1.020 metres d'altitud aprofitant una balma on havien viscut eremites. 
Segons la tradició la imatge de la Verge fou trobada per un pastor entre les branques 
d'una alzina  voltada de ruscos,  quan anava a cercar  mel. La imatge actual  és una 
reproducció en marbre de Sarral de la que fou destruïda el 1936. Segons Amades, la 
devoció i el ball de coques amb mel provindria de l'antic culte a una divinitat agrícola 
local. La font miraculosa vora l'ermita fou estroncada al començament del segle XX.
7,24 - Entrem dintre del recinte clos traspassant la portalada d'accés que és oberta. El 
Bea fa una altra diapositiva. Acte seguit podem entrar a l'ermita ja que la porta no és 
tancada amb clau. Es d'una sola nau. Pugem al cambril i podem palpar la imatge de la 
Mare de Déu que és d'una gran bellesa. Arrecerat a la paret hi ha un escolanet fet de 
guix que sosté una caixeta, el seu interior és buit perquè es pugui omplir d'almoines. Es 
tanta la seva semblança a un escolanet de debò que, quan penetres al  cambril,  et 
produeix un fort impacte tot creient que és un ésser humà. Hi ha també unes espelmes 
per a encendre.

Després de la visita a l'interior de l'ermita la rodegem per un passadís d'un metre 
d'amplada que queda fins a la paret humida de la balma. Observem una singular pedra 
tallada amb forma de cadira o trona que al David li encanta provar-la i s’hi seu. Al fons 
del recinte hi ha una cel·la empotrada a la balma on vivia, no fa gaire, una monja que 
feia vida eremítica. Pels vidres de la porta, que roman tancada amb pany, podem veure 
una pila  d'aigua i  un abeller  amb una porteta  de fusta,  per  on,  ben segur,  es deu 
extreure la mel. Les abelles les podem veure com surten a l'exterior per un forat a la 



roca. Al llarg de la cinglera existeix un mur que protegeix la integritat física i fa, també, 
de mirador. La balma conté petites concavitats i  una pileta de recollida d'aigües. Un 
pintoresc sender s'estimba, fent ziga-zagues, cap al fons del barranc de l'Abellera o del 
Barral i ens conduiria a Capafonts.
7,32 - Després de beure aigua en una font abandonem el capriciós indret tot reculant 
per on hem vingut.
7,37  -  Tornem a ser  al  pal  metàl·lic  on  ens trobàvem a les  7,18.  Sortim del  camí 
pavimentat i anem cap a una ermiteta que veiem ben a prop: es tracta de la de Sant Roc 
i sembla més aviat una capella.

Baixem cap a Prades per l'antic camí que és, ara, marcat com a P.R. El camí es 
troba molt abandonat perquè és poc transitat.  Quasi tothom que va a l'ermita ho fa per 
una pista asfaltada buscant la comoditat del cotxe, sempre amb l'excusa de que els 
nens no es cansin.
7,41 - Creuem la pista asfaltada i seguim davallant. La roca vermellosa erosionada ha 
originat alguns racons ben curiosos.
7,43 - Albirem ja la vila de Prades. Somiem ja en una bona dutxa i en un merescut 
descans. La llarga jornada d'avui és a punt d'acabar.
7,45 - Sentim tocar les campanes de la vila. Arribem, a baix, al barranc de Prades. Som 
en un camí carreter que planeja per la vora dels horts. El seguim direcció a la vila.
7,50 - En arribar als safareigs abandonem el camí, que ens portaria al centre de la vila, 
tot girant cap a la dreta i enfilant-nos cap a la urbanització anomenada Prades cota 
1.000.  Deixem dos  vials  d'aquesta  nova  urbanització  a  mà dreta,  tombant  cap  a 
l'esquerra per passar per davant  d'un bloc d'apartaments de color blanc.  Tot seguit 
comença la davallada que ens portarà en un altre bloc d'apartaments on hi passarem la 
nit. L'estructura dels apartaments és formada por dos blocs separats per un pati, que a 
la vegada serveix d'accés als garatges de la planta baixa. La Maria Antònia Guivernau, 
que n'és propietària d'un, ens ha deixat, amb molt de gust, les claus.

Una  senyora  que  viu  en  un  d'aquests  apartaments  ens  pregunta  qui  és  de 
nosaltres el tiet Pau. En principi ens agafa a tots de sorpresa però deduïm que es tracta 
del Pau Ferré, que hores d'ara ja deu ser descansant a la plaça de la vila. Un tal Paco 
de Reus ha demanat per ell.
7,55 - Entrem a l'apartament de la Maria Antònia que es troba còmodament situat al 
primer replà, tan sols s'han de pujar tres o quatre esglaons. L'habitatge és gran, té 4 
habitacions, 1 menjador amb sala d'estar, 1 bany, 1 cuina, el pati  del  cel  obert i  un 
garatge. Ens agrada molt el lloc; no cal dir que els llits són molt confortables.

El Rafel demana dutxar-se el primer per anar a recollir el Pau, ja que no coneix el 
lloc on ens trobem. La dutxa ha de ser d'aigua freda ja que l'escalfador és elèctric i 
tardarà un temps a tenir aigua calenta.

En acabar de dutxar-se i amb roba neta el Rafel va ràpidament a la recerca del 
Pau. Després de passar per la vora d'una creu de terme enfila pel carrer de l'Abellera 
cap al centre de la vila.

Arribat a la plaça porxada el busca pels bars i no el troba. Fa una altra volta pels 
porxos tot mirant dintre dels bars, però tampoc el  pot localitzar.  Es molt estrany,  es 
pregunta. Podria ser que encara no hagués arribat? Surt a la travessera i pregunta a 
unes noies.  No han vist  arribar  cap excursionista  amb motxilla,  contesten.  El  Rafel 
comença a preocupar-se i va relliscant travessera avall a veure si el veu venir. A hores 
d'ara  ja hauria  de ser  aquí,  si  no és que ha tingut  algun greu contratemps perquè 
caminant per la carretera és impossible de perdre's.

A l'entrada del  poble, venint  de Capafonts, el  Rafel  pregunta a un home que 
tragina  en  un tractor  si  ha vist  arribar  un  excursionista  amb motxilla,  lent  i  cansat. 
Contesta negativament. Tot guaitant a la llarga recta de la carretera, el Rafel no hi pot 



distingir cap persona. Així, doncs, si no ha arribat encara en té per estona. L'home a qui 
ha preguntat el Rafel, pensa que podríem consultar-ho a algun automobilista que arribi, 
ja que per entrar al poble han de fer el stop.

Al primer cotxe que arriba li preguntem. El xofer diu que sí, que en vénen tres 
caminant.  Aquests  tres  poden  ser  el  Marcel,  el  Màrius  i  el  Simó  després  d'haver 
recuperat la màquina fotogràfica dels Tous. Però, i el Pau? Què se n'ha fet d'ell?

El Rafel se'n torna cap a la plaça de l'Església. En el primer bar que pregunta 
ningú l'ha vist. En girar-se es troba, de sobte, davant del Pau. Quina sorpresa! Que t'ha 
passat! On t'havies ficat!,  li pregunta el Rafel. El Pau li explica que ja fa molta estona 
que és aquí. Mentre reposava i agafava aigua en el darrer quilòmetre; un matrimoni, que 
havia  parat amb el  seu cotxe també a l'esmentada font,  li  van oferir  l'oportunitat  de 
portar-lo  amb  el  vehicle  fins  a  Prades;  cosa  que  el  Pau,  donades  les  doloroses 
circumstàncies, no ho va rebutjar pas. Aquest és el motiu pel qual ningú l'havia vist 
arribar a peu. 

De seguida es va trobar amb el Paco de Reus, gran amic i company de moltes 
excursions, que ha vingut amb cotxe acompanyat de la seva dona i un fill.

Després  de  prendre  la  cerveseta  han  decidit  anar  a  la  recerca  dels  seus 
companys i retrobar-los abans que arribessin a Prades. Però, el que no sabia el Pau és 
que l'apartament de la Maria Antònia és als afores del poble, zona Oest, per la qual 
cosa no ens calia arribar fins al centre. Així, doncs, quan hem deixat el camí a les 7,50 i 
ens hem desviat cap a la urbanització Prades cota 1.OOO, hem sortit de la ruta que 
seguia el Pau amb el seu company i família. Han seguit direcció a l'Abellera fins que 
s'han adonat de les nostres petjades i han retornat a Prades.

Després de la normal alegria d'haver recuperat el Pau anem a l'apartament amb 
el cotxe del Paco. El Pau té els peus abufollats i  el seu estat per caminar és crític. 
Confiem, però,  que tal  vegada,  amb el  repòs de la  nit  pugui  continuar,  demà, amb 
nosaltres.

En arribar a l'apartament de la Maria Antònia el Pau se'n va directament a la 
dutxa. Els Bea i el Figueras ja ho han fet i són a punt per anar a sopar.

Parlem plegats amb el Paco de Reus i li  comentem algunes incidències de la 
jornada que solen ser les més destacades. El  Paco és un home molt animat i  molt 
inquiet en activitats esportives. Ens fa saber algunes com, per exemple, que ha fet cinc 
maratons en tan sols set mesos i que s'està preparant per participar en una cursa de 
fons de Cauterets al pic del Vinyamal.

Mentre, esperem que el Pau s'acabi de mudar.
9,05 - Arriben, en aquesta hora, el  Marcel,  el  Màrius i  el  Simó a Prades davant de 
l'hostal Espasa. El Simó s'encamina, tot seguit, cap a l'apartament on l'esperem.

En  arribar-hi,  el  Simó  ens  explica  que  han  fet  els  darrers  quilòmetres  per 
carretera per guanyar temps. S'ha pogut rescatar sortosament la màquina de retratar a 
la font del Roure, damunt d'una pedra on l'havia deixat el Màrius. El pobre Màrius ha 
hagut de caminar 6 km. més.

Mentre el Simó es dutxa i es canvia de roba tots van relliscant, xino-xano, cap a 
l'hostal Espasa. El Rafel l'espera perquè té la clau de l'apartament.
9,40 - El Simó i el Rafel s'encaminen amb força gana cap a l'hostal a sopar.
9,45 - Som tots plegats a taula. Es respira un ambient de satisfacció a causa de la bona 
execució  d'aquesta  primera  etapa,  malgrat  la  repetició  de  quilòmetres  a  càrrec  del 
Màrius i el calvari peuer del "tiet" Pau. Soparà amb nosaltres l'animat amic del Pau, el 
Paco, acompanyat de la seva dona i un dels seus fills. Ens ensenya unes fotografies del 
cim del Montard.
9,49 - El Pau ens anuncia a tots que, donat el lamentable estat en què es troben els 
seus peus, demà no caminarà amb nosaltres, però, no obstant això, no ens abandonarà 



pas. Ha pensat que després de sopar retornarà a dormir a Tarragona amb el cotxe del 
seu amic Paco. L'endemà tornarà al nostre encontre i  ens seguirà amb el seu propi 
cotxe, dos o tres dies aproximadament, fins que els seus peus puguin tornar a caminar 
altre cop. Així, doncs, accidentalment, podrem gaudir d'un improvisat cotxe seguidor.

El  Màrius comenta que,  per  culpa de la  recuperació  de la  seva màquina  de 
retratar, ha caminat 1 hora i 3/4 de més.
10,00 - Comencem a sopar. Ens serveixen l'amanida. Passats uns minuts ens porten 
l'escudella. Seguidament podem triar entre costelles de corder, conill o llonganissa amb 
patates. De postres podem escollir d'entre ametlles torrades, crema cremada, pinya o 
préssec amb almívar. Tot aquest abundós sopar ha estat regat amb un bon vi i alguna 
que altra aigua mineral.

Fem una estona de sobretaula tot prenent cafès i altres barreges. L'amic Paco 
ens comenta que ha estat a la marató de Munic i que anirà aviat a la de Nova York. Ens 
confessa que hi ha una fórmula secreta per millorar la marca, que consisteix en menjar-
se un plat d'espaguetis i beure's un litre de cervesa abans de la marató, la qual cosa ja li 
ha donat bon resultat.
11,19 - Donem per acabada la sobretaula i paguem la factura del sopar que ens hem 
cruspit amb tanta gana. El menú ens ha costat 1.000 ptes. per barba. Els cafès i similars 
són invitació del Sr. Paco Martínez, l'amic del "tiet" Pau.
11,23 -  Abandonem el  restaurant  i  sortim al  carrer.  Des d'un cotxe, que ha acabat 
d'arribar, un dels ocupants surt i demana pel metge de la vila. El Simó els contesta: aquí 
tots estem sans! L'home, desconcertat per la resposta i no gaire content, torna al cotxe i 
toquen el dos.

Ens acomiadem del "tiet" Pau i del Paco i família que retornen amb el cotxe cap a 
Tarragona i Reus. Al Pau li diem, tan sols, fins demà. El Marcel i son fill Màrius dormiran 
aquí mateix, a l'hostal Espasa.
11,25 - Marxem cap a l'apartament de la M. Antònia, el Simó, el David i el Joan Bea, el 
Joan Figueras i el Rafel.
11,35 - Som defora l'apartament i  tornem a trobar el mateix cotxe que era a l'hostal 
Espasa. Podem adonar-nos com porten un xicot jove ferit a la part posterior del vehicle. 
Segueixen demanant un metge. El Rafel els indica que davant dels apartaments hi ha el 
xalet del farmacèutic. Després de prémer el timbre apareix el farmacèutic i els indica 
l'adreça del metge, però, aquests responen que ja hi han estat i no hi havia ningú. Com 
a solució d'emergència els indica el domicili del practicant i cap allà s'encaminen, amb el 
cotxe,  ràpidament.  Els  hem  vist  preocupats  i  molt  neguitosos  pel  seu  company 
accidentat, però, suposem que tot acabarà bé amb uns punts de sutura a la ferida i una 
injecció contra la infecció.
11,40 - Entrem per fi a l'apartament de la M. Antònia, ens distribuïm per les habitacions i 
ens preparem per  anar  a dormir,  que ja en tenim moltes ganes i  demà ens tocarà 
matinar. Aprofitarem el sac de dormir i així no caldrà desfer els llits. No obstant això, 
com que la temperatura és bona i no fa gens de fred, no caldrà ni ficar-nos al sac. El 
Rafel es pren una cervesa de la M. Antònia abans de gitar-se.
12,00 -  És hora de descansar.  Hem quedat  per  marxar demà a 2/4 de 7.  Bona nit 
campions! Bona nit Prades! 



DIA 2 DE JULIOL   PRADES-LES BORGES BLANQUES   32 km.

5,30 - Ens anem despertant els que som a l'apartament de la M. Antònia. Un a un anem 
passant pel lavabo i ens preparem per a la segona jornada. Hem descansat poques 
hores, però, han estat ben aprofitades perquè hem dormit com a troncs. El Rafel retira 
del celobert la roba estesa ahir al vespre.

Abans d'anar al lavabo, el Rafel, deix els punys de la samarreta, que va rentar 
ahir, sobre la bombeta encesa del llum de la tauleta de nit perquè s'acabessin d'eixugar. 
Per sort, el Simó, company d'habitació, se n'adona ràpidament del fum que surt de la 
làmpada i estira ràpidament la samarreta. Quan el Rafel torna a l'habitació es troba amb 
un munt de fum i dos forats grossos als punys.
6,20 - El Joan Figueras busca llet per la cuina per prendre-se'n un got abans de marxar. 
Li agrada molt la llet, de bon matí el posa en forma. El Simó és el primer en marxar cap 
a l'hostal Espasa. El Bea i el Figueras deixaran el seu sac de dormir a l'apartament, ja 
que no pensen utilitzar-lo més durant la travessera. En acabar la llarga caminada el 
recolliran a Tarragona una vegada la M. Antònia els hagi dut al gimnàs del Ceron.
6,40 - Marxen cap a l'hostal Espasa el David i el Joan Bea, el J. Figueras i el Rafel que 
tanca l'apartament i  es queda amb la clau tal com va acordar amb la M. Antònia. El 
Rafel pren la tovallola que va utilitzar anit, ja que la seva se la va oblidar a Tarragona. 
Pensa beneir-la a Lorda. El Joan Bea, en canvi, l'ha deixada estesa al celobert. Anem 
caminant, per última vegada, pel carrer de l'Abellera cap al centre de Prades. El cel és 
clar amb pocs núvols i molt fins. S'endevina que serà, també, un dia molt calorós. En 
aquestes hores del matí no hi ha ningú pel carrer, tan sols les orenetes.
6,47 - Ens reunim tots plegats a la terrassa de l'hostal Espasa. A partir d'avui l'itinerari 
serà  més difícil  ja que no seguirem cap ruta  marcada,  ni  de G.R.  ni  de  P.R.  Ens 
auxiliarem amb la guia de Reus a Lurdes confeccionada pel Dr. Enric Aguadé. També 
ens ajudarem amb mapes del Servei Geogràfic de l'Exèrcit, escala 1/50.000, on tenim 
marcada la ruta per l'autor de la guia abans esmentada. A més a més, confiem amb la 
memòria del Marcel Tous que ja va realitzar la caminada l'any 1981. Esperem, doncs, 
tenir èxit en aquesta petita aventura. L'única etapa que coneixíem ben bé era la d'ahir, 
que ja l'havíem assajat més d'una vegada. Veiem arribar el cotxe de línia, tan sols hi 
pugen dos viatgers.
6,48 - Arranquem. El Marcel camina només amb bossa de costat, la resta d’equipatge li 
recollirà el “tiet” Pau. Entrem a la plaça porxada. Sortim de Prades pel portal del Nord, al 
final del carrer de Sant Antoni. Passem el barranc de la Font per un pontet. A l'altra 
banda el camí es bifurca, cal anar cap a l'esquerra, el de la dreta és el G.R.-7-1 que ens 
portaria a Montblanc. Aviat deixarem les darreres edificacions i passarem entre conreus 
i hortes.
6,56 - Trobem dues granges a tocar i  girem, tot seguit,  cap a la dreta a frec de la 
primera, passant pel costat d'una gossa i quatre cadells. De seguida ens adonem que 
no anem bé i aprofitem la presència d'un pagès jove per demanar-li informació. Es cert 
que ens hem equivocat  i  hem tombat massa aviat,  s'havia  d'haver  passat  les dues 
granges i girar, després, tal com indica la guia. Continuem per un camp de pereres.
7,03 - Tenim un gran cirerer a la vora del camí ple de cireres. Són de raça petita o és 
que s'han desenvolupat poc per manca d'aigua. El Figueras, el Màrius i  el Simó les 
tasten.
7,10 - Apunta el Sol per damunt de les muntanyes. El dia és clar.
7,13 - El camí és, ara, empedrat amb blocs de granit. Són les restes d'una via romana.
7,15 - El camí s'embrossa molt.
7,18 - Coll del Rossinyol (1.020 m.) El camí va per una preciosa arbreda mixta. A la 



dreta tenim avellaners. El Màrius dispara la màquina de retratar.
S'ajunta un camí per l'esquerra. Anem baixant tot fent alguna ziga-zaga. Passem 

conreus d'avellaners.
7,27 - Bifurcació. Hi ha una gran alzina. Anem cap a l'esquerra guiats pel Figueras.
7,30 - Caminem per dins del bosc.
7,34 - Sortim a conreus i arribem a un camí travesser al final de la baixada. Decidim 
girar cap a l'esquerra direcció Oest. El Simó diu que el camí que continua a la nostra 
dreta tomba cap a l'Est. Segons la guia del Dr. Aguadé hem de deixar el camí principal i 
anar cap a l'esquerra per un camí menys fressat que passa pel davant d'unes alzines. El 
principal, que hem deixat, és en realitat l'antiga via romana que veníem seguint des dels 
voltants de l'estació repetidora de la Mussara. No interessa seguir-la perquè aviat fa cap 
a la carretera, cosa que evitem passant pel camí de l'esquerra.

El camí, ara, gairebé planeja en direcció a una plantada de xops, que queden a 
la dreta del camí. Passem a gual el barranc de la Cucurulla i seguim uns cent metres 
paral·lels al curs de l'aigua en direcció Oest. Tot seguit el camí puja cap a la dreta.
7,38 - Trobem una bifurcació. Seguim cap a l'esquerra que és més fressat. Passem per 
una zona de castanyers centenaris. A continuació ve una forta pujada.
7,43 - Trobem un pagès embotit en una faixa negra i en un barret de palla. Li expliquem 
la nostra odissea i no sap, ben bé, si creure'ns. Lluu el Sol.
7,47 - El camí planeja. Tenim al nostre costat conreus d'avellaners i  algun que altre 
oliver.
7,50 - Se'ns ajunta un camí per l'esquerra. Seguim recte.
7,54  -  El  Bea  s'exclama:  mireu,  el  Montsant!  Veritablement,  s'albira  per  la  banda 
d'Ulldemolins. El camí puja, ara, suau.
7,57 - Coll del Pubill. Final de la suau, però llarga pujada. El camí tomba a la dreta. El 
deixem i baixem al recte, direcció Nord, per un altre camí, pedregós, entre alzines. Hi ha 
una marca blanca de les que va posar el Dr. Enric Aguadé quan va recórrer l'itinerari 
l'última vegada, ara, farà sis anys.
8,03 -  Passem a gual  el  barranc de Mataró i  tombem cap a l'esquerra.  Hi  ha més 
marques blanques. El camí torna a pujar. El Marcel ens filma.
8,08 - Podem veure una gran tallada d'alzines.
8,11 - Passem per una zona rocosa.
8,15 - Final de la pujada. Collet dels Closos. A l'Oest seguim albirant l'eremítica serra 
del Montsant. El Bea ens fa una diapositiva. Al Nord tenim la serra de la Llena, accident 
geogràfic que delimita les províncies de Tarragona i Lleida. Al més amunt de la serra hi 
ha una torre de telecomunicacions.
8,17 - Continuem. El Marcel ens filma el començament de la baixada. En fer el primer 
retomb podem veure ja el poble de Vilanova de Prades, construït al recer de la serra de 
la  Llena.  El  paratge  sembla  tret  d'un  diorama de pessebre.  A mitja baixada parem 
perquè el J. Bea i el Màrius puguin fer diapositives. Tot seguit continuem la davallada 
cap a Vilanova de Prades.
8,30 - El rellotge del campanar de l'església toca els 2/4.
8,31 - Empalmem en un camí carreter, de pendent suau, que ve per la nostra esquerra. 
El seguim en direcció al poble. Un pagès amb el tractor hi circula en sentit contrari.
8,34 - Font Vella de Vilanova de Prades a uns cent metres de la població. Omplim les 
cantimplores d'aigua.
8,40 - Seguim pel camí fins que aquest es bifurca, llavors anem recte al poble. El cel és 
clar i quasi no hi ha núvols. El Marcel saluda dues dones que són als rentadors. Pugem 
al poble per un camí encimentat, de fort pendent, a tocar les primeres cases.
8,44 - Som a Vilanova de Prades, els carrers són molt costeruts. Intuïtivament anem cap 
a la part més cèntrica de la vila.



El nom de Vilanova li ve del nom romà "Ad Novas", situada a l'itinerari de la via 
romana, "ruta de seguretat", entre Tàrraco i Ilerda. Té un interès especial la recol·lecció 
de tòfones amb un total de 2.500 quilos per temporada.
8,47 - Ens trobem davant de la Casa Consistorial. A uns 10 metres hi ha una botiga de 
queviures  que  és  tancada,  però,  preguntant  ens  assabentem  que,  si  avisem  la 
mestressa,  ens la  obrirà.  El  domicili  i  la  botiga  són al  mateix edifici.  No hi  ha cap 
problema  i,  un  cop  oberta,  comprem.  El  Rafel  voldria  vi,  però  no  en  venen  pas 
d'embotellat. No obstant això, en pot aconseguir mig litre de dins un carretell i li és servit 
en una ampolla de refresc.
9,03 - Una vegada hem comprat tots, seguim i  pugem cap a la plaça de l'Església. 
Esmorzarem en una bonica placeta amb moreres i hi ha bancs de fusta. El recinte es diu 
la Closa i es troba tocant a la façana Est de l'església d'estil  barroc dedicada a Sant 
Salvador.

Esmorzem de bocata que portem de l'hostal Espasa de Prades. El vi negre que 
ha comprat el Rafel té un regust a vinagre. Després d'haver fet dos traguets creu que li 
sentarà malament i rega una de les moreres.

S'està molt bé en aquest poble, però, hem de continuar. A partir d'ara esperem 
sentir més la calor, ja que amb la panxa plena tindrem més combustió.
9,32 - Reemprenem la caminada i tirem amunt direcció Nord, cap a la serra. Al més 
amunt arrenca un camí entre dues parets, tot i que dóna la impressió, a primera vista, 
que sigui  un cul  de sac. La sendera és rocosa i  s'enlaira  ràpidament tot  fent  ziga-
zagues.
9,41 -  Som en un pla  davant  de la  serra.  Tombem rumb Est  passant  uns conreus 
d'ametllers. Passades unes alzines el camí enfila recte, perpendicularment, a la serra de 
la  Llena.  Hi  anem pujant.  Veiem la  torre  de telecomunicacions molt  a prop.  El  Bea 
comenta: sembla un gegant amb orelles!

A mitja pujada ens parem. El Figueras, que ens guia, diu que no anem bé. No 
obstant això, continuem amunt. Una marca blanca, més endavant, ens confirma que no 
anem pas errats.

Sota nostre veiem el poble de Vilanova de Prades, que hem deixat enrera, i més 
a l'Est l'ermita de Sant Antoni. També s'albira, entremig, un edifici que podrien ser les 
escoles.
9,51 - El camí passa per una balma.
9,55 - La sendera és, ara, poc fressada. Seguim pujant i el sender torna a ser més batut. 
Ens trobem, de seguida, dalt de la serra on, sorprenentment, hi passa una pista. Tenim 
una preciosa miranda. Guaitem al Nord i podem veure l'extens Pla de les Garrigues. 
Albirem el Vilosell, Vallclara, l'Albi i Vinaixa com a poblacions més properes. A la nostra 
esquerra tenim la torre de comunicacions.
10,02 - Després d'haver-nos delectat  amb l'esplèndida panoràmica continuem per la 
pista, rumb Est, caminant per la carena.
10,07 - Parem quan la pista tomba cap a l'esquerra. El Marcel llegeix la guia on diu que 
no l'havíem d'agafar,  però,  tampoc cal  anar  al  Tossal  del  Quico,  que tenim a pocs 
metres a l'Est. Ens cal retallar camí.

Deixem la pista i davallem per un sender a la dreta que torna, tot seguit, a la 
mateixa pista. Hi caminem tot baixant. El Tossal del Quico l'anem deixant a mà dreta. 
Més avant la pista s'endinsa al bosc.
10,14 - El Simó ens mostra l'inici d'un sender a la dreta, que s'enfila en sentit oposat al 
nostre. Podria ser el baixador del Tossal del Quico, ens comenta. Seguim davallant per 
la pista.
10,21 - Som en un retomb on la pista gira fort cap a la dreta i segueix davallant fent 
grans ziga-zagues. Aquí la deixem per seguir,  a l'esquerra,  un camí de bast.  Hi  ha 



marca blanca.
Anem baixant a tocar el tallat rocós de la serra. El camí es torna pedregós.

10,37 - Voregem la serra i  anem perdent alçada tot fent amplis retombs. Albirem el 
Vilosell, ja ben a prop. També podem veure el poble de Vallclara.
10,53 - Final de la baixada. Som a baix al pla. Trobem conreus de vinya i ametllers. Al 
fons  tenim el  poble  del  Vilosell  que ens serveix  com a  punt  de  referència,  ja que 
l'itinerari  passa  pel  poble.  Connectem  amb  la  pista  perpendicularment,  girem  a 
l'esquerra i hi caminem.
10,55 - Fem una parada per descansar a l'ombra dels quatre pins que es troben prop 
d'un maset de pedra, que té la teulada de terra. Ens sentim les plantes dels peus força 
dolorides per culpa de la darrera baixada que ha estat molt pedregosa. Aprofitem el 
descans per beure aigua i fer un mos. Una roda de cable elèctric ens fa d'improvisada 
taula.
11,14 - S'hi està molt bé i ens agradaria reposar més estona, però hem de continuar 
perquè el temps no es pot aturar pas i hem de complir l'horari previst.
11,16 - Arranquem i seguim pel camí, rumb Nord, cap el Vilosell. La ruta és, ara, plana i 
anem entre conreus.
11,21 - Placeta on hi ha sis pins i una taula feta de lloses, a la nostra esquerra.
11,24 - Una altra placeta dins d'un pinar amb una altra taula feta de lloses. Un camí 
marxa cap a la dreta. Nosaltres seguim, recte, pel camí principal.
11,27 - Deixem un camí a la dreta que s'endinsa en un bosquet.
11,29 - Passem, ara, entre camps de sembrat.
11,31 - Hem de deixar passar una segadora mecànica que ve en sentit contrari.
11,32 - Intersecció  de tres camins. Seguim, recte,  cap el  Vilosell,  que tenim davant 
nostre. Anem trencant per diversos caminets fins que n'agafem un que s'enfila recte cap 
al poble. Tenim un marge de pedra a la banda dreta.

Girant la vista enrere veiem l'elegant serra de la Llena i el punt on hem estat 
guaitant nosaltres a les 10,00, vora l'antena de telecomunicacions.
11,39 - Anem trobant masos abans d'entrar al poble.
11,42 - Entrem al poble del Vilosell per la plaça de Sant Sebastià i centre de la població. 
Ens trobem a la comarca de les Garrigues. La plaça de Sant Sebastià, que li dóna el 
nom la bonica capella del segle XVIII, és una plaça de generoses dimensions envoltada 
d'arbres (plàtans). Al centre destaca una original font que ha estat motiu de polèmiques, 
a favor i en contra. Es una font que ha estat creada amb una senzillesa de línies i de 
volums cúbics, encara que, no gens pràctica per beure aigua.

Hi ha també, a la plaça, un parc infantil i; en un extrem, 30 cm. afonada, la pista 
de ball d'estiu.

Podem refrescar-nos en un bar que hi ha a la mateixa plaça. El Simó es fa fer 
una foto a la singular font, que l'ha fascinat. El Figueras i el Simó parlen amb un dels 
vells que hi ha per la plaça. Podem veure els jubilats com fan la tertúlia del "si-no-fós" o, 
com es recreen fent vida contemplativa asseguts als bancs. Podem nosaltres, també, 
seure en un dels bancs i descansar tot prenent la fresca. El dia és calorós i s'agraeix 
una bona ombra.
12,10 - Arriba el Pau! Baixa del cotxe tot coix i ens explica que, ahir en arribar a casa, 
es va rebentar les butllofes dels peus i que li  va sortir una sangada. Estem contents 
d'haver-lo trobat. Li comentem el dur camí, ple de pedres, que hem hagut de caminar de 
la serra fins aquí. El Pau ens invita a deixar les motxilles al seu cotxe per estalviar-no 
pes i,  com que arribarà més aviat al poble de l'Albi,  encarregarà el dinar per a tots; 
mentre, nosaltres hi farem cap tot xino-xano.
12,18 - Continuem. Ens acomiadem del "tiet" Pau fins a l'Albi. El Simó i el Rafel han 
preferit continuar amb motxilla. El Joan Bea comenta convençut d’ell mateix: jo he vingut 



a caminar i si em puc treure pes del damunt, millor!
Després d'informar-nos, seguim pel Raval de l'Albi i saludem unes persones que 

fan petar la xerrada asseguts en cadires a la fresca. Quan se n'assabenten que anem a 
Lorda al·lucinen i, una d'elles, ens diu: si hi arribeu, ja teniu el Cel guanyat!
12,23 - Placeta de la Creu. Tot seguit som als afores del poble i agafem el camí vell de 
l'Albi,  direcció  Nord.  Una dona  ens  pregunta  si  anem al  campament.  Ens quedem 
sorpresos perquè desconeixem que n'hi hagi algun per aquí. De totes maneres, en deu 
haver  algun  perquè  ja  és  la  tercera  vegada  que  ens  ho  pregunten.  Seguim,  ara, 
caminant entre conreus.
12,29 - Som en una placeta, en una intersecció de camins, on hi ha una capelleta de la 
Mare de Déu de Montserrat. Ens hi retratem plegats. Seguim rumb N.O.
12,35 - Deixem un camí a l'esquerra amb un indicador que diu DISA. Seguim recte.
12,36 - Passem sota una línia elèctrica d'alta tensió.
12,39 - Bifurcació. Anem cap a la dreta. De seguida albirem el poble de l'Albi. Caminem 
adreçats al Nord i fem una curta davallada.
12,42 - Passem sota una altra línia d'alta tensió i seguim la línia elèctrica que va del 
Vilosell a l'Albi.

El Bea perd el barret en una forta ràfega de vent. No obstant això, té sort perquè 
li vola en cercle i pot tornar-lo a recuperar.
12,45 - Bifurcació. Tirem cap a la dreta seguint la línia elèctrica. Anem baixant.
12,50 - Parem un moment per consultar la guia. Encara no hem arribat al fons de la vall. 
Seguim.
12,51 - Traspassem una línia elèctrica d'alta tensió. Voltem en rodó i fem cap a uns 
conreus  on  hi  ha  un  home dalt  d'un  tractor  i  un  altre,  peu  a  terra,  sulfatant.  Els 
preguntem si  anem bé  per  anar  a  l'Albi.  Ens  indiquen  el  camí  que  és  una  mica 
embolicat.  Aquest  camí  fa  dos  canvis  de  sentit  i  travessa,  dues  vegades,  la  línia 
elèctrica, per enfilar definitivament la direcció Nord tot continuant la línia elèctrica; que 
queda,  ara,  a  la  nostra  esquerra.  Vola  una  mica  de  fresca,  la  qual  cosa  és  molt 
reconfortant en un dia tan xafogós.
11,04 - Baixem al fons de la vall on s'ajunten altres camins. Hi ha sembrats. Travessem 
la vall perpendicularment i pugem lleugerament, cap a l'esquerra, en direcció a l'Albi.
1,07 - Final de la pujada. A l'esquerra tenim una bonica casa; però, en canvi, el garatge 
és lleig. Tot seguit, una granja ha estat construïda a nivell  per sota del camí. Al fons 
albirem el castell i el campanar de l'església de l'Albi.
1,11  -  A mà esquerra  tenim una  casa  molt  elegant,  tota,  en  conjunt,  és  moderna. 
Saludem un home que és a fora i que deu viure en aquesta casa. Ens aconsella que no 
caminem a l'hora de la calor. La seva dona és de Prades.

Segons la guia del Dr. Aguadé els camps d'avellaners que veiem, ara i aquí, són 
els últims dintre de la nostra ruta. El clima boirós, durant l'hivern, de la depressió de 
l'Urgell no fa possible conrear-los.
1,19 - Entronquem en un camí que va a una casa gran blanca, a la nostra esquerra. Hi 
caminem cap a la dreta, tot pujant. El Marcel ens anuncia que ens trobem a la meitat de 
l'etapa d'avui. Fa molta calor i el Màrius es treu la samarreta.
1,22 - Som en una placeta a la qual arriben cinc camins. Una petita vall ens separa del 
poble. Anem cap a l'esquerra tot planejant pel camí que voreja la línia elèctrica. L'Albi el 
tenim quasi a tocar. El David li fa una diapositiva. El Simó diu que es dinaria ben fresc a 
dalt  el  campanar.  Sentim unes olors fortes de granja i  el  Figueras comenta amb to 
humorístic: són de "Varon Dandy"!
1,28 - Anem cap al poble pel extrem Oest, a frec de l'ermita de Sant Cosme i Sant 
Damià, pel passeig guarnit de grans arbres plataners que donen força ombra. Moments 
abans d'entrar-hi,  junt al  pontet  que salva  la  riera,  preguntem pel  carrer  Major que 



anomena la guia. El tenim davant nostre! Hi caminem. El Marcel filma l'entrada a la vila. 
Sento una sana enveja de tothom que pot estar a resguard del Sol, però, no ho canvio 
pas per la felicitat i llibertat que sento caminant.

Si s'admet la identificació de l'Albi com l'Albium citat al Liber feudorum maior, el 
1178 aquest lloc era ja habitat.

Som en una plaça amb porxos anomenada de la Vellesa, curiós topònim que 
s'identifica amb la concurrència de vells que l'omplen. Preguntem pel restaurant on ens 
espera el Pau. Seguim la ruta més fàcil d'entendre: carrer de l'Abeurador i avinguda de 
Catalunya. Deixem a l'esquerra el carrer Mn. Anton que haurem d'agafar després de 
dinar.
1,38 - Som a la travessera a l'extrem Est de la població. Dintre del bar del Casal ens 
espera el  Pau. Per  la  televisió  estant  donant  el  programa, què vol  veure? de Pere 
Tàpies. Fora, a l'altra banda del carrer, hi ha el restaurant can Fermín on el "tiet" Pau ha 
avisat de la nostra arribada i ha reservat lloc per dinar.
1,45 - Som tots dins del restaurant del Fermín. Ens endrecem primer al lavabo i fem cap 
a taula. Dinarem de menú. Hi ha, de primer, amanida; després macarrons i, de tercer, 
carn  de  corder,  llom  o  llonganissa  amb  patates  fregides.  El  Màrius  demana  la 
llonganissa quasi crua, el Rafel la prefereix ben passada i el Marcel no la vol ni crua ni 
passada. Tres gustos per a, tan sols, una sola cosa!

S'hi  està  molt  fresc  dins  del  menjador.  Tenim altres  comensals  que ens fan 
companyia,  però,  la  meitat  de  la  sala  l'ocupem nosaltres.  Mentre  esperem, prenem 
begudes fresques. Al Simó li ha agafat el Sol a les orelles. Hi ha bon humor a taula, 
estem contents d'haver arribat fins aquí sense cap contratemps i això ens dóna molta 
moral per continuar. S’expliquen anècdotes i algun que altre xiste. La parada de dinar és 
sempre agradable per la seva durada, a la vegada que es gaudeix d'un reconfortant 
descans.
2,04 - Comencem a dinar. No decau en cap moment les ganes de parlar entre nosaltres 
i amb la noia que ens serveix, que es diu Pilar.
2,54 - Tot esperant les postres el J. Bea fa una diapositiva del lloc.
2,57 - Ens porten les postres: gelats, flam, ametlles i un te per al Màrius.
3,32 - Prenem cafès i similars. Fem una animada sobretaula. No portem pas cap pressa 
perquè fa molt de Sol defora. El Simó i el Màrius volen fer una petita migdiada al carrer, 
però ho deixen córrer perquè fa molt de ressol.
4,05 - Ja va sent hora de pensar de reemprendre la marxa i passem comptes de tot el 
que hem pres.
4,11 - Abandonem el restaurant de can Fermín. El Sol s'ha amagat. Podem continuar 
deixant tot el que no necessitem al cotxe del Pau. Som uns oportunistes!
4,15 - Reemprenem la  caminada. Ens acomiadem del  generós "tiet"  Pau fins dintre 
d'unes quatre hores, aproximadament el  que ens costarà d'arribar  fins a les Borges 
Blanques.

Reculem per l'avinguda de Catalunya a agafar el carrer de Mossèn Anton i en un 
rètol hi diu: benvinguts a l'Albi. Per a nosaltres, en canvi, ens hi diria més un: adéu-siau i 
bon viatge! Passem a frec de la cooperativa.
4,21  -  Una  segadora  mecànica,  aparcada  al  carrer,  té  un  para-sol  de  platja  que 
resguarda el seient del conductor. Es un fet graciós i pintoresc per recordar, que obliga 
el Marcel a tirar mà de la filmadora. També, es fan diapositives.
4,24 - Continuem la caminada. Som en una intersecció i seguim direcció a Cervià per 
carretera.
4,28 - Tenim l'entrada a l'autopista A-2 a mà dreta. Seguim com si anéssim a Cervià. El 
Sol continua tapat per un núvol negre, la qual cosa fa que es camini millor, de moment.
4,32 - Tenim un camí a l'esquerra que retorna a l'Albi. Tot seguit deixem la carretera i 



agafem un camí a la dreta que ens apropa a l'autopista.
4,37 - Bifurcació.  Seguim el  de la dreta que baixa. Caminem paral·lels  a l'autopista 
direcció N.O. Anem pel camí de servitud. Una tanca ens separa de la via ràpida.
4,47  -  Anem saludant  els  autocars  i  cotxes  que  transiten  per  l'autopista.  Els  seus 
passatgers corresponen a la nostra salutació.
4,49 - Ens separem de l'autopista, per uns moments, en direcció Oest per acostar-nos-hi 
de nou.
5,01 - Passem sota l'autopista i, a l'altra banda, anem cap a l'esquerra seguint el camí, 
rumb N.O. Anem tocant  la  tanca que delimita  la  propietat  de l'autopista.  A la  dreta 
deixem un camí que agafa direcció N.E.

Lluu el Sol. El Màrius escolta la ràdio amb auriculars tot connectant-se amb el 
món de discoteca.
5,11 - Bifurcació. Deixem el camí de servitud de l'autopista i anem pel camí carreter que 
baixa cap a la dreta. Ens separem del traçat de l'autopista. Fa molta calor i ho acusem 
bastant. Caminem entre conreus d'ametllers i olivers.
5,16 - Anem, ara, entre camps de sembrat.
5,19 - El Rafel es tira aigua al cap per combatre la forta assolellada.
5,21 - El Marcel ens filma caminant per la calorosa i pelada vall. El Simó es posa a 
córrer pels sembrats, igual li ha afectat el Sol.
5,24 - Parem per aprofitar l'ombra d'una petita alzina aïllada. Uns metres més endavant, 
veiem com el  Simó i  el  David  s'han  instal·lat  en  un  maset  que  han  trobat  obert. 
Aprofitem aquest  regal  de la  Providència  i  anem tots  cap allí.  Es un mas molt  ben 
conservat, el terra és enrajolat i les parets encimentades. Hi ha una taula, un banc i un 
foc  a terra  en un petit  apartat.  Hi  descansem plàcidament,  tot  i  que bevem l'aigua 
calenta. Mai no m'havia succeït un fet com aquest, sembla que t'estiguis bevent una 
tassa de brou.
5,38 - Molt a pesar nostre, abandonem l'acollidor maset que, gràcies a que té la clau 
posada al  pany,  hi  hem pogut  entrar.  Continuem direcció  N.O. Ens adonem que el 
maset té una altra estança inferior tot aprofitant el desnivell natural del terreny.

Seguim caminant pel pla de l'ampla vall de les Comes de Vinaixa.
5,45 - La creuem i passem a l'altra banda vorejant conreus d'ametllers, on trobem un 
camí carreter que seguim; agafant, de nou, la ruta N.O.

A l'esquerra tenim conreus de sembrats i, a mà dreta, l'elevació del serrat que 
delimita la vall.
5,48 - A la banda esquerra veiem, ara, un petit conreu de vinya on s'hi alça un maset de 
dues plantes.

El camí és pla i  els camps de cereals, que són majoria, es van alternant amb 
camps d'ametllers, olivers i moresc. La xafogor continua.
6,09 - El camí torna a creuar la coma i canviem de vessant, altre cop.

Aquesta vall infernal és llarguíssima i ja comencem a estar-ne tips. Sembla que 
no s'acabi mai, és difícil d'apreciar quan en sortirem. La calda que es respira ens la fa, 
encara, més antipàtica.

El Rafel estira, ara, la marxa. Té moltes ganes de liquidar, d'una vegada, aquesta 
monòtona comella. Anem trobant masos aïllats.
6,16 - Ens distreu un conill que travessa el camí dues vegades.
6,20 - Tenim un corral, a la dreta, construït amb paret de forma de portell perquè l'aire 
circuli per l'interior. De no ser així, s'hi podria coure pa. No afluixa gens la calor i ens bull 
el cap.
6,29 - Fem una parada en una mica d'ombra, que s'ha d'aprofitar.
6,45  -  Continuem  la  caminada  que  s'està  fent  bastant  pesada.  No  obstant  això, 
s'endevina ja el final de la interminable vall.



6,47 - Camp d'arbres fruiters a la dreta, són pereres i gaudeixen del sistema de reg gota 
a gota; sentim la bomba de l'aigua com funciona. El Marcel filma la marxa.
6,57 - El camí passa, ara, entre una altra classe d'arbres fruiters; són presseguers, diu 
el Marcel. A continuació passem conreus d'ametllers i algun que altre camp de sembrat.
7,02 - A mà dreta, tocant al camí, tenim una gran casa amb piscina. Més endins hi ha 
més cases. Seguim la ruta gairebé N.O. 
7,08 - Ens avança un cotxe. A la dreta hi  ha un accés a una bonica casa i  a unes 
granges.  Tenim una estació  transformadora  a  mà dreta.  Tot  seguit  albirem, davant 
nostre,  les  Borges  Blanques,  final  del  recorregut  d'avui.  La  visió  de  la  ciutat  ens 
esperona. Per fi, veiem clara la cloenda d'aquesta segona etapa.
7,12 - El camí passa entre conreus d'olivers i d'ametllers.
7,14 - Passa un cotxe en sentit contrari.  Ens saluda el xofer. Podem apreciar que el 
camí que seguim va recte cap a les Borges Blanques.
7,17 -  Arribem a la  carretera  de Cervià  a  les  Borges.  La traspassem i  descansem 
asseguts a la cuneta. El Marcel ens filma. En aquest indret travessa un oleoducte. Ara, 
filma el Màrius. Bevem aigua de la que portem. Està feta caldo! Hom diu: Avui pixarem 
calent!  Amb aquesta  aigua  es  poden  fer  infusions  d'herbes;  l'assolellada  que  hem 
suportat  tota la tarda, també l'han acusada les nostres cantimplores i  no tenim més 
aigua que aquesta.
7,26  -  Després  del  descans  reemprenem la  caminada  per  carretera  direcció  a  les 
Borges, que veiem al fons. Circulem per la nostra esquerra com uns correctes vianants.
7,36 - Ens ve a trobar el "tiet" Pau amb el seu cotxe. Ens alegra molt la seva presència i 
ens porta aigua fresca. Visca el Pau! En bevem tots. Que bona que està! Agafem, ara, 
les corresponents motxilles del cotxe perquè el Pau se n'ha d'anar cap a Lleida a recollir 
el seu fill que hi està estudiant.
7,41 - Una vegada ens hem saciat  bé d'aigua fresca continuem la caminada per la 
carretera. Diem adéu al "tiet" Pau. Aquesta aigua fresca ha estat una meravella i molt 
oportuna.

Anem trobant gent en sentit contrari que ve caminant des de les Borges. Aquest 
tram de carretera sembla més un passeig.
7,50 - Som davant de rètol anunciador de la ciutat de les Borges Blanques. El Marcel 
filma com ultrapassem el senyal  de trànsit  un darrere l'altre.  El Rafel  trenca la fila  i 
franqueja el rètol per sota. A l'altra banda de la carretera hi ha una sèquia o canal on hi 
corre l'aigua.
7,54 - Passem a frec de les primeres cases de les Borges Blanques. Es una zona 
residencial amb bonics xalets.
8,00 - Entrem al parc del Terrall on hi ha un bell estany. El J. Bea ens fa una diapositiva 
vora el monument que commemora el nomenament de la vila com "Ciutat Pubilla de la 
Sardana" l'any 1980. El parc del Terrall és la principal zona verda de la població i, a la 
vegada, centre d'activitats i d'esbarjo.

El  nom de  les  Borges  és  considerat  com un  equivalent  àrab  de  "torres"  i, 
Blanques, s'entén per la presència de pedreres de materials calcaris a la zona. Les 
Borges, segons decret de Pere III, el 1360 era un simple carrer de Lleida. Actualment és 
cap de municipi i cap comarcal de les Garrigues.
8,03 - Entrem al bar Versalles situat al  voltant del Terrall.  El Màrius ens ha fet una 
diapositiva abans d'entrar-hi. Aquí pensem resquitar-nos de tota la calor que hem passat 
aquesta  tarda.  Aprofitant  la  parada  telefonem  a  casa  i  els  assabentem  del  final 
d'aquesta segona etapa.

El Simó s'ha begut tres aigües de Vichy i el Rafel dues gerres de cervesa, la 
segona és invitació de la casa. El Simó vol aprofitar la fresca del carrer i surt defora. El 
Marcel i el Màrius van a comprar. Mentrestant, reposem i comentem la calor que hem 



patit  avui  i,  ben segur,  la  que patirem demà si  no canvia  la  climatologia;  cosa poc 
probable.
8,27 - Tornen al bar, el Marcel i son fill  Màrius. Marxem, plegats, ràpidament cap a la 
fonda  Salat  on  soparem i  dormirem.  Es  situada  als  afores  de  les  Borges,  vora  la 
carretera que va a Lleida, a uns 2 km. d'aquí. Hi anem caminant per la travessera.

El Marcel, el Màrius i el Simó fan cap a una botiga a comprar provisions. El Joan i 
el David Bea i el Figueras segueixen caminant. El Rafel troba un company de feina que 
viu aquí, es diu Peláez i va acompanyat de la seva dona. Ja tenien coneixement de la 
caminada i celebren que haguem arribat bé, encara que una mica cansats i suats.
8,37 - Seguim caminant carretera avall, direcció N.O. Deixem enrere la població.
8,40 - A l'esquerra tenim una benzinera.
8,42 - A la dreta, hi ha els tallers Prim i, a l'esquerra, la Cooperativa del Camp de Sant 
Isidre.

Caminem per la vora de la carretera N-240 per la nostra esquerra. Anem una 
mica distanciats els uns dels altres. Primer hi van els Bea i el Figueras; després, el 
Marcel i el Simó; i, tancant l'expedició, el Màrius i el Rafel.
8,49 - A la nostra esquerra tenim el garatge Borges, xapes València i Redmoble.
8,52 - A mà dreta hi ha ca l'Estradé, un rètol avisa de la perillositat dels seus gossos.
9,00 - El Màrius i el Rafel, que són els cuers, han arribat per fi al restaurant-fonda Salat, 
que es troba a la mateixa mà per on caminem. Coincidim, també, amb l'arribada del Pau 
i de son fill Josep que estudia per enginyer agrònom a Lleida.

Després d'entrar  tots  a la  fonda ens instal·lem a les respectives  habitacions. 
Tenim el goig de poder gaudir d'una piscina per refrescar-nos. El Rafel s'hi tira amb 
samarreta i tot, pensant que així ja no caldrà rentar-la. El Marcel ens filma. El Josep 
Ferré, fill del Pau, intenta fer-se amic d'un gos que és lligat en un arbre.

Passem una estona agradable nedant; cosa que, a la vegada, ens relaxa els 
músculs i ens lleva el cansament físic de tot el dia. Gaudim plenament d'aquest plàcid 
descans.
10,00 - Després de canviar-nos amb roba neta som a taula a sopar. Tenim amanida, 
escudella  o patata amb bajoca, llonganissa o llom o sèpia a la planxa amb patates 
fregides. La simpàtica noia que ens serveix es diu Maribel.

Parlem de l'etapa de demà. El Marcel aconsella fer 5 km. per carretera fins a 
Juneda per  tal  de  no  recular  fins  a  les  Borges Blanques  i,  després,  continuar  per 
carretera fins a Torregrossa on empalmarem ja amb la ruta del Dr. Aguadé.

El Rafel, que té molta set, beu un improvisat "cubata ligth" (vi amb Coca-cola).
10,46 - Ens serveixen les postres que podem triar entre flam o gelat. El Simó es menja 
el flam amb pa i el Rafel demana un gelat doble. Tot i que és tard i tenim ganes de 
descansar perllonguem la durada del sopar fent una mica de sobretaula.
11,04 - Demanem el compte i sortim a la terrassa a prendre la fresca. Paguem 1.200 
ptes. per barba (sopar i dormir) més 25 ptes. de propina. A continuació, asseguts a la 
fresca, demanem cafès i copes. El Rafel demana aigua fresca de l'aixeta, però, com 
l'aigua corrent no és de fiar li porten aigua embotellada de franc.

El Marcel simpatitza amb els amos tot explicant el nostre pelegrinatge. El Marcel, 
el Pau i son fill Josep i el Rafel, que resten encara a la terrassa, són invitats per la casa 
a una altra consumació. Pocs minuts després, ens retirem a descansar tot seguint el 
camí del llit que ja han fet els altres companys.

A l'habitació núm. 3 dormiran el Joan Bea, el David Bea i el Joan Figueras. A la 
núm. 4 ho faran el Màrius Tous, el Simó Palau i el Rafel Casellas. A la núm. 7 el Marcel 
Tous i a la núm. 2 el Pau Ferré i el fill Josep Ferré.

Bona nit i bon descans! Bona fresca! 



DIA 3 DE JULIOL  LES BORGES BLANQUES-CASTELLÓDE FARFANYA  42 km.

5,00 - Es desperta el Rafel i es lleva tot preparant-se tranquil·lament la motxilla. Al terra 
del lavabo observa, sorprès, una processó de formiguetes. El lavabo és comú per a tots 
i crec que val la pena matinar per tal de no fer cua.
5,30 - Es l'hora acordada per alçar-nos. El Rafel va a cridar els Bea i el Figueras tal com 
ho van demanar anit per por de no quedar-se dormits.
6,00 - Després de tenir l'equipatge preparat anem baixant cap a l’entrada de l'hostal. 
Sortim per la porta que dóna a la piscina. Només cal prendre el necessari fins al migdia, 
ja que el "tiet" Pau ens seguirà amb el seu cotxe. Hem quedat amb ell i son fill, a l'hora 
de dinar,  a Bellvís.  El  Simó i  el  Rafel,  en canvi,  són rebecs a deixar res al  cotxe i 
continuaran fent la caminada tal com ho tenien previst.

El Simó està afamat, pensa menjar-se quatre iogurts quan arribi al pròxim poble. 
El Figueras explica que el litre de llet que es va beure anit li ha provat d’allò més bé.
6,06 - Ens trobem ja, tots plegats,  preparats per començar.  El Pau i  son fill  encara 
dormen. El Dr. Enric Aguadé havia de venir, avui, a fer-nos de guia; però, va telefonar, 
ahir, que tenia un malalt molt greu.
6,09 - Arrenquem. Caminem per la carretera de Lleida,  tal  com en vam parlar  anit. 
Seguim rumb N.O. cap a Juneda. El Simó fa uns minuts que ja ha sortit i ens porta una 
mica de davantera. Es de dia i aviat sortirà el Sol. Caminem, ara, aprofitant la fresca del 
matí. El cel és tot destapat.

Anem caminant per la nostra esquerra. Els camions que vénen en sentit contrari 
posen l’intermitent abans d'arribar a nosaltres.
6,19 - Albirem el poble de Juneda.
6,20 - El Marcel ens filma a tots en fila índia. El Simó xiula, plàcidament, una cançoneta, 
està content.
6,25 - Passem, ara, a l'altra banda de carretera quan som a l'altura de l'empresa Milà-
maquinària  agrícola.  De seguida, tenim davant nostre la fita  del  PK 73 i  el  rètol  de 
Juneda. Abandonem la carretera, que tomba a l'esquerra i agafem un camí a la dreta, 
passades unes naus, que porta més ràpid al poble.
6,30 - Traspassem un vial pavimentat. Anem vora un conreu de pereres joves. El Simó 
cull  una canya del torrent de la Femosa. Sentim unes olors desagradables. El Simó 
segueix caminant amb la canya tot fent conya i provocant diverses rialles.
6,33 - Travessem la via del tren i entrem a Juneda. A la nostra esquerra queda l'estació 
del ferrocarril.

La vila de Juneda té un origen romà i el seu nom ha estat relacionat amb el de la 
deessa Juno, encara que, també, es considera el topònim d'origen àrab. El nom apareix 
per primera vegada (Juneta) en els "Termini antiqui Ilerde", que definien el 1149 els 
límits del regne almoràvit de Lleida.

Una de les dues grans vies de comunicació de la vila és la ruta històrica d'Ilerda 
a Tàrraco que, avui, segueixen la carretera N-240 i el ferrocarril de Tarragona a Lleida.

Es singular el conreu, a Juneda, del tabac on hi té una gran tradició l'elaboració 
casolana de caliquenyos. El territori és zona de caça, especialment de guatlles.
6,34 - Caminem pel carrer de la Font. El Simó, que segueix portant la canya a la mà, li 
diu a un home que va amb ciclomotor: fot-li canya!
6,38 - Preguntem on hi ha un bar obert. Ens indiquen que més amunt del carrer n'hi ha 
un.  El  Simó camina,  ara,  com si  desfilés,  s’ha posat  la  canya  sobre  el  muscle.  En 
aquestes hores del matí, gairebé, no hi ha ningú pel carrer.
6,39 - El Simó es desprèn, per fi, de la canya i la deixa ben plantada tocant un arbre. De 
xamba, potser, arribi a arrelar.



6,40 - Som davant del restaurant Foment que es troba tancat. Continuem carrer amunt.
6,42 -  Som a l'altura  del  carrer  d'Anselm Clavé.  A la  nostra  esquerra veiem el  bar 
Juneda que, aquest sí,  és obert.  Hi  entrem a desdejunar.  Demanem cafès amb llet, 
excepte els Tous que són més afeccionats al te i el Rafel que es beu dos cacaolats ben 
freds.
6,55 -  Marxem del  bar.  El  Simó ja ens esperava defora.  Seguim pel  carrer  d'Angel 
Guimerà  i  carrer  Fondo.  El  Simó  porta  molt  neguit  per  realitzar  una  feina  molt 
necessària i d'urgència.
6,57 - El Màrius veu un rètol de direcció que hi diu Mollerussa i, acte seguit, es posa a 
cantar  la  riallera  cançó  de  la  trinca:  "Mollerussa  mon  amour".  Seguim  direcció  a 
Torregrossa i Mollerussa. Falten 4 km. per arribar a Torregrossa.
7,03 - Sortim de Juneda pel carrer de Torregrossa. Passem un canal i caminem per la 
carretera que porta a Torregrossa.

A la dreta tenim l'edificació de Villa Maria, feta l'any 1953, i una granja. El Marcel 
filma un sembrat d'on sobresurten uns quants gira-sols.
7,08 - Lluu el Sol que queda, ara, a la nostra dreta direcció Est. Veiem alguna plantació 
de fulles de tabac i d'altres de gira-sols. No obstant això, els conreus més freqüents són 
els d'arbres fruiters i sembrats.

Seguim caminant per la carretera direcció Nord. Al fons s'albira la població de 
Torregrossa.
7,20 - El Màrius es posa a cantar tot sol. Anem caminant tranquil·lament, la qual cosa fa 
que anem indisciplinadament espaiats. L'etapa d'avui és molt plana.
7,37 - Som a les primeres cases de Torregrossa. Vora la carretera un rètol metàl·lic ens 
confirma que hem arribat en aquesta localitat.

L'origen de la població sembla ser a l'època romana. A l'època islàmica fou una 
població i fortalesa del regne sarraí de Lleida.

La cooperativa les Planes comercialitza la majoria dels productes agrícoles en un 
magatzem amb cambres frigorífiques, les quals tenen capacitat per a 2 milions de quilos 
de fruita.
7,41 - Ens trobem a la Ronda Sud. Ens reagrupem tots, altra vegada. El Sol ja es fa 
notar. Estudiem la nostra situació a la guia. Aquí tornem a empalmar amb la ruta del Dr. 
Aguadé. Es aviat per esmorzar i decidim fer-ho al pròxim poble que es troba a 6 km.
7,43  -  Continuem plegats  pels  carrers  de  Torregrossa,  seguint  la  travessera  de  la 
carretera que va a Mollerussa.
7,45 - Anem vorejant un parc. A la seva entrada hi  ha un monument dedicat a "los 
Caidos" durant la guerra civil del 1936-39. Passem per la plaça Canalejas i carrer de la 
Creu.
7,48 - Parem en una font pública. Tastem l'aigua per saber si és bona. Li trobem molt de 
gust a clor. Com que té mal sabor preferim passar de llarg o, si de cas, algú n'agafa ben 
poca.
7,50  -  Seguim pel  carrer  carretera  de  Mollerussa.  Sortim del  poble  i  caminem per 
carretera.
7,55 - Seguim l'ombra d'uns arbres plataners. La carretera passa sobre el canal de Sió i 
tomba cap a la dreta. Aquí la deixem per anar cap a l'esquerra, en direcció Nord, per un 
camí ample i planer paral·lel al rierol del Regueró. El Marcel ens fa saber que l'itinerari 
d'avui és tot pla, la qual cosa ens fa pensar que la caminada d'avui serà, plàcidament, 
monòtona.
8,01 - Podem veure en funcionament una segadora mecànica. El fet que l'etapa d'avui 
sigui tota plana ens anirà de primera per refer-nos del cansament dels dos dies passats. 
Anem, doncs, relliscant, com aquell que diu.
8,07 - Camí de carro travesser,  el  seguim uns metres cap a la  dreta.  Tot seguit  el 



deixem i girem a l'esquerra per seguir camí en la mateixa direcció que portàvem. El cel 
és totalment destapat. Avui,  pensem, serà també un dia ben calorós. El Sol es veu 
radiant de salut.
8,14 - Bifurcació. Preguntem a un pagès el camí per anar a Sidamon. Ens indica que 
agafem el de la dreta i que, més endavant, trobarem una altra intersecció a la vora 
d'unes pomeres i haurem de tirar pel de l'esquerra.
8,16 - A l'esquerra del camí hi ha un gran àlber. Seguim caminant adreçats al Nord. 
Davant  nostre,  podem veure  el  Tossal  de  les  Tenalles,  turó  molt  allargassat,  que 
passarem fregant per la banda Oest.
8,18  -  Tenim  tres  granges  en  un  recinte  tancat,  a  mà esquerra.  El  Sol  ja  pica  i 
comencem a notar els resultats de la seva força escalfadora i més, encara, caminant 
sobre terreny polsós.
8,22 - Som en una cruïlla. Ben segur que deu ser la que ens ha esmentat el pagès. 
Seguim recte, rumb Nord. El camí comença a pujar molt suaument. La marxa s'ha anat 
estirant de, mica en mica, per acabar tallant-se en dos grups. Davant hi van els dos Bea, 
el Figueras i el Simó i, més endarrere, els dos Tous i el Rafel.
8,26 - Gran plantació de cebes, a banda i banda del camí. El Marcel escolta la ràdio 
amb un diminut auricular. De seguida, li  passa a son fill.  El Màrius diu que escoltant 
música sembla que vagis amb cotxe. No serà tant!
8,28 - El Marcel, el Màrius i el Rafel travessen, ara, el canal de Sió. El Marcel filma.
8,31 - Fa calor ja. Passa un camió cisterna que aixeca una gran polseguera.
8,33 - El Simó s'atura per canviar-se de samarreta i es posa colònia. Travessem una 
sèquia.
8,36 - A l'esquerra s'albira el poble de Bell-lloc. En un tram molt polsós deixem gravades 
les nostres petjades.
8,43 - El Marcel, el Màrius, el Simó i el Rafel passen pel peu del Tossal de les Tenalles, 
que queda a mà dreta.  Al  seu cim s'han trobat les restes d'un poblat  ibèric  i  d'una 
necròpolis  romana.  Els  Bea  i  el  Figueras  caminen,  davant,  a  poca  distància. 
Traspassem una canonada  i  una  sèquia.  Som a les  envistes  de  Sidamon,  baixem 
lleugerament. Sentim les típiques olors de granja.
8,46 - El Simó i el Rafel parlen sobre com tornar de Lorda. Tots dos no ho tenen decidit, 
encara, i  comenten la manera de com fer la  tornada a peu pels Pirineus. Els seus 
companys ja tenen reservada plaça al cotxe de línia que va de Tolosa a Barcelona.
8,52 - Ens apartem del camí per deixar passar un tractor carregat de palla, que va en 
sentit contrari. Restem quiets una estona tot esperant que passi la polseguera.
8,59 - Per l'esquerra s'ajunta al nostre un camí carreter i immediatament passem de nou 
pel damunt del canal de Sió, que és molt fondo. Anem recte a Sidamon. En una granja 
hi  ha  tres  gossos  que  surten  a  rebre'ns  amb força  lladrucs.  El  Joan  Bea  fa  una 
diapositiva a un d'ells. Tot seguit, quan passa el Simó els dóna pa i deixen de bordar. Ja 
són amics nostres! Podria ser que estiguessin neguitosos perquè tenien gana.

El Simó diu tot somrient: què demana el  poble? El poble demana pa!  Doncs, 
donem-li el que demana. 

Som a les primeres cases de Sidamon i anem pel carrer de la Font.
La  població  de  Sidamon  és  d'origen  sarraí.  Ja  el  1079  és  esmentada  com 

"Aquam Vivam que est  ultra  Cidamundum", mot híbrid  d'àrab i  llatí.  A la  conquesta 
cristiana, el 1150, la repoblació fou encomanada als templers.
9,05 - Som plegats a la travessera de la important carretera de Barcelona a Madrid, N-II. 
Hi caminem direcció Oest.
9,06 - Travessem la transitada carretera. Anem, ara, pel carrer Major. El Màrius provoca 
el lladruc d'un gos que és dintre del recinte tancat de la propietat d'una casa. No trobem 
cap bar  per  aturar-nos a esmorzar.  Tornem a la  travessera  i  demanem informació. 



Seguim per la travessera.
9,10  -  A  l'altura  del  restaurant  4  llops  traspassem la  carretera  i  hi  entrem.  Aquí 
esmorzarem! El lloc és gran i confortable. Fa poc que han obert, encara hi ha taules per 
col·locar. Hi ha un gran taulell i ens hi dirigim per encarregar entrepans. Defora al carrer 
hi ha taules també; però, preferim seure a l'interior. Les finestres són obertes i podem 
fruir d'aire fresc. El Figueras ens mostra un barret de palla que s'ha comprat per 225 
ptes.  Al  restaurant  hi  ha un gatet  que té  moltes ganes de jugar  i  el  Bea li  fa  una 
diapositiva mossegant una de les nostres motxilles. El Marcel telefona a l'hostal Salat, 
on  vam dormir  anit,  per  parlar  amb el  Pau per  tal  de  canviar  el  lloc  de  dinar  per 
Menàrguens. Però, tenim mala sort perquè el "tiet" Pau ja ha marxat.

Esmorzem tranquil·lament,  tot  aprofitant  el  lloc  frescal,  pensant  que ja vindrà 
després l'hora de suar. El Simó es menja dos iogurts d'envàs de vidre i el Rafel satisfà la 
set amb coca-cola i vi, el seu "cubata-ligth".

El Marcel telefona, també, a Balaguer, a l'hotel Mirador del Segre, on s'ha de 
pernoctar avui.

El  Figueras  té  curiositat  per  saber  perquè el  restaurant  s'anomena "4 llops". 
Sabem que s'anomena, així, perquè la família que va crear el restaurant es deia de 
cognom Llop i eren quatre: pare, mare i els dos fills. Els actuals propietaris han volgut 
respectar el mateix nom, tal com sempre s'ha conegut.

Un nen molt afectuós i molt xerrador ens mostra, tot cofoi, el seu original rellotge. 
És fill dels amos i porta posat un davantal.
10,05 - Després d'haver satisfet l'import de l'esmorzar, sortim al carrer. Reemprenem la 
caminada. El nen, que parla com una persona gran, ens acompanya durant un curt 
trajecte. Creuem, altre cop, la travessera i tornem al carrer Major. El Marcel diu que és 
un carrer de l'antic call jueu.
10,09 -  Som a la  plaça Major on hi  ha l'església  parroquial.  El  Joan Bea li  fa una 
diapositiva. Seguim pel carrer mossèn Cirera. El Marcel busca la bàscula municipal que 
anomena la guia del Dr. Aguadé. Tira enrera fins que la troba. Ens informem per on cau 
la via del tren. De seguida, la localitzem en direcció Nord.
10,14 - Traspassem la via pel pas a nivell. Al moment girem a la dreta, rumb Est, i anem 
paral·lels al ferrocarril de Lleida a Barcelona.

Després de passar un caminal d'accés a una granja, el camí salva una sèquia i 
pren rumb Nord. Ens anem allunyant de la via del tren. El terreny que trepitgem és 
totalment pla. Els conreus són de panís i de sembrats.
10,23 - El Màrius fa una diapositiva: diu que és la que fa el número 15. El Sol escalfa 
fort. Les calories de l'esmorzar comencen a sortir.
10,26 - El Simó agafa un vímet florit d'un jonc.
10,27 - Passem una sèquia. Ens trobem amb un camí travesser, el seguim uns metres 
cap a l'esquerra. La sèquia queda a la nostra esquerra.
10,28 -  Intersecció.  Tombem cap a la  dreta agafant  direcció  Nord,  altre  cop. Anem 
caminant entre camps de panissos.
10,30 - Albirem el poble de Bellvís per on hi hem de passar, gairebé, dintre d'una hora.
10,32 - Trobem un altre camí travesser. Anem cap a l'esquerra i passem pel costat d'una 
casa feta amb parets de fang. Al cap de poca estona, en una altra intersecció, tornem a 
agafar la direcció Nord.

Anem caminant entre grans extensions de sembrats. Tot el paisatge és planer. 
Ens trobem dins de la gran plana de regadiu de Lleida. El Sol escalfa tot el que troba pel 
seu davant i, per descomptat, a tots nosaltres que cada vegada sentim més els seus 
efectes pesants.
10,38 - Parem i ens fiquem en un sembrat al costat d'unes bales de palla. El Marcel ens 
filma i  el  Màrius i  el  Joan Bea ens diapositivitzen a tots plegats. Aquest indret, que 



guardarem de record, serà gairebé igual durant tota la jornada: conreus de blat i d'ordi.
10,40 - Seguim caminant. Ens trobem amb un altre camí travesser. El seguim cap a 
l'esquerra uns 10 metres i girem a la dreta tot agafant el camí que s'adreça, altre cop, al 
Nord.

El Màrius comenta que, avui, hi ha la "festa de la cervesa" a Lleida; una cervesa 
costa  25  ptes.  Malauradament  passem bastant  lluny  de  la  capital  del  Segrià  i  ens 
haurem de conformar amb la "festa de l'aigua".

Tenim, ara, un camp de panís, moresc o blat de moro a la nostra esquerra. Al 
fons continuem veient Bellvís.
10,44 - Cruïlla  de quatre camins. Seguim recte adreçats al  campanar de Bellvís.  El 
paratge que estem travessant el comparo al  del Delta de l'Ebre, però, sense mar ni 
arròs.
10,46 - Passem, ara, per una zona de camps de panís i algun conreu d'ordi.
10,53 - Anem, ara, vora una plantació de codonyers.  El Joan Figueras comenta les 
excel·lències de les sabates esportives que tenen cambra d'aire, n’havia sentit parlar, 
però fins que no les ha provat, no s'ha adonat de la seva comoditat.
10,56 - El Figueras explica que la nit passada ha passat molta calor. Ha hagut de dormir 
amb les finestres tancades perquè el Joan Bea, company d'habitació,  tenia por dels 
mosquits.

El cel continua tot destapat i augmenta, cada vegada més, la sensació de calor.
11,00 - Deixem un camí a l'esquerra. Més endavant travessem el torrent del Prat.
11,07 - Un tractor carregat d'alfals passa en sentit contrari i aixeca força pols.
11,08 - El Simó, el Joan i el David Bea s'endinsen en un conreu de pereres. Fa calitja a 
l'ambient.
11,12 - Ens avança un tractor i tornem a tenir polseguera. Tot seguit, un jove dalt d'una 
moto que va en sentit contrari ens sorprèn i quasi que es tira damunt nostre.
11,14 - Tenim Bellvís ja a tocar. El Simó i el David tornen a caminar per un conreu, ara, 
de pomeres. Diuen que són verdes, encara.
11,16 - Tenim a mà dreta una nau. Se'ns ajunten dues pistes per la dreta.  Una ve 
procedent de Mollerussa i va paral·lela a un canal o sèquia.

En aquest punt ens adonem de la presència del cotxe on viatgen el "tiet" Pau i 
son fill, que han intuït la nostra situació dintre del recorregut. El "tiet" Pau xerra amb el 
Marcel.
11,18 - Passem tots pel damunt del canal i ens aturem tot aprofitant una petita ombra. 
Dialoguem tots amb el Pau. El Pau manifesta que té ganes de tornar a caminar amb 
nosaltres.
11,21 - El Simó aconsella de continuar caminant i  de fer petar la xerrada a Bellvís. 
Seguim, doncs, recte cap al poble. El "tiet" Pau ens acompanya, tot cofoi, a peu i son fill 
condueix el cotxe.
11,28 - Entrem a Bellvís per l'avinguda de Catalunya. El topònim Bellvís prové del llatí 
Bellu Visu "bella vista". Pot ser bella, però, sempre a cobert del  Sol d’estiu.
11,30 - Ens trobem a la plaça de Catalunya on conflueixen tots els carrers de la vila. 
Som davant del bar Royalti. Anecdòticament hi podem llegir un cartell que anuncia un 
viatge a Lorda per als dies 3, 4 i 5 de juliol i el preu és de 8.500 ptes. sense incloure la 
primera menjada. El bar, però, és tancat, deuen ser ara viatjant cap a Lorda.

Ens dirigim al bar "Delicias" que és molt a prop. Abans, però, el David i el Joan 
Bea, el  Simó, el Joan Figueras i  el Rafel  es refresquen a la font situada al passeig 
d'Urgell.  Aquesta  font  va  ser  inaugurada  el  juliol  del  1962  amb motiu  de  la  nova 
distribució d'aigües a la vila. La font ha estat pintada, malauradament, amb colors que 
no l'afavoreixen. El passeig que l'envolta es troba en obres. Omplim les cantimplores 
d'aigua fresca i descansem una estona sota l'ombra dels plataners.



11,50 - Som tots dins de l'espaiós bar "Delicias". Hi descansem plaentment tot aprofitant 
l'ocasió  per prendre begudes refrescants i  algun gelat.  El  Marcel telefona a la seva 
dona, Roser, que ha de pujar demà amb cotxe, a caminar amb nosaltres.
12,05 - Decidim de continuar, altre cop, i sortim del bar. El Figueras pregunta com s'ha 
de sortir del poble per anar a Térmens. Demanem pel carrer de Feliu Casaus. El trobem 
i hi caminem. Ens acompanya ara el Josep, el fill del Pau.

Dues xiquetes d'uns 5 anys pregunten, innocentment, al Simó si hem vingut al 
poble  a  atracar.  Les  ingènues  nenes,  amb molta  fantasia,  ens  han relacionat  amb 
alguns dels personatges que surten a les pel·lícules.

Seguim pel carrer de Joan Amorós i per la plaça de la Creu. Agafem la pista més 
a prop de la creu de terme i que porta a Térmens.
12,17 - Deixem un camí a mà dreta que fa cap a una finca on hi ha una gran casa. Anem 
trobant marques blanques que assenyalen el  bon camí. Sentim unes fortes olors de 
granja.
12,18 - Retrocedeix cap a Bellvís, el fill del "tiet" Pau que ha volgut caminar una estona 
amb nosaltres. El retrobarem amb son pare a l'hora de dinar.

Tot caminant anem deixant altres accessos a finques. Seguim recte per la pista.
12,21 - Podem veure com carreguen alfals a un camió en un magatzem. El Simó dóna 
pa, una vegada més, a un gos que ens lladrava.
12,24 - Tenim un bonic pla de xops a la dreta. Un pagès s'interessa per la caminada que 
estem  fent  i  ens  aconsella  de  retirar-nos  de  les  fortes  hores  solars.  Però, 
desafortunadament, hem de continuar si volem executar tot l'itinerari d'avui.

Tenim una sèquia a la nostra esquerra. Continua fent força calor i no veiem cap 
núvol que pugui amagar el Sol. De tant en tant, corre una mica de fresca i això ens 
reviscola.

El  Màrius  fa  notar  que  se  sent  una  gran  olor  de  palla  a  l'ambient.  Aquests 
terrenys en són plens i es troben en època de recol·lecció.
12,28 - Bifurcació. Seguim cap a la dreta. S'albira el poble de Térmens a la llunyania.
12,30 - El Simó comenta graciosament que, quan algú ens pregunti  d'on venim, els 
diguem que vam fugir de Tarragona el dia que els sonats de l'E.T.A. van incendiar les 
canonades de la refineria de Tarragona i que, encara caminem ara.
12,33 - El Simó continua repartint el pa als gossos. A la sèquia, que tenim a la dreta del 
camí, el Figueras diu que hi ha vist un ànec.
12,34 - Hem d'abandonar el camí, per uns moments, per deixar passar un gran tractor 
carregat de bales de palla, que ocupa tot l’ample del camí.
12,36 - Ens avança un altre tractor amb un considerable remolc. A la dreta, tenim dues 
granges on ha fet cap el tractor carregat de palla que ens ha passat fa uns moments.
12,37 - La sèquia, que tenim a la banda dreta passa, ara, a la banda esquerra.
12,39 - S'albira el poble de Térmens al fons, direcció N.O.
12,41 - Podem veure com treballa un tractor en un sembrat que va fent bales de palla.
12,42 -  Deixem un camí a l'esquerra.  Seguim recte.  L'indret  per on caminem és un 
paisatge monòton i xafogós. No té gaire atractiu perquè, sempre, estàs veient el mateix. 
Es com si miressis la mateixa pel·lícula, més de cent vegades.
12,50 - Cruïlla. Continuem recte. Hi ha un tractor aparcat fora del camí, que ens havia 
avançat  darrerament.  El  Simó pregunta  al  tractorista  el  motiu  perquè edifiquen,  per 
aquesta rodalia,  les parets de les naus amb formigó. El pagès li  respon que surt al 
mateix preu que els maons i que, a més a més, l'obra queda més forta.
12,57 - A l'esquerra tenim l'accés a la masia Torre Casanoves.
1,02 - Travessem el riu Corb, canalitzat. Continuem suportant la forta calor, la qual cosa 
fa que caminem a baix rendiment. Aquesta calor ens aplana a tots i només mirem al 
nostre entorn per trobar una mica d'ombra.



1,07 - Ve un petit repetjó i el camí es bifurca. Seguim pel de l'esquerra. El poble de 
Térmens ja és a prop.
1,11 - Deixem un camí a l'esquerra. Caminem en línia recta al poble. El Simó observa 
que la fumera de la farga és més alta que la torre del campanar de l'església.
1,13 - El David es queixa que el camí és un forn. Veritablement, en aquestes hores, el 
Sol li fot de valent i l'aire és calent com una sauna.
1,17 - Deixem un camí a l'esquerra. Tot seguit ens aturem en una petita ombra vora la 
pista  que caminem. Seiem a terra,  ben junts,  tot  aprofitant  la  reduïda superfície  no 
apallissada pel Sol. Esperem el Marcel i el Màrius que caminen, encara, més lents. Les 
fulles de l'arbre ens defensen, providencialment, de l'atac solar. El Rafel es mulla el cap. 
De seguida tenim, el Marcel i el Màrius, al nostre costat.
1,27 - Tot descansant plegats, hi acudeixen el Pau i son fill Josep amb el cotxe. El "tiet" 
Pau ens comunica que no podrem pas dinar a Menàrguens perquè l'únic restaurant que 
hi ha fa els dinars per encàrrec. Haurem, doncs, de dinar en aquest poble que estem a 
punt d'arribar. El Pau ja ha mirat el lloc i serà al restaurant de can Sisco Pilongo. Ens fa 
gràcia el nom.
1,29 - Decidim, ja, de continuar cap al poble. Els Ferré (pare i fill) se’n tornen amb el 
cotxe cap a Térmens. Segons el "tiet" Pau devem ser, ara, a uns 10 minuts del poble. El 
Simó entona una cançó móra. S'haurà trastocat, pobre, amb tant de Sol?
1,35 - Deixem un camí a l'esquerra.
1,39 - Seguim, ara, una línia elèctrica en un tram d'uns 50 metres.
1,42 - Anem veient masos esparsos, senyal que som prop de la població.
1,43 - Creuem una sèquia, a l'altra  banda el  camí es bifurca, anem cap a la dreta. 
Passem per una petita horta.
1,45 - Fem cap a la carretera. Hi caminem en direcció N.O. En passar una corba veiem 
el  poble  davant  nostre.  Tenim una  sèquia,  feta  de  peces  de  formigó,  a  la  banda 
esquerra.
1,49 - A mà dreta, entrant al poble, hi ha una granja de bous i vaques d'engreix. El Simó 
té curiositat per visitar-la. Els Bea i el Figueras no volen parar i continuen cap a l'interior 
de Térmens. Els dos Tous i el Rafel acompanyen al Simó a visitar la granja.

El Simó, molt prudent, demana permís a un home per entrar-hi i aquest accedeix 
de bon grat. El Simó, el Marcel, el Màrius i el Rafel poden satisfer la seva curiositat 
observant els animals de prop. El capatàs ens comenta que, quan ha vist el Simó, ha 
pensat que era un rodamón despistat i ha dubtat, per uns moments, de deixar-lo entrar. 
Però, quan se n'ha adonat que no anava sol, que el seguien tres més, s’ha adonat que 
érem excursionistes i ens ha atès molt cordialment. El Simó té ganes de fotografiar-se 
amb els bous i les vaques. El Marcel li fa la foto. Agraïm al guarda, que podria ser, ben 
bé, l'amo de la granja, la gentilesa que ha tingut d'atendre'ns.

Sortim de la granja i entrem al poble de Térmens. Entronquem amb la carretera 
comarcal, molt transitada, de Lleida a la Seu d'Urgell. La seguim cap a la dreta, direcció 
N.E. Deixem una benzinera a l'esquerra i un restaurant que és tancat. Anem paral·lels a 
la via del tren.

El topònim Térmens deriva del llatí Terminos, és a dir, "termes". Pel pont sobre el 
Segre passava el tren de via estreta que des del 1906 era al servei de la sucrera de 
Menàrguens.
1,59 - Ens trobem, tots plegats, a can Sisco; restaurant situat a la vora de la carretera. 
El lloc és ple de gom a gom. Tot i que funcionen dos aparells d'aire acondiciat, el local 
no és prou refrigerat. El fum i la calentor de la cuina es dilaten per la sala del menjador. 
S'hi  respira  un ambient  horrorosament calorós.  Com a mostra de la  calor  que hem 
suportat, les nostres motxilles estan que cremen. Cal esperar per dinar!
2,20  –  Mentre,  el  Simó,  que  ha  anat  a  reconèixer  el  bar  de  l'estació  que  es  diu 



Terminus, afirma que allí s’està molt fresc i no hi ha tanta gent. Una bona notícia per al 
Rafel que decideix acompanyar el Simó. Al bar Terminus sí que es nota l'aire acondiciat. 
No és restaurant, però, podrem dinar a base d'entrepans. La fresca, que enyorem tot el 
dia, ja val mig dinar! La cervesa de "barril" ens calma la set. Encarreguem unes llesques 
de  pa  amb tomaca  amb truita  cargolada  i  anxoves.  Quan  ens  serveixen,  el  Simó 
aconsegueix que ens preparin, també, llom amb tomaca fregida. Bevem més cervesa. El 
local sembla una nevera, s'hi està de meravella! Dintre i defora veiem persones de raça 
negra que donen una nota de "color"  al  nostre entorn. Prenem cafè tot  apurant els 
darrers minuts fresquets. Al carrer hi ha una temperatura ardent.
3,30 - Després de pagar tornem al restaurant cal Sisco on trobem els companys en una 
animada sobretaula. Han dinat molt bé, segons comenten tots. El Simó i el Rafel, també.
4,07 - Sota un fortíssim ressol de tarda som tots al carrer disposats a reemprendre la 
caminada. Seguim rumb N.O. Passem la via del tren pel pas a nivell i, seguidament, el 
canal Nou de Balaguer. Anem pel carrer de l'Estació.

El fill  del Pau s'ha apuntat a la caminada i ens acompanyarà fins al poble de 
Menàrguens. Fa calitja! Circulem per la plaça del Dr. Soler, carrer de Bellvís i carrer del 
Mur.
4,18 - En sortir de Térmens passem per l'espectacular pont de ferro sobre el riu Segre. 
Davant nostre tenim el poble Menàrguens. Seguim, ara, per la pista enquitranada que 
ens hi porta.
4,27 - Som a l'altura d'unes antigues edificacions d'una important fàbrica que va ser 
utilitzada, anys enrere, com a indústria sucrera. La presència dels ja deteriorats i gastats 
maons de les façanes proclamen, ben bé, la seva antigor. Un dels edificis és ocupat, 
ara, per la cooperativa Secofruit  Térmens. Un altre aparenta que fou l'habitatge dels 
treballadors que tingué la fàbrica.
4,32 - A la nostra dreta, ara, una construcció que, per la seva estructura, podria ser una 
antiga caserna militar. Una torre de vigilància ressalta sobre l'edifici.

Seguim caminant per la carretera sota la forta calda.
4,37 - A l'esquerra tenim unes quantes naus frigorífiques per guardar fruita. Sentim la 
frescor d'aquestes quan passem per davant. De bona gana ens hi quedaríem
4,41 - Arribem a les primeres cases de Menàrguens. Tombem a la dreta i seguim per 
l'avinguda de la Sardana. És la travessera de la carretera que condueix a Balaguer.
4,45 - Parem al bar Casa Nostra. Aquí descansarem una estona en una de les taules 
que són al  carrer.  Aprofitem l'ombra i  entomem les poques i  esporàdiques ràfegues 
d'aire  que passen.  Es l'hora  de la  tradicional  migdiada estiuenca.  El  Marcel  fa  una 
becaina i son fill li fa una diapositiva. El Figueras se'n va a telefonar. Els dos Bea (pare i 
fill) han anat a visitar uns amics. Tornen ràpidament i expliquen l'anècdota que la dona 
de l'amic els  ha informat que el  seu marit  era al  mateix bar  on som ara.  De totes 
maneres, han de tornat, amb l’amic, a la casa per complimentar la visita.  

Anem matant els minuts assaborint begudes fresques i algun gelat.
5,15 - Tornen els Bea acompanyats del matrimoni amic. Ens saludem amigablement i 
amablement ens indiquen la sortida del poble. Tots dos es mostren satisfets d'haver-nos 
conegut i, tots plegats, ens fem una foto de record.
5,23 - Tornem a posar-nos en marxa. Diem adéu al matrimoni amic i a la gent que tenim 
al voltant. Anem cap a la plaça on hi ha l'església.
5,26 - Som a la plaça de l'Església. Dalt del campanar veiem una cigonya en el seu niu, 
és una estampa bonica i diferent que no tenim a Tarragona. Seguim pel carrer Major i el 
Raval. Caminem per la carretera que va a Balaguer. Anem deixant enrere les darreres 
cases del poble.
5,37 - A l'altura de la cooperativa del Camp l'Aliança deixem la carretera i girem, cap a 
l'esquerra, passant pel carrer de Sant Antoni on hi ha una capelleta de l'esmentat sant. 



Caminem entre naus. En aquest punt s'atura ja el fill del Pau i esperarà que son pare el 
vingui a recollir, tal com ho han acordat.
5,41 - Agafem un camí carreter que pren direcció  Nord. El paisatge que albirem és 
completament de secà i no és gens animós. No corre l'aire i fa molta calor. Suem tot el 
que hem begut a Menàrguens. Anem seguint la vall del riu Farfanya, riu que queda a la 
nostra dreta i que amb prou feines es veu.
5,55 - Tenim un conreu de pereres a la nostra dreta, que té implantat el reg del gota a 
gota.
5,57 - A mà dreta tenim un recinte tancat on hi ha una casa i una granja. El terreny que 
anem peuant és del tot eixut.
6,05 - Deixem un camí que se'n va per la nostra esquerra enmig de grans camps de 
sembrat.  Seguim  recte.  Salvem un  petit  repetjó.  Una  vegada  dalt  del  pla  albirem 
inesgotables extensions de sembrats en totes direccions. El contrast amb els camps de 
regadiu,  que hem deixat enrere, és força acusat. Ha estat un canvi  de decorat molt 
ràpid.  No  obstant  això,  podem  apreciar  elevacions  muntanyoses  a  l'horitzó  que 
començarem a gaudir demà. Seguim rumb Nord.
6,13 - Nau o cobert a mà dreta del camí. Ens adonem, sorprenentment, d'una llacuna on 
abeuren un ramat de bens. Hi ha dos homes, un d'ells és el pastor. Enmig de tot aquest 
terreny àrid resulta força increïble trobar una àrea aqüífera, com si d'un oasi enmig d'un 
desert  es  tractés.  Aquesta  sorprenent  llacuna  és  originada  per  filtracions  del  riu 
Farfanya.

Albirem al Nord una gran panoràmica muntanyosa: la Serra Llarga, Serrat  de 
l’Àliga, Serra d'Os i Pujol de St. Tomàs. A l'extrem Est de la Serra Llarga podem distingir 
les ruïnes del castell de Castelló de Farfanya, poble on s'acaba l'etapa d'avui.

Anem deixant camins a dreta i esquerra.
6,25 - Contemplem conreus de vinya aïllada i un maset, a mà dreta, rodejat de camps de 
sembrat.
6,28 - Bufa, ara, l'aire; la qual cosa ens refresca i revifalla, una mica, la nostra sufocada 
marxa.
6,29 -  Anem desagrupats.  Els  ànims estan molt  castigats.  Hi  ha ganes d'acabar  la 
calorosa etapa d'avui. Davant hi van els dos Bea, el Figueras i el Simó. Després, a uns 
cinquanta metres, segueix el Màrius, cinquanta metres més enrere camina el Marcel i, 
tanca l'expedició, el Rafel cinquanta metres després. Penso que no val la pena prendre 
apunts i anar, sempre neguitós, l'últim de la marxa. Tal vegada seria millor abandonar el 
paper i el bolígraf per gaudir plenament de l'excursió.
6,51 - Som en un caseriu prop del camí on es guarden, a sopluig, bales de palla. Un 
pagès treballa amb una fresadora. Ha comparegut, en aquest punt, el "tiet" Pau amb el 
cotxe, tot sol. Son fill,  hores d'ara, encara deu estar esperant a son pare al poble de 
Menàrguens. Pobre Josep!

El Pau explica al Rafel que ha parlat amb el secretari  i agutzil  de Castelló de 
Farfanya i que li ha trobat lloc per passar aquesta nit en una ermita o en un magatzem 
del poble. A Castelló de Farfanya no hi ha fonda; l'única que hi havia és, ara, tancada. 
El Marcel va planejar, en el seu dia, d'anar a dormir a Balaguer, ciutat que es troba a 
uns 7 km. de Castelló de Farfanya. L'anada i tornada de Balaguer s'havia de fer amb 
taxi; però, com que tenim el cotxe del Pau, el transport ja està solucionat. El Rafel es 
rumiarà, durant tot el que resta de camí, si val la pena o no de dormir en una ermita o en 
un magatzem tot sol.
6,57 - El Pau se'n va ràpidament a la recerca de son fill  que, hores d'ara, deu estar 
desesperat de tant esperar.

Descansem, tots  plegats,  a  l'ombra  d'un  cobert  ple  de  palla.  Es reconfortant 
poder trobar un racó ombrívol enmig de tant de sol. Ja ens hem fet un tip d'aguantar-lo 



tot el dia!
El Rafel s’ha posat de mala lluna, recrimina els seus companys que no l'esperen 

quan pren apunts amb el bolígraf i  el  deixen sol.  No aguanta més quedar-se últim i 
haver de córrer després. Els diu que ja se n’ha cansat  i no vol apuntar més!

El pagès del tractor ens ofereix aigua en un càntir. És el propietari de la finca on 
ens trobem i ens explica que la Generalitat vol pagar un canal per regar aquestes àrides 
terres, però, el 20% dels propietaris dels terrenys no n'han volgut saber res.
7,24 - El Rafel s’ha calmat una mica i torna a tenir el bolígraf i la llibreta. Pensa que 
compensarà els mals moments passats, si podem llegir la història d'aquesta caminada 
una vegada finalitzada. Reemprenem la marxa!

El  pagès continua,  dalt  del  tractor,  treballant  en un sembrat que tenim a mà 
esquerra. L'aigua fresca que ens ha ofert ens ha fet reviscolar. Continuem rumb Nord.
7,39 Van canviant els exclusius conreus de sembrats per altres d'ametllers i d'olivers. 
També en trobem algun de vinya. Ens anem apropant, cada vegada més, cap al castell 
de Castelló de Farfanya, que albirem amb més detall.
8,05 - Bifurcació de camins carreters. Trobem el "tiet" Pau acompanyat, ara sí, de son 
fill.  El pobre Josep ha hagut de tenir molta paciència esperant més de dues hores al 
despistat de son pare.

Seguim pel camí de l'esquerra. Al fons albirem les serres que demà travessarem. 
S'acabarà, així, la monòtona plana de Lleida, gràcies a Déu.
8,18 - El David Bea ens fa una diapositiva prop de Castelló de Farfanya.
8,23 - Som a l'altura de les primeres granges de la població.
8,29 - Arribem a la carretera de Balaguer a Alfarràs i la seguim en direcció a Castelló de 
Farfanya. Una dona ens pregunta si tenim calor. En aquestes hores ja no, però n'hem 
passada molta! Li preguntem per un bar i ens recomana el que hi ha a les piscines, 
potser perquè fem cara de necessitar un bany.
8,34 - Som a Castelló de Farfanya, a la travessera anomenada de Francesc Macià. 
Parem en una font pública. Com que hi podem calmar la set no ens cal anar a cap bar. 
Esperem el "tiet" Pau.

Castelló de Farfanya deu el seu origen a una antiga fortalesa contra la dominació 
romana. Els àrabs, al segle IX, la utilitzaren per defensar el valiat de Lleida-Balaguer 
contra els cristians d'Urgell i de Barcelona.

El 1259 tingué lloc a la població la Conspiració de Castelló de Farfanya, per la 
qual diversos nobles pretenien deseixir-se del vassallatge reial de Jaume I. El 1260 se 
signà la concòrdia.

Tot esperant l'arribada del Pau, dialoguem amb un home, ja veterà. Aquest vell 
no creu en la construcció del canal de Balaguer a Menàrguens. Es una bola!, diu. Ja fa 
anys que se'n parla.

Al Rafel no li segueix agradant la idea de desplaçar-se a Balaguer i li pregunta si 
sap d'algun particular que es dediqui a hostatjar a gent en trànsit. Malauradament no en 
coneix pas cap.

De seguida arriba el Pau Ferré que ha anat a deixar son fill a Balaguer. El Rafel 
demana opinió al Pau sobre la idea de quedar-se a Castelló de Farfanya. El "tiet" Pau 
creu que millor estarà a Balaguer, que es podrà dutxar i dormir més còmode.

Així,  doncs,  fent  cas al  "tiet",  el  Rafel  s'embarca amb el  primer viatge cap a 
Balaguer.

El Pau Ferré farà dos viatges amb el cotxe particular i ens traslladarà a tots a 
l'hotel Mirador del Segre de Balaguer. Demà al matí ens tornarà, altre cop, a Castelló de 
Farfanya per continuar la caminada.

Sopem plegats en un restaurant de la ciutat de Balaguer. Telefonem a casa per 
explicar que tot va feliçment bé. El Marcel ens comunica que la seva dona, Roser, no 



pot venir de moment a caminar amb nosaltres. Problemes de salut en una de les seves 
nétes la fan romandre a Tarragona.

Després de sopar anem caminat, tot xino-xano, cap a l'hotel. La nit és tranquil·la i 
serena. Sura, però, a l'ambient una olor desagradable de les indústries papereres.

En entrar a l'hotel anem ràpidament a descansar. Bona nit i bon repòs! Records a 
Castelló de Farfanya! Fins demà, si Déu vol!



DIA 4 DE JULIOL   CASTELLÓ DE FARFANYA-CORÇÀ   29 km.

La nit  a Balaguer ha estat  calmosament calorosa. Els aires de Balaguer han 
dormit  tota  la  nit,  tot  deixant  flotar  a  l'atmosfera  una  olor  repulsiva  d'indústria 
contaminant. És una pesta que penetra finament pel conducte nasal i al poc temps es 
detesta amb repugnància. El nostre hotel és a la vora del Segre i, com que les aigües 
del riu arrosseguen el ferum de les deixalles industrials, l'aire de la ribera és odiosament 
irrespirable.

Som a pocs metres de la plaça del Mercadal on, avui, se celebra el tradicional 
mercat. No comprenc com la gent pot aguantar aquesta pudor. Tinc ganes de fotre el 
camp de Balaguer.  Desitjo, amb impaciència,  que el  Pau em traslladi  a Castelló  de 
Farfanya. Voltant per la plaça puc introduir-me en un bar i deixar de respirar, per uns 
moments, aquest detestable aire ambiental. No m'han quedat pas ganes de tornar-hi 
mai  més.  El  Simó,  però,  no  ha  perdut  pas  la  gana  i  ja  està  menjant.  M'apunto, 
ràpidament, al primer viatge que fa el "tiet" Pau.

En arribar a Castelló de Farfanya tenim la sort de tornar a trobar el mateix home 
amb qui vam estar xerrant ahir al vespre. El Rafel vol saber el perquè de la pudor que 
se sent a Balaguer, la qual, encara, la té ficada al nas. L'home, cordialment, confirma 
que les males olors de Balaguer provenen de les indústries papereres.

Li fem cinc cèntims sobre la jornada d'avui i de la meta que ens hem proposat 
aconseguir, que encara resta molt verda. Ens queden, tan sols, 9 dies!

L'activitat laboral del poble ja ha començat. Observem el trànsit de persones i 
vehicles que ja s'han posat en marxa. Lluu el sol.
7,14 - Un cop el "tiet" Pau ha realitzat els dos viatges, comencem la caminada d'avui. 
Arranquem des de la travessera i entrem al poble pel carrer de Sant Roc. No semblava 
pas tan gran aquest poble, ahir,  des de la carretera. Si haguéssim tingut temps per 
passejar-nos-hi, potser el Rafel hagués pogut trobar alguna habitació per passar la nit i 
s’hagués estalviat les pudors de Balaguer.
7,16 - El Màrius, que anava menjant galetes Maria tot feliç, no pot evitar que el paquet 
se li escapi de les mans i que les galetes s’escampin per terra. Pobre Màrius, se li ha 
tallat la digestió.
7,20 - Som a la plaça de l'Església. Anem cercant la sortida del poble. Ens trobem a la 
travessera del Torrent. Preguntem a una dona la direcció per anar a Os, i ens adreça 
pel  carrer  Torrent.  Passem sota  uns  porxos  tot  deixant-ne  uns  altres  a  mà dreta. 
Caminem pel  carrer  de  Sant  Domènec.  A  mà  dreta  albirem  paisatge  muntanyós, 
panorama ben diferent al d'ahir. A partir d'avui començarem a gaudir de terrenys més 
accidentats,  que aniran  augmentant  en grandiositat  tant  com més ens apropem als 
Pirineus, lloc de pas obligat, i que pensem creuar pel coll aragonès de Buxaruelo (l’Alt 
Pirineu).
7,29 - Sortim del poble pel carrer de Sant Domènec. Ens adonem d'una ratlla blanca 
pintada en un pal d'electricitat. Aquesta marca de color blanc, que va ser feta pel Dr. 
Enric Aguadé l'any 1981, és per a nosaltres un senyal de confiança que ens ratifica que 
seguim l'itinerari adient.

Seguim el camí carreter que segueix paral·lel a la vall del riu Farfanya. Anem en 
direcció Nord.
7,32 - Som en una bifurcació. Agafem el camí de la dreta que planeja. El Marcel atura 
un pagès, que va amb ciclomotor cap al tros, per preguntar-li per la bifurcació de l'ermita 
de Cérvoles.  El  pagès afirma que es troba més endavant.  Ens pregunta si  no ens 
cansem pas  de  caminar.  Tot  sentint-lo,  al  moment,  ens  agafa  ganes  de  riure  i  li 
expliquem que anem a Lorda o, més ben dit, a Lurdes. Ja fa tres dies que caminem! 



L'home es mostra desconcertat i ens confessa que es cansa molt caminant, per això va 
motoritzat. S'acomiada de nosaltres tot dient-nos: "que vaigo bé"! Continuem.
7,39 - Bifurcació. Hi ha una font. Seguim per la nostra esquerra, gairebé recte.
7,41 - Nova bifurcació. Cap a l'esquerra, un cartell assenyala la direcció a l'ermita de 
Cérvoles. Aquesta bifurcació és la que anàvem cercant per situar-nos a la guia que 
anem consultant. Seguim el camí que va a Os i deixem dues granges a mà dreta.

Seguim direcció Nord. El cel és clar, no hi ha cap núvol a la vista. Lluu el Sol 
esplèndidament.
7,45 - Passa un automòbil en sentit contrari i ens aixeca una gran polseguera.
7,46 - Saludem, ara, el  pagès amb qui  hem parlat  farà un quart  d'hora i  que és ja 
treballant al tros. Ens ratifica que el camí que seguim ens portarà a Os de Balaguer.
7,50 - A la nostra esquerra, ara, marxa un camí que s'enlaira de seguida. Continuem 
caminant sense perdre el nostre rumb Nord.
7,54 - Podem observar, al vessant oposat de la vall, una zona de serrat cremat. Per 
aquests indrets, doncs, també tenen piromania. El Rafel  creu que els boscos no es 
cremen sols.

Una granja, col·locada transversalment al  curs de la vall  del  Farfanya,  ocupa 
gairebé tota l'amplada. Això ens demostra, una vegada més, l'escàs cabal d'aquest riu, 
almenys durant la temporada estival.
8,02 - S'eixampla la vall.  Aquest canvi  orogràfic facilita que ens arribi,  per la nostra 
dreta, els raigs d'un Sol ja radiant que un dia més ens vol acompanyar i  escalfar la 
marxa. No obstant això, un aire fresc ens reconforta.
8,09 - Un camí se'ns ajunta per l'esquerra.
8,12 - Trobem, ara, una trifurcació de camins. Continuem recte amb la mateixa direcció 
que portàvem. Un altre pagès assegura al Rafel que anem bé per anar a Os.

Al bell mig de la vall deixem enrere una masia i dues granges.
8,20  -  Albirem el  cementiri  d'Os  de  Balaguer.  A  l'Est  destaquen  unes  elevacions 
muntanyoses.
8,22 - El camí passa alt sobre la vall vorejat d'alzines. Un cop passades aquestes, veiem 
ja el poble d'Os de Balaguer.
8,24 - Deixem a l'esquerra un camí que puja.
8,27 - Tenim, ara, a la dreta del camí un bon nombre de peces de formigó apilades, que 
ben segur han de ser destinades a la construcció de sèquies.
8,28 - El pas d'un cotxe provoca una gran polseguera.
8,34 - A l'esquerra tenim el camí d'accés a l'ermita i santuari de Sta. Maria de Cérvoles, 
que es troba al peu de la serra del Cogulló. Seguim direcció al poble que no perdem de 
vista. Anem vorejant la serra d'Os que queda a ponent.
8,36 - El David Bea fa una diapositiva al poble que ja és molt a prop nostre.
8,39 - Un "jeep" és, ara, l'automòbil que torna a aixecar una altra polseguera. El terreny 
és sec i aquestes sobtades elevacions de pols ens amoïnen força. Sabem que una part 
de la pols quedarà adherida al nostre cos.
8,40 - Travessem el riu Farfanya per un pont i empalmem amb l'altre camí carreter que 
va per l'altra banda del riu i que ens portarà al poble. Passem la primera casa i ataquem 
la forta pujada encimentada que ens conduirà a dintre de la població. El Màrius recorda 
l'instant  disparant  la  seva  màquina  fotogràfica.  Anem pujant  per  la  vora  de  cases 
arruïnades. Crida l'atenció la construcció de les parets amb fang. Unes granotes ens 
parlen  des d'unes  basses:  Croaac,  croaac,  croaac!  que  vol  dir:  sigueu  benvinguts, 
forasters!

Uns hortets,  disposats en forma escalonada en ribassos, presumeixen davant 
l'orografia accidentada de l'entorn i la guarneixen de verd. Cal estar en plena forma 
física per accedir en aquests hortets.



La població d'Os de Balaguer domina sobre un congost a la riba esquerra del 
Farfanya. El topònim d'Os és d'origen pre-romà. La forma antiga és Aós, mot que es 
relaciona amb el  nom basc Aós o Agós. L'antic castell,  de construcció islàmica, fou 
conquerit pels Comtes d'Urgell.  Posteriorment fou reedificat i  restaurat. La tradicional 
extracció de bauxita és, avui dia, en decadència.
8,49 - Ja dintre de la població passem a tocar una casa que posseeix una capelleta 
adherida a la paret. Preguntem pel  bar del  poble per anar a esmorzar i  seguim les 
indicacions d’orientació donades per localitzar l'indret.
8,51 - Passem a tocar un taller  de cotxes. Defora, a la intempèrie, hi ha uns cotxes 
abandonats i deixats ja com a ferralla.
8,53 - Som davant de la Casa Consistorial. Pugem un xic més per tal d'apropar-nos a 
l'església. Pel camí veiem un bar, però, és tancat. Un home ens rectifica: el local tancat 
és una botiga.  Passem vora  l'església  parroquial  de Sant  Miquel  per  la  banda Est. 
Observem la interessant plaça de la Font. La font monumental de Sant Petiot  és una 
singular i augusta capella afonada al terra, que conté una font i quatre canelles que, 
avui, no ragen. A banda i banda, uns bancs de pedra faciliten el descans del vianant 
que espera mentre les garrafes s'omplen d'aigua.

Un cop visitat aquest agradable i fresc racó, seguim pel carrer de St. Antoni i 
entrem, ara sí,  al  bar  Ros. Aquí  hi  farem una aturada per  tal  d'esmorzar  i  reposar 
energia.

Ens atenen dues dones que,  sens dubte,  han de ser  mare i  filla.  Demanem 
entrepans de fàcil contingut, ja que en aquestes hores del matí la cuina resta, encara, 
assossegada. El local és molt espaiós i la part del darrere posseeix una terrassa amb 
una magnífica miranda. Al bar hi ha una majòlica on es llegeix: Visca l'amor lliure! Pren 
la meva sogra i dóna'm la teva dona.

La jove que ens serveix fa cara de son. El seu posat cansat, anant i venint de la 
cuina, denota que l'hem agafada fora de joc. Ben segur, que no pensava, avui, haver de 
brandar tan aviat.

Mentre anem cruspint els bocates acompanyats de beguda fresca, el Màrius rep 
l'atenció de son pare, el qual li tracta els peus amb vigencial (líquid blavenc asèptic i 
catalitzador). Té butllofes, que li faran nosa durant la caminada.

Apurem els últims moments de repòs i demanem cafès, tes i similars.
9,37  -  Un  cop  hem satisfet  les  nostres  respectives  consumacions  sortim  al  carrer 
disposats a continuar la nostra exagerada caminada. El David té problemes físics: li surt 
sang del nas. Parem tots un moment per tal que es pugui solucionar aquest petit, però, 
enfarfegador incident.
9,41  -  Un  cop  son  pare  ha  resolt  el  problema,  continuem plegats  sortint  d'Os  de 
Balaguer pel carrer de la Creu. Agafem una pista asfaltada que pren direcció Nord.

Coincidim amb el pagès que havíem trobat treballant la terra, moments abans 
d'entrar al poble. Avança assegut en una tractoreta molt trempat i cantant. Sembla un 
personatge sortit d'un conte oriental. Es mou rítmicament al vaivé del lent i petit vehicle 
agrícola, tot gesticulant braços i mans al compàs de la melodia que interpreta. Es tot un 
personatge pintoresc!  Ens saluda cordialment i  ens pregunta on anem. El Rafel  li  fa 
saber que ens dirigim a Corçà. 

A concursar?, contesta. No, a Corçà!, li torna a dir el Rafel pronunciant, aquesta 
vegada, el so de la o com si fos vocal tònica. Cal saber que en aquestes terres parlen el 
català occidental i no fan distinció entre les vocals tòniques i àtones. Aquest ha estat el 
motiu pel qual l'home no ho ha entès clar el primer cop. Anem baixant pel camí asfaltat.
9,50 - Al final de la baixada la pista és de terra. Sentim força calor.
9,56 - Saludem el simpàtic home que hem tingut el gust de conèixer fa poca estona i 
que és, ja, a la seva finca. Es millor nedar que caminar, ens diu tot somrient. En això sí 



que té raó, pensem, ja ho vam fer a les Borges Blanques i qui sap si tindrem ocasió de 
repetir-ho, mai no se sap.
9,57  -  Tot  seguint  la  nostra  acalorada  caminada  arribem  a  una  bifurcació.  El  de 
l'esquerra va a l'ermita de Sant Salvador.  Seguim pel de la dreta que continua, vall 
amunt, sense perdre la direcció Nord. Caminem, ara, pel vessant obac.

Girant la vista enrere pots adonar-te de la situació estratègica del poble d'Os de 
Balaguer. La població es troba als peus de la serra d'Os i enlairada dintre de la vall del 
Farfanya  en un pas d'embut.
10,03 - El Màrius demana la ràdio a son pare, tot fent-li senyes tocant-se les orelles.
10,08 - Sentim, cada vegada més, la calor. El Sol escalfa de valent. Després d'esmorzar 
acusem més, encara, l'alta temperatura.
10,10 - La vall per on caminem es va estretint. Ens anem aproximant a un congost.
10,13 - Deixem, ara, un camí a la dreta que puja fort. Seguim caminant tot planejant. La 
vall es tanca davant nostre.
10,18 - El camí es bifurca. S'acaba la vall. Girem cap a la dreta, creuem el riu per un 
pont i canviem de vessant.

Un home amagat en unes canyes pretén caçar ocells amb un filat tot esperant 
que un ocellet baixi a beure aigua i caigui en el parany.
10,25  -  Seguim caminant  pel  fons del  congost.  A mà dreta  podem veure  un ramat 
d’ovelles ja esquilades, que, ben segur, agraeixen que els hagin llevat l'abrigall d'hivern. 
Més enllà hi ha el pastor i el gos.
10,27 - Corre una mica d'aire que agraïm de bon gust. El camí puja a un xalet que veiem 
al més amunt.
10,32 - Abandonem la pista que ens conduiria a la casa i agafem, a la dreta, tot baixant, 
un altre camí que porta a Sant Josep del Molí. De seguida albirem el poble de Tartareu, 
al peu de la zona muntanyosa dels Aspres. Anem caminant per terreny muntanyós entre 
conreus de sembrat.
10,41 - Casa en ruïnes dalt d'un turonet. Sota hi ha la masia de Sant Josep del Molí. 
Anem seguint el camí que hi porta planejant pel fons de la vall. La guia del Dr. Aguadé 
diu que no cal anar a la masia, utilitzada avui dia com a campament juvenil. Nosaltres, 
però, decidim visitar-la i aprofitar l'avinentesa per fer-hi una petita aturada. Es una casa 
de colònies habitada per jovent procedent de Barcelona. Ens atenen cordialment i ens 
ofereixen aigua, líquid element que escasseja molt per aquests indrets. Ens comenten 
que hi  viuran durant  uns deu dies.  Ens ensenyen tota  la  masia que està molt  ben 
condicionada  per  poder-hi  passar  uns  dies  de  lleure  i  d'esplai.  Hi  ha  una  cuina, 
habitacions i dutxes. Al costat de la masia hi ha una piscina. Ens acompanyen a sota la 
masia perquè puguem veure el molí vell de farina que volen restaurar. Són uns nois i 
noies molt simpàtics i hi confraternitzem de seguida. Els agrada molt i estan interessats 
amb la nostra caminada. El Marcel desplega mapes i els mostra el nostre itinerari.
11,06 - Després de donar-los les gràcies per la bona acollida ens acomiadem d'ells i 
seguim la nostra marxa. Ha estat molt positiva la coneixença d'aquest agradós indret. El 
Joan Bea ha pres nota del número de telèfon per si de cas ens interessés, a algú de 
nosaltres, de gaudir d'aquest encantador racó camperol.

Seguim caminant i passem a gual el riuet.
11,10 - Comencem a pujar. Anem veient Tartareu, poble del municipi de les Avellanes, 
més a prop. El Sol continua escalfant de debò.
11,15 - Caminem, ara, de baixada. Se'ns ajunta un camí per la dreta.
11,18 - Passem per un tram ombrívol d'alzines.
11,19 - Fem cap a una bifurcació. Seguim el camí de l'esquerra que s'enfila fort i anem 
guanyant alçada ràpidament.
11,23 - Se'ns ajunta, ara, un camí per la banda esquerra. Seguim pujant.



11,24  -  Final  de  la  forta  pujada.  El  camí  continua  gairebé  pla  amb  una  lleugera 
tendència a pujar. Tenim uns conreus d'ametllers.
11,26 -  Iniciem, altre cop, camí de pujada. Se sua de valent.  Sentim algun cant de 
cigales.
11,30  -  S'ha  acabat  la  pujada.  Veiem Tartareu  davant  nostre,  on  les  cases  se'ns 
presenten arrapades a la muntanya.
11,32 - Anem baixant suaument. El Simó no vol patir d'insolació i rega amb aigua el seu 
barret.
11,35  -  Tornem a  enlairar-nos  tot  tortellant  el  poble.  La  depressió  del  barranc  de 
l'Espinau ens impossibilita l'apropament.
11,38 - Seguim, ara, de baixada tot buscant la manera de fer cap a Tartareu.
11,40 - Decidim parar.  Ens reagrupem per tal  d'estudiar  la nostra situació  i  intentar 
connectar amb el camí bo. Ens adonem que no portem pas traces d'entrar a la població, 
el  barranc de l'Espinau ens ho impedeix. Albirem un camí que surt de Tartareu per 
l'extrem N.O., que segons el Marcel és el que havíem de seguir si haguéssim passat per 
dins del poble.

Aquest mateix camí, passats uns centenars de metres del poble, s'enfila fort per 
tal de salvar el coll situat a la capçalera del barranc de l'Espinau. És l'únic pas natural 
que hi ha per travessar el sistema muntanyós. Caldrà, doncs, creuar el barranc al més 
aviat possible per tal d'arribar-hi.
11,44  -  Decidim  continuar.  Anem a  rectificar  ràpidament  el  nostre  itinerari  per  tal 
d'adaptar-lo al de la guia.

Arribem a una cruïlla i decantem a la dreta agafant un caminet que davalla fort 
cap a la fondalada.
11,47 - Dubtem de seguir-lo més i parem. Pensem que ja no ens cal anar a parar al 
poble i que podríem fer drecera seguint per la pista planera que voreja el barranc.

Fa calitja. Caminem, doncs, per la pista paral·lela al barranc que, més endavant, 
el travessa a gual perpendicularment.
11,57 - Enllacem, per fi, amb el camí anhelat. Ja tornem a ser dins de l'itinerari adient. Hi 
fem una petita aturada. No tenim pas cap necessitat d'anar a Tartareu que queda ja 
darrera nostre, en direcció S.E., sota un Sol espaterrant.

Tot  i  que  ens  hem errat  de  camí  penso  que,  aquesta  variant  que  hem fet 
equivocadament,  ens ha estalviat  l'afonament cap al  barranc de l'Espinau  i  la  forta 
pujada a Tartareu.
11,59 – Reemprenem la caminada. El Figueras diu que trobarem una font dintre de 3 
minuts. De seguida ataquem el costerut camí que puja al coll.
12,02 - Bifurcació. Per l'esquerra puja una pista de terra de nova construcció. Nosaltres 
anem per la dreta que és l'antic camí ramader i que, de moment, no puja tant.

Arribem  a  la  font  que  ens  havia  comentat  el  Figueras.  Malauradament, 
l'esmentada font és eixuta.  Hi ha també un abeurador custodiat  per una bona tropa 
d'abelles.  Tot i  que la font ens ha decebut a tots decidim fer una parada d'uns cinc 
minuts. Si no és perquè perdríem temps valdria la pena recular a Tartareu a buscar 
aigua.
12,14 -  Seguim camí amunt.  Tot  i  que tenim una pista  nova a la  nostra  esquerra, 
preferim anar pel caminal antic. Es més atractiu i té més solera. Pugem fort! Per la pista 
circula una moto que guia i vigila una enorme màquina recollidora de cereals. Darrere hi 
puja també un tractor amb el seu corresponent remolc. Nosaltres anem paral·lels a la 
nova pista.  El nostre camí és pedregós degut a l'enrunament de marges. La nostra 
rasant és un xic més baixa que la nova pista.
12,22 - La màquina recollidora de cereals s'ha parat en plena pujada. Té dificultats per 
superar la forta rampa. Tot i que anem a peu fem més avia que les màquines. El tractor 



també s'ha parat, ja que es troba bloquejat per la gran màquina que té davant.
El barranc de l'Espinau queda a la nostra dreta. No hem de traspassar-lo. El 

terreny és sec i pobre, cobert per mates de garriga i alguna alzina aïllada.
12,23 - Som en una bifurcació. Podem seguir indistintament pels dos accessos. El de 
l'esquerra fa cap a la pista. El Marcel diu que els horaris de la guia del Dr. Aguadé 
coincideixen, perfectament, amb el nostre ritme.
12,25 - El Simó, el Rafel i el Marcel decideixen finalment pujar a la pista i caminar-hi.
12,30 - Caminem, ara, tots per la nova pista de terra.
12,36  -  Final  de  la  llarga  pujada.  Anem baixant  un  xic.  Busquem una  ombra  i  hi 
descansem una estona.
12,41 - Seguim, ara, plegats. Pugem un xic més.
12,50 - Anem penetrant en un bosc d'alzines.
12,53 - Som dalt del coll. Un camí marxa cap a la dreta. Albirem la Torre del Moro. Ens 
topem amb un camió aparcat en una petita esplanada vora el camí. Ens sorprèn aquest 
vehicle en un lloc tan accidentat.
12,55 - Trobem un camí ramader travesser. El Marcel diu que hem de seguir cap a 
l'esquerra, el contrari que el Figueras que li sembla que hem de continuar cap a la dreta. 
Com que dubtem, el Figueras se’n vol assegurar i se'n va a demanar informació a una 
casa que tenim a prop. Mentre, al Nord, albirem una gran serra.
1,04 - Ha tornat el Figueras sense treure'n aigua clara. Continuem caminant tot seguint 
la direcció que ha pres el Marcel, rumb Oest. Ens apleguem, tot seguit, en una ombra 
vora el caminal. Iniciem un debat per raonar la ruta que hem de seguir. El Marcel diu 
que n'està segur i que l'itinerari que ell recorda és el bo.
1,10 - Tot parlant animosament ens adonem de l'arribada de la màquina recol·lectora de 
cereals que aparca al costat del camió. Per fi, ha pogut superar la dificultosa rampa!
1,11 - Tornem a caminar seguint la direcció Oest.
1,13 - En arribar a dalt del llom, deixem el camí ramader i  anem cap a la dreta, en 
direcció Nord, entre alzines.
1,16 - Passem un maset i decantem a la dreta. Seguim veient la llarga serra al fons. 
Seguim pujant, més suaument, per camí carreter.
1,21 - El Marcel ens comenta l’anterior  caminada que va fer a Lorda amb una colla 
excursionista que acabdillava el Dr. Aguadé del Centre de Lectura de Reus, autor de la 
guia que fem servir.

Lluu el Sol esplèndidament, però, ja no fa la calor asfixiant d'ahir.
1,26 - Albirem el mas d'Andal enturonat. Es una gran masia amb un gran rafal i altres 
edificacions. Anem cap allà. Més a la dreta destaca, enlairada, la Torre dels Moros.
1,31 - Passant a frec d'una casa un camí baixa en direcció Oest.
1,32 - Som a l'important Mas d'Andal que és habitat. Aquí tenim l'agradable sorpresa de 
trobar el  "tiet"  Pau que ens estava esperant tot  impacient.  L'espavilat  Pau ha sabut 
trobar el camí per arribar-hi amb cotxe. Patia perquè tardàvem massa i pensava que ens 
havíem perdut.  Els  propietaris  del  mas ens ofereixen  aigua  fresca,  que ens ve  de 
primera perquè anàvem assedegats.

Xerrem  amistosament  amb  tots  els  que  habiten  la  casa,  els  quals  estan 
assabentats de la nostra marxa, com és de suposar, per mitjà del "tiet" Pau que des 
d'aquí ens indica ja on dinarem.

Ens mostren, amb interès, els del mas, la ruta més dreturera que hem de seguir: 
s'ha de travessar el Montmillà o la serra de Millà. Hi ha dues pistes que hi pugen, ens 
expliquen. La que cau més a la dreta (més a l'Est) és la millor i la va construir un familiar 
del mas.

La llarga  serra que destaca al  Nord és la  important  serra del  Montsec,  gran 
obstacle geogràfic que s'interposa en el nostre itinerari i que, demà, l’hem de travessar 



pel seu extrem Oest.
1,45 - El Marcel, el Màrius i el Figueras s'estudien l'itinerari que ens han aconsellat. Es 
tracta  de  seguir  la  ruta  anomenada dels  "petroleros",  camí que es  va  fer  quan es 
buscava petroli. Un cop dalt de la serra caldrà estar amatents a les antenes de televisió 
del poble de Millà. En aquest punt s'ha de deixar la pista i buscar un baixador que ens 
estalviarà molta volta.
2,02 - Després d'agrair la bona acollida que ens han dispensat a la masia reemprenem 
la  caminada amb molt  més entusiasme, ja que hem descansat  una bona estona a 
l'ombra i ens hem refet de la set que portàvem. Passem vora una gran alzina on hi ha el 
cotxe del Pau aturat al costat d'un altre cotxe i un tractor, vora una pallissa. Una gran 
màquina recol·lectora de gra treballa en un sembrat afonat, a pesar de la xafogor que fa 
i fora de l'hora laboral. Sembla ser que aquestes màquines són llogades i feinegen a 
escar.

Seguim baixant pel camí del mas. Ens topem amb un "jeep" que puja a la masia.
2,09 - Empalmem amb una pista travessera. Anem, tot baixant, cap a la dreta fins arribar 
a una ampla collada on el camí es bifurca. Seguim pel camí de l'esquerra passant per la 
banda Oest del turó culminat per la Torre dels Moros.
2,18  -  Albirem a l'Oest  l'embassament de  Canelles  construït  dintre  del  curs  del  riu 
Noguera Ribagorçana, frontera natural de Catalunya i Aragó.
2,19 - Som en un planell. A l'esquerra hi ha dues masies molt a prop una de l'altra. Tot 
seguit,  al  primer revolt  deixem la pista per anar cap a l'esquerra seguint un caminal 
vorejat per un antic mur de pedra. Albirem, al davant, els Masos de Millà. Anem baixant 
cap al fons de la vall.
2,24 - A la nostra esquerra una màquina agrícola està recol·lectant una collita d'ordi.
2,28 - Som al fons de la vall. Un ramat de bens descansa tot fent migdiada a l'ombra 
d'un alzinar. Travessem la vall adreçats perpendicularment a la serra de Millà.

Fem cap a l'indret on hi ha un bassiol i una font. Aquest és el lloc que s'ha triat 
per dinar, avui. El "tiet" Pau hi ha fet cap, també, amb el cotxe. El dinar d'avui funcionarà 
a base d'aliments enllaunats. El Pau ha comprat, aquest matí, unes quantes conserves 
per tal de solucionar-ho d'una manera còmoda i senzilla. Ja les previsions eren de dinar 
al camp.

Al  cel  han aparegut  uns quants  núvols  cúmuls.  Busquem afanyadament  una 
ombra que ens resguardi dels vigorosos raigs solars. Malauradament,l'espaiosa zona 
ombrívola, que teníem molt a prop, és ocupada pel ramat de bens. Vigilats pel pastor i el 
gos  reposen  igual  que  estaquirots.  La  immobilització  dels  bens  és  total  per  tal  de 
combatre l'ambient calent de l'aire. Semblen igual que figures de pessebre.

Després d'haver complert amb el compromís del dinar passem a fer una mica de 
migdiada, imitant així els nostres veïns de quatre potes. El Marcel ens filma.
4,11 - Després de proveir-nos d'aigua, més o menys fresca, reemprenem la caminada. 
El "tiet" Pau marxa amb el cotxe cap a Corçà, final de l'etapa d'avui, on ens esperarà per 
traslladar-nos a sopar i dormir. Passem vora el bassiol que deu servir per abeurar els 
animals. El terreny és blanquinós, la qual cosa remarca el color de l'aigua que sembla 
emmidonada.

Seguim camp a través en direcció Nord cap a la serra de Montmillà. Deixem un 
altre bassiol a mà dreta i anem per un camí, més o menys marcat.
4,21 - Saltem a una pista travessera, cap a l'esquerra aniríem als Masos de Millà i cap a 
la dreta a Vilamajor. Tombem a l'esquerra i, passats uns 20 metres, decantem cap a la 
dreta agafant un camí carreter que ens redreça cap el Montmillà.
4,23 - Després de travessar una petita coma el camí es bifurca. Anem cap a l'esquerra 
tot pujant. Hi ha una marca de color butà.
4,25 - Nova bifurcació. Dubtem si anar cap a la dreta o cap a l'esquerra. El Marcel creu 



que hem de seguir cap a l'esquerra i el seguim tots plegats. Lluu el Sol.
4,28 - Parem de sobte. Restem aturats mentre el Marcel i el Simó van a inspeccionar el 
camí. De seguida ens xiula el Marcel perquè continuem endavant. Tenim els Masos de 
Millà a l'esquerra. El camí comença a fer ziga-zagues.
4,33 - Parem, altre cop. El Marcel diu que anem caminant paral·lels al Montmillà i que 
aquest  caminal  no té  traces de pujar a  la  serra.  Acordem, doncs,  recular  fins  a  la 
passada bifurcació.
4,38 - Som una altra vegada a la darrera bifurcació. Seguim, ara, el camí de la dreta que 
puja més decidit a la serra. El camí és de ferradura i passa tocant un vell mur de pedra. 
Anem trobant senyals de color blanc, la qual cosa ens confirma que, ara sí, anem pel 
camí bo. Tal vegada la variant que ens han explicat al mas d'Andal és la mateixa ruta 
que en el seu dia va traçar el Dr. Aguadé. Això ens complau a tots, ja que pensem que 
anem per la drecera bona i no farem pas cap marrada.
4,44 - En un replà deixem el camí, que segueix recte pel costat del marge, i anem, en 
angle recte, cap a l'esquerra, per un sender que s'enfila ràpid. Aquest ens ha de portar, 
entre garrigues, al Pla de les Bruixes.
4,47 - Travessem la pista, que revolta amb pendents més suaus, i seguim pel sender 
que continua pujant fort. Anem trobant més marques blanques.
4,54  -  El  sender  es  va  decantant  cap  a  la  dreta,  tot  acostant-se  a  la  barrancada 
immediata. El sender es torna encara més costerut i s'adreça un xic cap a l'esquerra.
5,00 - Decantant-nos cap a la dreta anem vorejant la part alta de la barrancada, similar a 
un petit circ. Es poden veure altres senders paral·lels marcats pels ramats. Cal estar 
atent a les marques blanques que ens guien pel més adient. El sender és, ara, planer. 
Al fons sobresurt el Montsec.
5,06  -  Arribem a l'anomenat  Pla  de  les  Bruixes  (1.006  m.).  Davant  nostre  s'aixeca 
majestuós el Montsec. Parem i fem un reagrupament general, ja que la forta pujada ens 
ha anat marcant unes petites diferències. El Marcel fa unes diapositives i també ens 
filma per recordar la nostra presència en aquest dominant altiplà.  Es una superfície 
plana, erma, de considerables dimensions.

Anem travessant,  rumb  Nord,  aquesta  gran  àrea  i  a  les  nostres  esquenes 
continua filmant el Marcel. El nom que rep el lloc ja indica, per si mateix, el d'un indret 
elevat cerimoniós. La denominació de Pla de les Bruixes incita a pensar que és un lloc 
enigmàtic on podrien haver-se celebrat cultes pagans a base de bruixeries,  com els 
famosos "akelarres" dels solsticis d'estiu (la nit de Sant Joan).

Seguim i  anem trepitjant  una vereda,  que es veu poc entre  l'herba,  que ens 
condueix a un collet tot travessant el pla.
5,15 - Hi trobem un camí, ben marcat, on ens agrupem per seguir plegats. Seguim recte.
5,24 - Al final del pla el camí retomba a la dreta, direcció N.E., tot pujant suaument entre 
alzines.
5,28  -  Al  capdamunt  el  camí  gira  a  l'esquerra  direcció  N.O.  Anem,  ara,  baixant 
suaument. Gaudim de la visió de tota la serralada del Montsec. A mig aire d'aquesta es 
veu el santuari de la Mare de Déu de la Pedra i, més a la dreta, el refugi i ermita de 
Colobor. Així com, també, la pista de nova construcció que des d'Ager puja al cim del 
Montsec. Albirem Corçà, final de l'etapa d'avui, als peus de la serralada.
5,32 - En un replà el camí tomba al N.E. i salva un petit repetjó. A la nostra esquerra 
tenim, tot seguit, les antenes de televisió del poble de Millà, que ja ens havien esmentat 
a la masia d'Andal. Aquests apèndixs no són res més que unes antenes ben normals, 
iguals que les col·locades als terrats de casa nostra. La seva presència ens decep ja 
que esperàvem trobar unes antenes més sofisticades. La seva instal·lació, aquí dalt, 
només és degut a que el  poble de Millà cau enclotat i  es pretén, amb aquesta alta 
ubicació, una millor captació de les ones televisives.



Abandonem el  camí  deixant  l'altiplà  i  seguim camp a  través  en  direcció  al 
Montsec  tot  baixant  a  tocar  les  antenes.  Anem  trobant  marques  blanques  que 
s'identifiquen amb la sendera de l'itinerari a Lorda. Davallem, tot seguint un corriol més 
o menys marcat. Veiem el poble de Millà, a la nostra esquerra, en una fondalada.

El Marcel ens filma altre cop i, també, fa diapositives. Albirem el poble d'Agulló i, 
més a  l'Est,  el  d'Àger  al  fons  de  la  depressió.  La  davallada  és  cada vegada  més 
pronunciada, amb molt de pedruscall.
5,54 - Saltem a un sender vora uns sembrats. Tot seguit som en un camí carreter.
5,56 - Parem i descansem. Aprofitem per beure aigua.
6,03 - El  Marcel  diu  de continuar,  però son fill,  el  Màrius,  es queixa dels peus. Té 
bufolles en una planta que li produeixen molèsties quan està dret. Son pare es brinda a 
fer-li  una cura d'urgència tot simulant, humorísticament, la presència d'una hipotètica 
ambulància. Al so de: ni-no, ni-no!!!  hi acudeix amb diligència i, obrint la farmaciola, li 
col·loca  cotofluix  i  esparadrap  al  voltant  de  la  protuberància  amoïnosa.  El  Marcel 
comenta, al mateix temps, la significació del topònim de Lorda, no gaire conegut en 
àmbits populars, ja que poca gent sap que Lorda, en llengua catalana i occitana, és la 
denominació autòctona de la població que en francès anomenen Lourdes. Opina que, 
tal  vegada,  la  inscripció  de  Lorda  que  portem a  la  samarreta  hauria  d'haver  estat 
substituïda per la de Lurdes, molt més aclaridora per a tothom.

La denominació de la marxa Tarragona-Lorda ha estat obra del Rafel; que creu, 
així,  defensar els orígens de la població del  país de Gascunya enclavada dintre de 
l'antiga  nació  occitana i  amiga de la  catalana,  actualment  propietat  de  la  república 
francesa. El mot Lorda, en occità es pronuncia Lurda, per això en francès, Lourdes, 
sona igual. No així en castellà, que llegeixen Lurdes. 
6,15 - En acabar  el  Marcel  la cura als peus dels Màrius reemprenem la  caminada, 
prosseguint de cara avall. Un turó, davant nostre, ens obstaculitza el punt de mira de 
Corçà.
6,16 - Fem cap a una pista.  La seguim cap a l'esquerra,  direcció  N.O.,  tot baixant. 
Deixem una drecera  a la  dreta  i  seguim caminant  per  la  pista  per  tal  d'evitar  més 
patiment als peus turmentats del Màrius.
6,21 - Parem un moment per tal d'estudiar la nostra situació al mapa cartogràfic que 
portem de la zona. Un cop vista la nostra posició, seguim endavant. La pista segueix 
baixant  tot  fent  uns  amplis  revolts  per  salvar  un  gran  desnivell.  El  turó,  que  ens 
destorba, l'anem driblant i deixant a mà dreta.
6,31 - La pista puja per uns moments. La mare natura ens recompensa, ara, amb una 
bufada d'aire fresc.
6,33 - Se'ns ajunta una altra pista per la dreta. Tot seguit,  tornem a davallar.  Aviat, 
veiem enclotat el poblet de Millà, afonat al  barranc, al  vessant oriental  del puig que 
forma part de la serra de Millà.
6,40 - Més a l'esquerra, més cenyit al cingle, figura un altre camí que pressentim que fa 
cap  a  Millà.  Tornem a  parar.  El  Marcel  i  el  Figueras  tornen  a  consultar  el  mapa 
cartogràfic.  El  Figueras  es  mostra  inquiet  perquè  la  nostra  situació,  segons  ell,  no 
encaixa  totalment  amb la  descripció  de  la  guia.  Li  preocupa  saber  on  ens  trobem 
exactament, si ja hem ultrapassat l'accés a l'ermita de Llobí, o encara no. El Marcel i el 
Màrius asseguren, no obstant, que ens trobem dintre de l'itinerari bo i que la pista per on 
circulem és l'idònia, d'acord amb la dibuixada al mapa.

Mentre intentem centrar  la  nostra  posició  aprofitem la  improvisada pausa per 
descansar. Aquest nou vessant de la serra de Millà és molt més abrupte que pel que 
hem pujat. Els desnivells de la cara oriental són més marcats.
6,48 - Continuem. Al cap de dos minuts entronquem amb una pista més important, que 
puja de Millà. La seguim, tot tombant a la dreta, pujant lleugerament. Intuïm, ara, que no 



ens hem perdut pas i caminem més confiats.
6,51 - A la nostra dreta tenim el cementiri de Millà.
6,54 - La pista fa un fort retomb cap a la dreta. Som dalt d'una carena i tornem a veure 
el Montsec. Gaudim d'una espectacular miranda: a la dreta hi ha el poble d'Agulló on hi 
faríem cap si continuéssim per la pista. Enfront, un xic a l'esquerra, tenim Corçà on 
tenim previst finalitzar avui. El Màrius ens fa una diapositiva.
6,56 - Continuem. En aquest punt deixem la pista i anem per un caminet que va per la 
carena en direcció N.O.

El Màrius no està del tot afinat i parem plegats per tal que es refaci. Quasi tot el 
dia que camina amb el tors nu i sense motxilla. L'aixafament de peus l'amoïna força.

Sentim, mentre, les carícies d'un aire fresquet.
7,09 - El Màrius ja es troba millor i continuem en direcció a Corçà. El caminet planeja 
uns metres i tot seguit davalla un xic per tornar, de seguida, a l'horitzontalitat dintre de 
l'estreta carena. Es un pas molt pintoresc. A l'esquerra queden les últimes estribacions 
de la serra de Millà on s'aixeca el punt més culminant: el Montmillà de 1.027 m.
7,18 - Iniciem la davallada de cara a Corçà per un corriol torrenter. La carena baixa 
força ràpid i ens cal deixar-la per anar un xic cap a la dreta, tot seguint-la paral·lelament. 
A la nostra esquerra el sorprenent paratge ens obsequia amb la visió gratuïta d'una 
curiosa aigüera rocosa. Davant nostre veiem l’ensorrada vall  on ben aviat  hi  serem. 
Hem d'anar a passar per un collet conreat vora unes roques.
7,26 - Per uns moments, anem cap a la dreta a salvar un roquer i, un cop dalt la carena, 
tornem a davallar. El camí és molt poc fressat.
7,34 - Anem a passar a frec del tancament de pedra d'uns corrals. El Figueras i el Bea 
van un xic despistats perquè la guia anomena una "pleta", mot no usual i estrany a casa 
nostra,  a  la  pagesia  tarragonina,  que  no  arriben  a  comprendre.  Pleta,  segons  el 
diccionari, és el lloc o clos on es recull el bestiar que pastura al camp o a la muntanya.
7,36 - Fem cap a una pista on ens trobem amb l'agradable "aparició" del "tiet" Pau. El 
Pau Ferré de ganes se'n mor de tornar a caminar i,  com que no ha pogut aguantar 
l'espera de la nostra arribada, ha vingut en busca nostra. Ha deixat el cotxe a Corçà i ha 
fet l'itinerari al revés fins que ha contactat amb nosaltres. Hores d'ara, podem dir que el 
tros que ens queda fins a Corçà el tenim ja solucionat. El "tiet" Pau ens farà de guia.
7,41 - Després de donar la benvinguda al nostre company i d'intercanviar anècdotes, 
consells i apreciacions, seguim caminant tot refent l'itinerari que ja ha fet el “tiet” Pau. 
Seguim per la pista. Fa goig de veure com, ara sí, anem tots plegats igual que el primer 
dia que vam sortir de Tarragona.

Deu quedar una hora fins a Corçà, segons el "tiet" Pau. Deixem de banda alguna 
petita drecera en atenció al Màrius que té els peus fastiguejats. El pis de la pista és més 
còmode.
7,48 - Passem un barranc a gual i ens enfilem pel vessant oposat on hi ha un camp de 
sembrat. El camí es perd, ja que el pagès també l'ha sembrat. Vorejant el conreu per 
l'esquerra anem a passar per la vora d'una gran roca aïllada en un petit coll. El Marcel 
ens filma.
7,56  -  Passat  el  coll,  i  en  acabar-se  el  sembrat,  davallem per  un  sender  que ens 
condueix al barranc d'Agulló. El Marcel aprofita l'oportunitat de filmar com una aranya ha 
engrapat un insecte.

Fem cap al  singular  riuet que pertany al  barranc d'Agulló  i  el  seguim aigües 
amunt. El Simó s'hi banya els peus.
8,09 - Deixem el riuet i pugem a tocar les parets d'un corral. Saltem a un camí carreter 
que el seguim cap a la dreta. A mà dreta deixem uns altíssims xops.

Sentim una bona fresqueta  que ens anima i  ens  encoratja  a  fer  els  darrers 
quilòmetres. Es similar a l'aire frescal de les vesprades de Prades.



8,13 - El camí es bifurca. Cal agafar el de la dreta, que és més important, tot pujant 
suaument.
8,18 - Masia de l'Hereuet, davant nostre. Dalt de la teulada es passeja, majestuosament, 
un pavó amb totes les plomes desplegades.
8,20 - Deixem el mas a l'esquerra, que és habitat. Un gos ens “saluda” efusivament i el 
Simó li dóna pa. Continuem el camí pujant entre camps de sembradura i clapes de bosc. 
Veiem Corçà, ara, un xic enturonat i, després, el ja repetit Montsec. Curiosament és la 
primera vegada que veiem el poble de Corçà per damunt de nosaltres. Ja queda poc 
per arribar a Corçà, podríem dir que el tenim ja a tret d'escopeta.
8,25 - Deixem el camí ample i  girem a l'esquerra, per un conreu erm, per tal  de fer 
drecera. Davallem fort per un sender, a mà dreta, que baixa al barranc passant per 
terreny descarnat.
8,28 - El passem a gual i seguim el sender, pujant pel vessant oposat, decantant-nos 
cap a l'esquerra rumb a Corçà. Trobem senyals d’orientació de color blanc.
8,31 - Caminem per dintre d'un bosc d'alzines.
8,33 - Creuem un barranquet per damunt d'un conglomerat de roca plana. Tot seguit 
deixem un sembrat a la dreta.
8,36 - Hem arribat a un extens camp de sembrat que ocupa l'ampla de la vall. Al final 
podem observar l'important pantà de Canelles. Anem pujant direcció a Corçà. Passem 
uns conglomerats de roca. Travessem el camí i seguim el sender que enfila directe a 
Corçà,  població  que  queda  ja davant  dels  nostres  nassos.  Un tram del  terreny  és 
arenós. El sender ens porta per dintre d'un alzinar.
8,42 - Fem una curta davallada fins empalmar amb el camí de Corçà. Hi caminem i 
passem a gual l'últim barranquet del dia d'avui. Pugem fort tot seguint el bonic camí, ara 
empedrat.
8,46 - Tot just on el camí és ple d'herba s'acaba l'empedrat. La configuració del traçat 
denota, per si mateix, que es tracta d'un camí de fa molts anys. S'hi pot apreciar el 
treball, pacient i acurat, dels homes del camp quan eren més artesanals. La falta d'un ús 
continuat, d'aquest últim tram captivador,  podria ser la causa del  seu mal estat que 
pateix de manca d'atencions i reparacions.
8,50 -  Una vegada finalitzat  el  camí, som ja a les primeres cases de Corçà,  petita 
població del municipi d’Àger, situat al vessant meridional de la serra del Montsec i prop 
de la Noguera Ribagorçana.
8,52 - Després d'un final d'etapa ben costerut, pels carrers de Corçà, som en un petit 
mirador al més amunt del poble. No hi ha cap botiga i els habitants són escassos. No 
obstant,  a ca la  telefonista  podem comprar begudes.  Anem força assedegats;  però, 
gràcies a Déu, ho combatim amb llaunes de cervesa fresques. Una jove molt simpàtica i 
maca ens atén amb cordialitat.  El Rafel  li  demana, de cop, dues llaunes de cervesa 
preveient que amb una no en tindrà prou. La veritat és que la primera cervesa s'evapora 
tan ràpidament dintre del cos, que sembla que no se l'hagi  pres. La jove és mestra 
d'escola i, seguidament d'atendre'ns, fuig del poble amb el seu cotxe.

A Corçà hi havia una petita fonda anomenada Casa Batlle, que actualment és 
tancada.  Així,  doncs,  com que  no  hi  ha  hostatge  al  poble  anirem a  pernoctar  a 
Fontdepou, a uns 12 km. d'aquí. El "tiet" Pau amb el seu cotxe ens hi traslladarà.

Fem cap a una nova urbanització que es diu Sant Josep de Fontdepou. Hi ha un 
magnífic restaurant i unes bones habitacions per descansar.

Mentre sopem parlem de demà. L'etapa de demà és la  més curta  de totes i 
consta, tan sols, de 19 km. Tenim dues propostes a debatre: la primera és sortir pel matí 
de Corçà i arribar al Pont de Montanyana per allà al migdia. La segona és sortir de tarda 
i finalitzar a l'hora de sopar.

La darrera proposta és la que té més adeptes perquè, així, podrem descansar tot 



el matí de demà, dormir força i emprendre la següent etapa ben descansats. Tenint en 
compte que portem molta son endarrerida, sembla ser una resolució idònia.

Tot i així, el Figueras, el Joan Bea i el Rafel són partidaris de la primera, ja que 
prefereixen arribar d'hora al Pont de Montanyana i fer el descans allí. No obstant això, 
veient que el Màrius necessita urgentment un perllongat repòs i que el David també ho 
demana, s'acorda per majoria sortir de tarda.

Com que no hem de matinar no tenim pas pressa per anar a dormir. A la terrassa 
del  restaurant  s'hi  està  la  mar de  bé  prenent  la  fresca.  Hi  ha  molt  d'ambient  a  la 
urbanització i el restaurant-fonda és ple d'estiuejants. Cal dir que avui és dissabte.

Bona i fresca nit! Bona nit la Noguera! 



DIA 5 DE JULIOL   CORÇÀ-EL PONT DE MONTANYANA   19 km.

Com que el matí d'avui l'hem dedicat al descans, no hi ha hora per llevar-se. Es 
fa a discreció. Hi ha qui prefereix aprofitar les màximes hores disponibles per recuperar 
son endarrerida  i  donar  repòs a les  cames. Altres  donen una volta  per  l'entorn  de 
l'hostatge on es pot visitar  una bonica zona esportiva amb piscina. Esperem que el 
Màrius pugui recuperar-se de la mala jornada que va passar ahir.

El  cel  és  mig  ennuvolat.  Per  primera  vegada,  el  temps  se’ns  presenta 
imprevisible.

Després  de  dinar  el  Pau  Ferré  comença  a  fer  viatges  cap  a  Corçà.  Hem 
d'enllestir, ràpidament, els comptes amb l'hostal perquè se'ns està fent tard.
4,52 - Corçà. Arranquem plegats i  encetem la cinquena etapa. Tots estem en plena 
forma! El Pau se'n torna amb el cotxe. Mirarà de contactar amb nosaltres al llarg dels 19 
km. Sortim del poble per la mateixa pista d’Àger, deixant-la, tot seguit, per agafar un 
camí ample, a l'esquerra,  que davalla  un xic. Planegem rumb N.O. a mig aire de la 
solana de la serra de Sant Bartomeu. A l'esquerra podem veure el pantà de Canelles, 
que  permet  guardar  un  cabal  de  716  milions  de  metres  cúbics  d'aigua.  Deixem a 
l'esquerra una pista que davalla fort.

El  cel  és força ennuvolat.  Tenim por que ens agafi  l'aigua pel  camí. Els que 
volíem caminar pel matí pensem que, hores d'ara, ja seríem al Pont de Montanyana a 
resguard de la possible pluja.

Pugem un xic.
4,59 - A sota del camí, a mà esquerra, tenim el cementiri de Corçà.
5,02 - Passem un tossal. A la dreta tenim un camí que puja. Nosaltres seguim el camí, 
ara, davallant. Advertim, altre cop, un tros de pantà.
5,05 - Deixem a l'esquerra una pista que baixa a les antigues mines, ara abandonades, 
de Canelles. Continuem planers. A la dreta tenim l'espadat dels contraforts de la serra 
del Montsec. El cel continua ennuvolat i fa fresca.
5,10 - A la dreta tenim les ruïnes d'un corral i a l'altra banda seguim gaudint de la vista 
del pantà. El Marcel continua filmant per al record. Davallem suaument.
5,15 - Trobem tres tendes de campanya plantades a l'esquerra del camí i una moto amb 
matrícula de Gran Bretanya. L'existència de muntanyencs en aquesta zona és una bona 
prova que hi ha indrets de singular bellesa per la rodalia.

Una  pista  davalla  cap  a  l'esquerra.  Seguim recte  tot  planejant.  Aconseguim 
veure, ja, la singular ermita de la Pertusa, enclavada dalt d'una agulla rocosa aïllada, 
vora el pantà. Al fons seguim tenint la vall de la Noguera Ribagorçana amb les aigües 
enlairades de nivell per la presa de Canelles. El Marcel filma una vegada més.
5,21 - Arribem a una placeta.  Des d'aquí  arrenca una sendera cap a l'ermita de la 
Pertusa. És un indret que cal xafar perquè és tan singular que no me l'imagino en cap 
altre lloc més. Els companys renuncien a acostar-s'hi perquè el dia ja dóna poc de si i 
hem d'afanyar-nos per arribar al Pont de Montanyana de dia. Hem sortit massa tard de 
Corçà i el temps se'ns tira al damunt.

El Rafel, però, no es vol perdre l'oportunitat de trepitjar aquest irrepetible marc i 
s'encamina ràpidament cap a l'ermita per un corriol que hi porta. És divertit descobrir el 
pas marcat a la roca que esglaonadament hi fa cap. Mentrestant, el grup ha continuat 
marxant. Es pot veure al costat de l'ermita un original naixement de ferro. La miranda 
des d'aquest lloc és impressionant. S'albira l'embassament de Canelles tot ell envoltat 
de serralades i turons. És aquí on la naturalesa es mostra tota poderosa i, a la vegada, 
sòbria. És tot una panoràmica que remou la sensibilitat d'un entusiasta de les coses 
naturals  creades  amb bellesa  on  amb la  contemplació  l'esperit  s'engrandeix  i,  a  la 



vegada, un se sent un ser insignificant enmig de tota aquesta gran obra de la creació.
El santuari de la Mare de Déu de la Pertusa és situat entre el collet de la Pertusa 

i la Noguera Ribagorçana, camí de l'engorjat de Mont-rebei, en un mirador excepcional. 
Documentat el 1162 al lloc de Petrapertusa, és romànic i  es conserva força bé. Més 
avall hi ha restes d'una esglesiola anterior.

El santuari té una piadosa llegenda, pròpia de les marededéus trobades. És per 
això, penso, que té un encant màgic molt especial tot l'emplaçament.
5,42 - El Rafel retorna al camí. Ha valgut la pena conèixer l'ermita. El Rafel avança amb 
molta rapidesa a la recerca dels seus companys que li porten una gran davantera. Es 
poden veure impressionants tallats a les dues bandes del riu que encaixonen les aigües 
que es mostren reposades. Hi ha una "DKW" i un Seat aparcats a la vora del camí, la 
qual cosa indica que no ens trobem pas sols.

A continuació el camí ample es transforma en sender i  davalla rumb Nord. El 
sender és pedregós i passa arrapat a les verticalitats rocoses que tenim a mà dreta.
5,49 - El Rafel troba dos excursionistes que vénen en sentit contrari i que deuen tornar 
als cotxes que hem trobat en el camí.
5,52 - El sender gira cap a la dreta tot separant-se del pantà i davalla,  ara, fort per 
salvar el profund barranc de la Pardina. En aquest punt deixem un sender que va planer 
pel vessant Sud. El Rafel sent les veus dels seus companys més avall, la qual cosa 
significa que aviat els atenyerà.
5,53 - Troba dos excursionistes més que deuen venir, igual que els altres, del pas de 
Mont-rebei.
5,56 - El sender davalla, ara, fort tot fent ziga-zagues.
5,59 - El Rafel passa el barranc a gual i  puja per l'altra banda on el sender torna a 
acostar-se al pantà.
6,01 - Bifurcació. El sender de l'esquerra baixa a la font de la Pardina endinsant-se al 
bosc. El de la dreta va a la masia.
6,03 - El Rafel retroba els seus companys a la font. Per anar a la masia de la Pardina no 
cal tornar enrere a la bifurcació, s'hi pot accedir directament.
6,05 - Pugem, ara plegats, seguint un sender.
6,08 - Som en un conreu d'olivers abandonat. El sender és poc fressat i l'anem intuint 
amb  molta  dificultat.  Seguim  planejant  per  dins  d'un  pinar.  La  sendera  es  troba 
embrossada.  El  cel  continua  ennuvolat  i  la  humitat  ambiental  assenyala  que  d'un 
moment a l'altre podria ploure.
6,14 - A l'esquerra tornem a veure la Noguera Ribagorçana que queda encaixonat a 
causa del seu entorn orogràfic tan singular. Tot i que és aigua embassada, el seu nivell, 
en aquests moments, és molt inferior al normal. Li manquen uns 20 metres d’alçada de 
l’habitual.
6,17 - El sender és tapat per herbes punxants que ens freguen les cames.
6,23 - Davant nostre tenim les impressionants cingleres dels contraforts del Montsec. 
Som ja a prop del congost de l'anomenat pas de Mont-rebei. El sender s'arrapa al cingle 
i  el  pas és cada vegada més dificultós.  El  Figueras s'estranya que encara no hem 
passat la masia de la Pardina que esmenta la guia. Com que la direcció és bona, això 
ens fa pensar que seguim una altra ruta paral·lela. Tirar enrere, a la font, pensem que 
ens faria perdre temps i portem l’horari molt endarrerit..
6,27 - Som sota la impressionant cinglera. El Marcel passa davant i ens filma. Tot seguit 
davallem fort.
6,33 - El pas és embrossat. Anem avançant tenint a la nostra esquerra l'interessant riu.
6,35 - La baixada és, ara, perillosa. Davallem amb precaució. El Marcel continua filmant.
6,37 - Agafem un corriol que puja per una roca. El Marcel segueix tirant pel·lícula i el 
Joan Bea fa una diapositiva. Passem alguna petita tartera. Anem faldejant.



6,45 - El corriol, ara, puja més fort.
6,47 - Final de la primera pujada.
6,49 - Final de la segona pujada.
6,53 - Final  de la  tercera pujada. Acollonant  cingle  davant  nostre  que ens obliga  a 
davallar.
6,54 - Preciosa miranda del riu. Albirem ja el pas de Mont-rebei. Es posa a ploviscar, la 
qual cosa complica encara més la nostra estranya situació. Seguim baixant. Deixem a 
l'esquerra un altre corriol que baixa directament al riu.
6,57 - El corriol, ara, es bifurca. Seguim pel de la dreta que puja. Som conscients que no 
hem de davallar cap al riu. Parem, ja que, ara, el pas és molt difícil. Dubtem per uns 
moments. L'itinerari se'ns complica massa i no ho veiem clar. Tirem enrere. El Màrius 
consulta el mapa i tornem cap a la bifurcació. Els dos masos que esmenta la guia, el de 
la Pardina i el de Carlets, no els hem passat. El Figueras s'avança un xic endavant, 
però, es perd. Per sort, ara no plou, encara que el cel continua tot tapat de color grisenc.

El Simó ha baixat, al pla, vora el riu i ens diu que hi ha un corriol paral·lel al seu 
curs. El Figueras opta per recular per veure si troba un possible enlairament de l'itinerari 
que no haguem vist. De sobte, veiem també el Figueras a baix al riu.
7,12 - Decidim, doncs, agafar el corriol que davalla a tocar les aigües de la Noguera 
Ribagorçana. A baix hi ha una fita composta de tres pedres, una damunt de l’altra, que 
sembla indicar camí. Torna a ploviscar!
7,17 - A mitja baixada tornem a pujar. Estem indecisos. Plou! Això ens neguiteja encara 
més. Tenim un núvol ben negre damunt nostre. Un tronc travesser al sender ens amoïna 
força quan, degut a la nostra incertesa, ens el trobem quan baixem i pugem.

Ens adonem que hi  ha una persona allà  on comença el  pas de Mont-rebei. 
Cridem fort per fer-nos veure i donar a conèixer la nostra presència i  el lloc on ens 
trobem. Aquesta persona no està pas quieta, només fa que caminar envant i enrere. 
Sospitem que pot ser el "tiet" Pau i que estigui preocupat, una vegada més, per la nostra 
tardança, ja que ens trobem fora de l'itinerari i anem una mica perduts.
7,26 - Decidim continuar enlairats per on anàvem. Ara, no plou! Al cap d'uns metres 
veiem que per aquí no en sortirem pas i  no n'estem conformes. Així,  doncs, tornem 
enrere i decididament davallem cap al riu. Trona! La cosa poc complicar-se més perquè, 
si fot un xàfec, les capellines de plàstic amb el terreny accidentat, ple d'herbes, ens serà 
encara més difícil avançar.
7,38 - Som tots plegats a nivell de riu. Hi caminem paral·lelament, aigües amunt, sobre 
la sorra. Sembla ser que aquest era el pas antic quan encara no s'havia fet el pantà. Per 
sort estem travessant un temps de molta sequera i això fa que les aigües baixin bastant 
per sota del seu nivell normal.
7,40 – Sí és el "tiet" Pau que ens ha vist, ha abandonat el pas de Mont-rebei i es troba, 
ara, damunt nostre a mitja alçada del tallat. Sospito que camina pel lloc on havíem de 
passar nosaltres.

El Pau ens fa senyes perquè tirem endavant seguint el curs del riu. De seguida 
trobem un corriol que podria tractar-se de l'antic camí de les Mines, que queda anegat 
per l'embassament quan aquest arriba al nivell òptim.

En un tram on el camí és erosionat el pas es fa difícil i lent. El Rafel, en un atac 
de  rauxa,  decideix  pujar  grimpant  per  roques  i  soques,  en  vertical,  per  l'accidentat 
terreny, cap on ha guaitat el "tiet" Pau. Pensa que, en pic hi arribi tornarà a estar al bon 
camí.

Quan ha grimpat un bon tram, i pensa que ja li queda poc, el Rafel s’adona que 
ha desaparegut el “tiet” Pau, i amb ell tota referència. Ara dubte si seguir endavant  o 
no. Els seus companys l'indiquen que torni  a baixar i  que no continuï  amb la seva 
aventura.



Conscient que seguir amunt, sense saber el que falta per grimpar, pot fer perdre 
un temps preciós als seus companys, atura la seva ascensió i baixa, altre cop, a l'antic 
camí vora el riu.

El descens del Rafel és lent, ja que és més difícil baixar que pujar i, a més a més, 
la motxilla súper carregada que porta li dificulta molt els moviments. Afortunadament, ja 
no plou!

Un cop ha retornat al sender, el Rafel avança en direcció al pas de Mont-rebei on 
en el tram final puja fort cap a l'inici del famós pas. Allí l'esperen tots els companys, fins i 
tot el “tiet” Pau, que li recriminen la seva acció personal. El "tiet" Pau, sabedor de les 
intencions del Rafel, lamenta no haver-se quedat al lloc on havia guaitat, ja que l'hagués 
ajudat a orientar-se en l'ascensió.  El  Rafel  està segur que li  quedava molt poc per 
acabar  la  grimpada,  però,  els  seus companys estaven molt  nerviosos.  El  “tiet”  Pau 
comenta que ens hem perdut quan, després de beure aigua a la font, no hem reculat al 
mas de la Pardina i no hem sabut trobar la ruta que després ens hagués conduït també 
al  mas de Carlets. I  ens haguéssim estalviat  tanta pujada i  baixada, ja que el  camí 
segueix, gairebé tot, l’alçada del nivell del nou pas de Mont-rebei. El “tiet” Pau confessa 
que ja havia fet aquest tram. Hem tingut sort que nivell de les aigües fos tan baix.

La jornada d'avui es va apaivagant i som conscients que no arribarem pas amb la 
claror del dia al Pont de Montanyana.

Tot seguit, ens endinsem al tant esperat pas de Mont-rebei. És un corredor, d'un 
metre d'amplada, excavat al tallat de la roca. Anem gaudint de les impressionants parets 
verticals del congost que en alguns indrets sobrepassen els 400 metres. A un nivell més 
baix podem veure, paral·lelament, l'antic pas, que se suposa que ha de quedar inundat 
quan  pugin  les  aigües  del  pantà  i  que  fou  construït,  a  principis  de  segle,  per  la 
Mancomunitat de Catalunya. L'actual camí nou, per on passem, ha estat construït per 
l'E.N.H.E.R. a instàncies de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya per tal 
de refer el pas amb motiu de la construcció del pantà de Canelles. Fou inaugurat el 17 
d'octubre del 1982.

El Marcel va filmant afanyadament el nostre pas per aquesta encisadora obertura 
i el Bea el complementa amb diapositives.

Passem una petita estorrentada. Damunt nostre tenim la cova Colomera o de les 
Gralles. Enclavada a la roca observem la placa commemorativa de la inauguració oficial 
d'aquest camí.

Més endavant passem per un curt túnel. L'obertura practicada al llarg del tallat és 
un llong passadís enlairat a uns 100 metres sobre el nivell de les aigües.

L'estret de Mont-rebei parteix el Montsec. A l'esquerra queda el Montsec d'Estall i 
a  la  dreta  el  Montsec  d'Ares.  El  Montsec  d'Estall  o  Montsec  aragonès  també  se 
l'anomena serra de Montgai.
8,54 - S'ha acabat el camí excavat a la roca; finalitzant, així, l'original pas de Mont-rebei. 
Seguim pel sender de l'antic camí. Més endavant comença un camí carreter que segueix 
la vall de la Noguera Ribagorçana.

A l'altra banda del riu s'alcen sobre un turó les restes de l'antic castell de Girbeta 
amb les de la primitiva església de la Mare de Déu del Congost.
9,06 - El camí passa, ara, per sota d'un atractiu pont metàl·lic. Ens hi enfilem per un 
corriol tot abandonant el camí ample. Aquesta passarel·la penjada, sostinguda per dos 
estreps de formigó, fou construïda, també, per l'E.N.H.E.R. per salvar el barranc de Sant 
Jaume, ja que les aigües de l'embassament neguen el camí vell. Es tot una agradable 
sorpresa trobar-te un pont tan bufó.

Fimbra el pont al nostre pas. A l'altra banda hi ha el cotxe del Pau. El pas bastit 
és solament per a vianants. En passar el pont ens deturem al costat del cotxe del Pau i 
bevem aigua.



9,15 - Continuem ràpidament perquè se'ns fa tard. Seguim el camí ample que voreja la 
vall. El Pau torna al cotxe.
9,17 - Passem vora una roca que ens podria fer d'aixopluc.
9,18 - Una formació de caixes d'abelles queden per damunt nostre. No hi ha perill de 
picades. Potser, per l'hora que és, més s'estimen dormir.

A la ribera oposada podem veure la segona església o ermita de la Mare de Déu 
del Congost, edifici romànic.
9,19 - El camí ha deixat de ser pedregós i la vall s'obre com un ventall. El camí s'ha 
transformat en una bona pista.
9,30 - Se'ns fa de nit! Aviat no ens veurem ni la cara.
9,36 - Parem. La pista se separa molt,  ara,  del  riu  i  pensem que si  no seria millor 
d'agafar un sender vora el corrent fluvial, que ens fes de drecera. El Simó creu que sí; 
però,  no  obstant,  la  foscor  de  la  nit,  que  s'aproxima a  corre-cuita,  ens  recomana 
prudència  i  el  millor  serà  no  abandonar  la  pista  de  terra  que  ens  conduirà  amb 
seguretat, malgrat la marrada que fa.
9,44 - Ens aborda el “tiet” Pau i ens confirma que la pista és el millor camí. És la ruta 
que ha fet amb cotxe tot venint del Pont de Montanyana. El "tiet" Pau anirà a avisar del 
nostre retard a la pensió Llarc, lloc on hem de pernoctar.

El David i el Joan Bea i el Figueras han accelerat el pas i s'han destacat uns 
centenars de metres davant.. Forcem el pas ja que se'ns fa fosc.
9,57 -  Després d'una parada obligada per  un mal  de ventre,  a causa de l'últim tip 
d'aigua, el Rafel s'ha quedat sol. Endarrerit, segueix a la recerca dels Tous i del Simó 
que  caminen  davant,  no  gaire  lluny.  Una  pista  s’ajunta  per  la  dreta,  que  baixa 
d'Alsamora.

Més endavant la pista fa un revolt de paella, tot elevant-se i passant a mig aire 
d'un tallat.
10,04 - Se segueix caminant per l'ampla vall. El Rafel contacte amb els companys. Els 
dos Bea i el Figueras, de tant que s'han avançat, els hem perdut de vista afavorits per la 
nocturnitat. Cada vegada és més fosc i el cel, mig tapat, oculta una possible lluna. El 
paisatge es dilueix i ja no podem pas distingir res que es trobi una mica lluny.
10,11 - Per la dreta s’enganxa la pista que ve del poble de la Clua. Continuem davallant, 
gairebé anem per la riba esquerra de la Noguera Ribagorçana.
10,25 -  Ara,  definitivament,  ja no s'hi  veu.  Es negra  nit.  El  Rafel  té  problemes per 
prendre apunts. La pista es converteix en el nostre sender nocturn.
10,32 - Apareix la lluna. Ja no estem sols! El Rafel pren apunts igual com si escrigués 
amb els ulls tancats. La marxa és força ràpida. El Màrius entona una cançó molt adient a 
la  marxa:  la  popular  "avanti  populo".  Al  final,  com que és molt  coneguda,  acabem 
cantant-la plegats i, així, ens oblidem de la fosca monotonia.
10,38 - Una pista se'ns ajunta per la nostra esquerra.
10,41 - Una altra pista se'ns acobla per la mateixa mà. Seguim recte.
10,46 - Un mas amb el llum encès és a la nostra esquerra.
10,47 - Es passa sobre el canal de sortida d'aigües de les turbines de la central elèctrica 
de Castissent o del Pont de Montanyana. Tot seguit, s'arriba a la pista asfaltada de la 
central. Seguim, ara, per aquesta pista asfaltada, deixant enrere l'accés d'entrada a la 
central elèctrica.

Uns  metres  més  endavant,  enmig  de  la  negror,  s'aprecien  algunes  siluetes 
borroses que són les dels  nostres companys:  el  Joan Bea, el  David  Bea i  el  Joan 
Figueras. Seguim rumb Nord.

Sobtadament, es posa a llampegar. Temem per una remullada fresca, abans de 
finalitzar la jornada d'avui, com a colofó d'aquesta curta, però, moguda diada.
10,54 -  Les ràfegues llampegadisses han cessat  per  sort  i  podem distingir,  enfront 



nostre, l'enllumenat del poble del Pont de Montanyana que ens esperona.
Aquesta petita il·luminació, que tenim cada vegada més a prop, ens serveix de 

punt de referència, tot i que de nit les distàncies no són pas apreciades correctament. 
La nostra obsessió és arribar ràpidament a aquesta zona il·luminada.
11,08 - Ha vingut al nostre encontre el "tiet" Pau amb el cotxe per si necessitem alguna 
cosa. Sort d'ell  que ha avisat i  té al corrent del nostre emplaçament als amos de la 
pensió Llarc del Pont de Montanyana. Ens fa saber que no patim perquè els propietaris 
de la fonda ens esperen per sopar, malgrat la nostra tardança. Seguidament, el "tiet" 
Pau se'n torna ja definitivament cap al Pont de Montanyana, després d'assabentar-nos 
que ja ens falta ben poc i que davant nostre caminen els companys que falten.
11,17 - Arribem a la carretera comarcal de Tremp al Pont de Montanyana. Hi caminem 
en direcció Nord. De seguida, la deixem girant a l'esquerra, per passar pel pont sobre el 
riu  la  Noguera  Ribagorçana.  Se  sent  l'olor  natural  del  bestiar  boví  de  la  zona.  Si 
haguéssim seguit recte per la carretera hauríem fet cap al primigeni poble del Pont de 
Montanyana, enclavat dins de Catalunya,  però, administrativament, pertany a l'Aragó.
11,22 - Al mig del pont un rètol anuncia que entrem a la província d'Osca. Així, doncs, 
deixem  Catalunya  enrere  i,  a  partir  d'ara,  entrem  a  trepitjar  terreny  aragonès. 
Curiosament,  en un sol  dia,  més concretament en una sola  tarda, hem travessat la 
comarca del Pallars Jussà condensadament pel límit S.O.

Entronquem amb la carretera de Lleida a la Vall d'Aran pel Pont de Suert. Girem 
a la dreta i hi caminem. Tenim el poblat d'E.N.H.E.R. a tocar.
11,25 - Rètol que esmenta l'arribada a la població del Pont de Montanyana, malgrat que 
ha perdut la grafia  autòctona i  s'anuncia traduïda en llengua castellana: "Puente de 
Montañana". Tot i que la llengua catalana és la pròpia de l’indret, l'administració imposa, 
com a  "oficial", la llengua castellana. Això dóna a entendre que, en traspassar els límits 
administratius catalans, els topònims s'han de traduir a cop de diccionari de la "Real 
Academia Imperial Española", malgrat que sigui una llengua forana.

Tot  seguit  arribem a  la  fonda-restaurant  Llarc,  situada  a  la  travessera  de  la 
carretera de la Vall d'Aran. Ens trobem tots plegats dins de la fonda. Ràpidament anem 
a endreçar-nos, tot rentant-nos les mans i la cara. Hem de fer via perquè és massa tard i 
no hem de fer perdre més temps als amos que, pacientment, ens han esperat. A corre-
cuita telefonem a casa. El Figueras vol fer saber a casa seva que ja fa una estona que 
hem arribat perquè, així, no els preocupi la tardança d'avui. Per guanyar temps el Rafel 
parla, també, amb la Sefa, la dona del Figueras, i li demana que telefoni a casa seva 
dient que tot ha anat bé, que acabem d'arribar i anem a sopar. Tirant, així, per terra, 
innocentment,  els  plans  del  Figueras  de voler  fer  veure  que ja havíem sopat  i  que 
anàvem a dormir. El Rafel, lamentablement, s'excusa d'haver ficat el nas on no devia.

Passem  tot  seguit  al  menjador  a  sopar.  Tenim  encara  sopar  gràcies  a  la 
paciència i a la bondat dels propietaris de l'establiment hostaler. De primer, hi ha sopa 
per  a  tots.  De segon,  ens hem de repartir  conill  guisat,  pollastre  al  forn,  guatlles  i 
bistecs. El Simó, home que se sap alimentar molt bé, es cruspeix l'únic conill sencer que 
hi havia. No cal dir que hi ha molta gana, primer, per l'hora que és i, segon, pel tràfec 
que hem portat en els darrers quilòmetres.

El  servei  és ben cordial,  exceptuant  una jove que no entén  gaire  el  català  i 
sembla molestar-li el tard que és.

Tot i que els minuts van passant i que tindrem poques hores per descansar no 
ens manca el bon humor. La sobretaula és agradable. Volem oblidar-nos del mal sabor 
de l'etapa d'avui. Pensem que demà, si Déu vol, haurem arribat a la meitat dels dies de 
tot el recorregut previst. Agraïm al Pau el bon servei que ens ha prestat. Si no hagués 
estat per ell no sabem el que ens haguéssim trobat en arribar aquí.

Prenem cafès, trencats i cafès amb llet tot comentant les moltes incidències que 



han  hagut  avui.  La  més agradable  ha  estat  passar  l'estret  de  Mont-rebei,  que  es 
conserva en el seu estat natural. I la més criticada l’odissea del Rafel.

Abans d'anar a dormir encarreguem entrepans per a l'esmorzar de demà. El dinar 
tenim previst fer-lo a la població de Queixigar.
12,59 - Després de passar comptes anem a dormir. Bona nit a tothom! Que el Pont de 
Montanyana us beneeixi a tots! Quines hores d'anar a dormir! Bona nit, Aragó!



DIA 6 DE JULIOL   EL PONT DE MONTANYANA-LA POBLA DE RODA   27 km.

6,30  -  Comencem  a  despertar-nos.  Ens  llevem  i  ens  preparem  per  reanudar  la 
caminada. Tot i que no hem pogut dormir les hores desitjades, hi ha força moral per 
començar  l'etapa d'avui.  Les  cares  de son són dissimulades  i  canviades per  altres 
d'avivades.
7,00 - Ens reunim tots al bar per prendre el desdejuni que ens reconfortarà durant els 
primers quilòmetres. El "tiet" Pau torna a la caminada a partir  d'avui. El seu cotxe el 
deixarà aparcat davant de la fonda-restaurant on hem sopat i dormit. Així, doncs, avui 
serem tots plegats els mateixos que vam sortir de Tarragona. Visca el “tiet” Pau! Tots 
els que estaven mal acostumats a deixar roba i estris al cotxe, avui trobaran a faltar 
aquesta comoditat.  En canvi,  per  al  Simó i  per  al  Rafel,  això,  no els  suposarà cap 
innovació.
7,34 - Arrenquem. Sortim del poble per la carretera que va al Pont de Suert. La carretera 
és en obres d'eixamplament. El Marcel ens filma. El cel  es troba mig ennuvolat  i  la 
temperatura és molt agradable per caminar.
7,44 - Passem pel pont, que es troba en fase d'ampliació, sobre el riuet de Sant Miquel 
o de Montanyana. A continuació deixem la carretera general i agafem, a l'esquerra, una 
altra carretera de només 3 m. d'amplada que ens portarà al poble de Montanyana. Hi ha 
un rètol que indica que hi manca solament 1 km. El Marcel torna a filmar.

Anem paral·lels al curs del riuet que es troba totalment sec.
7,56 - A la dreta de la carretera hi ha una font.
7,59 - Una altra font, però aquesta vegada és a mà esquerra i amb aixeta. L'aigua hi és 
conduïda per una mànega de goma.

De seguida veiem Montanyana on destaquen, enturonats, la seva església i el 
seu castell.
8,03 - Som a les primeres cases del poble. El David Bea fa una diapositiva. Ens sorprèn 
a tots trobar-hi un cotxe amb matrícula de Tarragona. No sabem si serà de la mateixa 
ciutat o d'alguna altra població tarragonina. No obstant això, ens alegra trobar-ne un de 
casa nostra tan lluny.
8,04 - S'acaba la carretera. Ens anem endinsant al poble de Montanyana. És un poble 
molt pintoresc i amb uns aires d'haver estat important. El seu enclavament, en un marc 
de tranquil·litat, fa pensar en el lloc adient per passar uns dies deliciosos de repòs tot 
gaudint de l'exquisit paratge que l'envolta. Sento que és un lloc màgic.

Aquesta antiga població  té una situació bellament estratègica i  un conjunt de 
valors arquitectònics que han fet que hagi estat declarada conjunt històric-artístic de 
caràcter estatal. S'hi accedeix per un pont medieval i les cases són al pendent del turó 
coronat per les restes del castell i per l'església parroquial romànica de la Mare de Déu 
de Baldós.

El nom de Montanyana es creu derivat del nom d'un antic propietari de l'època 
romana, un possible Montanus: Villa Montaniana "mas de Montanus".
8,05 - Passem pel damunt del bonic pont romànic que salta el riuet de Sant Joan, que 
s'uneix al de Sant Miquel uns metres més avall. El Marcel pren pel·lícula de l'indret i el 
Bea ho retrata tot amb la seva màquina fotogràfica. Anem a passar sota els porxos de 
l'ajuntament i enfilem l'estret carrer que puja recte cap al més amunt del poble. Anem 
veient cases antigues abandonades.
8,10 - Travessem l'arc d'entrada al recinte murallat que protegia el poble i seguim pujant 
fort per un camí empedrat.
8,12 - Som en un replà a tocar l'església. Podem veure, a baix, vora el barranc, les 
restes de l'esglesiola romànica de Sant Joan. I a l'altra banda les ruïnes d'una torre de 



defensa, de l'època en què hi hagué el combat entre mahometans i cristians.
8,14 - Som davant de la porta de l'església de Santa Maria de Baldós o de Montanyana, 
d'estil  romànic del  segle XII,  situada al  cim del  turó que domina el  poble (616 m.). 
Insensiblement li ha estat atorgada el número 15 com si es tractés d'un portal més de la 
població. Primitivament era dedicada a Sant Martí i Sant Ponç. És molt interessant el 
Pantocràter que presideix la porta d'entrada, un notable timpà, amb un Crist sedent. Cal 
observar l'actitud peculiar i postura del Crist assegut, que concorda fantàsticament amb 
la forma com és representat també el Nen Jesús assegut a la falda de Santa Maria en 
imatges romàniques, majestàtiques, del segle XII: la mirada recte cap endavant, el braç 
dret alçat a partir del colze i mostrant tres dits en senyal de benedicció, el braç esquerre 
llençat  cap  endavant  amb la  mà mig  oberta  per  sostenir  algun  objecte  i  finalment 
assegut en posició sobirana.

Jesucrist és envoltat en una forma geomètrica ovalada que imita el perfil de l'ou 
seccionat, origen de vida, sostingut per dos àngels. El número 2 era el número sagrat 
de l'orde dels Templers.

Aquest timpà sobre la porta de l'església,  diria jo, és tot un símbol de ciència 
iniciadora medieval dels segles XII i XIII.

Parem  uns  moments  per  observar  amb  deteniment  aquesta  meravella.  El 
campanar cobert  amb teulada de dos vessants,  restaurat a la part  alta,  conté unes 
grandioses campanes de bronze. La base es conserva amb les pedres primitives.

Gaudim d'una magnífica panoràmica de les valls de Sant Miquel i de Sant Joan.
8,26 - Després d'aquest agradós descans prosseguim la marxa, ja que el dia no ha fet 
més que començar.  Voregem l'església  per  darrera  l'absis  i  agafem un sender,  en 
direcció Nord, tot deixant a mà esquerra mitja torre circular en forma de mitjacanya. 
L'arruïnada torre és l'últim vestigi del que fou el castell de l'Orde dels Hospitalers.
8,30 - Passem a frec de les parets del cementiri i pugem seguint la part alta del vessant 
Est de la vall de Sant Miquel. Lluu el Sol que ens escalfa, encara no amb passió, per la 
nostra dreta. Anem vers un camp d'olivers secs.
8,34 - Trobem l'antic camí empedrat de Montanyana a la Móra. Hi ha marques blanques. 
El seguim tot pujant.
8,42 - Tenim un mas enrunat a l'esquerra del camí. Tot seguit veiem una capelleta amb 
dues verges. Anem decantant cap a la dreta i  entrem en un camp d'olivers.  Seguim 
caminant  per  fora  del  camí quan aquest  passa encaixat  entre  parets  de pedra  i  el 
trobem tot embrossat, la qual cosa ens dóna una idea del poc que es circula per aquí.

Anem per un camp d'alzines. El Marcel s'ha col·locat al capdavant de l'expedició. 
Li ha demanat al Figueras que el deixi anar davant d'ell, per veure si recorda l'itinerari 
que ja va caminar l'any 1981. Aquesta zona és molt perdedora degut que els camins 
s'han anat esborrant al llarg del temps i tan sols queden alguns trams que han aguantat 
la trista desemparança del camp.
8,48 - Anem cap a una gran masia que tenim a la nostra dreta. Seguim, ara, el camí 
antic que té un marge a la banda dreta.
8,50 - El camí té, ara, marge a banda i banda. Seguim pujant.
8,53 - Hi ha una cisterna a l'esquerra del camí.
8,54 - Caseta per a l'aixopluc del pagès a l'esquerra. Traspassem camps erms per la 
carena.  Anem salvant  marges  tot  intuint  la  direcció  cap  al  veïnat  de  la  Móra  de 
Montanyana, gairebé orientats al N.O.
8,56 - Saltem al camí altre cop i anem baixant. Parem un moment. El Màrius es llegeix la 
guia tot cercant alguna similitud amb el terreny que trepitgem.
8,59 - Tornem a consultar la guia. El camí és poc fressat i costa seguir-lo.
9,00 - Mas a mà esquerra. Seguim, altre cop, el camí. Coincidim amb unes marques de 
color butà, que no descartem la possibilitat que hagin estat posades per una altra marxa 



excursionista.
9,04 - Maset a l'esquerra. Hi passem per la vora i el deixem a la dreta. Seguim una pista 
molt poc fressada que va guanyant desnivell. A la banda dreta tenim marges.
9,10 - Som en un maset o cabana sense porta. Seguim la pista poc batuda en direcció 
Nord que puja.
9,15 - Final de la pujada. En un replà hi ha una cabana i una altra d'enrunada. La pista 
decanta cap a l'esquerra, ara plena d'herba, i baixa.
9,21 - Després de travessar camps erms la pista puja i és, ara, més fressada. Tot seguit 
seguim un sender que va saltant marges. A continuació tornem a caminar per la pista 
que és força malmesa. Pugem a tocar marge en un alzinar i el voltem.
9,29 - Saltem el marge i el seguim pel camí atapeït d'herba. El cel és ennuvolat, ara. A 
la nostra dreta tenim el profund barranc de Sant Joan.

Som a l'arrodonida carena i albirem ja les quatre cases enrunades, aturonades, 
del poblat de la Móra. Tenim el punt de referència que anàvem cercant. Anem cap allà. 
Salvem un curt pujador i de seguida planegem.
9,40 - Davallem, ara, tot saltant marges. Decantem cap a l'esquerra en direcció a la 
Móra. Trobem el camí i el seguim.
9,45 - Parem. El Màrius llegeix la nostra situació al llibret que portem de guia. No cal 
pujar al caseriu. Deixem el camí i anem tot baixant rodejant per la banda Sud el turó on 
és situat la Móra de Montanyana. El pas és impracticable. Passem a tocar un corral.
9,57 - Saltem a una pista fressada. La seguim vorejant el turó per la banda Oest. El 
Simó i el Pau són, a dalt, al poblet tafanejant per entremig de les arruïnades cases.
10,02 - Coincidim amb el Simó i el Pau a l'entroncament de la pista amb el caminet antic 
que baixa de la Móra que, de tant embrossat que es troba, s'ha transformat en un 
sender. En aquesta intersecció decidim parar i descansar. Mentre, el Marcel i el Pau 
discuteixen la jugada per on hem de seguir.  

Davant nostre, en direcció Nord, la pista es bifurca i les dues continuen pujant. 
Es mira de lligar la descripció de la guia amb la nostra situació actual.

El Joan Bea se'n va cap a l'Oest a escorcollar un camí que queda un xic amagat 
des de la perspectiva d'on ens trobem. Sembla un camí molt antic, vorejat de parets de 
pedra. Tot seguit torna molt satisfet perquè ha trobat un senyal de pintura blanca, la 
qual cosa indica que és el que hem de seguir. Si ens fixem veiem que és la continuació 
del caminet vell de la Móra per on han baixat el Simó i el Pau. El seu traçat ha estat 
interromput per aquesta pista que ens trobem.
10,18 - Torna el Marcel després d'explorar camí. Altre cop situats i orientats dintre 
de l'itinerari, creiem que ja va sent hora d'esmorzar. Amb tranquil·litat i satisfacció ens 
cruspim el bocata. El Marcel fa una diapositiva. Es comenta l'enrevessat camí últim que 
ens ha resultat molt difícil de seguir.
10,42 - Continuem. La jornada és llarga i no ens convé menysprear valuosos minuts. 
Agafem el caminet, cap a l'Oest, que ha examinat el J. Bea. Es un camí de bast molt 
antic i hi anem tot baixant lleugerament. Se sent el cant de les cigales. Veiem la marca 
blanca que havia identificat el Joan Bea. N'anem trobant encara més.

El camí s'endinsa a un alzinar i es transforma en sender tot seguint la davallada.
10,52 - Passem a gual un torrent sec i pugem a un camí molt embrossat. Caminem 
sobre llosanques.
10,56 - Saltem a una pista que ve tot davallant i hi caminem de cara avall.
10,58 - Deixem la pista que gira cap a la dreta i puja per salvar la depressió d'un torrent. 
Agafem, ara, el camí vell que tenim davant nostre. De seguida creuem el torrent a gual 
on trobem més marques blanques. Retrobem la pista de terra. En realitat ha estat una 
petita  drecera  que  ens  ha  estalviat  el  retomb  de  la  refinada  via.  La  traspassem 
diagonalment i agafem un sender que munta a un petit tossal. Aquest sender és molt 



poc  clar  i  el  perdem.  Cerquem immediatament  alguna  marca  que  ens  orienti.  Ens 
decantem cap a l'Oest planejant.

El Simó que va, ara, de capdavanter ens avisa, amb el seu toc de xiulet, que ja 
ens és familiar,  que ha trobat marca. Hi acudim i  hi  podem veure una ratlla  blanca. 
Anem bé!
11,11 - Pugem pel sender poc fressat rumb Oest cap a la solana. Anem trobant més 
marques de color blanc, la qual cosa ens omple de satisfacció perquè aquestes ens 
indiquen que som a l'itinerari correcte.
11,15 - Saltem a una mena de pista estreta que puja força. Hi caminem.
11,18 - S'acaba la pista estreta en un conreu. Ens enfilem recte per un sender.
11,19 - Final de la pujada. Som en un collet. Anem baixant i passem de flanc un tram de 
terreny dolent arenós i relliscós. Ens filma el Marcel i el J. Bea ho completa amb una 
diapositiva. Anem passant a mig vessant faldejant la banda Est de la vall. El sender és 
mig tapat per les herbes. El Joan Bea es cobreix la part baixa de les cames amb les 
polaines a fi de defensar-se de les espesses herbes punxants.

El Simó segueix encapçalant l'expedició, a pocs metres del grup.
11,33 - Hem baixat al fons de la vall de Palleroa. Passem a gual un torrent o córrec. El 
Simó ens espera. Deixem el sender que continua pel fons del córrec i ens decantem a 
l'esquerra tot caminant per uns camps de sembrat de bessa al mig de la vall. Anem en 
direcció a una casa de pagès. Voregem el sembrat i deixem la masia a mà esquerra. El 
Marcel filma. Veiem una fletxa blanca a l'alzina, vora la masia, que ens indica la direcció 
a seguir. Travessem pel mig del sembrat i, tot seguit, saltem en un altre.

Albirem,  gairebé  al  nord,  molt  més amunt,  el  santuari  de  Palleroa  i  la  casa 
annexa. Anem travessant  més conreus de bessa,  a discreció,  de cara al  camí que 
clissem més endavant. Caminem lentament enredats en el terreny conreat.
11,46 - Som al camí o pista que ens ha de portar al santuari  de Nostra Senyora de 
Palleroa. El seguim tot pujant després de passar un torrent o riuet que queda afonat a 
l'esquerra. Seguim la pista que puja vora un conreu d'ordi.
11,53  -  El  camí davalla  un xic  per  tal  de salvar  un torrent  i  després  torna  a pujar 
ràpidament vall amunt. El cel continua ennuvolat. Hi ha una ferma pujada; però la visió 
del santuari, cada vegada més a prop, ens esperona a tots. A la dreta queda la serra de 
Palleroa i a l'esquerra la serra de Giró.
12,06 - Som al santuari  de la Mare de Déu de Palleroa (1.129 m.), situat al vessant 
meridional de la serra. L'edifici  annex és una borda on hi podem veure una mica de 
palla. Anem arribant separadament amb petites diferències degut a la tossuda costa. 
Parem per fer un reduït descans.

Tenim l'obsessió de trobar aigua i anem inspeccionant els voltants del santuari 
per si poguéssim descobrir una font.

Explorem la casa contigua al santuari. A la llinda de la porta d’entrada hi ha una 
inscripció:  + 1658 PERELOREI. Encara que no s’entengui  res de moment, t’adones 
després que està dient PERE LO REI, possiblement anomeni el rei Pere el Gran, el rei 
Pere d’Aragó. Dalt, al primer pis, hi ha un cove de vímet. Més amunt, a la golfa, n'hi ha 
dos més. També hi ha diverses eines de la pagesia.  Aquest indret pertany a l'antic 
terme de Monesma. Conta el Dr. Aguadé, a la seva guia, que el primer diumenge de 
maig s'hi celebra un aplec i que, si tens la fortuna de ser-hi, t’obsequien amb una coca. 
També, hagués anat bé que avui haguessin celebrat un altre aplec, perquè darrera la 
coca hi sol anar alguna cosa líquida.
12,19 - Aplegats de nou, i com que no hem sabut trobar aigua en aquest indret, o no n’hi 
ha, reemprenem la caminada. Continuem pel camí, rumb Oest, que s'enfila al coll que 
veiem davant nostre.
12,28 - Tenim una capelleta de la Mare de Déu a la dreta del camí.



12,33 - Som al final  de la llarga pujada. Tenim uns metres planers i,  a continuació, 
salvem un petit repetjó. Ens cau alguna gota. No sabem si ens plourà o tan sols serà un 
gest refrescant.
12,38 - Som dalt del llarg coll, inici de la barrancada de Palleroa que hem deixat enrere. 
Podem veure el poblet de Puiol aturonat, a mà dreta, on hem de fer cap aviat.
12,41 - Trobem una pista travessera a l'altura d'una altra capelleta de la Mare de Déu. A 
l'esquerra hi ha una casa. Seguim la pista cap a la dreta. Plovisca! Ens dirigim cap al 
poblet de Puiol.
12,43 - A l'esquerra del camí hi ha un cobert. Aquí deixem la pista i, cap a l'esquerra, 
agafem un caminet que de seguida s'enfila al poblet. L'itinerari és empedrat i passa per 
sobre de roca plana.
12,49 - Tornem a la pista i la seguim orientats al veïnat de cases.
12,51 - Deixem la pista quan baixa i ataquem un caminet empedrat, a la nostra dreta, 
que puja fort fent ziga-zagues.
12,58 - Som a Puiol, encara que el poblet és retolat amb "y" (fonètica castellana) i no 
amb "i" (fonètica catalana). Som a l'Aragó de parla catalana. En correcta grafia s'hauria 
d'escriure Pujol; però, a l'igual que passa a la Vall de Boí, els habitants d'allí no saben 
pronunciar bé la "j" catalana i la seva equivalència és la "i" o "y". Particularment, recordo 
que la meva mare sempre posava la roba per rentar a la "buiola" i no a la "bujola" com 
indica el diccionari de català avui dia.

El caseriu de Puiol  pertany a la comarca de la Baixa Ribagorça i  és situat al 
vessant  meridional  del  tossal  de  Monesma.  Hi  ha  la  Casa  Puiol-Sarroca  amb una 
capella dedicada a Sant Agustí. El lloc és gairebé deshabitat, tan sols hi ha una casa on 
hi  viuen tot  l'any.  El  Marcel  ja coneix aquest  indret  i  saluda la  mestressa de l'únic 
habitacle habitat. S'hi troba, també, el veterinari que ha vingut a fer la revisió periòdica 
al bestiar. El Marcel parla en català quan xerra amb la dona i en castellà quan ho fa amb 
el veterinari. Per fi, podem assossegar la set embriagant-nos d'aigua fresca.

Mentre, aprofitem la parada per descansar i  fer un mos a base de fruits secs, 
galetes, xocolata, etc. el Marcel xerra amb simpatia i entusiasme amb la dona que ens 
ha atès. Li recorda la darrera vegada que hi va ser amb companyia del Dr. Aguadé i 
d'altres excursionistes. El Rafel aprofita els descans i es canvia el calçat, ja que el cel 
amenaça  pluja.  Es  treu  les  sabates  esportives  i  es  posa  unes  bones  botes,  que 
resisteixen millor l'aigua.

Podem adonar-nos d'un escut de pedra que hi ha a l'entrada de la casa, ens 
acostem a la façana i llegim: "Armas de los Bergua".
1,16  -  Ens  ha  anat  molt  bé  aquest  descans  i  hem  pogut  reomplir  les  nostres 
cantimplores d'aigua. Hem de tornar a caminar. Ens acomiadem de la senyora i  del 
veterinari,  tot  agraint-los  la  bona acollida  que ens han dispensat.  Sortim del  poble 
direcció Nord. Anem cap a uns corrals. Trobem un pastor amb el seu ramat. El saludem. 
Ben segur, no li fem gens d'enveja tot veient-lo com descansa, ben a gust, ell i el seu 
ramat.

Anem pujant  cap  al  cim del  promontori  que  veiem davant  nostre.  Un  camí 
costerut hi puja. A l'inici  dubtem un moment, però, ràpidament, seguim l'ascensió i hi 
podem fer dreceres. Lluu el Sol, ara.
1,30 - Som a l'allargassat tossal de Monesma on hi havia estat el castell. Hi ha un vèrtex 
geodèsic (1.229 m.). Podem veure l'arruïnada església romànica del segle XII i la nova 
església de Santa Valdesca.

Des d'aquí es pot albirar una esplèndida panoràmica. A l'Est tenim la vall de la 
Noguera Ribagorçana i, al N.E. el Pirineu català. Al S.E. la vall de Montanyana i, més 
cap al Sud, les gorges de Mont-rebei. A l'Oest hi ha la vall del riu Isàvena. I en direcció 
N.O. podem veure una llarga extensió de la ruta que hem de seguir  avui:  Noguero, 



Queixigar i St. Esteve del Mall. La collada de Merli quedarà per a demà. Com a teló de 
fons tenim el Pirineu aragonès i l'aïllat massís del Turbó.

L'itinerari que anem seguint pel serral és ple d'herbes i anem intuint el camí cap a 
l'extrem N.O. Ben bé, no arribem a pujar al punt més alt, ja que no fa falta per seguir la 
ruta. La corona del cim ens queda a la nostra dreta, per la qual cosa la nostra visió 
paisatgista ens queda cenyida a la banda Oest.
1,35 - Som a l'extrem N.O. del serral. Consultem la guia i el mapa de l'exèrcit. Volem 
saber per on hem de davallar, ja que ens costa trobar el baixador. El Màrius ens diu que 
hem pujat massa amunt, però, cal fer cim si vols gaudir de belles panoràmiques.
1,37 - De tots els baixadors, el més còmode és el que està situat més a l'esquerra. 
Anem baixant el grauet no sense alguna dificultat, ja que les motxilles destorben i, a 
vegades, és millor treure-nos-les.

Continuem baixant per un camí vell de ferradura, adreçats al N.O., en direcció a 
l'església de Sant Vicenç que tenim a uns cinc-cents metres. En arribar al pla, el camí 
s'esdevé carreter;  però, abans, s'ha de traspassar un terreny accidentat de pissarra 
erosionada. Hi ha perill  de relliscar i  prendre mal. El Rafel prefereix fer una marrada 
voluntària i  assegurar-se, així, la seva condició física per poder seguir caminant. Els 
seus  companys,  que  han  passat  amb èxit  per  damunt  de  les  fines  arestes  de  les 
muntanyetes de pissarra, pelades i desgastades, l'esperen vora el camí.
2,20 - El Rafel hi fa cap. Caminem de nou, plegats, rumb Nord. Tenim, a prop, l'església 
de Sant Vicenç del poble de l'Abadia. Seguim adreçats al Nord pel camí que ens ha de 
portar al poble de Noguero.
2,23 - Se'ns ajunten dues pistes per la dreta. Seguim recte direcció Nord. Ens trobem 
envoltats de conreus de sembrat dintre de l'àmplia vall.  Podem veure força masos i 
algun poblet.

Per la banda esquerra hi fa cap una pista que ve del caseriu de la Torre. Seguim, 
ben bé, adreçats al Nord cap a Noguero. El camí s'adapta al subsòl planer. Lluu el Sol, 
en un cel és mig ennuvolat.
2,39 -  S'aixeca una mica d'aire,  la qual  cosa és d'agrair  perquè,  així,  disminueix la 
sensació de calor.
2,41 - Tenim una pineda a la nostra esquerra.
2,42 - Entrem al poble de Noguero després de passar una esglesiola. Al fons destaca el 
massís del Turbó.

Deixem a l'esquerra la carretera que ve de Lasquarri i seguim recte. Noguero és 
un llogaret situat a 1.037 m. d'altitud i  és, des del 1970, el cap del nou municipi  de 
Monesma i Queixigar.
2,46  -  Fem cap  a  una  trifurcació  de  pistes.  Continuem caminant  cap  a  l'esquerra. 
Comencem a adonar-nos de les  serralades pre-pirinenques que podem observar  al 
nostre horitzó. Ens reconforta pensar que anem cap a terres d’aires més frescos.
2,50 - Tenim una bassiola, a mà dreta, amb un motoret i  una mànega de goma per 
treure aigua. Unes granotes, que es trobaven prenent el Sol, s'hi van capbussant quan 
descobreixen  la  nostra  presència.  Tot  seguit,  trobem una altra  bassiola,  ara,  a  mà 
esquerra. El “tiet” Pau,  saluda una altra granota i li diu: records de Tarragona!
2,54 - Trobem la carretera que va a Queixigar i la seguim cap a la dreta, rumb Nord. El 
Marcel i el Màrius paren un moment. El Màrius continua amb problemes de butllofes en 
els  seus  peus  i  son  pare  s'encarregarà,  una  vegada  més,  de  guarir-los.  Seguim 
caminant per la carretera que va a Queixigar. Els dos Tous ens atenyeran, de seguida, 
quan el Marcel hagi fet a son fill el tractament miraculós.

Circula la fresca, de tant en tant.
3,07 - S'albira el poble de Queixigar al N.O. Es un punt desitjat, ja que hi farem parada i 
fonda.



3,09 - La carretera retomba cap a l'esquerra i després enfila cap a Queixigar. A la dreta 
surt una pista que va a Tresserra i Claravalls. Els dos Bea han retallat camí camp a 
través.
3,13 - Un camí ens travessa, ara, la carretera. Seguim recte.
3,23 - Entrem a Queixigar suposadament, ja que no hem trobat cap rètol a la carretera 
que ens ho anunciés. A l'entrada del poble deixem, a l'esquerra, una pista enquitranada 
que va al repetidor de TVE i al vèrtex geodèsic de Santa Valdesca.

L'antic  municipi  de  Queixigar  es  fusionà  el  1970  amb  el  de  Monesma  de 
Ribagorça  sota la  denominació  oficial  de Monesma i  Queixigar.  La típica  vegetació 
d'alzines i "queixics" (roures) ha estat degradada per l'explotació del carbó vegetal.
3,24 - Contactem amb un home del poble. Volem saber on és casa Geroni, que fan 
dinars. Aquest gentil home que, s’adona que parlem català, ens parla també en català i 
ens  acompanya  fins  a  la  casa on volem dinar.  Els  habitants  autòctons d'aquí  són, 
encara, de parla catalana. Veiem una església romànica, dedicada a Santa Maria. El 
campanar és exageradament alt, és d'època posterior a l’església. Un destacat cartell 
de  la  "Diputación  de  Huesca"  anuncia  obres  de  restauració  al  poble  de  "Cajigar". 
Sembla ser que Queixigar i "Cajigar" són el mateix poble, el primer topònim és l’autòcton 
i, l’altre, l’oficial castellanitzat.

Som a la fonda. La mestressa diu que és una mica tard per fer dinar i que no té 
viandes, de moment. Li diem que no tenim pressa i el Marcel els demana per favor si 
ens poden fer una amanida i una mica de carn a la brasa.

Confiàvem d'aquesta  fonda  i  el  Marcel  els  comenta,  a  la  vegada,  que  som 
companys excursionistes del Dr. Enric Aguadé, personatge que és conegut en aquesta 
casa i que els esmenta a la seva guia. El matrimoni de la fonda ens fan saber, molt 
contents, que ells també tenen la guia del Dr. Enric Aguadé, que la van rebre per correu.

Accedeixen  de  bon  grat  a  preparar-nos  dinar,  però,  haurem  d'esperar  una 
estona. Tot esperant, descansem i prenem la fresca defora a l'entrada. Podem xerrar 
amb altra gent del poble, en català. També, ens assenyalen els accidents geogràfics, 
més destacats,  que  s'albiren  des  d'aquí.  El  català  que  enraonen  ells  és  el  català 
occidental o el català d’Aragó, que per motius històrics, es parla en una franja de territori 
aragonès que limita amb Catalunya.  Ens comenten, de passada,  que per anar a la 
Pobla de Roda, si ens interessa guanyar temps, hi ha una nova pista, ara, que hi fa cap 
directament, sense problemes.
3,30 - Trona! Ha estat un espetec aïllat que ens ha espantat i ens ha fet pensar en la 
pluja. I encara falta molt per arribar a la Pobla de Roda 

El Rafel, encuriosit pel nom d’aquest poble, pregunta com s'anomena de debò. 
Tothom coincideix en què es diu Queixigar, però, no li  saben donar raó del per què, 
oficialment, li diuen "Cajigar".

Segons la interpretació de persones saberudes en llengua o fabla aragonesa, 
l'altra llengua autòctona de l'Aragó, Queixigar vol  dir  roureda. I que, singularment, a 
l'Aragó, es pot donar el cas que hi hagi dos noms toponímics del mateix poble: l'oficial i 
el  popular  (que és l’autòcton).  Això és degut  a  que els  ajuntaments dels  municipis 
afectats no han acordat canviar, encara, el topònim oficial castellà pel topònim popular 
autòcton.

Ens assabenten, també, que el català es parla fins a la Pobla de Roda, poble on 
finalitzarem l'etapa d'avui. A partir de demà podrem sentir la llengua aragonesa o la més 
corrent, que és, la llengua castellana: la llengua oficial i forana.

Mentre  esperem la  crida  per  anar  a  dinar  apaivaguem la  set  amb cerveses 
fresques.
4,10 – Entrem, ara sí, a Casa Geroni a dinar. Pugem al primer pis. Tenim una taula 
llarga tota parada per a nosaltres.



El Marcel i el Figueras parlen amb l'home que ens ha acompanyat fins aquí i que 
té parentesc familiar amb els de la casa. La nova pista construïda fins a la Pobla de 
Roda és forestal i el seu trajecte és més curt que el camí que passa per Sant Esteve del 
Mall.  El Marcel i  el Figueras paren molta atenció a les explicacions que ens donen, 
perquè, després de dinar, segur que farem aquesta variant que ens ajudarà a guanyar 
temps.

Som a taula plegats i  iniciem l'àpat amb una nutritiva amanida. Portem molta 
gana! De segon plat, ens cruspim unes gustoses costelles de corder. El vi que hi ha a 
taula  és negre  i  és de Calataiud.  De postres  ens porten  uns préssecs ben macos. 
Préssec amb vi,  és una de les meves postres preferides. Préssecs de Constantí i  vi 
blanc de Bot, quina delícia!

Hi ha un telèfon en una habitació contigua. Mentre dinem, l'utilitza la família tot 
xerrant amb altres parents en català.

A la sala hi ha una imatge de Santa Anna, que és la patrona de Navarra. La raó 
per què està en aquesta casa és perquè la mestressa es diu Anna Mari.

En acabar la menjada prenem cafès i copes. Hi ha una animada sobretaula. El vi 
ha fet augmentar gradualment les ganes de xerrar. Aquesta nit ens tocarà celebrar el 
"Pas de l'Equador" de la nostra excursió.
5,25 - Hem tingut temps de descansar força i de reposar energia. La família de Casa 
Geroni ha estat molt amable i molt servicial. El dinar ens ha costat 800 ptes. per cap i 
hem dinat a plena satisfacció.
5,37 - Ens acomiadem de la família hostalera i fem cap al carrer per continuar la marxa. 
Sortim del poble pel mateix lloc que hem entrat. Anem saludant les persones que són al 
carrer amb les quals hem tingut el plaer d'enraonar-hi abans.

Anem, rumb Nord, contents i amb la moral alta decidits a cobrir els últims 9 km. 
del dia d'avui.

El Simó es mostra enjogassat i dóna pas gentilment, tocant el xiulet, a una noia 
que ve en sentit contrari, a la vegada que li pregunta com es diu, és la Marisol.
5,42 - Agafem una pista a l'esquerra que davalla. Aquesta pista ens ha de portar, sense 
entrebancs ni pèrdua, a la població de la Pobla de Roda. Així, doncs, no passarem pel 
poblet de Sant Esteve del Mall que esmenta la guia.

El cel es presenta ennuvolat per la banda Est, però encara lluu el Sol.
5,51 - Seguint per la pista, tenim un petit  hort a l'esquerra. Hi ha una basseta i una 
caseta sense teulada.

Passem a gual el barranc de Fornó i pugem.
5,55 - A la nostra dreta tenim un tossal de terra vermella. Deixem a la dreta un camí poc 
fressat que s'enfila. És l'antic camí de Queixigar a Sant Esteve del Mall, que hauríem 
seguit si hi haguéssim passat més aviat.

El Sol escalfa. La pista fa un gir cap al S.O. i sembla que tornem a Queixigar. 
Suem de valent! El profitós dinar combustiona ràpidament i la suor aflora per la pell.
6,01  -  El  camí s'ha  adreçat  ja al  Nord  i  anem deixant  enrere,  ara  sí,  el  poble  de 
Queixigar. La pista planeja.
6,04 - A la dreta tenim un grup de tres edificacions enrunades. Anem, ara, davallant. 
Gaudim de la impressionant serra del Jordal,  que demà circumval·larem pel vessant 
Sud.
6,11 - La pista comença a pujar molt suaument.
6,12 - Deixem uns corrals a l'esquerra. Tornem a davallar.
6,15 - Tenim una bassiola a l'esquerra.
6,17 - Davant nostre, al Nord, veiem el poblet de Sant Esteve del Mall emplaçat a la 
solana d'un gran "mall". "Mall" és un mot que s'usa freqüentment a la Ribagorça per 
anomenar un gran pic rocós de forma massissa, que equival a un tossal.



Anem gaudint des de la pista de fantàstiques panoràmiques pirinenques.
6,24 -  Parem per  descansar  un moment.  Després de dinar  hem arrencat  amb molt 
d'ímpetu. La pausa, però, no pot ser gaire llarga. Ja descansarem bé quan arribem a la 
Pobla.
6,36 - Reemprenem la marxa molt animats, encara. Anem seguint la pista.
6,38 - Deixem una masia a l'esquerra.
6,40 - Passem a gual un torrent i pugem.
6,41 - Tenim un corral a la vora. Deixem una pista a la dreta que puja i seguim per la de 
l'esquerra que baixa.
7,10 - Travessem a gual el barranc de Sant Esteve i pugem.
7,15 - Anem caminant més còmodament observant com venteja.
7,30 - Fem una altra parada. El Màrius té els peus molt castigats i  aquestes petites 
pauses li són beneficioses. Bevem aigua. El Simó, el Marcel, el Figueras i el “tiet” Pau, 
aprofiten per fer una petita becaina, qualsevol moment és bo per recuperar el dèficit 
d'hores de son que arrosseguem. Hem dormit poc la nit passada, però, avui agafarem el 
llit amb més ganes que mai.
7,39 – De sobte, el Simó toca el xiulet. Ja n'hi ha prou!, crida. Hem de tornar a posar-
nos en ruta perquè la tarda s'escurça i no portem pas, ara, un ritme de marxa massa 
adient.
7,41 - Arrenquem de nou. Seguim la pista tot pujant.
7,45 - Albirem els cims nevats dels Pirineus. Que bé que s'hi deu estar per allà dalt, 
sense calor!

Anem vorejant el barranc que fa ziga-zagues en direcció Nord. S'albira, encara, 
el poble de Queixigar al nostre darrere. Fa una bona estona que ens apropem al Tossal 
o "Mall".
7,54 - La pista planeja, ara. Tenim Sant Esteve del Mall, enlairat, ben a prop.
7,59 - Ja no fa calor! La temperatura és, ara, refrescant.
8,01 - La pista davalla un xic fins a una explanació, planeja i torna a enfilar-se direcció a 
Sant Esteve.
8,07 - Bufa fort el vent dalt del Tossal on hi ha emplaçada una ermita.
8,11 - A l'Oest s'albira, enturonat, el poble de Roda de Ribagorça o d'Isàvena. Segueix 
fent vent amb força.
8,15 - Entronquem amb la pista que puja a Sant Esteve del Mall. Parem un moment per 
beure aigua.
8,19 - Continuem caminant per la pista tot baixant direcció a la Pobla. No hi ha ningú 
que tingui ganes de pujar a Sant Esteve del Mall. Ho deixem  per a una altra ocasió. Des 
d'allà dalt gaudiríem d'una gran panoràmica de la vall del riu Isàvena.

El Sol ja fa una estona que és cobert pels núvols; però, no obstant això, els 
influents raigs encara poden projectar-se al fons de la vall, amb un aire omnipotent i 
omnipresent, com si d'un colossal llum encès es tractés.

El Marcel ens filma tot baixant per la pista. Continuem albirant el poble de Roda 
de Ribagorça, enturonat, a l'altra banda del riu Isàvena.

Se sent tronar amb força! Es posa a ploviscar tot i que el cel no és tapat del tot. 
Accelerem el pas per la por d'haver de suportar un aiguat. El Simó, els dos Bea, el 
Figueras i el Rafel porten una petita davantera sobre el Marcel, el Màrius i el “tiet” Pau.
8,27 - Tornen les ràfegues fortes de vent de l'Est.
8,34 - Continua tronant! La marxa s'ha avivat en aquest últim tram. S'avança de pressa 
per cobrir els darrers quilòmetres ràpidament i eludir el possible xàfec que s'aproxima. 
Continuem veient Roda de Ribagorça o d'Isàvena a l'Oest.  En canvi  no podem pas 
descobrir, encara, la Pobla de Roda que queda afonada a la riba dreta de l'Isàvena.
8,40 - Trona ara més seguit i cada vegada l'estrèpit és més potent. Podem observar com 



se'ns acosten, per darrera, uns núvols negres que van descarregant aigua. Aviat els 
tindrem al damunt! Fem alguna drecera per guanyar temps.
8,45 - Els llampecs ens avisen, també, que el temporal és a prop. Seguim la caminada a 
ritme  rabiós.  Intuïm que  el  final  és  pròxim,  però,  encara  no  podem contemplar  la 
població de la Pobla de Roda perquè ens ho priva un collet immediat.
8,52 - Tenim una gran esplanada, a la nostra esquerra, on hi ha un ramat de bens 
disgregats sota la vigilància pacient del pastor i  el  gos. El Simó pretén preguntar al 
pastor quan ens falta per arribar a la Pobla de Roda. Com que es troba a una distància 
considerable, se li acut, en lloc de cridar-lo, de fer sonar el xiulet. Al moment, com si 
d'una contrasenya es tractés, les ovelles comencen a activar-se i a córrer en cercle fins 
que es queden totes quietes i apilotades, sota la mirada estupefacta del pastor que no 
entén res del que ha passat i el gos que s’ha tornat boig empaitant les ovelles.

El Simó demana perdó al pastor, quan se'ns acosta, i nosaltres no sabem pas 
com dissimular les ganes de riure que tenim. El bon pastor, ens diu que tan sols ens 
queda 1 km. per a la Pobla de Roda.

Tot seguit, es posa a ploure!  Ja ens ho veiem venir!  La pluja ja és aquí!  Ens 
posem les capes impermeables per aixoplugar-nos de l'aiguat. Comença un gran xàfec 
amb una forta pedregada que ens sorprèn. La pista es converteix, ràpidament, en un 
torrent.

Seguim baixant i, de seguida, albirem la Pobla de Roda sota una cortina d'aigua. 
Les pistes que se'ns acoblen a dreta i a esquerra són, també, altres torrents d'aigua que 
conflueixen a la nostra. En un moment s'ha transformat el paisatge sec en un mar.

Sentim com cau la pedra, del tamany d'una llentia, damunt nostre amb fúria. Com 
que ja no podem fer-hi res per evitar-ho caminem resignats, tot relliscant per la pista (o 
riu) cap a la Pobla. La drecera que haguéssim pogut fer ha quedat desdibuixada pel 
temporal d'aigua. L'aigua ens entra per les botes i els nostres peus semblen submarins. 
Les ràfegues de vent enlairen les capes igual que si fossin banderes i el bany integral 
és inevitable.

Arribem a la ribera de l'Isàvena i creuem el riu sobre un pont amb arcades de 
pedra. Després passem sota un aqüeducte.
9,00 - Entrem a la Pobla de Roda, tots xops, per la travessera. Som tot un espectacle 
per a la població. La nostra vestimenta antipluja ofereix un singular perfil a les nostres 
siluetes. Som observats amb mirada curiosa i  compassiva al  mateix temps. Sota els 
porxos reparen com fem l'entrada triomfal passada per aigua. Darrere nostre vénen el 
Marcel, el Màrius i el "tiet" Pau, que no tarden pas gaire a arribar, també, ben sucadets.

Cal fer esment que el topònim actual de la població ha estat mig castellanitzat i 
llueix, en un senyal entrant al poble, com: "la Puebla de Roda".

La  Pobla  de  Roda,  de  743  m.  d'altitud,  és  al  costat  del  riu  Isàvena  a  la 
confluència amb el barranc de Carrasquer. El poble s'esglaona formant un llarg Carrer 
Major. L'antic municipi fou annexat al terme de Roda de Ribagorça el 1964 i la nova 
entitat municipal rebé el nom d'Isàvena.
9,05 - Entrem al bar-fonda del poble. No n'hi ha cap més. Aquí soparem i dormirem. Ens 
ha complagut molt sentir  que ens quedàvem aquí, ja que, en un principi,  havíem de 
pernoctar a uns 3 km. d'aquí.

No  ens  calen,  avui,  begudes  refrescants  perquè  ja  anem  prou  frescos. 
Ràpidament anem cap a les habitacions a treure'ns la roba mullada.

La fonda és a l'antiga usança, tan sols hi ha un bany per a tots. Ens dutxem amb 
tanda i, un cop llestos, anem, altre cop, a baix al bar on hi ha el menjador.

El Simó i el Rafel pregunten per un safareig per rentar roba i són conduïts al 
lavabo que pertany a les instal·lacions de la cuina. Tot fent la bugada el Rafel escolta 
les converses que provenen de la cuina. Gairebé se’ls entén tot. En canvi,  quan es 



dirigeixen a nosaltres ho fan en castellà.
Mentre esperem que ens cridin per sopar, fem petar la xerrada i prenem alguna 

comestible i bebible.
10,30 - Som tots plegats a taula per sopar. Ens porten una bonica amanida i, després, 
patata amb bajoca. Seguidament consumim costelles de corder a la brasa. Tot ens entra 
molt bé! Hi ha gana i més si tenim en compte l'hora que és. Avui, també, anirem a dormir 
tard. No tenim remi!

Durant el sopar brindem amb xampany (català) per celebrar el nostre "Pas de 
l'Equador". Avui ja fa sis dies que caminem i ens en falten, igualment, sis dies més per 
acabar. Brindem per la salut de tots nosaltres i per l'èxit de la marxa. Brindem, també, 
pel "tiet" Pau que ens ha solucionat molts problemes durant aquests dies, gràcies al 
seguiment que ha portat  a cap amb el  seu cotxe. Sortosament per a ell,  avui,  s'ha 
reincorporat  a la  colla.  Recordem que el  seu cotxe s'ha quedat  aparcat  al  Pont de 
Montanyana.

Tot i que és tardíssim i hi ha molta son, continua la gresca plena d'optimisme 
perquè hem sabut trobar,  fins ara, el  camí amb bastant bona precisió.  El Joan Bea 
proposa un altre  brindis  per la perfumeria Tous de Tarragona,  que és propietat  del 
Marcel.

Demanem cafès, trencats i cafès amb llet per seguir la sobretaula. Hi ha caliu! Es 
comenta molt el xàfec del darrer quilòmetre.
11,55 - Pensem que ja n’hi  ha prou, és molt tard i  que hauríem d'encarregar ja els 
entrepans de l'esmorzar de demà, que està previst fer-lo en ruta.
12,20 - Hem de desfer la sobretaula perquè ja va sent hora de descansar. El sopar 
d'avui, dormir i l'entrepà de demà ens costa tot 1.225 ptes. És barat si tenim en compte 
el que ens han cobrat les nits passades.

Anem a dormir per estar en forma demà. Agafarem el llit amb ganes!
El  Marcel  es  queda,  ha  de fer  un escrit  a  la  Roser.  Són instruccions  seves 

perquè, demà, les diguin per telèfon a les 9 del matí a casa seva. La Roser vindrà amb 
cotxe des de Tarragona i s'unirà a la marxa. A la Pobla de Roda hi ha, tan sols, un 
telèfon que és instal·lat en una casa particular i que és obert des de les 9 del matí fins a 
les 9 de la nit. Per aquesta raó, avui, no hem pogut pas telefonar a Tarragona.

Bona nit i bon son! Feliç "Pas de l'Equador"! 



DIA 7 DE JULIOL   LA POBLA DE RODA-FORADADA DE TOSCAR   26 km.

6,30 - Comença una nova jornada per a nosaltres. El Rafel s'encarrega de "cridar" els 
seus companys, però, de manera afectuosa. Amb galvana o sense ens anem alçant i 
ens preparem per aquesta nova diada excursionista. La roba no se'ns ha eixugat del tot. 
El calçat és a punt per tornar-lo a fer servir, ja que vam tenir la previsió de posar-hi 
papers de diari, que han fet d'assecant durant tota la nit. La roba que resta humida la 
pengem fora de la motxilla tot esperant que pel camí es vagi eixugant, si no plou més.
7,00 - Anem baixant al bar a prendre el cafè amb llet acostumat. El Marcel adoba, dins 
de la seva habitació, els peus del Màrius que, ahir, amb l'aiguat, se li van arrugar les 
butllofes.

De moment,  trobem la  porta  del  bar  encara  tancada.  Sens dubte,  no deuen 
matinar massa els propietaris. La Pobla de Roda sembla un poble de poc soroll.
7,10 - El Rafel surt al carrer per una altra porta que té la clau posada al pany per la 
banda de dins. Des del carrer es pot veure com no hi ha pas cap llum encès dintre del 
recinte del bar. Les persianes són baixades i no hi ha cap detall que demostri que hi ha 
gent dins.

El cel es troba mig ennuvolat, tenim el dubte de si plourà o no.
L'habitacle on viuen els propietaris és situat en un extrem del mateix edifici on 

hem dormit.
Mentrestant, com que no podem fer res més que esperar; el J. Bea, el Figueras i 

el Rafel es passegen tot desitjant que obrin el bar. A dalt a les habitacions hi romanen la 
resta de la colla també esperant, però, d'una manera més còmoda.

El Joan Bea està neguitós per la tardança, que ocasionarà un retard en l'horari 
d'avui.  Més hagués valgut  tocar el  dos i  deixar-se de cafès amb llet  per a un altre 
moment. Fins i tot, el Bea vol anar a tocar el timbre on viuen els amos de la fonda.
7,31 - Per fi obren el bar! Hi entrem. Tot i que ens van dir que obrien a les 7, l'evidència 
demostra, una vegada més, que les presses no existeixen en aquest poble.

Una dona ens prepara els cafès amb llet. Els Tous són partidaris, en canvi, del 
te. La dona, sola, se sent atordida en mig de tanta demanda variada: cafès amb llet 
normals, amb poc cafè o descafeïnat; gots de llet sola, te amb llet amb poca aigua i te 
amb llimona trencat amb llet.

Hi ha, també, madalenes per sucar. Les fresques del dia arriben quan ja hem 
tastat i acabat les seques que van sobrar d'ahir.
8,10  -  Una  vegada  hem  pagat  el  nostre  desdejuni  sortim  al  carrer  i  comencem, 
veritablement, la caminada d'avui, encara que un pèl tard.

Seguim  per  la  travessera  en  direcció  Nord.  Passem un  pont.  Un  original  i 
destacat rètol a la façana d'una casa anuncia: "se vende alfalfa". Seguint uns metres 
més, en una de les últimes cases, trobem casa Miranda. Curiosament hi ha una xapa 
metàl.lica de propaganda, enclavada a la paret, de refrescos Mirinda. Per la similitud en 
els noms sembla haver-hi quelcom de simpatia per la marca de refrescos. Es com si 
fossin de casa.

Immediatament surt un camí a l'esquerra que agafem. Es tracta del camí que va a 
Merli, paral·lel al barranc de Carrasquer que queda a la nostra esquerra.

El  paratge  és humit  i  fresc  tot  recordant  la  pluja d'ahir.  Aquest  ambient  ens 
afavoreix i  ens desperta,  ja, des d'un bon començament. El dia no es presenta pas 
calorós. El Sol furga per entre els núvols tot desitjant sortir-se'n.
8,23 - El Marcel ens filma, per primera vegada, en el dia d'avui tot aprofitant el bonic 
indret. El camí és encaixat entre dues rengleres de xops. Anem pel fons de l'ampla vall 
farcida de conreus i sembrats. Ens hem d'apartar, per un moment, per deixar passar una 



grandiosa  segadora  mecànica  que  no  hi  cap  al  camí.  El  Marcel  filma  el  curiós 
avançament de la màquina, que va fent esses per poder esquivar els arbres.

El cel és tapat, la qual cosa fa que es conservi la humitat a l'ambient.
8,32 - Deixem un camí a mà dreta.
8,36 - Passem per damunt d'un pont sobre el barranc de Comacentre. La muntanya que 
tenim a  la  nostra  esquerra,  més enllà  del  barranc  de  Carrasquer,  té  una  tonalitat 
singularment grisenca. Van caient del  cel  algunes gotes d'aigua. S'accentua, doncs, 
encara més, la humitat ambiental. No seria res d'estrany enxampar algun altre xàfec.
8,39 - Podem veure un maset, a mà dreta, dintre del sembrat.
8,41 - El camí es bifurca. Seguim recte. El terra és enquitranat amb abundant grava. 
Passem a frec de la masia del Molinet. Saludem el pagès que és a l'hortet. El Simó 
correspon a la salutació fent sonar, tot entusiasmat, el seu xiulet.
8,48 -  Casa del  Congost.  Mas tocant  al  camí amb pallissa sobre. Seguim visionant 
muntanyes de color grisenc.
8,50 - Som davant un pontet que travessa el Carrasquer. Parem tots plegats. El camí 
que hem seguit fins ara comença a guanyar alçada. A la dreta tenim un sender que puja 
per un llom, pel  qual  hem de continuar tot  seguint  el  nostre itinerari.  Ens preparem 
mentalment per suportar una probable suada i la humitat de les herbes.
8,57 - Anem sender amunt. Al cap d'uns metres veiem la petita cascada del Congost, 
que surt d'una escletxa per on passa l'aigua del Carrasquer. Es com un assut.

Cauen algunes gotes que ens refresquen la muntada. Seguim el rumb N.O.
A mitja pujada gaudim ja d'una preciosa miranda de la vall. A la nostra esquerra 

tenim la pista que va al poblet d'Esdolomada que veiem a mitja falda del vessant oposat.
9,19 - Som, ara, en un tram planer. Guaitant enrera, direcció S.E., albirem l'amplíssima 
vall que hem deixat i, encara, la població de la Pobla de Roda.

Seguim l'ascensió, ara, ja més suau. El sender és tot pedregós.
9,25 - Ens apropem a la base d'un monticle. No hi ha un camí ben definit i això ens fa 
difícil escollir l'itinerari adient. El Figueras puja al més amunt tot buscant algun rastre de 
senyal,  però, no té sort.  Seguim voltant la muntanyola i,  casualment, descobrim una 
marca de pintura de color blanc, que ratifica l'itinerari correcte. Ja tranquils continuem el 
rumb N.O.
9,32 - Som en un collet. Trobem pista. Parem i ens reagrupem. Fruïm d'una magnífica 
panoràmica de serres.  Estudiem la  nostra  situació  i  intentem esbrinar  l'itinerari  que 
passa prop de la línia elèctrica d'alta tensió. El Marcel s'anticipa a examinar el terreny i 
ens crida perquè pugem darrera seu.
9,41 - Continuem. Anem enfilant-nos, diagonalment, pel vessant Sud de la serra Jordal. 
El terra és poc fressat i ens endinsem en una zona d'alzines.
9,59  -  El  Figueras  i  el  Rafel,  tot  buscant,  s'enfilen  pel  dret  i  guanyant  desnivell 
ràpidament fan cap a un sender fressat. Ja tenim allò que anàvem buscant.

Cridem els companys, camuflats pel fullatge i brancatge, que vagin tirant amunt 
que trobaran el  sender.  El  J. Bea i  el  Màrius,  que eren molt a prop, hi  fan cap de 
seguida.

Els quatre seguim aquest sender que va paral·lel a la línia elèctrica d'alta tensió.
10,05 - Parem a uns 50 metres d'una torre elèctrica. El Sol lluu tímidament. Esperem els 
companys per tal d'ajuntar tot aquesta desplegada última.
10,09 - Arriben el Pau, el David i el Marcel. Ja hi som tots! Reposem plegats. Aquest 
últim tram ha estat  molt perdedor  perquè no hem sabut trobar  el  camí bo des d'un 
començament.
10,13 - Continuem pel sender i ens acostem a la línia elèctrica d'alta tensió.
10,17 - Som sota la línia elèctrica. Passem a frec d'una torre d'alta tensió. El Marcel ens 
fa deixar el sender per on caminem, que va paral·lel a la línia elèctrica, per agafar-ne un 



altre que puja a mà dreta. El Pau protesta perquè, segons ell, ja no ens cal pujar més.
De totes formes, decidim continuar pel sender que puja i que s'allunya de la tan 

esmentada línia elèctrica, que queda, ara, a la nostra esquerra.
El pendent del traçat és ara suau. Tot i amb la humitat que es respira, el Pau diu 

que no trobarem aiguamolls.
10,27 - El perfil del terreny que trepitgem és, ara, pla. Cauen gotes aïllades, però, no 
ens destorben pas.
10,29 - Pugem una mica més.
10,31 - Ara, plovisca!  Parem. Ara sí que cal treure l'impermeable perquè la cosa es 
complica. Ens el posem i comença a ploure d'una forma continuada. Continuem sota la 
pluja.
10,36 - Ara, ja no plou. El temps està indecís.
10,42 - Final de la pujada. El sender planeja i passa per una zona de sembrats.
10,45 - Ens traiem els impermeables, anomenats també capellines. Aquests articles de 
plàstic produeixen molta calor.  L'ambient, però, continua sent molt humit. Cauen, de 
nou, algunes gotes. El temps està boig i se'n fot de nosaltres.
10,49 - Fem cap a la pista de terra que ve d'Esdolomada. La seguim, tot baixant, cap a 
la població de Merli, que tenim davant nostre.

Parem un  moment  per  determinar  si  ens  cal  anar  al  poble.  De  fet,  no  és 
necessari, però com que plovisca, anem a Merli! Així tindrem sopluig en el cas que la 
pluja s'apassionés.
10,54 - Parem en una font i agafem aigua, encara que avui n'anem ben tips.
11,01 - Arribem a la part encimentada del camí. Hi ha una creu de terme trencada. El 
Marcel es posa a filmar. Continuem davallant pel camí i pugem a les primeres cases de 
Merli, que són les més afonades.

Merli es troba a 1.250 m. d'altitud a la capçalera de la vall de Vacamorta sota el 
pic del Jordal. És l'antic cap del municipi ara annexat al d'Isàvena. El topònim prové del 
nom germànic Merlus.
11,02 - A la primera casa demanem per un bar per esmorzar. No n'hi ha! – ens diuen. Ja 
es veu d'entrada que és un poble on hi viuen, tan sols, quatre gats. Ben segur, que el 
bar el té cada u a casa seva.

Anem, doncs, a esmorzar vora una nau. Seiem sobre el terra encimentat. El Rafel 
pensa que una mica de vi aniria bé per beneir el pa. Al Figueras, en canvi, li agrada més 
la llet que a un cadell.

El Rafel, tot esperançat, torna a la casa on havíem estat i, preguntant, descobreix 
que pot aconseguir vi i llet. El preu que hem de pagar per aquest servei de favor és 
lliure. Hem de pagar la voluntat! El preu per litre, amb propina i tot, segons el Marcel, li 
és adient una voluntat de 100 ptes.

Després d'esmorzar, dintre de la mateixa casa, podem telefonar. Els propietaris 
ens agafen confiança tot parlant de la nostra excursió i mantenim una xerrada cordial. 
Ens mostren els  baixos de la  casa,  que contenen unes voltes romàniques amb els 
capitells decorats amb figures. Descobrim un escut amb data del 1574, no obstant això, 
els amos opinen que la casa és encara més antiga.

Sabem també que a Merli hi viuen 5 famílies, que equival a unes 25 persones.
Hem d'acabar l'amigable conversa, malgrat que ens agradaria quedar-nos-hi més 

estona.
11,50 - Arrenquem de nou. El Simó toca el xiulet tot volent dir: som-hi! El Pau diu que 
portem tan sols 7 km. caminats i que ens hem d'espavilar.

Deixem el poble, rumb Oest, tot baixant pel camí encimentat. Lluu el Sol, ara, de 
sobte.

A la primera intersecció, després de passar sota la línia d'alta tensió, tombem a la 



dreta. Seguim el camí carreter que davalla fort.
12,08 - Traspassem un barranquet i remuntem un xic.
12,11 - Aviat davallem de nou. Deixem el camí per una drecera que baixa recte al poble 
de Nocelles. El Pau i el Rafel es juguen la invitada d'una cervesa tot apostant per la 
classe d'arbres que es veuen de lluny. El Pau diu que són xiprers i el Rafel opina que 
han de ser xops.
12,15 - Aixequen el vol, espantades, dues perdius. De fet, també, ens han espantat a 
nosaltres.
12,16 - Retrobem el camí de carro i el seguim tot baixant.
12,18 - El camí és, ara, planer.
12,19 - Passem a gual un torrent aigualit. El Simó hi banya el seu barret. Veiem el Sol, 
el  cel  ha començat a destapar-se mandrosament. A mà esquerra tenim, ara, la línia 
elèctrica d'alta tensió.
12,21 - Seguim davallant.
12,23 - En un revolt el Figueras, el Bea i el Rafel utilitzen una drecera.
12,27  -  Som a Nocelles,  poblat  arruïnat,  que l'any 1960 tenia  encara 22 habitants. 
Pugem a frec de l'església romànica de Santa Maria. Visitem l'església on descobrim les 
parets nues i, tan sols, hi trobem un confessionari i una part del cor que resta, encara, 
suspès. Defora hi ha una pica d'aigua.

El Pau ha guanyat la polèmica sobre els xiprers o els xops. El Rafel li deu una 
cervesa!
12,38 - Després d'observar l'estat lamentable d'abandonament de l'indret, reanudem la 
marxa. Passem per la vora de dos alts xiprers. Caminem per l'ampla vall de la riera de 
Vacamorta rumb N.O. El terreny és erm. Deixem la pista, que segueix recta, i tombem 
cap a la dreta tot davallant fort per passar un barranc.

Pugem pel  vessant  oposat  i  continuem planers.  Davant  veiem la  pista  que 
s'enfila.  Hi anem camp a través. A l'esquerra,  a uns 50 metres, tenim la línia d'alta 
tensió.
12,46 - Retrobem la pista i hi caminem. Anem pujant. Fa calor.
12,49 - Consultem la guia per corregir, si cal, el nostre itinerari. Sembla que concordem 
bé amb el Dr. Aguadé. Seguim brandant per la pista. Travessem un frondós bosquet de 
roures.
12,54 - Albirem el despoblat de Torrueco. Cap allà anem!
12,58 - Passem un torrentet d'esquifit cabal i, a continuació, un escórrec tot pujant.
1,01  -  Tenim davant  nostre  Torrueco,  població  que  l'any  1495  tenia  dos  focs.  De 
seguida hi passem.
1,03 - Tenim davant el corral d'una bona masia que voregem. Davallem pel mig d'uns 
xops, però, ens adonem que no ho fem pas correctament. No ens hem d'afonar i pugem 
ràpidament a trobar un camí de ferradura que és planer. Travessem terreny erm. Aquest 
camí és molt perdedor i circula a mitja falda. Hi ha senderes de pastor. El curs de la 
nostra singladura és interromput per esllavissaments de pissarra descomposta. El pas 
és fa difícil i no caminem pas tots a la mateixa altura. Intentem seguir un sender més o 
menys dibuixat per la repetició reiterada del pas d'altres persones.
1,19 - El Marcel ens filma. Són camins inversemblants en un terreny molt erosionat.
1,25 - Hem perdut el sender, però, no obstant, veiem com continua a la torre elèctrica 
que tenim davant. Cap allà anem!
1,28 - Passem a frec de la torre d'alta tensió. Hem travessat la línia elèctrica per sota i 
ara, aquesta, queda a la nostra dreta. Fa xafogor. El cel és ennuvolat, però, a estones, 
lluu el Sol.
1,32 - Saltem en una pista. Hi caminem direcció N.O. Passem vora una altra torre d'alta 
tensió. La pista davalla. Ens aturem un moment sota la línia elèctrica. Sota nostre tenim 



la caseria de can Fortuny. Al fons, al N.O., s'albira el poble de Morillo de Liena on hem 
de fer cap. El Marcel filma l'excursió i  també fa una diapositiva, tot a l'estil  d'un bon 
reporter gràfic. Una pista puja a la serra de Santa Creu que tenim a la dreta. Un altre 
accident  geogràfic  que  podem  veure  és  la  llonga  i  important  serra  Ferrera  d'on 
despunten els  pics de a Espún i  Monte Pozín.  Més al  fons,  tèrbola,  tenim la  Peña 
Montañesa.
1,46  -  Tornem-hi!  Caminem per  la  pista  que davalla.  El  Marcel  fa  una diapositiva. 
Deixem la línia elèctrica a la dreta.
2,10 - Deixem la pista, tot fent drecera, davallant pel talús, per passar a gual un rierol 
amb aigua. A continuació pugem fort pel vessant oposat a la continuació de la pista. 
Pica el Sol!
2,15 - Deixem a l'esquerra una pista que planeja. Seguim pujant.
2,16 - Quan s'acaba la pujada agafem a la dreta la pista que s'enfila. L'abandonem quan 
aquesta davalla a l'escarpada vall.

Corre l'aire, però, no obstant això, anem suats.
2,20 - Deixem a la dreta can Fortuny. Parem. Bevem aigua i consultem, altre cop, la 
guia.
2,26 - Un cop hem aclarit els dubtes que teníem, continuem. Deixem la pista que puja i 
seguim un camí poc fressat, a l'esquerra, direcció Nord. Anem baixant.
2,29 - Traspassem la pista, que s'acaba, i davallem, camp a través, cap a can Terrassa 
que veiem un xic més avall.
2,34 - Saltem a una pista que davalla a l'ermita de can Terrassa. Cap a la dreta aniríem 
al llogaret de can Terrassa.
2,37 - Som a l'ermita. El David Bea hi vol entrar. El “tiet” Pau l’ajuda a desfer el filferro 
que tanca la porta. Hi entren tots dos, però, s'emporten una desil·lusió quan veuen que 
l'han saquejada.
2,40 - Continuem i seguim baixant. Tretze àligues, que hem comptat, volen sobre nostre 
a una considerable alçada. Albirem un altre grup de deu, més enllà. Es pot dir que la 
fauna és viva en aquestes contrades.
2,45 - A l'esquerra, el curs de la riera fa un meandre. La pista puja. Més avant, a l'altre 
vessant, distingim el poble de Vacamorta que dóna nom a la riera i a la vall.
2,48 - Iniciem una altra davallada entre alzines.
2,52 - Passem un escórrec.
2,53 - El camí es bifurca. Seguim pel de la nostra dreta. De seguida passem un torrent i 
el camí tira amunt. El cel està tot ell ennuvolat. Se sent com trona.
2,55 - Tornem a baixar. Ens apropem al fons de la riera.
2,56 - Deixem a mà dreta un camí que s'enfila fort. El llit del riu és d'un color grisenc. 
Baixa aigua, però, poca.
2,59 - Ens acostem a un gran tallat grisenc situat a l'altra banda de la riera. Passem la 
riera de Vacamorta sobre un pont i ens enfilem per la pista que continua pel vessant 
oposat de la vall. Anem arrapats, ara, al tallat de roca grisenca, que, a poc a poc, l'anem 
deixant enrera.
3,04 - Passem un torrent que sembla un tobogan d'aigua a l'estil  de l'Aquaparc de la 
Pineda.  Continuem pujant.  Trona  altre  cop!  Lluu  el  Sol,  però,  tot  i  així,  tenim una 
tempesta davant nostre que se'ns acosta. Fins i tot, podem observar com plou. Pensem 
que no hi ha solució i que aviat entrarem a la zona del xàfec, perquè el nostre rumb hi 
va directe. Bufa fort el vent i és molt humit.
3,11 - Davallem fort per passar un tàlveg de terreny arenós i fortament desgastat. Tot 
seguit pugem a can Ricard.
3,12 - Som a can Ricard, masia habitada amb una placa d'energia solar en una façana. 
Una pista, a mà esquerra, puja al poblet de Vacamorta.



Trona fort!  La pluja, però, que venia de front cap a nosaltres, capritxosament, 
s'ha desviat cap a la serra de Santa Creu que tenim a l'Est. Lluu, ara, el Sol. Ens hem 
escapat de la dutxa pels pèls.
3,19 - Seguim rumb N.O. cap a les tres imponents muntanyes que veiem davant nostre. 
Continua fent soroll la tempesta per dalt de la serra.
3,23 - Se'ns està destapant el  cel.  Ens trobem sota la nuvolada fresca del  xàfec ja 
allunyat.
3,25 - Passem, altre cop, la riera de Vacamorta per un pont sense baranes. Fem la 
remuntada i la riera ens queda, ara, a la nostra esquerra.
3,27 - La pista ja comença a planejar. Albirem el poble de Morillo de Liena. Seguim 
escoltant algun que altre tro de la tempesta que hem esquivat.
3,29 - Deixem la pista i seguim un sender a l'esquerra que baixa i voreja la riera.
3,32 - Anem vora una sèquia. Davallem i passem un torrent a gual. Seguim un corriol 
vora la riera. A la dreta tenim, ara, la sèquia. El terreny està molt banyat perquè ha 
plogut  moments abans d'arribar  nosaltres.  Si  arribem a passar-hi  uns minuts abans 
l'aiguat ens hagués fastiguejat de mala manera.

Hem de deixar  el  corriol,  que va per  la  vora de la  sèquia,  perquè està molt 
enfangat i rellisca bastant. Baixem al llit de la riera i circulem per un camí que segueix el 
curs pel marge dret.
3,40 - S'està tapant el cel i comença a ploviscar. Potser, encara, tindrem aigua, serà el 
núvol cuer!
3,44 - Deixem aquest camí i agafem un sender que se separa de la riera. Continua 
ploviscant. No obstant, pensem que podrem arribar al poble sense que calgui tapar-nos 
amb les capellines.
3,45 - Passem vora una capelleta buida. Veiem la població ja davant nostre. La sèquia 
de regar la tenim a mà dreta.
3,46 - Trobem un tram inundat d'aigua que ha vessat de la sèquia. Hi passem amb 
dificultats i, tot seguit, entrem al poble per un caminet que s’utilitza per anar a l'hort i als 
masos.
3,49 - Hem arribat  a Morillo  de Liena. Passem per davant de l'església  que té una 
portalada de l'any 1585.
3,51 - Som a la carretera que voreja el riu Éssera. Girem a la dreta i hi caminem. El 
Marcel pensa que podríem dinar, aquí, en una fonda que hi ha a la travessera. Ja hi va 
ser l'altra vegada que va venir amb el Dr. Aguadé.

Es tard, però, intentarem que ens preparin alguna cosa calenta.
3,55 - Som tots dins del  "Mesón de Manuel  Puyalto".  El  Marcel  els parla i  després 
d'insistir molt aconsegueix que ens facin uns ous aferrats amb xoriços vermells fregits. 
El Simó, que és insaciable, demana també un plat d'ametlles torrades i formatge amb 
pa.

Per la televisió fan la corresponent etapa del "Tour" de França. Si tot va bé, quan 
entrem a França, tenim esperances de veure-la al natural.  En aquest poble ja no es 
parla català. La seva llengua autòctona és l'aragonès, que per aquí li diuen “patués”, 
com volen dir que no és una llengua, si no un dialecte. Coses de l’imperi.

El  dinar  ha  estat  molt  ben rebut  perquè  els  cors  ja  estaven  malalts,  ja que 
passava  força  estona de l'horari  habitual.  Es  comenta  quan a prop  que hem estat 
d'agafar el xàfec a l'estil del d'ahir al vespre.
5,23 - Després dels cafès i  similars paguem el compte i toquem el dos. Sortim a la 
carretera. És la que va de Graus a Benasc. Hi caminem direcció Nord. Lluu el Sol. A mà 
esquerra, a l'altre banda del riu, veiem el poblet de Navarri i el caseriu de las Colladas. 
Veiem, també, la carretera que porta a Foradada de Toscar, localitat on acabarem avui. 
Anem cercant un pont romànic.



5,40 - Acaba d'arribar amb cotxe la Roser, la dona del Marcel i la mare del Màrius, que 
ve de Tarragona. Ens alegra a tots veure-la per aquests barris. La Roser i el Marcel, 
lògicament, s'uneixen en una amorosa i romàntica abraçada, com si portessin temps 
sense veure’s.

Som plegats a l'altura del pont romànic que queda a la nostra esquerra. Xerrem 
una estona amb la Roser, que té moltes coses per explicar. Li satisfà trobar-nos tots bé. 
Ella mateixa avisarà, de la nostra arribada, a la fonda que tenim concertada a Foradada 
de Toscar i es preocuparà perquè ens vagin preparant el sopar.
5,51 - La Roser torna a agafar el  cotxe i  els caminadors aventurers reemprenem la 
caminada.  Deixem la  carretera  i  anem pel  camí  d'accés  a  l'antic  pont  romànic  o 
"romàntic" sobre el riu Éssera. Més avant podem veure el nou pont de la carretera. 

Caminar sobre el pont romànic et fa imaginar una època més artesanal i  més 
humana; cosa que contrasta fortament amb les construccions d'avui dia que són més 
colossals, però, espantosament fredes.

L'Éssera és un riu amb força cabal. En passar el pontet trobem una pista que 
agafem cap a l'esquerra. Lluu el Sol. El cel es troba mig ennuvolat, però, sentim el Sol 
com cou, encara, sobre nosaltres.
6,02 - Bifurcació de pistes. La de l'esquerra va a Navarri.  Nosaltres agafem la de la 
dreta que va al caseriu de las Colladas. El camí fa pujada. L'aire ens refresca.
6,08 - Caseriu de las Colladas. Podem agafar aigua de la font de la plaça del poble. 
Unes bones dones ens indiquen el  camí.  Quan saben que som de Tarragona ens 
recorden la catàstrofe que van portar a cap els provocadors de l'E.T.A. a les canonades 
de l'Enpetrol.

Sortim del poble pel més amunt. Seguim per uns camps de sembrat i ens dirigim 
a la carretera que tenim damunt nostre.
6,19 - Abandonem els sembrats i per la dreta ens enfilem per un corriol. Passem pel mig 
de dos pals de la llum.
6,23 - Després de caminar tot fent ziga-zagues saltem per fi a la carretera. Hi caminem, 
amunt, rumb Nord. Corre la fresqueta i, també, fa Sol. S'hi camina a gust. Pensem que 
això s'està acabant per avui. A l'esquerra tenim el barranc de Foradada i a la dreta la 
muntanya de a Espún.
6,33 - Deixem a mà esquerra una marca blanca i  seguim anant per la carretera. El 
vessant oposat del barranc és d'un color gris molt fosc i molt erosionable.
6,47 - Fem una parada per descansar, ja que el pis de la carretera és molt emprenyador 
i avorrit. El Simó porta la gorra a l'estil de "Popeye" i el Pau un mocador al cap com un 
"catxirulo". Tots dos són dos personatges pintorescos.
6,54 - Continuem de nou. Es proposa el joc de veure qui endevina el color i la marca de 
cotxe que hi passarà tot seguit. Triem un color i model d'automòbil cada u, però, ningú 
no encerta res. Ja és ben difícil això.
6,56 - Som al km. 3. Tenim un camí carreter, a l'esquerra, que podem agafar si ens 
volem estalviar l’asfalt. Ens ho pensem ràpidament i decidim continuar per la mateixa 
carretera.
7,06 -  S'albira  ja el  poble  de Foradada de Toscar.  Ens encoratja l'agradosa visió  i 
animem el pas. Tenim opció, com diu el llibre que ens fa de guia, de seguir per un camí 
ramader fins al poble; però, davant del dubte, preferim més la carretera que és més 
segura.
7,21 - El Pau i el Rafel són ja a la població de Foradada de Toscar després d'un final 
d'etapa molt accelerat i disputat com si fos una competició de marxa atlètica. Tots dos 
han cremat els darrers "cartutxos" del dia.

A l'altura del rètol indicador de telèfons penetrem a la població, per la part més 
baixa, en direcció a l'església. Després trobem la casa de telèfons que és també, a la 



vegada, la fonda Castillón.
7,25 -  Entrem a la  fonda.  Successivament hi  va  arribant  tothom. Ens distribuïm les 
habitacions. Tan sols hi ha una sola dutxa, la qual cosa representa haver de fer uns 
torns. El Pau i el Marcel són els primers perquè han d'anar, conjuntament amb la Roser, 
a recollir el cotxe que el Pau va deixar al Pont de Montanyana.

Després de la tonificant dutxa podem telefonar a casa i prendre'ns alguna cosa 
refrescant que, les dues senyores de la casa, tenen a la nevera.
9,30 - Ens telefona el Dr. Enric Aguadé des de Reus preguntant per nosaltres. El Rafel 
es posa a l'aparell  i  li  explica que tot va molt bé. La seva guia és de gran utilitat  i, 
gràcies a ella, anem trobant tot l'itinerari. Ens dóna records per a tots i se n'alegra que 
no hi hagi cap baixa. Li agradaria venir i estar amb nosaltres, però, els campaments de 
la Generalitat el tenen ocupat.

Ens ha entusiasmat la  trucada del  Dr.  Aguadé.  Mentre  anem fent  temps per 
sopar, fem petar la xerrada amb les dues dones de la casa.
11,00 - Han arribat el Pau, el Marcel i la Roser. Anem a sopar amb els dos cotxes a 3 
km. d'aquí.
11,14 - Som al restaurant Lacort a peu de carretera.
11,25 - Comencem a sopar: sopa meravella, patata amb bajoca i costelles de corder a la 
brasa amb pebrot fregit. De postres flam o préssec. Vi i aigua. El Pau ha estalviat la 
patata amb bajoca!
12,17 - En acabar la teca prenem els cafès al taulell  per guanyar temps. La filla dels 
amos es mostra antipàtica i té ganes de tocar el dos. 

El sopar i l'entrepà que hem encomanat per a demà ens costa, a cada u, 1.000 
peles rodones.
12,29 - Tornem cap a Foradada de Toscar.
12,37 - Entrem a la fonda. Es tard i hi ha son. No ens ho pensem més i anem, tot seguit, 
a dormir.

El Marcel i el Pau, encara, han d'anar amb els dos cotxes a Escalona i deixar-hi 
el cotxe del Pau, que servirà per enllaçar demà amb el del Marcel que quedarà aparcat 
aquí i, així, la Roser podrà caminar amb nosaltres. Tot això és una escaient combinació 
per no perdre els automòbils, però, que els farà perdre unes hores de son.

Que dormi qui pugui! Bona nit i bona fresca!



DIA 8 DE JULIOL   FORADADA DE TOSCAR-ESCALONA   26 km.

6,30 - Ens anem despertant i ens preparem per una nova jornada. Són ja més els dies 
que hem caminat que els que ens queden per caminar, el que vol dir que aviat allò que 
ens semblava tan llarg, en un principi, hores d'ara, ja comencem a veure-ho més factible 
d'acabar.

A l'habitació del Simó i del Rafel s'ha fos accidentalment la bombeta. Un cop hem 
enllestit els estris, i ens hem espolsat la peresa de sobre, sortim defora. El cel és molt 
tapat. El Marcel fa una cura ràpida als turmentats peus del Màrius. El pare vol que son 
fill pugui arribar a Lorda, per això se'n preocupa constantment del estat físic d’ell.
7,07 - La Roser ha pagat, per així anar més de pressa, les despeses conjuntes de tots 
pel que fa al dormir. Cada un de nosaltres li ha de pagar 800 ptes.

El Marcel adoba també els peus del Pau, tot apanyant-li dues bufolletes, mentre, 
aquest resta de panxa per avall. El Figueras aporta també el seu petit ajut a l'operació 
de "peus candents".
7,12 - El Simó que no perd mai la gana, i que vol estar sempre en forma, no deix passar 
ni una per captar nova energia. Es fot la costella de corder que li va sobrar, ahir, al Pau.
7,23  -  Ens preparem per  marxar.  La  mestressa de la  fonda  ha sortit  al  carrer  per 
acomiadar-nos i desitjar-nos sort fins a Lorda. El Marcel es prepara el cronòmetre i la 
brúixola.
7,26 - Arrenquem! El Simó ens ha donat la sortida a cop de xiulet. Caminem cap a la 
carretera. La Roser ve amb nosaltres tota il·lusionada. Un gos de raça setter irlandès, 
que ja hi era ahir a la fonda, s'acosta a nosaltres tot content i ens dóna mostres del seu 
afecte.
7,29 - Sortim a la carretera i hi caminem direcció a l'Ainsa. Deixem enrere Foradada de 
Toscar, un encantador poble més de la nostra ruta. El cel continua tapat. Hi ha humitat a 
l'ambient. Es camina molt agradablement. Ens ha canviat el color del paisatge: aquest 
és molt més verd. El Marcel ens filma quan passem a tocar el rètol de la població.
7,35 - Damunt nostre veiem la roca foradada que dóna nom al poble. Sembla l'orella 
d'un gegant, diu el "tiet" Pau que, a la vegada, comenta que porta molta son perquè van 
tornar de fer la ronda nocturna, amb automòbil a les 3 del matí.
7,42 -  Som al  Coll  de la  Foradada (1.020 m.) tal  com ens ho indica  un rètol  a  la 
carretera. Hi ha una pista a mà esquerra que va paral·lela a la carretera durant 1 km. i 
que ens pot estalviar d'anar per l’asfalt. No obstant això, seguim caminant per carretera, 
que és poc transitada. Davant albirem la imponent Serra Ferrera i la vall del riu a Nata.
8,02 - Van caient gotes de pluja aïlladament, per la qual cosa recelem d'algun possible 
aiguat.
8,11 – Arribem, ara, al bar-restaurant Lacort, lloc on vam sopar anit i  que, al mateix 
temps,  vam deixar  encarregats  entrepans  per  agafar  avui  al  matí.  Una cridòria  de 
gossos  anuncia  la  nostra  arribada.  Hi  entrem  i  fem el  desdejuni.  La  senyora  de 
l'establiment és molt amable i ens serveix de molt bona gana.

Es comenta de dinar a l'indret on es troba el monestir de San Victorián, (Sant 
Victorià, en aragonès). A partir d'ahir vam entrar a la zona d'Aragó on encara es parla 
l’aragonès,  tot  i  que  els  rètols  són  escrits  en  castellà,  o  traduïts  a  la  llengua  de 
Cervantes.
8,47  -  Un  cop  hem consumat  el  típic  cafè  o  te,  amb llet,  sucat  amb madalenes, 
reanudem la marxa. Anem caminant al costat de la llarga Serra Ferrera que queda a la 
nostra dreta amb un magnífic bosc d'avets. El cel continua ennuvolat però, de moment, 
no tenim aigua, tan sols tenim alguna petita "gotera".
8,54 - Albirem el poble de Samper. El Simó fa sonar amb ganes el xiulet, per veure si es 



pot repetir l'espectacular moguda com la de l’arribada a la Pobla de Roda. Però, no, 
aquesta vegada no s’esparvera cap ovella perquè el ramat és molt lluny.

Se'ns  acosta  la  broma  i  augmenta  la  humitat.  Deixem  un  camí  asfaltat  a 
l'esquerra que va a un dels petits nuclis de cases que formen la Cabezonada. Tot seguit 
abandonem la carretera quan aquesta fa una corba de noranta graus a l'esquerra en el 
PK 10,700.

Seguim cap a la dreta per la pista asfaltada. Als pocs metres passem pel costat 
d'una gran bassa on les granotes s'hi capbussen.
9,10 - Bifurcació. Anem pel camí de l'esquerra. El Simó descobreix una marca blanca en 
un transformador i  fa cantar el xiulet que ressona a la serra. Cada ratlla blanca ens 
confirma la ruta adient. Deixem el camí a mà esquerra i davallem. Creuem el barrancó i 
seguim  recte  en  direcció  a  un  altre  nucli  de  cases  que  també  forma  part  de  la 
Cabezonada. Passem a tocar les edificacions. Hem pogut adonar-nos de l'existència de 
tres  nuclis  aïllats  de  cases  que  formen  el  conjunt  del  poble  ja  esmentat  de  la 
Cabezonada. Molta "cabezonada" hi ha per aquí!
9,19 - Deixem la pista asfaltada i  girem a l'esquerra tot anant pel camí que davalla. 
Trobem una altra marca en un pal. Seguim rumb Oest cap a la vall del riu a Nata. Anem 
trobant  més marques  blanques.  Albirem el  poblet  de  a  Tiart,  per  on  ben  aviat  hi 
passarem.
9,27  -  Passem a  gual  un  torrent.  De  seguida  el  camí  es  bifurca.  Seguim pel  de 
l'esquerra. Tenim un sembrat a la dreta. El Marcel ens filma dins d'aquest escenari que 
és d'una grandiositat i bellesa excepcional.
9,32 - El camí comença a davallar cap al riu a Nata tot plegant-se en revolts a dreta i 
esquerra. Destaca la presència altiva de la Serra Ferrera que culmina, a la llunyania, 
amb la Peña Montañesa. Aviat som a tocar la riba esquerra del a Nata.
9,36 - Travessem el riu per damunt d'una passera de pedres i pugem pel camí de terra 
negra, és de pedra de pissarra desfeta.
9,42 - Saltem a un sembrat tot  caminant-hi  a frec.  Passem a gual  un petit  torrent i 
seguim pel camí que decanta més a la dreta. Hi ha força broma als peus de la Serra 
Ferrera.  El  camí comença a  enfilar-se.  Passem a frec  d'un  petit  conreu  de  bessa. 
Seguim per una pista que substitueix l'antic camí amargenat que es troba en l'actualitat 
molt embrossat a causa del seu abandonament. Continuem pujant i  anem tallant per 
trams de l'antic camí. Albirem una carretera a l'Oest.
9,56 - Final de la llarga pujada. Veiem les cases de a Tiart. Anem planejant cap allà. El 
J. Bea fa una diapositiva al pintoresc caseriu.
10,00 - Saltem a un camí pavimentat i el seguim en direcció Oest cap al nucli de cases.
10,03 - Som al nucli de a Tiart. Hi ha una font totalment eixuta i la seva única utilitat és 
ser  una  peça  decorativa.  Les  quatre  cases  han  estat  comprades  per  un  individu 
d'Igualada i uns rètols ens avisen que és una finca particular i que no es pot tocar res.

Voregem les cases, que les deixem a la nostra esquerra, i seguim caminant per 
la pista enquitranada.
10,09 - Ens aturem en un tram formigonat. Hem de deixar el camí pavimentat i seguir un 
sender a la dreta. En un pal de telèfons podem veure la ratlla blanca que ens avisa del 
canvi de sentit.

Des d'aquí albirem la Peña Montañesa, la Mola inclinada de San Victorián i el 
Coll de la Mariñosa, tot encara molt llunyà.
10,12  -  Continuem plegats  tot  baixant.  Saltem a una pista  que barra  el  sender.  Hi 
caminem. El David hi troba fòssils.
10,18 - Seguint la pista passem a gual un riuet, amb un petit salt d'aigua, i iniciem una 
muntada. Anem passant entre conreus de blat.
10,24 - Arribem a un collet. Ens aturem i consultem al mapa la nostra situació respecte 



al Coll de la Mariñosa, punt final d'aquesta llarga pujada. Tot seguit, continuem i iniciem 
una davallada a un barranc pel mig de pissarra grisenca. El travessem i el Marcel fa 
servir la filmadora per recordar un bell petit salt d'aigua.

Seguint per la pista ens afonem encara una mica més.
10,40 - Passem a gual un riuet i ens enfilem tot girant a l'esquerra. Lluu el Sol. Anem 
trobant marques blanques que ens ajuden a seguir l'itinerari.
10,48 - Deixem la pista bona que puja cap a l'esquerra i n'agafem una altra de poc 
fressada.

Davant  nostre,  dalt  d'una carena,  hi  ha una petita  casa.  Cent  metres abans 
d'arribar-hi abandonem la pista i seguim una sendera, a l'esquerra, molt esborrada.

Entrem en un bosc d'alzines i de seguida hem de travessar un pedregar. Seguim 
vora un marge d'un bancal on hi ha uns quants ceps.
10,56 - Entrem en un alzinar. Passem vora un pi gros i davallem per un corriol damunt 
d'un esllavissament de pedres.  Fem cap a un salt  d'aigua,  que brolla  d'una roca,  i 
travessem un cabalós barranc. El Marcel filma l'agradós indret. 

Hi descansem una estona. El Sol brinda amb nosaltres per l'èxit de la caminada. 
El Simó fotografia els tres components de la família Tous: la Roser, el Marcel i el Màrius.

El clima ha canviat a favor nostre. Darrera hem deixat els dies calorosos i ara ja 
es respira millor. L'aturada  s'aprofita  per  jugar  amb  l'aigua.  El  Simó  i  el  David 
s'esplaien fent-hi saltar còdols.
11,13 - Toquem el dos! El Simó ens reclama amb dos cops de xiulet. Seguim i agafem 
un corriol  a l'altra banda del  barranc. Passem per zona de pissarra desfeta. Encara 
sentim el  bramar  de  l'aigua  del  barranc  passat.  Ens  acostem a  l'esplèndida  Serra 
Ferrera. No tenim camí, però sí senyals blancs, anem pujant. El Marcel ens filma.
11,26 - Davallem, ara, tot deixant l'àrea pissarrenca. Penetrem en un petit alzinar entre 
savines i ginebres.
11,30 - Davallem, ara, fortament per un tram de pedra de pissarra xafada. El Marcel 
filma l'escenari abrupte i, a més a més, tira diapositives. Creuem un pas d'aigua i ens 
enfilem, a mà dreta, pel mig del bosc. Seguim un sender pedregós i poc fressat. Anem 
tallant escórrecs.
11,45  -  Caminem un  tram curt  cobert  d'herbes  i  aiguamolls.  Seguim pel  bosc  tot 
apropant-nos  al  Coll  de  la  Mariñosa.  Anem sender  amunt.  La  temperatura  és  molt 
òptima per caminar.
11,57 - Avancem per un tros de camp obert, de pissarra. En entrar al bosc planegem per 
un camí ample. Traspassem un tancat de fusta.

Saltem a la pista que puja de la masia de la Mariñosa. Anem cap a la dreta. De 
seguida la deixem quan aquesta tomba a l'esquerra. Seguim recte per una altra pista 
poc fressada i de fort pendent.
12,17 - Trobem un home que va acompanyat d'un gos. Li preguntem si ens queda molt 
per arribar al monestir de San Victorián. Segons un càlcul aproximat seu, ens assegura 
que ens manquen uns tres quilòmetres i mig. Li donem les gràcies. Contemplem l'extrem 
Oest  de  la  Serra  Ferrera.  El  cel  és  molt  ennuvolat.  Seguim pujant  pel  bosc.  Una 
nuvolada amaga, ara, la Peña Montañesa.

La muntada és lenta i, tot xino-xano, ens aproximem a la base de la serra.
12,30 -  Un curiós rètol  ens avisa: "cuidado con los perros".  Som a tocar la serra i, 
prosseguint la pujada, caminem paral·lels a la serralada. Ens acostem ja al Coll de la 
Mariñosa.
12,40 - El Figueras explora un sender que decanta cap a la dreta tot buscant una font. 
No hi ha sort i s'haurà d'esperar que arribem a dalt al Coll.
12,42 - Hem arribat al  Coll  de la Mariñosa (1.035 m.), punt final  de la interminable 
pujada. Davant nostre tenim la Roca inclinada de San Victorián. Planegem durant uns 



metres. Hi ha una casa a mà esquerra. Uns dos-cents metres després del Coll trobem la 
font que tant ens feia falta.

Ara sí! Parem una estona i bevem aigua bona i fresca.
12,57 - Un cop ens hem afartat del líquid revifador, anem cap al monestir. Continua la 
broma a la Serra Ferrera. Els tres Tous i el Pau es queden, de moment, gaudint de la 
plaent parada. Ja ens atenyeran!

En passar una casa que tenim a mà dreta, creuem un torrent i el camí puja un xic 
de nivell tot envoltant la singular Roca de San Victorián.
1,10 - Som davant, del  que queda dempeus, de l'històric  monestir  de San Victorián 
(1.150 m.). La seva fundació va tenir lloc durant el regnat del rei got Gesalic (506-510) i 
rebé el nom de monestir de Sant Martí d'Assan. Anys després, San Victorián fou l'abat 
del monestir fins l'any 560 en què va morir. Després, el monestir passà a designar-se 
amb el nom del sant.

El monestir fou convertit en panteó dels reis de Sobrarb. Actualment el recinte 
presenta lamentablement un quadre de ruïna. Únicament el campanar resta dret enmig 
de l'abandó total.

Tal com ho havíem triat aquí ens aturarem a dinar. El paratge és encisador: fresc 
i verd com correspon al pre-Pirineu. Entre la Roca de San Victorián i el Monestir del 
mateix nom, damunt d'una esplèndida catifa verda atalussada, farem l'àpat.

Visitem el monestir  com a curiositat.  Parlem amb l'Antonio Lanao Fantova, fill 
descendent de la família que fa 400 anys va comprar el recinte monàstic a l'Estat. És un 
home resignat a viure en un indret tan desolat. La seva dona fa callar els gossos que 
desconfien de la nostra presència. Saludem un iaio que podria i sembla ser el pare del 
nostre interlocutor, l’Antonio.

L'Antonio Lanao ens comenta, amb tristesa, que quan va fer la 1a. Comunió, la 
diada de Corpus de l'any 1950, va ser l'última vegada que els seus ulls van poder gaudir 
dels  tresors  que posseïa  l'església.  A l'endemà, tota  la  seva família  va contemplar, 
atònita, com sota les ordres de l'arquebisbe de Saragossa, Pedro Cantero Cuadrado, 
bisbe de Balbastro, començaren a desmuntar el monestir i a emportar-se a camionades 
tots els objectes de valor. Podem adonar-nos, fàcilment, de la seva cara de resignació i 
de nostàlgia quan ens ho explica tot.

Anem a dinar plegats!  Un gran doll  d'aigua neix a la Roca de San Victorián. 
Contemplem la grandiositat  de la Serra Ferrera amb la impressionant cinglera de la 
Peña  Montañesa  i  els  boscos  que  cobreixen  els  seus  contraforts.  Veiem el  poblet 
d'Onzina i els seus conreus esgarrapats al bosc, on després de dinar hi passarem.

A part del bon vi que hem comprat a l'Antonio Lanao, voluntàriament a 100 ptes. 
el litre, podem fruir de la fresca aigua que raja de la roca inclinada.

El Marcel filma les meravelles de l'entorn. Es un paratge captivador impregnat de 
natura. Un cop finalitzat l'àpat ens gitem a fer migdiada i gaudim d'un ampli descans.
2,42 - S'ha acabat el temps de repòs. El Simó toca el xiulet tot cridant al reagrupament 
per continuar la caminada. Ens trobem a l'entrada principal del recinte de dues cases i, 
una d'elles, té un cobert on es guarda un tractor.

Reemprenem la marxa seguint la pista que, gairebé, planeja rumb N.O. Passem a 
frec de l'ermita de la Verge del Pilar construïda l'any 1716. Més endavant la pista es 
bifurca. Cap a l'esquerra faríem cap al caseriu los Molinos. Seguim recte. Lluu el Sol.
3,18 - Després de passar vora un noguer entrem al poble d'Onzina (1.073 m.). Hem de 
trobar un transformador que ens servirà de referència. Caminem pel poble buscant el 
transformador i observem que, unes fletxes de color butà, que sempre han coincidit amb 
el nostre itinerari, aquesta vegada, no se corresponen amb la descripció de la guia del 
Dr. Aguadé. Continuem buscant el transformador. Voregem el poble que el tenim a mà 
esquerra.



A la sortida d'Onzina trobem el transformador! Però, no veiem la bifurcació que 
esmenta la guia i seguim davallant per la pista. Sentim tronar!
3,28 - Deixem la pista per on caminem i agafem a la dreta un camí pedregós. Tot i que 
el Sol és present, continua tronant. Esperem i confiem que tot quedi en el soroll.
3,37 - Ens aturem. No caminem en consonància  amb l'itinerari  ressenyat  a la  guia. 
Anem direcció Sud. Hi altres camins, que s'emparenten per la dreta, que desconeixem.

Com que anem per zona boscosa, i  de difícil  orientació, tenim por de fer una 
espifiada. No ho tenim clar i  reculem al poble tot pujant. S'acosta mal oratge!  Trona 
diversos cops.
3,56 - Hem tornat al poble d'Onzina. Consultem a un resident de l'indret habitat perquè 
ens orienti cap al següent punt de la nostra ruta, que és Torrelissa.

Aleshores, comprenem de seguida, la nostra desorientació quan, la persona que 
ens assessora  ens diu  que,  el  transformador l’han traslladat  del  seu lloc  antic.  Ara 
comprenem el per què no trobàvem la continuïtat de la ruta.

Situats,  ara,  en  l'antic  lloc  de  l'emplaçament  del  transformador,  podem filar 
ràpidament la represa del camí adient, que sí concorda amb el que segueix assenyalant 
les fletxes de color butà. Ja ens hi  havíem fixat abans, però, com que no hi  era el 
transformador, dubtàvem de seguir-les o no.

Seguim, ara  sí,  el  camí d'Onzina  a Torrelissa.  Anem baixant  per  damunt de 
pedruscall entre dues parets. El cel s'està tapant.
4,03 - El camí antic per on caminem s'afona i s'embruta, per la qual cosa seguim per 
una via opcional, gairebé paral·lela, durant uns metres.

Més endavant tornem al camí antic que torna a ser transitable, però de molt mal 
caminar. Tot seguint la davallada agafem una pista que esdevé, ràpidament, sender.
4,17 - Albirem el poblet de Torrelissa. Cauen algunes gotes i el Figueras i els dos Bea 
comencen els preparatius per protegir-se d'un possible xàfec. De moment, però, són 
gotes fines i  no ens preocupen massa. Anem serpentejant, de cara avall,  amb força 
pedruscall.

La pluja fina ens renta la cara i el Sol ens l'eixuga. Passem sobre roca llisa i 
seguim baixant cap a Torrelissa. A les nostres espatlles va quedant, ja enrera, la Peña 
Montañesa.
4,41 - Som al final de la baixada i el "tiet" Pau empaita unes perdiuetes, per terreny erm, 
que se li amaguen dins un boix. Ens trobem enmig d'una gran extensió plana, on s'hi 
troba molt ben aparcat el poble de Torrelissa.

Retrobem el camí antic amargenat. El terra és encara molt pedregós i anem per 
un sender paral·lel. Més avant, a mà esquerra, tenim els rentadors "eixuts" i la font de 
Torrelissa (899 m.). Seguim direcció al poble. Darrera nostre la Peña Montañesa està 
tapada per la broma.
4,53 - Cruïlla de quatre camins. Seguint recte entraríem al nucli habitat de Torrelissa. 
Però, com que no ens hi cal anar, anem cap a la dreta trepitjant la pista que segueix a 
prop de la Peña Montañesa.

Anem esquivant tolls enmig del camí. Lluu, ara, el Sol tot convençut. El Figueras i 
els 2 Bea ja han deixat de pensar en la hipotètica pluja. Fa una calor força tolerable. La 
mica d'aire que circula refresca la voluntat de caminar. La pista s'esdevé ampla.
5,13 - Albirem el poble de San Lorién, pel qual hi hem de passar. Tot tenint encara a mà 
dreta la Peña Montañesa, ens adonem que, molt més enllà, sobresurten els cims de les 
Tres Sorores, el Mont Perdut i el Cilindre, que ens assenyala el “tiet” Pau.
5,21 – Ens travessa una pista i parem a descansar. La Peña Montañesa no l'acabem de 
passar mai. És com si també caminés.

Com que portem molta son endarrerida, preferim fer una curta becaina a l'ombra.
5,35 - Continuem de nou. Veiem passar un "jeep" de la Diputació  General  d'Aragó. 



Creuem un torrent i deixem la pista que ens portaria al poble de a Espuña fent una bona 
marrada. Agafem, doncs, el  camí a l'esquerra que baixa a una tanca amb punxes i 
esdevé amargenat. Es molt pedregós.

A  l'altura  de  l'ermita  de  San  Lorién,  tombem a  l'esquerra  i  per  un  caminal 
torrenter baixem cap al poblet, al qual hi entrem tot seguit.

Dins del poble de San Lorién caminem pel carrer San Lorenzo. Del topònim del 
sant, en aragonès, han tret la versió castellana del sant per anomenar el carrer!

Passem vora una soll i al final del poble trobem una pista, la qual ens portaria a 
Araguas. Però, nosaltres hem d'anar cap a la població de a Espuña i, com que no veiem 
clar la continuació, retrocedim i ens fiquem, de nou, al carrer San Lorenzo.

Descansem en un pedrís mentre ens assabentem de l'indret per on hem de sortir. 
Una dona ens aconsella que agafem la pista que porta directament al nostre següent 
poble, itinerari que no hem agafat abans perquè és més llarg. Sabem que hi ha una altra 
via més ràpida, segons llegim a la guia.
5,55 - Fem cap als rentadors públics. També hi ha una font d'aigua fresca. Demanem 
informació a la gent que hi ha per allí, per anar al poblet de a Espuña de manera més 
directe. Els sorprèn a tots molt aquesta inusual pregunta perquè no és costum d'anar-hi 
a peu i  no som, tampoc, nosaltres,  els primers que ens hem interessat per la ruta. 
Pensem, quasi segurs, que el Dr. Aguadé podria ser aquesta persona que ells recorden. 
Albirem a l'Oest les teulades del poble d'Araguas, gairebé a 1 km. d'aquí. 

Després d'escoltar les explicacions avinents, deixem la població tot caminant per 
la pista que va a Araguas. Tenim una sèquia a mà dreta. 

Quan hem fet  uns 100 metres de recorregut,  veiem camí a l'altra  banda del 
barranc i sentim, també, el soroll de l'aigua.

Deixem, doncs, en aquest punt la pista i  baixem, cap a la dreta,  a creuar el 
barranc. A l'altra banda seguim el camí, que és sender i va entre marges.

Travessem un altre sender perpendicularment i anem baixant suaument.
6,07 -  El  sender  es bifurca.  Seguim el  de la  dreta.  Travessem a gual  un barranc i 
continuem la suau davallada. Els límits del sender se'ns ajunten massa i  sentim les 
punxades de les herbes impertinents. Saltem a dalt al marge i hi caminem paral·lels.
6,12 - Travessem una pista perpendicularment. Seguim, encara, paral·lels  al  camí o 
sender. Fem cap a la pista i hi davallem. Tot seguit, passada una arqueta, agafem el 
caminet antic. Caminem planers.
6,16 - Comencem a davallar. Albirem el riu Cinca a la nostra esquerra. Fem cap, de nou, 
a la pista i la seguim cap a la dreta. Travessem un barranc. Anem paral·lels al camí 
primitiu.
6,27 - Albirem la població d'Escalona, punt final  d'aquesta etapa, a l'altra banda del 
Cinca. Parem i descansarem tot esperant el "tiet" Pau que s'ha endarrerit.
6,36 - Continuem, de nou. La pista volta a l'esquerra i se separa del camí vell. Iniciem 
una pronunciada baixada. Fem una curta drecera que ens estalvia un revolt. Passem un 
barranc i som al final de la baixada. La pista planeja rumb Nord.
6,43 - Per l'esquerra se'ns ajunta la pista que ve d'Araguas i que hem de seguir fins al 
poble de a Espuña. A l'esquerra tenim un petit conreu de vinya. Més endavant la pista 
davalla. A l'Oest veiem el curs del riu Cinca i la seva vall.  A l'altra banda del Cinca 
advertim la carretera que va a Escalona, poble on hem de pernoctar aquesta nit.

Hem de sortir  de la pista més d'una vegada per esquivar algun toll.  Caminem 
planers. El curs del Cinca és un interminable obstacle que fa de barrera. Tot i que tenim 
Escalona a l'altra banda del riu, ens veiem obligats a fer una marrada cap al poble de a 
Espuña.
6,53 - Passem sota una línia elèctrica d'alta tensió. Uns metres més endavant, se'ns 
acosta una altra pista per la dreta i s'ajunta a la nostra. En passar un barranc, aquesta, 



tomba cap a l'esquerra i davalla.
Nosaltres seguim recte tot pujant. El Rafel pregunta a un pagès, que està regant 

l'hortet,  si  la  pista  per  on caminem ens portarà  al  poble  de a Espuña.  Li  contesta 
afirmativament, la qual cosa ens dóna tranquil·litat tot pensant que no ho estem fent tan 
malament.
7,06 - A mà dreta trobem la pista que ve de San Lorién,  després de fer  una bona 
marrada. Seguim direcció al poble de a Espuña que ja veiem davant nostre. La pista, 
gairebé, és planera.

Passem un barranquet i superem un curt repetjó. Més endavant, passat un altre 
barranc, desfilem sota una línia elèctrica d'alta tensió.
7,18 - Som a les primeres cases de a Espuña (710 m.). Anem cap al  centre de la 
població. El poble de a Espuña té una important fàbrica d'electricitat amb l'aprofitament 
de les aigües del Cinca.

Passem per un pont i fem cap a la plaça Murillo. Entrem al bar a refrescar-nos. Ja 
quasi ho tenim fet!, proclamem tots satisfets. Ens queden, tan sols, 2 km. per finalitzar la 
jornada.
7,33 - Reemprenem la caminada cap a Escalona. Baixem pel primer carrer de la nostra 
dreta que esdevé camí empedrat.

Fem cap a una font i un rentador. El "tiet" Pau camina tot sol per la carretera. 
S'ha avançat per guanyar temps perquè vol dutxar-se el primer a la fonda d'Escalona. 
Avui, també, ha d'anar junt amb la Roser i el Marcel a passar el seu cotxe a Broto, poble 
on arribarem demà a la nit. Però, abans, ha de portar la Roser i el Marcel a recuperar 
l'automòbil que s'ha quedat aquest matí a Foradada de Toscar.

Per si no han quedat prou tips de brandar tot el dia, aquesta nit els espera , de 
nou, el "ral·li automobilístic".

Saltem a la carretera i hi caminem tot baixant. A l'esquerra ens queda la central 
elèctrica d'Iberduero. Travessem la canonada de la central, de 3 metres de diàmetre. 
Tot seguit, creuem el riu Cinca pel pont i seguim per la carretera que enllaça amb la de 
l'Ainsa a Bielsa.

La Roser, el Marcel, el Màrius i el Rafel fan servir un caminet paral.lel al Cinca 
que, en arribar en un sembrat, mor a la carretera.

Caminem, ara, tots plegats, per la carretera de l'Ainsa a Bielsa. Tenim el poble 
d'Escalona davant nostre. La Roser filma el Marcel, el Màrius i el Rafel passant per 
davant  del  rètol  de la  població.  A mà dreta queda la  carretera  que entra  a la  Vall 
d'Añisclo, que demà seguirem. Veiem el rètol, que ho indica, rectificat pels defensors de 
la llengua aragonesa. Corregit, ara, hi diu: Bal d'Añisclo (Uesca).
8,06 - Som dins de la població d'Escalona (600 m.) i entrem a la fonda Arnal on soparem 
i dormirem. Anem ràpidament a les habitacions perquè estem ansiosos de dutxar-nos i 
de canviar-nos de roba. La Roser, el Marcel i el "tiet" Pau han tocat el dos ràpidament a 
fer el ral.li automobilístic.

Un cop ens hem tret la pols del damunt, i amb cara de satisfacció, baixem al bar 
a refrescar-nos i a esperar el premi d’un nutritiu àpat.

Mentrestant, conversem amb el fill de l'amo, Javier Arnal. El Rafel s'interessa per 
la parla aragonesa d'aquest entorn. El Javier ens assabenta que la llengua autòctona 
d'aquí és el  chistaino,  una variant  de l'aragonès. Però, malauradament, no es parla 
gaire. La població usa més la llengua castellana. Fins i tot la joventut, que coneix el 
chistaino, malauradament, parla el castellà en les seves tertúlies. Tot això indica un mal 
auguri per a la parla autòctona, que es perdrà si la nova generació no l’usa.

Parlem telefònicament amb els  nostres familiars.  A part  del  Màrius,  que està 
bastant tocat del peu, la resta dels participants gaudeixen de bona salut i tothom està 
il·lusionat per arribar a Lorda.



9,40 - El sopar és a taula. Pugem al primer pis on és el menjador. Tenim per aquesta nit: 
patata amb bajoca, truita amb patata i pernil, i formatge d'ovella. Tot això acompanyat 
d'un bon vi i aigua bona d'aquí.

Els tres mosqueters del ral.li soparan pel camí.
A les 10 compareix al  menjador el  Figueras que s'havia adormit a l'habitació. 

Tothom, qui més qui menys, arrossega una mica de son.
10,50 - Després de prendre cafè al bar anem al cau a dormir.

Bona nit pelegrins! Bona nit Escalona! 
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6,00 - Ens anem despertant i ens alcem per començar una nova jornada. La d'avui es 
presenta com a molt bella. De fet, ja som quasi al Pirineu i tot ell és encisador.

Ens preparem les motxilles i esperem davant l'entrada del bar. El Marcel fa una 
cura de manteniment als atrotinats peus del Màrius.

La Roser marxarà avui cap a Tarragona per atendre una néta que està malalta. 
Es prepara les coses al cotxe i també prendrà qualsevol estri que ja no ens faci falta. El 
Rafel li fa lliurament de les claus de l'apartament de la M. Antònia, que gentilment ens 
va cedir per dormir el primer dia a Prades.

El "tiet" Pau crida per la finestra. S'acaba de despertar i de seguida baixa. Ahir a 
la nit van tornar del ral.li a les 2. Tots tres van morts de son. El cel és mig ennuvolat i la 
temperatura ambiental és bona.
6,42 - Obren el bar. Entrem a desdejunar i recollim, a la vegada, els entrepans que vam 
encomanar ahir. Les despeses totals han estat de 1.425 ptes. per cap. El Rafel promet 
al jove Javier que, quan torni a Tarragona, li  enviarà per correu una revista de parla 
aragonesa,  que  es  diu  "Fuellas"  (fulls)  i  que  edita,  a  Osca,  o  Consello  d’a  Fabla 
Aragonesa.

Els cafès i els tes amb llet, afegits al complement de la pasta dolça, és la primera 
energia que fiquem al cos per arrencar millor. Els ànims són bons i comencem a pensar 
que  amb  tres  dies  més  tota  aquesta  aventura  es  fondrà  i  tornarem  a  la  realitat 
quotidiana. Tan llarg que ens semblava a tots, abans de començar, i ja han passat vuit 
dies com si res.
7,25 - Comencem la jornada! Diem adéu a la Roser que torna a Tarragona. Hem gaudit 
de la seva companyia i ha estat una llàstima que no ens hagi acompanyat més dies.

Caminem en sentit contrari al que vam arribar ahir. Apareixen els primers raigs 
de Sol entre les muntanyes mig emboirades. El Marcel filma aquest feliç esdeveniment.

De seguida girem a l'esquerra i  agafem la pista asfaltada que entra a la vall 
d'Añisclo. Una àliga sobrevola damunt nostre. A l'esquerra, enlairat, s'albira un caseriu. 
A la dreta tenim el cementiri i la carretera que va a Puértolas.

Anem penetrant la vall del riu Vellos direcció N.O. A poc a poc, anem guanyant 
alçada.
7,39 - A la nostra esquerra, a nivell  més baix, entre l'asfalt  i  el riu observem petites 
hortes conreades. Un camí s'enfila amb ímpetu cap a la dreta. Es distingeix una broma 
calitjosa a l'horitzó.

Tot caminant sentim el brogit de les aigües que llisquen corrent avall. Albirem el 
llogaret de Puyaruego enturonat a la banda esquerra. Prop del riu es troba un cotxe i 
una tenda de campanya.
7,51 - Un caminet a l'esquerra baixa a l'horta i als masos. Aviat tindrem entre nosaltres 
l'astre  lluminós que és  a  punt  de  vessar  per  damunt de  la  serra.  La  broma, però, 
dificultarà aquest anunciat esdeveniment.

Per l'esquerra surt una pista que baixa per tal de passar el riu Vellos, enfilant-se 
després fins a Puyaruego, que veiem dalt del turó. Seguim per l'asfaltat vorejant el riu i, 
de seguida, veiem un assut que canalitza l'aigua pel costat esquerre.
7,59 - Passem sobre un pont per tal de salvar un barranc que és sec. Lluu el Sol ja al 
darrere nostre. Un camí surt a mà esquerra a l'altura de l'assut. Seguim endinsant-nos a 
la vall on l'itinerari va prenent rumb Nord. Dos corbs aixequen el vol.

La vall es va escanyant i el riu s'encaixa entre les altes parets rocoses.
Una dona camina en sentit contrari al nostre i porta un paraigua com a gaiata. És 

una dona intel·ligent i previsora.



Més endavant ens adonem de dues noves tendes de campanya.
8,23  -  Creuem el  riu  Vellos  per  mitjà  d'un  pont.  Hi  ha  dos  cotxes  vora  una  casa 
enrunada. Anem guanyant alçada sobre el  nivell  del  riu que queda, ara, a la nostra 
dreta.

Existeixen alguns miradors o apartadors per a cotxes. El riu prové del fons de 
l'engorjat cada vegada més estret.

Saludem un barceloní  i,  tot  seguit,  un aragonès que ens diu:  "buenos dias", 
"buenas piernas".

Som al "Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido" d'acord amb les cartells 
que  anem trobant  al  nostre  pas.  El  brogit  del  riu  és  intens  i  té  una  ressonància 
destacada entre les altes parets  rocoses plenes de vegetació.  Es tot  un festival  de 
natura!  El Joan Bea comenta que som al començament dels Pirineus. El pas es tan 
ajustat  que el  Sol  no  aconsegueix  entrar-hi.  La  temperatura  és  fresca  i  adient  per 
caminar. El cel mostra el seu color de blau infinit.

Anem observant, durant una força estona, unes cabres que pasturen per una 
catifa verda, atalussada, a tocar el cingle del vessant Est. Fem soroll tot desitjant veure-
les brandar, però, tan sols, una d'elles ens mira amb arrogància.

Caminar per aquest notable camí asfaltat és com anar per un llarg mirador, on la 
barrera de seguretat fa de barana.
8,59 - Som, ara, en un tram de més obertura i hi poden entrar ja els raigs solars. La 
circulació de cotxes és força reduïda, la qual cosa afavoreix el nostre passeig.

Més endavant els tallats de roca s'enlairen i compliquen, de nou, l'entrada del 
Sol. La vegetació, que és molt frondosa, invita a la contemplació i relaxa la vista. El 
mormoleig del riu engorjat posa música d'acompanyament a l'espectacle.
9,12 -  Ha entrat  el  Sol,  altre  cop, i  sentim la seva escalfor  a les nostres espatlles. 
Tornem, tot seguit, a la zona ombrívola. El paratge continua sent d'una gran bellesa 
plàstica.

Hi ha algun racó que és apte per a banyistes, però, d'aigua freda.
Seguim  caminant  aigües  amunt.  Una  balma  amb  estalagmites  i  estalactites 

queda a la nostra esquerra. Més avant, un tronc travat al riu, queda com un improvisat 
pont. Seguim caminant per l'asfaltat tot admirant, bocabadats, sempre, el bell recorregut 
del riu Vellos.

Girant la vista a la nostra dreta, ens adonem d'una petita cova al tallat a uns 10 
metres sobre el nivell de les aigües del riu. S'hi veuen també estalagmites i estalactites.
9,30  -  Aquí  el  pas  d'aigües  s'escanya  fins  a  un  metre  d'amplada.  En un  revolt,  a 
l'esquerra, tenim una gran balma. Una placa enganxada a la roca indica el nivell  on 
arribaren  les  aigües  el  21  d'octubre  del  1977.  El  senyal  indica  que  el  riu  Vellos 
sobrepassà en 2 metres d'alçada el nivell de la pista asfaltada. Pobrets de nosaltres si 
hi arribem a passar aquell dia!
9,40 - Després de deixar el barranc Arpio a l'esquerra tornem a creuar el riu sobre un 
pont. Parem i esperem el Marcel i el Màrius que caminen a un ritme més modulat. Ens 
apleguem i descansem una petita estona. Tenim un ambient molt refrescant que fa que 
no suem, malgrat que l'itinerari, contínuament, guanya alçada.
9,51 - Sembla que ja hem fet una bona pausa i reemprenem la caminada. Seguim el 
camí asfaltat dins de la llarga obertura natural d'aquest admirable racó de món. El riu 
Vellos queda, ara, a la nostra esquerra.

Passem per un túnel excavat a la roca tot deixant de sentir el brogit del cabalós 
Vellos.

Fora del túnel seguim remuntant el curs del riu, que s'afona per trams més estrets 
i altres de més amples. Les aigües van saltant escalonadament els diferents nivells que 
troba al seu pas.



9,58 - Arribem a una zona més oberta on entra el Sol. Observem dos tallats de roca que 
s'abracen tot formant una cova.

De seguida passem sobre un altre pont i caminem per l'altra banda del Vellos. El 
Simó ha pogut  veure  des del  pont  unes quantes  truites  de  riu  que voldria  pescar. 
Continua passant algun que altre cotxe. No envegem pas els seus ocupants que no 
tenen tant de temps, com nosaltres, per contemplar tot aquest bell espectacle de natura.

Ens toca travessar un altre túnel que té les parets interiors molt humides. Un cop 
hem sortit de les tenebres, uns metres més amunt, hi ha un assut. Un pontet de fusta 
adreça a una caseta, encara que l'accés és tancat amb porta i cadenat.
10,12 - Lluu el Sol de ple sobre nosaltres. Passem un tram que hi ha cadolles. La vall 
comença a obrir-se.
10,28 - Entrem en un altre túnel. Aquest té dalt de la boca d'entrada una cova. El Marcel 
ens filma.

Després la vall s'obre força i guanyem alçada més ràpidament. El riu Vellos ens 
queda, ara, molt afonat. Fa calor! Podem distingir la destacada roca de l'Estiva. S'ha 
acabat l'estret i profund engorjat. Ens hem liquidat uns 9 km. de congost.

Arribem a una bifurcació.  El paviment asfaltat  segueix cap a l'esquerra,  però, 
volem visitar, abans, com aconsella la guia, una balma que conté la imatge de la Mare 
de Déu de Lorda. Així, doncs, ens decantem cap a la dreta per la pista de terra, per on 
continua el canó d'Añisclo. Travessem un cable que barra el pas, suposadament, als 
vehicles.

Un cartell  ens indica els indrets geogràfics que trobarem si seguim per aquest 
camí:  "Selva  Plana,  Ripareta,  Barranco  de la  Pardina,  San Vicenda,  Cuello  Viceto, 
Montaña de Sessa, Barranco de la Fuen Blanca, Collada de Añisclo,  Ermita de San 
Urbez".

Passem el Vellos per un rústic pont de 3 metres d'amplada, fet amb bigues de 
ferro i amb solera de formigó. És un pegot que trenca l’harmonia de l’entorn.

Al seu costat, a un nivell força més baix, i més estret, hi ha un pontet de pedra 
d'estil romànic, que enamora, que és el primer que es va fer. Aparenta ser tan fràgil que 
pocs són els que s’atreveixen a usar-lo. Es pot passar solament caminant i  observar 
millor la fondària per on passa el riu.

Aquest indret s'anomena el pont de "San Urbez". Seguim camí i, més endavant, 
trobem la cova on hi ha una còpia de la Mare de Déu de Lorda. Hi ha unes quantes 
motxilles amuntegades, que diu de  l'existència d'una colla excursionista a prop, que 
també s'ha  enamorat  de  l'indret.  La  concavitat  natural  ha  inspirat  a  algú  a  plagiar 
l'aparició de la Immaculada Concepció. Unes escales condueixen a una petita ermita 
edificada dins de la balma.

Demanem a un jove excursionista que ens faci una diapositiva a tots plegats per 
perpetuar, així, la nostra estada a tan singular lloc.
10,59 - Tot seguint endavant, arribem a l'aiguabarreig dels rius Aso i Vellos. Seguim 
rumb Nord i trobem una font. 

És un lloc adient per esmorzar!  Asseguts a terra, veiem passar una desfilada 
constant  d'excursionistes,  mentre  nosaltres  ens  cruspim  l'entrepà  del  dia  que  ens 
ajudarà a executar unes quantes milles més. El Simó s'interessa per la identitat d'un 
grup format per tres excursionistes espanyols.
11,45 - Considerem ja que el temps d'aturada és més que suficient i pensem que hem 
de tornar  a  caminar.  El  Simó toca el  xiulet,  una vegada més. Reculem i  tornem a 
contemplar la Mare de Déu de Lorda. Que aquest és un indret molt concorregut, ens ho 
confirma les obres d'eixamplament del camí que s’estan fent.

El riu circula encanonat a una considerable fondària. Tot l'entorn és d'una bellesa 
salvatge.



11,55 -  Després de creuar  en sentit  contrari,  altre  cop,  pel  matusser  pont  de "San 
Urbez",  tornem a  la  bifurcació  d’on  ens  havíem desviat.  Caminem,  de  nou,  sobre 
l'asfaltat. Lluu el Sol amb força. Seguim rumb N.O.

Fem cap a una esplanada que serveix per aparcar els cotxes els visitants de la 
zona. El Figueras s'enfila ràpidament per un sender que es veu davant nostre. La via 
asfaltada tomba a la l’esquerra. Al més amunt, a una destacada altura, distingim dos 
pals de fusta amb un senyal de color blanc i un tram de barrera de seguretat.

El Marcel, el Pau, el Simó i el Rafel, abans de seguir darrera el Figueras, van a 
cerciorar-se que no hi ha cap més pujador que aquest i exploren un tram més de pista, 
vora  el  riu  Aso.  Els  dos  Bea,  conjuntament  amb  el  Figueras,  resten,  mentre,  a 
l'expectativa a la zona de l’aparcament. La pista definitivament baixa al riu i es dóna per 
sentat que no hi ha cap més sortida que aquella. Així, doncs, tornen a l'esplanada de 
l'aparcament.

Consultem el plànol que mostra el Simó i decidim atacar, convençuts, el costerut 
sender que el Figueras ja havia començat. De fet, la guia esmenta que s’albiren dos 
pals de fusta i un senyal blanc.

Caminem plegats pel sender que serpenteja tot guanyant desnivell ràpidament. 
El Rafel fa una foto al Simó amb el Canó d'Añisclo de fons. Podem percebre, també, 
l’aiguabarreig  del  riu  Aso amb el  riu  Vellos.  Es  un  espectacle  digne  d'admirar  des 
d'aquesta altitud.
12,22 - Connectem amb l’asfaltat i hi caminem. Seguim pujant. Fa molta calor i el Sol 
pega fort. Tenim el riu Aso a la nostra dreta. Destaca, també, al Nord, l'Estiva i Mondotó. 
Al Sud queda la serra de as Fuebas.
12,33 - Arribem a una intersecció. Cap a l'esquerra, seguint la carretera, aniríem als 
pobles de Buerba i  Vió.  Seguim recte,  direcció  N.O.,  orientats  cap a Nerín  i  Fanlo. 
Caminem per la pista de terra. Davant nostre, dalt d'un turó, albirem el poble de Nerín i 
a la dreta, a l'altre costat del riu, veiem les cases de Sercué.

El cel es troba mig ennuvolat. Lluu el Sol a estones i anem alternant la calor amb 
la fresca. No obstant, la calor ja no és la insuportable de dies enrera.

La vall que caminem és farcida d'avets, faigs i aurons amb una gran varietat de 
matisos verds i grocs. És un lloc ideal per tirar diapositives, comenta el Joan Bea.

Pel  vessant  oposat  veiem passar,  en  sentit  contrari,  7  vaques  en  fila  índia 
guiades per un home rural. Els profitosos animals són de color beix amb morro negre. 
Són de raça autòctona! afirma el Simó.

Més endavant, dos troncs paral·lels travessers, formen un estret passadís per 
facilitar el desguàs d’aigua.
1.01 - La pista s'enfila cap a l'esquerra. Seguim recte i passem el riu Aso sobre un pont 
de formigó. El riu és eixut! Estem travessant una llarga època de sequera, els terrenys i 
la vegetació així ho pregonen.

Un cop creuat el pont tenim, vora el camí, una gran bassa o dipòsit i una font 
adherida. El Marcel s'exclama: fa sis anys, aquesta bassa i aquesta font no hi eren. Se li 
ha de dir al Dr. Aguadé perquè ho tingui en compte en una pròxima actualització de la 
guia. Així també, l’imprevisible canvi de col·locació del transformador d'Onzina.

Un matrimoni amb un fill dins d'un cotxe ens pregunten per anar a Escalona. No 
cal dir que seguint la ruta que hem fet nosaltres, a la inversa, els hi portarà. Ho tenen 
fàcil, han d'anar sempre vorejant el riu.

Continuem camí, ara, pel vessant Nord de la vall de Vió. L'Aso queda a la nostra 
esquerra.  El  paviment  és,  ara,  asfaltat.  La pista  o  carretera  s'enfila  i  revolta  cap a 
l'esquerra per vorejar el turó de Nerín.

Sobre nostre s'estenen núvols cúmuls. Lluu el Sol.
1,14 - Intersecció. A la dreta tenim l'accés que puja a Nerín. Seguim de pla vall endins. 



El Sol escalfa, la qual cosa no és d'estranyar donat el fet de l'hora que és.
La verdor de la vall  recrea la nostra vista. Hi ha una gran riquesa forestal  en 

aquests immensos boscos. Podem veure,  ara,  una poqueta d'aigua a l'Aso.  Això ja 
sembla més un riu!

La pista va pujant i se separa del riu per salvar uns engorjats. Fa força calor i, de 
tant en tant, revifem quan corre l'aire.
1,33 - Albirem un poble enturonat. Podria ser Fanlo, es comenta. Parem en una petita 
obaga. Consultem els plànols topogràfics per tal de saber en quina part del món estem. 
El poble que hem vist fa uns moments és Buisán.

El Joan Bea diu que el  mapa que estem mirant no és el  d'aquí. Ràpidament, 
aquest sorprenent comentari, provoca una riota general.

Seguim, de nou. El Sol s'ha amagat i es camina més a gust. El "tiet" Pau troba un 
avellaner, però el fruit és encara verd. No obstant, creiem que és un avellaner bord.

Ens apropem, altre cop, al  riu Aso. La carretera va fent giragonses i  la vista 
segueix gaudint d'aquesta meravellosa i atapeïda jungla d'avets, faigs i aurons.
2,00 - Passem un barranc i el paviment és, ara, encimentat. Lluu el Sol. Més endavant 
trobem sobre el  paviment  unes quantes roques que provenen d'una ensulsida.  Uns 
metres més enllà tornem a albirar el poblet desconegut. El "tiet" Pau està convençut que 
és Buisán.

Aviat aquest poblet ens queda elevat a la nostra esquerra i el deixem enrera.
2,16 - Passem un altre barranc i, ara sí, albirem el poble de Fanlo. El fet que els dos 
pobles  estiguin  enlairats,  gairebé  a  la  mateixa  alçada,  ens  ha  despistat  a  l'hora 
d'identificar els dos nuclis de població. Podem veure les cases de Fanlo col·locades 
escalonadament d'acord  amb el  terreny enturonat.  A la  part  més baixa es reconeix 
clarament l'edifici de l'església.

De seguida se'ns acaba el paviment asfaltat i trepitgem terra fressada. Tornem a 
creuar el riu Aso per sobre un pont de formigó de recent construcció. Tot seguit tornem 
a la pista asfaltada que esdevé carretera.

En el futur aquest nou pont servirà per enllaçar els dos extrems asfaltats i el que 
és ara tan sols una pista, ben segur, es convertirà en una ràpida via de comunicació.

Seguim, ara, rumb Oest. Tenim Fanlo, un centenar de metres enlairat,  davant 
nostre. Allà dalt hem d'anar!

A mà esquerra tenim una drecera i una marca blanca que assenyala el camí per 
pujar-hi, però, actualment és barrat per l'herba que el tapa. Es decideix continuar per la 
carretera  costa  amunt.  La  carretera  fa  una  gran  marrada  per  guanyar  alçada  més 
suaument.

El Marcel, el Màrius i el Simó prefereixen abandonar la carretera i aventurar-se 
pel camí vell. Tenen problemes per entrar-hi donat que està súper embrossat i han de 
caminar vorejant-lo, passant pel prat.

Uns metres més avant, quan la carretera revolta cap a la dreta, els que quedem 
encara a la carretera, agafem un corriol que connecta amb el camí vell tot just en una 
font.

Ja aplegats seguim camí dreturer fressat amunt. En una bifurcació tombem cap a 
la dreta i passem sobre fenàs aplanat. Es passa a frec de l'església i, tot seguit, s'entra 
a Fanlo.

Passem entre cases, algunes abandonades, altres en període de reconstrucció i 
alguna de nova. Es un poble molt pintoresc i molt tranquil.
2,51 - Cerquem si hi ha algun lloc per poder dinar i saltar-nos l'entrepà. Descobrim la 
fonda Romero! L'amo ha estat 10 anys treballant a Barcelona i té un fill que treballa a la 
TV3. Entén el català, encara que no el parla. Tot i que no estava previst, podrem dinar 
entaulats.  Per  dinar  hi  ha  força  varietat:  amanida,  amanida  russa  o  sopa;  corder, 



llonganissa o ous.
Mentre esperem ens refresquem sota una vela en una taula rústica fora al pati. 

Consultem als mapes l'itinerari a seguir i el que ens queda per finalitzar avui. Es pot dir 
que tenim les dues terceres parts de la ruta ja fetes.
3,26 - Entrem a la casa i pugem al menjador. Es un lloc molt acollidor i fresc. Segons el 
Sr. Romero a la planta baixa hi té un celler amb bótes de roure i cirerer. Al poble hi 
viuen tan sols tres famílies, n'han marxat moltes per falta de llocs de treball.

Tot el dinar és molt bo i s'agraeix també la comoditat que gaudim. Durant l'àpat 
es  parla  i  es  discuteix  sobre  treballadors  i  empresaris.  El  Figueras  defensa  els 
treballadors i el Marcel els empresaris. Tothom sembla tenir raó, cada u defensa el seu.

El Rafel demana al Sr. Romero que li porti vi sense gasosa; però, resulta que el 
vi ja és així, perquè és vi d'agulla. Té un pèl de picor perquè és afruitat, ha madurat dins 
d'una bóta de fusta de cirerer.

De postres tenim pinya i, a més a més, els sibarites del Pau i del Rafel demanen 
remullar-la amb unes gotes de "cointreau". L'amo invita a "patxaran". La taula és tot una 
gresca. L'ànim és molt alt, però les ganes de caminar són poques. Hem de tocar el dos 
aviat,  perquè sinó la  mandra serà,  cada vegada,  més forta.  Tot  caminant  ajudarem 
l’estómac a pair. El copiós dinar surt tot plegat a 1.300 ptes. per cap.
5,21 - Agraïm al Sr. i Sra. Romero la magnífica acollida que ens han dispensat, els quals 
ens desitgen de tot cor una feliç caminada fins a Lorda.

Si haguéssim pujat al poble per la carretera haguéssim trobat més corbes que un 
gos empaitant un conill, segons ens comenta el Sr. Romero tot acompanyant-nos fins a 
l'església.

Seguim pujant cap al més amunt del poble. Trobem, passejant i observant una 
casa de nova construcció,  un personatge singular i  divertit,  que destaca per la seva 
boina vermella al cap. El "tiet" Pau li pregunta si és un “carlista”. L’home contesta que ell 
és roig i la seva dona fatxa! Un bon còctel, sí senyor!

Hi  ha galls  aviats i  gallines aviades pel  poble.  El  Simó s'enrotlla  amb el  vell 
“carlista”, que és més prim que un fideu, però, tot un nervi. Son fill és l'alcalde de Fanlo, 
diu. En el xalet en construcció, els paletes s’ho passen d’allò més bé mirant el “carlista”. 
Amb to humorístic aragonès els diu, però, que s'afanyin a fer paret. El “tiet” Pau xala, se 
li veu a la cara. Tots anem contents i satisfets.

El  "còmic"  personatge  ens  indica  una  drecera  per  estalviar-nos  un  tram de 
carretera de baixada. No obstant això, el Marcel, el Màrius i el Simó, capdavanters, han 
triat ja sortir de Fanlo per carretera. El "tiet" Pau i el Rafel segueixen una pista de terra 
tot pensant en la drecera, però, uns metres més endavant se n'adonen que s'han errat. 
Ràpidament s'aboquen a l'asfaltat que és més segur.

Tot sortint de Fanlo hem pogut observar un grup de xiquets i xiquetes amb uns 
monitors, que habiten una casa de colònies. Aquest col·lectiu juvenil té la sort de trobar-
se en un entorn on es respira un ambient muntanyenc saludable.

Anem tots plegats, de baixada, pel ramal d'accés a la població. Un cop arribem al 
senyal de "stop" girem a l'esquerra i seguim baixant tot caminant per la carretera rumb 
S.O.

Tot el que primer puja, després baixa i així, ara, tenim l'itinerari disposat de forma 
favorable i  anem relliscant de cara avall.  Seguim gaudint d'un bosc espès i  de gran 
magnitud. Curiosament no s'hi veu cap mena de pi. Aquest arbre que tenim tant a casa 
nostra i que es fa servir tan sovint per a repoblació forestal, aquí és del tot desconegut.

Ens ha quedat un bon record de Fanlo. El “tiet” Pau vol tornar-hi un altre dia. Es 
comenta si deuen haver porcs senglars per aquestes contrades. Si fos cert podrien fer-
nos córrer i fer l’itinerari més de pressa.

Lluu el Sol, però, ja no pica. Corre l'aire i refresca. Es camina bé, el trànsit és nul 



i la carretera serpenteja molt seguit. Tenim ganes de pair l’excel·lent àpat de dinar i de 
cremar les noves energies.

Trobem arbres  talats  a  la  carretera.  Hi  ha  una  zona  en  obres  a  causa  de 
l'enfonsament d'un bocí de paviment.

El fill  del Sr. Romero, el de la fonda, baixa llençat amb bicicleta per la mateixa 
carretera. Per poc s’emporta el Rafel, el paper i el bolígraf. L’ha passat fregant! Quin 
ensurt!
6,37 - Som al fons de la vall i passem el barranc de la vall de Jalle o Xalle sobre un 
pont.  Continuem rumb S.O.  Trobem una  casa  forestal  a  mà esquerra.  Prosseguim 
admirant el bosc frondós amb algun que altre avellaner salvatge.
6,42 - Salt  d'aigua que aprofita  el  "tiet"  Pau per omplir  la cantimplora.  El  Sol  ja no 
escalfa. La temperatura és ja més fresca i seca com correspon als Pirineus.
6,56 - Fem una parada per reclutar el Marcel i el Màrius que van un xic endarrerits. El 
Màrius no gosa augmentar el ritme perquè va una mica afligit de cames. Aprofitem la 
parada per descansar.
7,10 - Continuem, una vegada més. Anem alternant zones d'ombra amb altres de Sol. El 
Marcel  s'aboca,  tot  filmant,  sobre  una  planta  salvatge  amb  flors  rosades  que  a 
Tarragona es coneixen amb el nom popular de "conillets".

Trobem una tanca de fil metàl·lic a la vora esquerra de la carretera i un camí que 
baixa al corrent fluvial.

Més avant, a baix, vora el cabal d'aigua de la vall, descobrim una colla de xiquets 
i xiquetes amb banyador que assagen cançons sota la batuta d'una parella de monitors. 
Ens agrada la melodia que interpreten i  els aplaudim. El Simó fa sonar el  xiulet!  El 
Marcel els filma mentre les criatures corresponen a la nostra salutació, després d'haver 
passat uns moments de sorpresa, quan s'han adonat que eren observats des de dalt a 
la carretera. Tot seguit segueixen cantant guiats pel monitor que toca la guitarra i  la 
monitora que els mostra la lletra  de la cançó en un full  gran. Les cançons són ben 
actuals. Qui pogués ser jove com ells!

Un quilòmetre més endavant, el "tiet" Pau, que és com el cridem ja definitivament 
i  afectuosament,  renom  que  ha  calat  entre  nosaltres  després  de  tants  dies  de 
convivència, ens ateny tot corrents. Segons explica ha anat a recuperar la gaiata que 
havia oblidat en l'últim descans. Caminem rumb Oest.

A mà esquerra  ens queda  l'accés  d'entrada  a  una  propietat  privada.  No sé 
perquè, però, em fa la impressió que estem en zona més correntment poblada, serà 
perquè la solitud de l'alta muntanya ja no es respira per aquí.

Creuem un barranc. Observem un altre grup de criatures, a baix, tocant aigua del 
curs fluvial. El "tiet" Pau els xiula deixant-se veure. 

Lluu el Sol davant nostre, a Ponent, la qual cosa vol dir que s'acosta l'hora de la 
posta solar.

Sentim, de nou, la cridòria de nois i  noies al  fons del barranc, però, aquesta 
vegada no podem percebre'ls perquè ens ho priva la carregada vegetació.

El Joan Bea, son fill David, el Figueras i el Simó van cantant agafats un darrera 
l'altre. Tindran la febre cançonera? Serà veritat que això s'encomana?
7,51 - Albirem un campament juvenil. Ara comprenem l'escampall de tanta quitxalla per 
aquestes rodalies.

La carretera se separa d’aquest curs fluvial pel salvar un barranc important que 
travessem sobre un pontet. L'itinerari, envoltat de boscos i prats, és molt maco.
8,00 - A l'esquerra, guaitant des de la carretera, observem una gran esplanada on es 
troben instal·lades unes 30 tendes de campanya. Dintre del recinte hi ha, també, una 
piscina, un edifici per a sala menjador i una església en construcció. Una colla de joves 
residents  treballa,  en  aquests  moments,  en  la  recollida  de  la  runa  que  ocasiona 



l'església  que es construeix.  Ens dóna la  impressió,  que en aquest  campament de 
colònies tenen una rígida disciplina. Uns “embuts parlants” van escampant ordres pel 
campament.

Un grup de nois i noies, que passen ara pel nostre costat, ens assabenten que 
aquestes colònies d'estiu estan organitzades per grups d'empresa, encara que, amb els 
que parlem, les tenen més lluny, a Pinarillo, diuen.

Veiem arribar al campament un autocar de Saragossa ple de joventut. Se sent 
per la megafonia del campament com reclamen: "hermanos Salcedo al teléfono".
8,26  -  L'observació  del  campament  ens  ha  servit,  a  la  vegada,  de  relaxament. 
Continuem la marxa a peu. El Marcel, el Màrius i el Rafel s'han quedat sols. Els dos 
Bea, el Figueras, el Simó i el "tiet" Pau han tocat el dos uns minuts abans i porten una 
petita davantera. Les molèsties del peu del Màrius fan que la marxa no sigui tan àgil 
com hauria de ser.

Es poden veure dins de l'arbreda del recinte més tendes. Comencen els focs de 
campament!

Aviat passem per davant de l'entrada. El campament es diu: "el Chate", el mateix 
nom que el barranc. Surt un autocar buit i n'entra un de ple. És molta l'activitat que hi ha 
en aquesta banda esquerra de la carretera!

Continuem la direcció Oest. De seguida a la banda dreta tenim un sender que 
s'enfila ràpid. Hi ha una marca blanca que assenyala el canvi de direcció i  que ens 
conduiria a la població de Buesa (Guasa en aragonès), tal com ens explica la guia.

Consultem els mapes i sospesem els avantatges de seguir la ruta marcada o, bé, 
de  seguir  la  carretera  passant  per  Sarbisé.  Segons  la  cartografia  no  hi  ha  gaire 
diferència tot passant per una o per l'altra. La carretera, però, sembla la via més segura 
tot pensant que se'ns fa fosc i pot ser enrevessat caminar per terreny muntanyós sense 
llum natural.

Seguim, doncs, definitivament per la carretera. A l'Oest, davant nostre, albirem 
les muntanyes de Gabalos i Manchoya.

El Màrius acusa, ara, dolor al genoll i son pare li executa un massatge d'urgència 
per tal d'alleugerir-li el dolor i poder arribar a Broto.

Després de la curta parada continuen, de nou, el Marcel, el Màrius i el Rafel. El 
Sol es va apaivagant i la temperatura és més fresca.
8,47 - Som al punt quilomètric 2. Hem anat observant al llarg del recorregut unes torres 
metàl.liques sense cables, de moment, que semblen preparades per portar el corrent 
elèctric a Fanlo. El projecte posarà content al Sr. Romero, on hem dinat, ja que encara 
no en té. Està poc desenvolupada aquesta zona.

S'albira ja la verda vall de Broto i el poble de Sarbisé (Sarvisé, en castellà). Tot 
l'entorn  és  encisador.  El  Sol  s'ha  fet  invisible,  ha  quedat  dissimulat  darrera  les 
elevacions  muntanyoses.  A  la  banda  esquerra  alguns  camins  davallen  cap  a  la 
depressió.  Al bell  mig de la vall  es troba situada una altra casa de colònies. El seu 
sistema de megafonia ho proclama.

Uns ciclistes circulen en el  mateix sentit  que nosaltres.  L'aire  sa i  net d’aquí 
propicia tota classe d'activitat esportiva. anem rumb N.O.

El  Simó i  el  Pau fan senyals  des del  poble de Sarbisé, que ja tenim davant 
nostre. S'han aturat una estona per tal de comprovar si seguíem. Tot i que el Màrius ja 
veu les estrelles, les del firmament encara tardaran una mica a aparèixer.
9,14 - El Marcel, el Màrius i el Rafel són a la població de Sarbisé, topònim en aragonès, 
que es troba a banda i banda de la carretera. Connectem amb la carretera comarcal de 
l'Ainsa a Torla. El Marcel fa un altre massatge a son fill.

Els tres sols entrem a refrescar-nos en un bar. El Simó i el Pau han continuat cap 
a Broto  tot  seguint  els  capdavanters  de la  marxa, ara,  el  Joan i  el  David  Bea i  el 



Figueras, que hores d'ara ja hi deuen arribar.
En sortir del bar, que ha estat una excusa perquè descansés el genoll del Màrius, 

els tres plegats caminem per la travessera, ara, rumb Nord. Estem a uns 3 km. de Broto 
o del final de l'etapa d'avui. Anem fent el pas molt xino-xano.

Seguim carretera. A l'esquerra tenim una bonica placeta sota un pinar.  Hi ha 
bancs de pedra i una font.
9,30 - Som al piló que marca el quilòmetre 88. Albirem la població d'Oto i al fons les 
grandioses muntanyes de Litro i Mondiciero, d'acord amb els mapes cartogràfics.
9,38 -  Hem de fer  una altra  petita  aturada perquè reposi  el  Màrius.  Aquests últims 
quilòmetres se li fan eterns.

Continuem de seguida. La ruta és digne d'admirar sense pressa. La carretera és 
envoltada de gran vegetació i sentim el brunzit de l'aigua en moviment del riu Ara a mà 
esquerra.
9,46 - Hem arribat a la fita quilomètrica 89. Comença a fosquejar quan a l'esquerra baixa 
perpendicularment la petita vall de Yosa. A la banda Oest del riu Ara tenim la població 
d'Oto, ara, més a prop.

L'etapa d'avui ha estat pesada per causa d’haver trepitjat molta carretera i pista 
asfaltada al llarg de tota la jornada.
9,52 - Som a la intersecció de l’accés que baixa de Buesa. A mà dreta tenim, doncs, la 
carretera a la població, per la qual haguéssim fet cap aquí, si haguéssim seguit l'itinerari 
que comenta la guia del Dr. Aguadé. És una variant molt més atractiva per la miranda 
que s'albira, però, l’hem deixat per a una propera ocasió.

Seguim per  la  carretera  principal.  L'enllumenat  d'Oto  ja  és  encès.  El  Màrius 
esgota al màxim les ganes d'arribar a Broto, però, malgrat tot, ha de parar una vegada 
més. Tot i així, la població desitjada és a punt de veure'ns entrar.

Tan sols passen dos minuts i  tornem a caminar. El Màrius és el  que mana i 
marca el ritme. Passem sobre el barranc del Furco i tenim, davant nostre, el rètol que 
anuncia la població de Broto. A mà esquerra deixem una urbanització.
10,09 - A poc a poc, ens acostem i penetrem al nucli de la població. Ara, sí que hem 
arribat a Broto!

Després de comprar fruita en una botiga, encara oberta, i de creuar el riu Ara, el 
Marcel, el Màrius i el Rafel entren a l'hostal Español on els reben satisfets la resta de la 
colla.

Els  primers d'arribar  a  Broto han estat  el  Joan Bea,  el  David  Bea i  el  Joan 
Figueras que ho han fet a 2/4 de 10, diuen.

Ja hi som tots! Després de dutxar-nos i de canviar-nos a les nostres habitacions 
reservades, i abans de sopar, telefonem a Tarragona. Avui és el darrer dia que ho farem 
des de territori espanyol. A partir de demà els telèfons ja seran francesos i la moneda a 
gastar el franc francès. El Rafel és rebel a gastar francs en telefonades i anuncia a casa 
seva  que  ja  no  els  trucarà  més.  Així,  espera  estalviar  francs  i  gastar  tan  sols  els 
indispensables per por que s'acabin abans d'hora.
11,10 - Som a taula a sopar. És tard i ens despatxen de pressa perquè el servei vol 
plegar. El Figueras s'ho ha muntat més confortablement i se l'ha fet pujar a l'habitació.

De primer tenim sopa i patata amb bajoca. De segon podem triar entre truita d'ou 
o de riu. I de postres: gelat, mató o iogurt. Vi i aigua.

Tot acabant les postres el cambrer ens desmunta la taula i s'emporta les tovalles. 
Així, d'aquesta forma tan grollera ens foten fora del menjador.

Els dos Bea se'n van a dormir. El Marcel, el Màrius, el Pau, el Simó i el Rafel 
prenen cafès i similars al bar. Aprofiten l'última estona del dia per fer petar la xerrada tot 
comentant les incidències més importants d'avui i opinant sobre l'etapa de demà. Això ja 
es va acabant, resten tan sols tres jornades per arribar a Lorda. El que semblava una 



llarga metxa per cremar, a poc a poc, es va escurçant. La parla autòctona d'aquesta vall, 
Bal de Broto és l'aragonès "bergotés".
12,10  -  Ens  retirem  a  dormir  Demà  serà  un  altre  dia,...  l'antepenúltim!  Bona  nit 
muntanyencs! Bona nit Broto!



DIA 10 DE JULIOL    BROTO-GAVARNIÜ (GAVARNIE)    23 km.

7,00 -  Es hora de despertar-nos i  preparar-nos per  caminar una jornada més. Avui 
canviarem el territori espanyol pel francès. Aquest vespre ens haurem de fer entendre 
en una altra llengua germana; que, per cert, tenim gent a la colla que la domina.
8,00 - Desdejunem al menjador. Les taules estan parades des d'ahir  a la nit.  Tenim 
problemes per repetir de cafè i de llet. Semblen jueus en aquest hostal!

El Marcel, el Màrius, el "tiet" Pau, el Simó i el Rafel, acabat el desdejuni, surten a 
comprar abans de marxar.
9,00 - Ens desenganxem de l'hostal després de passar comptes amb el Marcel que ha 
pagat a l'hostaler i, a més, li havia avançat ja 5.000 ptes. des de Tarragona.

Marxem per carretera direcció Nord. Però, no hem caminat ni 50 metres que ens 
ho repensem. Seria millor seguir el camí antic, tal com diu la guia. Tirem enrere i anem a 
agafar el camí vell. Lluu el Sol.

En  arribar  al  pont  sobre  el  riu  Ara  baixem per  unes  escales  a  tocar  el  riu. 
Voregem el nucli primitiu de la població pel carrer Porches, rumb Nord. Passem a frec 
d'una esglesiola o ermita i agafem el camí vell de Torla tot passant per la mateixa ribera 
del riu Ara. Gaudim d'un magnífic paisatge pirinenc. El cel és destapat i l'ambient fresc. 
Hi ha una gran verdor per tot arreu que entusiasma.

Com que el camí és estret ens apartem per deixar passar el carro de la brossa: 
un tractor amb remolc.
9,17 - Som, ara, en una petita arbreda. Seguim caminant riu amunt. La fresca i  alta 
vegetació ens amaga el Sol. El Màrius manifesta que el dolor dels peus li ha caducat, 
però, no així el del genoll que li continua molestant.

El camí bo s'acaba a l'abocador d'escombraries. Hem de renunciar a seguir pel 
camí, ara fatal, i ens desplacem uns metres a mà esquerra. Més avant, busquem un 
baixador al camí espatllat, saltem un marge i hi caminem. N'hem de sortir, altre cop, 
perquè segueix embrossat. En voregem un tros més i tornem al camí, ara, molt moll.
9,29 - El camí revolta i guanya alçada. Anem pujant per un tram empedrat. Ja el Sol ens 
beneeix i ens escalfa de valent.
9,39 -  Anem planers per  un moment i  ens endinsem per  un túnel  de vegetació  tot 
baixant.  Es  camina  plàcidament.  El  Marcel  ens  filma  una  vegada  més.  Continuem 
paral·lels al riu Ara que segueix bramant a la nostra dreta. Seguim trobant aigua a dojo i 
hem d'esquivar algun que altre tros massa batejat.

Aviat el camí remunta, encara que suaument. Hem de deixar passar un tractor 
amb remolc i una segadora de reduïdes dimensions. Darrera els empaita un altre tractor 
amb remolc.

Passada la desfilada de Sant Cristòfol continuem, amb marges a banda i banda 
del  camí. El  cel  és tot  un blau infinit.  Anem pujant cada vegada més fort  i  el  camí 
s'eixampla  amb  una  sèquia  a  mà  dreta.  Tot  fent  giragonses,  guanyem  alçada 
ràpidament entre conreus de pastura. Se sua amb ganes!
10,02 - Al final  de la forta pujada el  camí, gairebé, planeja i  surt a la carretera que 
condueix a la Vall d'Ordesa. Guaitem la població de Torla. 

Tot seguint per la carretera parem a l'entrada de Torla per tal d'aconseguir el 
reagrupament. Albirem al Nord l'elevat pic de Mondarruego.

Després d'uns breus minuts d'aturada continuem, plegats, per la via asfaltada tot 
deixant a l'esquerra les airoses cases velles de Torla. Ens fiquem en un túnel que té 
filtracions d'aigua.
10,14 - Som a la travessera del nucli del nou Broto turístic. Hi trobem l'hotel Edelweiss, 
l'hotel-restaurant Bujaruelo i l'hostal Bellavista.



Ens aturem davant del bar-cafè Bellavista. Aquí podem prendre un altre cafè amb 
llet,  si no n'hem quedat satisfets amb el de Broto. El "tiet" Pau prefereix beure's una 
cervesa.

El Simó s'enrotlla amb un holandès, però, no s'entenen. El ciutadà dels Països 
Baixos li diu que ell no és espanyol. El Simó li contesta: jo tampoc! Tots riem l’acudit del 
Simó.

El Simó vol aprofitar la parada i canviar pessetes per francs francesos, però, hi 
ha massa gent al banc i ho ha de deixar córrer.
10,27 - S'ha acabat aquesta pausa de propina i  continuem. El Figueras està molest 
perquè  anem amb retard  sobre  l'horari  previst.  Aquesta  última  parada  no  era  pas 
necessària. Pensa que arribarem tard a Gavarnia (topònim en català de Gavarniü). Ens 
manquen, encara, dues hores per arribar a Buxaruelo (Bujaruelo en castellà).

Deixem la caserna de la Guàrdia Civil a la dreta. Anem caminant per la carretera, 
rumb Nord, per la nostra esquerra. Albirem l'entrada de les dues valls: Ordesa a la dreta 
i Buxaruelo a l'esquerra.

La carretera és força transitada, no solament d'automòbils sinó, també, de gent 
que va a peu. El Pau i el Simó enraonen amb dos vailets que caminen en el mateix 
sentit que nosaltres. Quatre joves estrangers van en sentit contrari. Saludem tres dones 
grans.  La gran anomenada turística que tenen les belleses naturals  d’aquesta zona 
atrau, cap aquí, molta gent, la majoria és excursionista.
10,42 - Tenim a l'esquerra el càmping i l'hotel Ordesa molt concorregut de gent. Albirem 
el parador nacional d'Ordesa, que el "tiet"  Pau assegura que és tancat. Saludem un 
altre excursionista que camina, cap a Broto, a pit descobert i amb motxilla. Es nota la 
presència del Sol que ens escalfa de debò.
11,06 - Hem arribat, el Pau, els Bea, el Figueras i el Rafel, al pont de los Navarros sobre 
el riu Ara. El pont vell es troba uns metres més amunt del curs del riu.

En passar el pont deixem la carretera que s'endinsa a la Vall d'Ordesa i agafem 
la pista forestal que entra a la Vall de Buxaruelo.

A l'entrada  del camí hi ha unes colles de xiquets i xiquetes que canten tot fent 
rotllanes. Dues noies i un noi fan de monitors. Ben segur, que es tracta de tota una 
patuleia que estan de colònies. Veiem marques de G.R. en direcció a Buxaruelo: és el 
G.R.-11 que ve de Cap de Creus i travessa al llarg tota la serralada pirinenca.

Al cap d'uns minuts arriben el Simó, el Marcel i el Màrius. El Figueras es queixa 
de la lentitud i el relaxament de la caminada i ho discuteix amb el Marcel.

Hi acudeixen encara més criatures transportades amb cotxe pels seus pares. El 
"tiet" Pau s'engresca de l'ambient joliu i juvenil i participa en una rotllana. El Marcel els 
filma. El  Pau, el  Figueras i  el  David  Bea s'interessen per tot  aquest  bé de Déu de 
criatures i parlen amb els monitors.
11,14 - El Simó toca el xiulet!  Aquest senyal vol dir: tornem-hi! Cal afanyar-nos, sinó 
aquesta nit dormirem al ras. Caminem direcció N.O. per la pista de terra tot seguint el 
G.R. Les colles de les colònies han encetat ja l'excursió i avancen en el mateix sentit 
que el nostre, si més no, passejant.

Anem trobant altres excursionistes que caminen en sentit  contrari  i  automòbils 
que circulen amunt i avall, tot aixecant fums de pols. El Simó obsequia les noies que van 
a  peu  amb llesques  de  pa  torrat  integral,  les  quals  li  corresponen  amb un  bonic 
somriure. Agafem aigua d'una font que tenim a la dreta. Seguim amunt vorejant el riu 
Ara i contemplant l'esplèndida davallada de les aigües. De tant en tant, ens adonem 
com les  aigües  de  les  barrancades  travessen  perpendicularment,  el  camí de  terra, 
entremig de dos troncs paral·lels a ras de terra; igual que ahir, per la zona de Fanlo. 
Sentim i  gaudim de molta fresca. Anem per l'indret conegut com la "garganta de los 
Navarros". Tres joves porten la ikurrinya, no cal dir d'on són.



Les davallades d'aigua per les roques són abundants. El riu Ara segueix el curs, 
saltant sense parar, encaixat en parets verticals i grades escalonades.

El Simó atura un cotxe amb matrícula de Tarragona. La gent de dins són de 
Tortosa i estan de vacances. Tot xerrant ens conten que han estat a les tradicionals 
festes de "San Fermín".

Tot continuant ens trobem una parella amb un gos mastí dels Pirineus. Fa més 
volum el gos que la parella plegats!

El paisatge és encisador amb boscos frondosos i rocoses cascades. El traçat 
d'aquest camí de terra és, gairebé, el recorregut que va ser utilitzat durant segles pels 
habitants pirinencs que creuaven amb cavalleries el Port de Buxaruelo fins al Circ de 
Gavarnia.

11,41 - Hi ha un tram de camí encimentat amb un fort pendent d'amplada reduïda, la 
justa per al pas d'un automòbil. Ens creuem amb un "jeep" militar de l'exèrcit de terra.
11,55 - Travessem l'Ara per un pont. El G.R.-11 no el travessa pas i segueix amunt pel 
mateix marge. Nosaltres seguim la pista, per la zona del Cebollar, tot canviant de costat 
de riu. Seguim gaudint de la visió d'originals cascades d'aigua.

Passem sobre un pont de fusta per tal de salvar la forta davallada d'aigües del 
barranc de Santa Elena. Uns metres més avant travessem un barranquet pedregós per 
un tram formigonat. A la nostra esquerra hi ha un altre pontet de fusta pel qual hi passa 
un sender que condueix a l'ermita de Santa Elena. S'albiren tendes de càmping.

El  paratge  és  tot  un  marc  de  bellesa  salvatge.  Ens  crida  força  l'atenció  la 
quantitat d'aigua que ens envolta, aquest element líquid que és font de vida i que tan 
escàs és on vivim.



12,12 - Som a l'entrada del càmping "Valle Bujaruelo". Tenen servei de bar-restaurant i 
supermercat. Algú diu de parar-hi, però es rebutja la idea per majoria. El "tiet" Pau, no 
obstant, hi entra.

Tenim ganes d'arribar a Buxaruelo i, impacients, volem saber quan ens falta per 
aconseguir-ho. Per la qual cosa ho preguntem a una colla, que suposem que en ve, que 
ens assabenta que ens manca com una mitja hora. La notícia ens esperona tot pensant 
que ja hi som a prop. Som, ara, per l'indret conegut com "la garganta de Bujaruelo".

Aviat  la  vall  s'eixampla i  passem sota una línia  elèctrica  d'alta  tensió  que la 
seguim paral·lelament. A l'esquerra tenim una font per beure. Podem observar que hi ha 
neu als cims de les muntanyes. Els trams d'ombra són frescals.

Podem albirar el Coll o Port de Buxaruelo, punt destacat del nostre itinerari on 
coincideixen els dos Estats, i per on hi passarem més tard.

A l'esquerra,  en  una esplanada  verdal,  s'hi  troben  uns troncs,  pelats  com a 
escuradents, preparats per al trasllat.

En un altre indret identifiquem unes entrades clausurades de mines.
Tot seguit, tenim al nostre abast la contemplació del lloc de Buxaruelo i del seu 

extens  càmping.  Vora  el  riu  hi  ha  instal·lat  un  destacament  de  soldats  de  l'exèrcit 
espanyol amb tendes de campanya.

El camí, ara, baixa encarat a Buxaruelo.
12,50 - Som a l'indret conegut com Sant Nicolau de Buxaruelo de 1.338 m. d'altitud. Hi 
ha  una  fonda  i  una  ermita  romànica  enrunada.  Una  gran  esplanada  vora  el  riu 
engrandeix l'entorn i afavoreix l'esplai. El càmping gaudeix d'aquesta gran catifa verda.

Un grup de joves de Barcelona descansen a l'ombra del rafal de la fonda. Tot 
parlant sabem que vénen de Panticosa.

Anem al bar de la fonda, que s'anomena el "Mesón de Bujaruelo", a dinar. Tot 
menjant fruïm d'un merescut descans. Defora ens espera una represa molt costeruda i 
no convé alimentar-nos en excés.
1,36 - Hem acabat de dinar i abandonem el bar baixant per unes escales. Haguéssim 
pogut  dinar  al  menjador,  però,  hauríem perdut  massa temps i  ens convé  accelerar 
perquè queden, encara, unes quatre hores i mitja de caminar efectiu fins a Gavarnia, tot 
fiant-nos dels horaris de la guia que portem. Hi ha la pujada al Port de Buxaruelo de 5 
km. 300 m. de longitud, amb un desnivell de 932 m. i es té previst realitzar-la en 2 hores 
i mitja.

Ens dirigim cap a un bell pont de pedra per travessar el corrent fluvial. Vora el riu 
hi ha gent prenent el Sol amb vestit de bany i alguns més agosarats es banyen a les 
aigües fredes de l'Ara. El Marcel filma el creuament del riu per sobre el pont. Retrobem 
les marques del G.R.-11 que segueix per la vall amunt.

Nosaltres, de sobte, ens enfilem per un sender direcció N.E. La pujada és molt 
dura. Lluu el  Sol,  però la temperatura és fresca perquè corre l'aire.  Guaitant enrera 
podem veure la pista, que hem deixat, com continua vall  endins. Passem a frec d'un 
tallat  de  roca  amb enormes pedres  desplomades.  Anem trobant  aigua  pel  mig  del 
sender.

Es guanya alçada ràpidament tot fent giragonses. Se sua de valent i pensem que 
aviat haurem paït el dinar.

En arribar a la base d'una torre metàl·lica d'alta tensió el sender es bifurca. Hem 
de parar compte i agafar el de la dreta, que segueix pujant fort direcció Est.

Fem una pausa en aquesta brava ascensió per normalitzar els batecs del cor. 
Mentre, ens recreem observant al Sud la vall d'Otal. Una pista hi puja espectacularment 
tot fent ziga-zagues.

La panoràmica és excel·lent,  ha valgut la pena caminar fins aquí per tenir  el 
privilegi de contemplar tota aquesta bellesa. Els diferents tons de verd relaxen la vista, a 



la vegada que barrejats amb els daurats i grisos i els enlairats blanqui-blaus tonifiquen 
l'esperit. Es tot un món màgic i silenciós ple de volums gegantins on les puntes més 
altes guarden, encara, el record blanc de l'hivern passat.

Continuem! La fresca ajuda a superar la pujada. A l'esquerra veiem un refugi. 
Caminem pel flanc Sud del barranc del Port i passem per una tartera. 

L'itinerari és força concorregut d'excursionistes de països diversos. A una alçada 
superior a la nostra podem veure clapes de neu glaçada. Donada l'alçada del terreny, 
l'única realitat de vegetació és tot un fi mantell de color verd. La salutació més habitual 
dels excursionistes, que anem trobant circulant en sentit contrari, és el "bonjour"! que 
equival  a dir  hola!  S'endevina,  doncs,  que estem arribant  a un territori  on es parla 
diferent.

Aviat distingim el Coll o Port de Buxaruelo, nevat, al més amunt. Seguim direcció 
Est. La llarga pujada és compensada, de tant en tant, amb algun tram planer. Cada 
vegada l'aire és més fred. En una font d'aigua súper fresca hi bevem el Joan i el David 
Bea, el Rafel i un jove anglès. L'aigua és gelada com si fos de la nevera, de la nevera 
dels Pics de Gabieto, és clar.

Estem arribant al Coll i advertim com de terra s'aixequen, a grapats, unes petites 
llagostes abans que nosaltres les trepitgem. Es tot un espectacle difícil de veure.

Travessem el barranc i encetem la darrera pujada. L'aire és fred. Es prodigiós 
com en tan poca distància pot canviar tant la temperatura. A baix, a Buxaruelo, feia calor 
i, aquí dalt, al Coll, sembla una nevera. No m'estranya, però, ja que estem envoltats de 
gel.

Sobre nostre volten alguns corbs. Amb la serenor com planegen aquests ocells 
negres donen a entendre que estan avesats a la pacífica presència de l'excursionista.

Passem a tocar neu en una de les moltes clapes que hi ha. Molt a poc a poc, 
però, l'ambient modifica el seu estat consistent i l'aigua s'escorre pel sender.

El Joan Bea ha de reemplaçar el rodet esgotat i n’estrena un de nou, tot retratant 
el David i el Rafel vora la neu resistent.

S'albira  al  Coll  una tenda de campanya d'estil  canadenc.  Anem vorejant una 
reduïda gelera.
3,52 - Som al Port de Buxaruelo, de 2.270 m. d'altitud. El Joan Bea, el David i el Rafel 
es reuneixen amb el Simó, el "tiet" Pau i el J. Figueras, que fa una estona que ja hi han 
arribat. Descansarem tot esperant el Marcel i  el Màrius que executen la pujada més 
calmosament.

Quedem  atònits  quan  descobrim,  aquí  dalt,  tot  un  aparcament  de  cotxes 
francesos.  No  obstant,  aquesta  raresa  i  impensable  trobada,  es  justifica  amb  la 
presència de la carretera de peatge que puja de Gavarnia.

Un camí continua, encara pujant, cap al refugi dels Sarradets i a la Bretxa de 
Rotllan (Roland). Aquest és l'objectiu de la majoria dels excursionistes que pugen per 
aquí dalt. Ens trobem al protegit Parc Nacional dels Pirineus.

El  Port  es  troba  molt  concorregut.  Dintre  de  la  multitud  no  passen  pas 
desapercebuts uns joves amb una vistosa "ikurrinya".  El Rafel  tot  pensant en l'últim 
atemptat de l’E.T.A. a Tarragona, no fa gaires dies, crida: Visca Tarragona! que encara 
està sencera. Els joves bascos m’han entès perquè em miren força i amb silenci.
4,45 - Han arribat el Marcel i el Màrius. El Rafel va a buscar la cantimplora amb vi que té 
colgada a la neu. Un francès que també hi estava refrescant una ampolla d'aigua se'n 
porta una bona sorpresa. Brindem tots plegats amb un traguet de vi fresc “de la nevera”, 
que hem pujat des de Buxaruelo. El Marcel ens filma. 

Ja som a França! diu el Simó. Tenim la meta d’avui ben a prop. El Simó està 
content de trepitjar, altra vegada, terra francesa. En té un bon record dels anys que hi va 
viure amb la seva dona.



Ens fem fotografies amb altres excursionistes. Un jove francès s'ofereix per fer-
nos una foto al costat de la Roca de Sant Martí, la fita fronterera. Aquest mateix noi està 
intrigat per saber en quina llengua parlem. Ja fa una estona que ens escolta i ens havia 
pres per italians. La seva sorpresa és majúscula quan sap que som de Tarragona i que 
parlem en català. Ell fa uns anys que estudia espanyol per poder entendre's amb els 
ciutadans de l'altra banda dels Pirineus i, ara, s'adona que nosaltres no l’estem parlant. 
El Simó li fa entendre que a Catalunya tenim llengua pròpia i que no és precisament 
l'espanyola o castellana. Només cal veure la mala informació que roda pel món!
5,06 - Arrenquem de cara a França. Es curiós que no haguem vist  cap duana. Per 
aquest indret es pot travessar d'un Estat a l'altre sense cap impediment policial.  Tan 
sols recordem haver vist una parella de guàrdies civils passejant-se per Buxaruelo.

Una vegada més es demostra que a la muntanya no existeixen pas les fronteres, 
és l'home el  que les  crea  artificialment  per  raons d'economia,  política  i  ambició  de 
manar. La naturalesa és oberta a tothom i la mare terra no barra el pas a ningú.

Podríem baixar per la carretera que porta a Gavarnia (Gavarnie,  en francès), 
però,  preferim  caminar  per  senders  muntanyencs  que  pertanyen  més  al  món 
excursionista. Ens enfonsem direcció N.E. per la vall de Pouey Aspe. Seguim un esquifit 
sender senyalitzat  amb color vermell.  A mà dreta s'alça el  Tallón,  de més de 3.000 
metres, amb glaceres. Aquestes bosses de glaç provoquen, en el seu desgel, una bella 
cascada que podem admirar tot davallant.

Anem trobant corders marcats amb una essa de color blau que pasturen aviats. 
Seran corders de sang blava?

El  Marcel  gaudeix  filmant  aquest  paratge  tan  agraciat.  Deixant  de  banda 
l'asfaltada carretera, la resta d'aquest paisatge pirinenc conserva la puresa de la natura 
verge i podem fruir d'un marc autèntic de l'època medieval, salvatge i silenciós que dóna 
a l'entorn un misteri, que envolta l'esperit i posa ales a la imaginació. És un marc ideal 
per  rodar  una  pel·lícula  de  l’època  medieval.  Nosaltres  podríem ser  uns  perfectes 
actors, si portéssim la vestimenta adient. 

El Simó i el Rafel segueixen caminant a mig aire del vessant Nord. No així la 
resta de companys, que han baixat a caminar pel fons de la vall.

Més avant,  però,  els  dos  dissidents,  s'incorporen  a  la  resta  de  la  tropa.  La 
llagosta voladora també passeja per aquesta zona. Segueix havent-hi neu al més amunt 
del vessant Sud.

Fem cap, plegats, al refugi del Soldat. L'entrada és oberta, però, reixada amb tres 
ferros perquè no hi entrin els animals de pastura. Al fons de la vall, s'hi ha format un 
petit torrent. El Marcel continua filmant.

Continuem davallant. Trobem les restes d'un corder: l'esquelet i la llana.
A la nostra dreta continua lliscant l'aigua que prové del desgel de la neu dels 

cims,  probablement  del  Pic  dels  Sarradets.  Un cartell  en francès  anuncia  en  sentit 
contrari: Port de Boucharo. Club Alpine Française. Frontière a 1h. 30m. Boucharo, és el 
topònim en versió francesa de Buxaruelo (en aragonès) i de Bujaruelo (en espanyol).

A part dels corders, també pasturen en aquest exquisit paratge vaques i cavalls.
El sender s’eleva un xic i  guanya alçada respecte al torrent de Tourettes que 

guanya cabal i espectacularitat. Voregem l’espadat d'una roca que esbossa una cara 
somrient. Una serp és al camí. El "tiet" Pau li planta cara i l'amoïna. Després d'ensenyar 
la llengua, se'n va.
6,46 - Hem arribat al "Plateau Bellevue", mirador des d'on guaitem l'impressionant Circ 
de Gavarnia, (Circ de Gavarnie), coronat pels cims nevats d'Astazu, Marboré i d'altres 
fins a la Bretxa de Rotllan, que no es veu perquè queda tapada per un alt turó. Una 
llarga cascada, de 500 metres d’alçària, crida l'atenció com a dama de cabells llargs 
dins de l'escenari. Una altra de més fina hi cau a poca distància. I uns núvols cúmuls 



contribueixen a omplir més el meravellós decorat.
Ara sí que es pot dir que els "Alts Pirineus" estan a l'altura del seu adjectiu. El 

Marcel  no s'ho  vol  perdre  i  tira  mà de la  filmadora.  Parem una miqueta per  poder 
observar bé l'espectacle natural que tenim davant dels nassos. Passat el Circ, tenim la 
muntanya de Pimène.
6,54 - Continuem! Iniciem la davallada cap a Gavarnia. Ens afonem ràpidament cap a la 
base de la vall tot fent ziga-zagues. Distingim, a vista d'ocell, en una gran esplanada 
vora el riuet de Gavarnia, com es procedeix al muntatge d'un escenari monumental i és 
audible la ressonància dels cops de martell sobre els claus que uneixen la fusta.

Albirem, també, una zona d'acampada i cases residencials. El riuet de Gavarnia 
és canalitzat i paral·lelament existeix un camí que apropa els visitants al peu de la Gran 
Cascada. L'anada i tornada es pot efectuar caminant o muntat a cavall.

Ja a prop de finalitzar  la  forta  i  pedregosa davallada  albirem la  població  de 
Gavarniü, Gavarnia, (Gavarnie en francès).

Un helicòpter, que sobrevolava fa poca estona els Pirineus, descansa aturat vora 
una  casa  que  enlaira  una  bandera  francesa.  Es  tracta  del  servei  d'helicòpters  de 
salvament de muntanya.
7,50 - Passem pel  costat  del  cementiri  i  de l'església  de Gavarnie  i  immediatament 
entrem a la població, de 1.374 m. d'altitud, és un gran centre turístic amb nombrosos 
hotels, restaurants i botigues. Els comerços exposen un cartell que anuncia la posta en 
escena, del 16 al 26 de juliol, de l'obra la Cançó de Rotllan (la Chanson de Roland) a 
l'escenari del Circ. Així, doncs, ja sabem perquè servirà l'enfustat que estaven muntant.

En aquest poble no pateixen gens de calor, tenen "l'aire condicionat del Circ" 
sempre funcionant. Aquí, sí que dóna gust passar l'estiu!

Fem cap a "l'hotel des Voyageurs" on hem de pernoctar. És un hotel molt antic i, 
com el seu nom ho indica, de força solera. Les habitacions són molt bufones, a l'estil 
"Belle Époque". La dutxa, però, s'ha modernitzat i és dins d'un mòdul de plàstic. És una 
solució ben simple per cobrir una mancança de temps ha.

Després de la dutxa vital per combatre el cansament i relaxar-se fem cap a la 
sala del menjador a sopar.

Per cert, cal comentar l'anècdota del Rafel a la dutxa. Com és costum en ell, a 
l'hora d'obrir l'aixeta, sempre obre, només, la de l'aigua freda. Però, avui, l'aigua era tan 
glaçada que ha hagut de tancar l'aixeta abans d'hora, perquè sinó se li  hagueren fet 
glaçons a la sang. Com és de suposar l'aigua natural  deu venir  del  desglaç de les 
muntanyes i, tot i que és estiu, l'aigua d'aquí no perd les frigories.
9,00 - Som a taula. Escollim el menú de 60 francs: "Julienne d'Arblay - Bouchees aux 
champignons - Navarin Printannier et ses legumes", de postres formatge dels Pirineus. 
Per beure aigua a dojo, el "tiet" Pau una cervesa i el Marcel i el Rafel demanen una 
ampolla de vi francès.

El Simó frueix parlant en francès i, fins i tot, ajuda a la cambrera tot fent viatges 
de pa i aigua a la nostra taula.

L'ànim és molt alt i estem satisfets perquè tot ens ha anat molt bé. No hem tingut 
cap errada important i hem completat totes les etapes previstes. Ja som quasi al final i 
no creiem pas que tinguem cap fallada grossa. La moral és a dalt de tot. El Màrius s'ha 
recuperat de la davallada física i el tenim jovial al nostre costat. Molta part del mèrit ha 
estat de son pare, el Marcel, que ha sabut ajudar-lo en base a una llarga experiència de 
caminador.

Les  telefonades  a  casa han estat  fàcils  gràcies  a  l'automatització  del  servei 
telefònic,  tot i  així,  hem anat quelcom desorientats al  principi  degut al  pagament en 
moneda no habitual. El franc francès està al voltant de les 20 ptes.
10,00 - Un cop acabats de sopar paguem les despeses de l'àpat i de l'habitació. En total 



puja uns 124 francs. Quedem per desdejunar demà a les 8.
Sortim a fer una volta per la població. "L'aire condicionat" està massa alt pels que 

portem, solament, samarreta. El "tiet" Pau i el Rafel retornen tremolant, immediatament, 
a l'hotel. A poc a poc, van tornant totes "les ovelles al corral". La pau del silenci omple el 
nostre entorn.

Bones i fresques nits, neus eternes! “Bonne nuit, Gavarnie”!



DIA 11 DE JULIOL   GAVARNIÜ-SENT SAUVAIRE (SAINT SAUVER)   25 km.

7,00  -  Es  l'hora  d'espavilar-se  i  de  preparar-se  per  a  la  penúltima  jornada.  El 
pelegrinatge s'acaba i  ens dol pensar que aquesta convivència és a les envistes de 
fondre's. El despertar d'avui és quelcom màgic tot pensant que ens trobem en un altre 
país on els costums canvien.

Els  cavalls,  que faciliten  el  passeig  diari  als  turistes,  acudeixen tot  sols  a la 
població. N'hi ha de totes les mides. La gent menuda disposa del cavall petit de raça 
"poney". És tot un espectacle!
8,00 - Som tots plegats a la recepció esperant expectants anar a fer el desdejuni, que 
trigarà una mica perquè encara no ha arribat el pa. El Simó no pot estar quiet i surt a fer 
un tomb. Podem fullejar, mentre, alguna que altra revista.
8,40 - Podem passar ja al menjador. Després de seure a taula apareix el Simó, que 
se'ns havia desmarcat, i confessa que ja s'ha pres un cafè amb llet.

Ens serveixen: cafè, llet, te, mantega, melmelada i pa torrat. Cada u es munta la 
seva exquisida barreja. En acabar de desdejunar paguem 16 francs per cap i toquem el 
dos ràpidament.
9,14 - Sortim de l'hotel. La temperatura ambient és freda com si tot estigués dins d'un 
gran frigorífic. No obstant això, som optimistes, de cara al dia, perquè hi ha Sol al cim de 
les muntanyes.

Encetem la primera pujada de la jornada tot rodejant l'hotel on hem dormit. Els 
cavallets es troben ja sota una marquesina a punt de lloguer.  Gaudim d'un ambient 
turístic molt maco on hi abunda l'excursionisme jove. Parem i consultem els mapes tot 
aprofitant un raconet que caldeja el Sol.

S'ha d'anar rumb N.O. i ens el marca un petit turó on al capdamunt s'endevina 
una gran imatge, és Nostra Senyora de les Neus, que enlaira el fill.

Seguim la carretera D-128. Passem a frec d'una casa totalment destruïda per un 
incendi. El "tiet" Pau apunta que en l'argot de les companyies d'assegurances és un cas 
de sinistre total.

Creuem la riera d'Holle per un pont i ja el Sol ens escalfa la ruta. Els raigs solars 
cremen, però, el clima continua sent fred. El Simó s'informa, en una casa, de l'itinerari 
que hem de seguir.

Anem a la recerca del G.R.-10 que ens estalviarà caminar per la carretera D-921 
que va pel fons de l'alta vall de Gavarnia.

De seguida,  deixem a l'esquerra  la  carretera  de peatge que puja al  Port  de 
Boucharo tot passant per l'estació d'esquí Especières. Seguim la vall d'Ossoue amunt. A 
la nostra dreta hi ha un pontet de pedra que salva el torrent. Creuem l'Ossue per un 
pont i la carretera guanya alçada tot serpentejant.

El Simó impacient per trobar rastre del G.R.-10 s'enfila per una drecera que no 
prospera.

Descobrim la teulada d'una casa folrada amb una col·lecció de taps de xapa. De 
la nostra dreta surt un camí que no li fem cas perquè no és marcat com a G.R.

Hem assolit una considerable altura i el Sol ja el sentim més a prop i més calent. 
Un noi baixa peonant cap a Gavarnia. Un helicòpter sobrevola i vigila la zona.
9,55 – Ja, prop d'uns cotxes aparcats a la carretera, el Simó torna a fugir cap a l'Est 
muntanya amunt.

Albirem tendes  de  campanya  vora  l'Ossoue.  Caminant  uns  metres  més  per 
l'asfaltat  enllacem, ara sí,  amb el  G.R.-10. Abandonem la carretera que condueix al 
Barrage d'Ossoue i girem a la dreta tot agafant el camí senyalitzat. Ens unim al Simó, 
que ja hi camina. Aquesta vegada l'ha encertat!



Seguim pujant rumb Est momentàniament. Traspassem un tancat de filferro. A 
poc a poc, anem adreçant el rumb cap al Nord.

Fem cap a una talaia amb una formidable panoràmica. Es el coll Selle de Test 
(1.560 m.), on passa una línia d'alta tensió. Des d'aquí podem admirar al Sud, a vista 
d'ocell, el Circ i la població de Gavarnie i, tombant la vista cap al Nord, la vall per on 
passa el “gave” de Gavarnie o de Pau. Al vessant Est tenim el Pa de Sucre o Tuco 
d'Alans i l'aresta formada pel Pimène, el Pic de la Hosse, el Pic de Larrue i la Muntanya 
de Coumély. Corre l'aigua per les rieres d'Hount Grane i de Sarre.

Aquesta és la  perspectiva  més impressionant  de totes  les  que hem tingut  al 
nostre abast. Aprofitem la parada per esmorzar.

El curs d'aigua, en aquesta zona de parla autòctona occitana, l’anomenen "gave", 
mot d’origen pre-celta. Així, doncs, sembla que el topònim Gavarniü o Gavarnia té molt a 
veure amb el nom de "gave”.  

Al fons de l'abismal vall circula, paral·lelament al gave, la carretera D-921 que 
marca el rumb a Lorda, el nostre objectiu, que es troba en aquests moments no més 
enllà de 48 km.

S'albiren  diminutes  cases  aïllades  sobre  catifes  verdes.  Al  llarg  de  la  vall 
s'alternen prats i boscos. El Marcel no perd detall i ho filma tot.
10,35 - Després de l’èxtasi visual continuem rumb Nord, enlairats a mig aire del vessant 
Oest. Davant nostre tenim un llom que hem de travessar, amb unes quantes casetes. 
Baixem un xic. Travessem una tanca de filferro de punxes i una tartera. Anem seguint 
l'estesa d'alta tensió. A la dreta tenim un curs d'aigua que llisca vessant avall.

Aviat  iniciem la remuntada i  s'accentua la calor que ens fa suar,  per primera 
vegada, avui. Travessem un rierol. El "tiet" Pau i el Marcel complauen el seu desig de 
tastar l'aigua. Seguim pujant vora un marge de pedra.

A la dreta deixem una casa de pedres enrunada. El Simó abandona la motxilla i 
corrents se'n va vora el  rierol,  que el  tenim a uns vuit  metres a la nostra esquerra. 
Aprofita per rentar i menjar-se les postres de l'esmorzar. 

Tornem a traspassar el rierol i seguim un camí carreter per dalt del llom. L'astre 
rei  governa amb plena fogositat,  sense enemics, i  accentua la magnífica varietat  de 
colors del paisatge. Som a l'altiplà de Saugué.

El Marcel continua filmant. Topem amb una propietat closa que ens obliga a fer-
nos enrera fins al rierol ja passat. 

Som davant d'unes cases de la pagesia i girem a l'esquerra. Seguim les marques 
del G.R. tot vorejant el marge que fa de tancament. Travessem altres rierols. Els dos 
Bea i el Figueras, que s'havien avançat, s'esperen uns metres més endavant. Seguim 
paral·lels a la línia d'alta tensió.

Un cop reagrupats passem prop de dues caixes d'abelles, sense cap incidència 
picant. En creuar, de nou, un pas d'aigua davallem per un camí carreter que connecta 
amb un altre.

De seguida el G.R.-10 abandona el traçat del camí i es llença baixada avall per la 
nostra dreta. Nosaltres, inspirats per la guia del Dr. Aguadé, no abandonem pas el camí 
i hi seguim fins a trobar una pista asfaltada.
11,40 - Som a l'inici de la pista que condueix a Gèdre. Hi ha cotxes. Podem observar 
com els cims més elevats mantenen, encara, clapes de neu.

Caminem per la pista tot baixant. Passem vora una casa amb teulada de palla. El 
Simó, amb el seu francès fluid,  s'enrotlla amb una jove que li  explica la construcció 
d'aquest tipus de teulada: és propi de la zona i malgrat que aparenta ser permeable no 
ho és pas, perquè el pallús és tant atapeït que quan plou l'aigua llisca pel damunt. En 
aquest tipus de casa n'hi diuen "chaume". La noia, que està de molt bon veure, és de 
Ruén i ens confirma que anem bé per anar a Saussa.



Seguim baixant i la pista comença a giravoltar per arribar-hi, moderadament, al 
torrent d'Aspé.

Podem contemplar,  disseminades  per  la  vall,  més  cases  amb  les  mateixes 
característiques que hem trobat anteriorment. Dues persones estan segant la collita.
12,06 - Creuem el torrent per un pont i seguim davallant per l'asfaltada ruta. El "tiet" Pau 
i  el  Rafel  comenten tranquil·lament la manera de com fer-ho per tornar cap a casa. 
Demà a la tarda ja s'haurà acabat tot i no està de més pensar-hi. En un principi, el Simó 
i el Rafel havien pensat recórrer els Pirineus dos o tres dies més fins que s'acabessin 
els francs, ja que no tenen pactada la tornada i disposen de tot el mes de vacances. Ara 
bé, com que el "tiet" Pau té el cotxe a Broto, si retrocedim demà cap a Gavarnia amb 
algun  mitjà  de  locomoció  i,  a  l'endemà,  tornem  a  creuar  el  Port  de  Buxaruelo, 
recuperaríem el cotxe i podríem tornar, els tres, a Tarragona el mateix dia. El Rafel creu 
que és una bona ocasió i que cal aprofitar-la, per la qual cosa exposa la idea al Simó 
perquè decideixi. El Simó s'ho rumia uns instants i també hi està d'acord. Així, doncs, el 
Simó i  el  Rafel  abandonen  el  projecte  de  perllongar  l'excursió  pirinenca  i  els  tres 
"mosqueters" tornarem junts cap a Tarragona. La resta de companys ja tenen resolta la 
tornada, primer amb el tren de Lorda a Tolosa i, al dia següent, amb el cotxe de línia 
Tolosa-Barcelona.

Saludem un pagès que també està enfeinat segant. Albirem al Nord la important 
vall de Pau. Lluu el Sol amb cúmuls a les altures.

El  camí asfaltat  dibuixa uns trams curts  amb canvis  de sentit  i  perdem força 
altura. Passem vora uns avellaners.

Trobem senyals del G.R.-10 antic que es confonen amb la pista que caminem. 
Fem una aturada curta  prop d'un  habitatge amb garatge i  una tenda de campanya 
parada.

De seguida continuem plegats. Anem trobant més cases habitades, esparses, 
que possiblement configuren la població de Saussa, malgrat que no veiem cap rètol 
indicatiu. Dues noies arrosseguen una canalleta que ens saludem amistosament. Estem 
en una zona de diverses ramificacions que ens fan dubtar del camí a seguir. Seguim 
intuïtivament tot creient endevinar l'itinerari bo.

Albirem, ara, al Sud, la famosa “bretxa de Rotllan” que, per primera vegada, és 
lliure d'obstacles muntanyencs que ens ocultaven la seva contemplació.

Continuem trobant cases aïllades d'aspecte residencial. Trobem una gran casa 
que té l'aparença de ser una residència. Una jove es brinda a donar-nos aigua, la qual 
cosa acceptem de molt bon grat. És un alberg on hi conviu gent jove que passa uns dies 
de colònies. Ells mateixos es fan el menjar i tenen cura de la neteja. Ens miren amb 
curiositat perquè no som francesos i pel fet, també, que estem molt lluny de casa nostra.

Després d'aquesta curta i refrescant parada els agraïm l'aigua fresca i seguim el 
nostre  caminar.  Continuem davallant,  ara,  tot  seguint  la  pista  que  serpeja.  Albirem 
Gèdre, al fons de la vall, a l'aiguabarreig de dos "gaves".

Anem deixant més habitatges per la vora i una entrada a un càmping. Pensem de 
dinar a Gèdre tot variant, així, la ruta projectada en un principi.

Ens crida l'atenció la inscripció que hi ha a la façana d'un xalet: "Ací Bera Bista". 
Podria ser en llengua occitana, pensem. El Simó intenta esbrinar-ho, però, no podem 
satisfer el  nostre desig,  perquè ningú respon a la seva pregunta: "est-ce qu'il  n'y a 
personne?".

Seguim camí i uns metres més avant trobem una cruïlla. L'itinerari del G.R.-10 
segueix recte. Cap a la dreta la pista baixa a Gèdre. Tenint en compte el que ha decidit 
la majoria, ens adrecem, doncs, cap a la població de Gèdre.

Preguntem a un home gran,  que camina amb gaiata,  si  hi  ha possibilitat  de 
menjar en algun hostal de Gèdre. L'home que, tot i que va amb tres cames, corre que se 



les pela, ens dóna tota classe d'explicacions plenament satisfactòries.
Després del típic "merçi monsieur"!, seguim endavant i creuem el "gave" de Pau 

per connectar amb la carretera D-921. Un cartell  assenyala l’accés a Saussa per on 
hem vingut.
1,45  -  Som al  poble  de  Gèdre,  situat  a  l'aiguabarreig  del  “gave”  de Pau i  d'Héas. 
Caminem per la travessera, i el Marcel, el Màrius i el "tiet" Pau es fiquen al restaurant la 
Grotte.

Els altres cinc ens estimem més  dinar de "pic-nic" i, així, alleugerir el pes de la 
motxilla.  Ens  encaminem  a  una  immensa  esplanada,  vora  el  "gave",  una  zona 
condicionada per a esbarjo, a disposició de qui vulgui gaudir de lleure a l'aire lliure.

Els Bea, pare i fill, s'ho repensen i van a gastar-se els francs en un restaurant.
Hi  quedem finalment,  el  Simó,  el  Figueras  i  el  Rafel,  que  ens  disposem a 

recuperar  energia  tot  escurant  les  motxilles.  Podem escollir  un  tros  ombrívol,  que 
aprofitem, també, per a relax.

Hi  ha  més  gent  disseminada  per  l'extensa  superfície,  que  passen  l'estona 
descansant  o  fent  salut  esportivament.  També  algú,  impacient,  desitja  la  captura 
d'alguna truita, de les que fan el pelegrinatge per les fredes aigües.
3,00 – Han tornat el Joan i  el David Bea que s'han cruspit només un entrepà i  una 
cervesa, cadascú. Aleshores ens encaminem al bar de la travessera, "le Cloutet",  a 
prendre cafè. Nosaltres som més modestos, hem triat el “cau” en lloc de la “cova”.

El Simó, que s'entreté una mica, ve de seguida. El viciós cafè posa la cloenda a 
l'àpat d'avui. Ens fa molta gràcia com es demana una tassa de cafè en francès: "un petit 
café". Això de "petit" ens desorienta al principi perquè pensem que vol dir curt d'aigua, 
però, no, és un cafè normal.  Potser,  penso, si  demanes "un café" s'entén com una 
infusió de cafè o cafè llarg d'aigua. O pot ser que això de petit vingui donat pel tamany 
de la tassa. Vés a saber! Cal recordar que en català, a vegades, també fem servir un 
estimat diminutiu per demanar un cafè, tal com: fes-me un cafetó!  

El Simó s'assabenta que hi ha un cotxe de línia que surt de Lorda a les 7,20 de la 
tarda i arriba fins a Gavarnia. Aquest autobús aniria la mar de bé al "tiet" Pau, al Simó i 
al Rafel, demà per la tarda. Ara, falta saber si els diumenges també n'hi ha.
3,25 - Sortim del bar i dóna la feliç coincidència que, defora, topem amb els Tous i el 
Pau. Vénen del restaurant i posen cara de satisfacció. Semblen tenir moltes ganes de 
caminar, de nou.

Seguim la carretera, direcció Nord, vorejant el "gave" de Pau, que el tenim a la 
nostra esquerra i no és del "tiet" Pau.

No fa calor, però, no obstant això, els potents raigs solars reblaneixen la capa 
asfàltica i liqua el betum. Cal parar compte de no quedar-s'hi engomat.

Seguirem la D-921 fins a Sant Salvador (Saint Sauver). Un càmping queda a 
l'altra banda del “gave”. Segueix radiant el Sol, però, tot i que pica, refresca quan corre 
l'aire.

Vora el  “gave” podem comptar alguns masos escampats al  llarg del seu curs 
fluvial.  A dreta i  a esquerra tenim el  gran espectacle  dels relleus muntanyosos que 
s'alcen, com a gegants, sobre nosaltres. És una llàstima no haver seguit algun camí de 
muntanya, car els automòbils emprenyen moltíssim.

De sobte, apareix un helicòpter que sobrevola amb un gran sac penjant.
Més endavant tenim, a l'esquerra, l'entrada del càmping "le Relais d'Espagne" i, a 

continuació, una benzinera. La vall és plena d'una gran vida vegetal, espectacularment 
espessa i molt refrescant per a la vista. Caminem aigües avall.

En un moment donat, unes línies elèctriques d'alta tensió travessen la vall  de 
N.E. a S.O. El corrent elèctric prové de la central de Pragnères.

Uns caminadors francesos van en sentit contrari  al nostre i els acompanya un 



gosset de raça "marylin" de color negre (sense comentaris).
A mà esquerra, hi ha un club aeri privat dalt del cim.
Ens avança un grupet de ciclistes que, tot i que van asseguts, s'afanyen més que 

nosaltres.
4,05 - Entrem a Pragnères, situat a l'Oest de la serra de Barrada i a la confluència de la 
riera de Bat Barrada amb el “gave” de Pau. El poble és eminentment residencial a base 
de xalets. 

Hi ha una parada d'exposició de pells a peu de carretera. S'aixeca lentament 
l'helicòpter amb el sac, ara, ben farcit. 

Som  vora  la  gran  central  elèctrica.  D'un  i  altre  vessant  hi  davallen 
precipitadament dues canonades gegants que transporten aigua dels cims pirinencs. 
Gruixuts cables s'enlairen a abraçar colossals torres metàl.liques dalt de la muntanya. 
Un aeri puja a la serra de Barrada.

Tot aquest muntatge industrial,  gegantí,  apareix a la  vista  com un monstruós 
decorat  que  destrossa  aparatosament  l’harmoniós  paisatge  natural.  Són  coses  del 
progrés, pensarà més d'un; però, ens cal violar la bellesa natural per aconseguir més 
benestar social? Tant de mal gust tenim?

Un altre helicòpter aterra i s'aixeca amb una càrrega de sacs de ciment, remunta 
la serra i el perdem de vista.

Continuem caminant rumb Nord. Els Tous són uns metres endarrerits, tancant la 
nostra comitiva pelegrina.

A  l'esquerra  se'ns  ajunta  el  G.R.-10  que  ve  de  l'altra  banda  del  “gave”.  Hi 
haguéssim caminat, si  no haguéssim anat a dinar a Gèdre. L'itinerari  del sender de 
Gran Recorregut o de "Grand Randonnée" segueix, ara, per la carretera. Passen altres 
ciclistes, ara, en sentit contrari, fan cara de cansats. Són veterans!

Entre la carretera i el “gave” queda una superfície que s'utilitza com a magatzem 
a l'aire lliure de materials i elements d'obra i, a la vegada, de plataforma per a l'aterratge 
dels helicòpters que contínuament veiem com van i vénen.

Creuem el "gave" de Pau pel pont d'Esdouroucats i descansem, estirats sobre 
l'herba, mentre esperem el Marcel i el Màrius. L'últim tram de carretera, monòtona, ha 
atropellat  les  extremitats  inferiors  més del  normal  i  ens  escau  força  bé  una  petita 
aturada.

Durant  el  relax  ens  distraiem observant  les  passades  d'helicòpters,  en  curts 
intervals, que transporten pendularment pesats bagatges d'entramats de ferro, mescla i 
bigues. Resem perquè no ens caigui res al damunt.

Quan ens aborden els Tous, pare i fill, reemprenem la caminada tots plegats. La 
vall  se cenyeix, ara, a la carretera i el “gave”. El Sol se'n va a sopar darrera de les 
abruptes muntanyes. "Bon appétit chéri Soleil"!

A la dreta tenim la riera de Bachebirou on l'aigua salta de la muntanya del mateix 
nom tot  dissenyant  petites  cascades.  A  l'esquerra  deixem l'entrada  al  càmping  St. 
Bazerque. El G.R. ens abandona i s'enlaira un xic pel vessant Oest. Pel poc que ens 
queda creiem que no ens cal  sortir  de la  carretera.  Una canalera d'aigua hi  passa 
paral·lela.

Cal veure la quantitat d'aigua que hi ha per les rodalies i tan poca que en tenim a 
casa nostra.

A la dreta deixem un baixador privat al “gave” i, uns metres més endavant, una 
carretera marxa per l'esquerra.

L'amplada de la carretera està bé per creuar-se dos turismes, però, quan es 
tracta de dos pesos pesats, com un autocar i un automòbil amb caravana, l'espai ja no 
és tan sobrer i els dos vehicles disminueixen la velocitat i, si convé, para un dels dos. És 
una carretera molt transitada aquesta.



5,07 - Girem cap a la dreta i travessem, altre cop, el "gave" pel pont de Sia, de gran 
alçària. Diverses cases esparses configuren el lloc.

El llarg i,  ara, ensorrat “gave” de Pau el  tenim, de nou, a la banda esquerra. 
Seguim caminant  conscients  que som a  la  recta  final.  Continuem el  rumb Nord.  A 
l'esquerra veiem la caiguda d'aigües de la riera Lassariou.

Ens fiquem en uns porxos o coberts que protegeixen la carretera dels allaus a 
l'època de les nevades. Més avant som en una zona d'esllavissaments. No és pas difícil 
suposar que ens trobem en un paratge on la naturalesa és ben viva.

En un punt determinat hi ha una làpida que fa memòria de l'accident que van 
sofrir vint-i-un holandesos i el xofer francès l'any 1923.
5,39 - Hem arribat a la intersecció on sobresurt el destacat relleu del Pont de Napoleó. 
Hi  ha  una  gran  botiga  de  "souvenirs"  on  entren  i  surten  una  elevada  quantitat  de 
turistes, la major part dels quals han vingut amb autocar. Tot sembla indicar, doncs, que 
ens trobem en un punt de gran interès turístic francès. Descansem tot esperant, altre 
cop, els Tous (pare i fill).

Seguint per la mateixa ribera del "gave" de Pau, arribaríem a la bonica ciutat de 
Luz-St.Sauver. Però, la nostra meta es troba a Sant Salvador o, millor dit Saint Sauver si 
respectem la toponímia en francès, o Sent Sauvaire en llengua autòctona.  Per això, ens 
cal creuar, de nou, el "gave" pel distingit Pont de Napoleó: a l'entrada hi ha una alta 
columna coronada amb una àliga on s'esmenta, en una inscripció,  que, l'emperador 
Napoleó III i la seva dona l'emperadriu Eugènia de Montijo, fan obsequi del rellevant 
pont a la població de Luz-St. Sauver.

D'aquesta manera l'emperador francès va voler premiar el tracte exquisit que va 
gaudir la seva dona durant el temps que estigué descansant i prenent banys d'aigües 
termals en tant preat indret.
5,50 - Contactem amb el Marcel i el Màrius que fan acte de presència enmig de la gran 
afluència turística. No hi ha pressa i tots dos se'n van, tot xino-xano, a comprar-se un 
gelat a la botiga de "souvenirs". El "tiet" Pau i el David senten enveja i els imiten.

A continuació, passem el Pont de Napoleó plegats. El famós pont és una obra 
digne de contemplar. Amb una sola arcada travessa el profund engorjat del “gave”, a 
uns 80 metres d'alçada respecte el curs de les aigües.

Entrem a "Saint Sauver", famosa població que compta amb la presència d’aigües 
termals medicinals. Té un balneari d'aigües sulfuroses fundat el segle XVI pel bisbe de 
Tarbes,  el  qual  hi  bastí  una  capella  dedicada  a  Sant  Salvador.  Caminem per  la 
travessera farcida d'hotels i restaurants. A mà dreta queda l'església, a la qual el J. Bea 
li fa una diapositiva, i al costat un bell parc.
6,05 - Som a l'hotel l'Ardiden on el Marcel tenia fetes les reserves. Sorprenentment, ens 
assabenten que l'hotel és ple; però, no obstant això, ens guarden les habitacions en un 
annex.

Ràpidament ens hi acompanyen. Reculem i, davant de l'estació termal, pugem 
una  bona  costa  que  ens  porta  a  un  hotelet  situat  al  final  de  les  edificacions.  La 
decoració  interior  de  l'edifici  és  d'estil  romàntic  francès.  Les  parets  i  el  mobiliari 
proclamen anys  de servei  i  de costums refinades en una època en què els  banys 
termals estaven de moda entre la burgesia francesa. La sala de bany és la mateixa per 
al col·lectiu de dispesers i hi destaca la banyera de ferro, igualeta com la que teníem a 
casa dels nostres pares.  La porta d'accés és de vidre il·lustrat, amb dibuixos i lletres 
ornamentats, propis de la “Bella Època”, que feien la porta translúcida. Com a màxim 
s'hi podria apreciar, amb el llum obert, la silueta de la persona que es dutxava. Però, 
ara, amb el pas dels anys, o amb el pas d'alguna mà amb més picardia, el total del vidre 
ofereix algunes petites clarianes transparents que permet descobrir clarament el físic de 
la persona que hi ha dins. És un fet que per a nosaltres no té cap importància, perquè 



no hi ha cap dona present per cedir-li l'entrada.
Un cop ens hem dutxat podem telefonar des del replà de les escales. 
El J. Bea, el Figueras, el Simó i el Rafel acudeixen a una botiga de queviures per 

comprar  una  mica  d'embotit  per  l'esmorzar  de  demà.  El  Simó,  que  té  bon  ull  per 
comprar, fa d'assessor.

Ens reunim plegats, en un pati interior de l'hotelet, tot esperant l'hora per anar a 
sopar. És el  moment de fer un ràpid balanç del que ha estat aquest pelegrinatge a 
Lorda. Ara sí que veiem que aquesta magnífica convivència se'ns acaba. Demà a la nit 
ja no estarem junts. Per un costat, els Tous, els Bea i el Figueras seran a Tolosa i, per 
l'altra  banda,  el  "tiet"  Pau,  el  Simó  i  el  Rafel,  altre  cop,  a  Gavarnia.  Una  tristor 
d'enyorança pels dies bons passats ens assalta per uns moments.
8,00 - Acudim a sopar a l'hotel l'Ardiden. Passem a tocar una cascada d'aigua freda, 
que produeix una frescor ambiental igual que un aparell d'aire condicionat. Som a taula i 
triem el menú: sopa, truita de riu a la "menieure", bou a la "Bourguignon" i pastis. Vi i 
aigua. La sopa és brou amb pasta de pastilleta estrellada sintètica, que nosaltres la 
denominem irònicament "sopa de plàstic". No obstant, el brou té molt bon gust.

El menjador és ple de gent francesa que ens observa i comenta amb curiositat la 
nostra presència estrangera. És de destacar, aquí, l'horari diferent de les menjades que 
concorda amb l'europeu.

Fem la sobretaula parlant de l'etapa de demà, la definitiva! Aquesta última etapa 
serà purament de tràmit. Es caminarà tota per carretera, que és la via més dreturera per 
arribar  a  Lorda.  Existeixen  altres  opcions  per  senders  de  muntanya,  però,  no  les 
coneixem i, a més, tenen més quilometratge. I com que som a les portes del santuari 
marià, i portem molts dies caminant, el que més desitgem és arribar-hi ja.

Així, doncs, es tracta de cobrir els 33 km. que ens separen de la nostra meta 
final,  com més aviat  millor  i  poder gaudir  força temps contemplant l'indret  on es va 
aparèixer  la  Immaculada  Concepció.  La  Senyora  Blanca,  com li  deia  la  pastoreta 
Bernardeta.

Com que finalment no hi  ha acord total  sobre l'hora de començar, demà ens 
partirem en dos grups. Els que volem arribar d'hora a Lorda: els Bea, el Figueras, el 
Simó i el Rafel. I els que volen arribar a mitja tarda: els Tous i el "tiet" Pau.
10,00 - Després de pagar el sopar i el dormir, anem a descansar ràpidament perquè 
demà ens cal matinar moltíssim. El Marcel romandrà una mica més al restaurant per 
poder parlar per telèfon amb la Roser. El Rafel s'acomiada del lloc on hem sopat amb 
un bon crit en català: bona nit a tothom!

No cal dir que durant l'excursió, entre nosaltres, la nostra parla habitual ha estat, 
sempre,  el  català.  Fins  i  tot,  en  el  territori  francès  hem adoptat  un  to  més alt  per 
reafirmar, altivament, la nostra condició de poble català. Cal recordar, també, que ens 
trobem en terres occitanes, que té una llengua pròpia, però que no la usen normalment.

Tornem a les habitacions i procurem dormir ben de pressa en una nit de limitades 
hores de descans.

Salut i son! “Bonne nuit, Saint Sauver”! 



DIA 12 DE JULIOL   SENT SAUVAIRE-LORDA (LOURDES)   33 km.

3,00 - Amunt, és l'hora! Es negra nit encara, però, per a nosaltres és de dia en obrir el 
llum de l'habitació. A poc a poc, ens freguem els ulls mandrosos i ens preparem per 
iniciar la matinera i última jornada. Hi ha molta il·lusió perquè avui farem realitat aquell 
llunyà projecte, que nasqué amb molt d'entusiasme i que pausadament l'anàrem vestint, 
tot pensant que arribaria el dia que fos veritat.
3,30 - Desdejunem a les mateixes habitacions tot escorcollant les motxilles: sempre hi 
queda algun proveïment de reserva. En acabar enllestim els nostres efectes i toquem el 
dos per reunir-nos tots els que participem en aquesta primera sortida.
4,00 - Ens apleguem al carrer: el Joan Figueras, el Simó Palau, el David Bea, el Joan 
Bea i el Rafel Casellas. Es l'hora acordada i som puntuals!

Enlairant la vista no podem pas veure els estels, que normalment surten de nit, 
però avui passen desapercebuts darrera un cel ennuvolat. Encetem la fosca jornada. A 
reveure, Marcel, Màrius i Pau, us esperem a Lorda! L'ambient matinal és serè.

El Rafel va al davant amb la seva llanterna de miner al cap. Avui és diumenge! 
Penso, que haver ensopegat un dia festiu no ens afavorirà pas i que trobarem molta 
gernació al final del pelegrinatge. Fem cap a la travessera i hi caminem rumb Nord.

Deixem Sent  Sauvaire  (Saint  Sauver),  ple  d'hotels  i  xalets.  Arribem  a  una 
intersecció. Cap a l'esquerra faríem cap a l'estació d'esquí de Luz-Ardiden i cap a la 
dreta entraríem a la ciutat de Luz-St.Sauver. Seguim caminant rumb Nord direcció a 
Sassis,  tot  seguint  la  D-12. La fresca de la  nit  i  el  poc que podem contemplar ens 
engresca a caminar. Ens acompanya, també, una mica de boira adormida. El Simó fa 
sonar el xiulet, però, crec que encara no és hora per despertar-la. Deixem un càmping a 
mà dreta on tothom dorm.
4,18 - Passem pel mig del poblet de Sassis. La seva església és bellament il·luminada. 
Tot  és com un fosc decorat  sense actors.  Seguim a les fosques carretera avall.  El 
paratge és humit i l'aigua aflora a dojo per l'esquerra.
4,28 - Som a la cruïlla per on passa, altre cop, la carretera principal D-921. Seguim cap 
a la dreta tot travessant el “gave” de Pau per un pont i agafem una carretera de segon 
ordre direcció a Saligos.

Anem pujant suaument.  Uns metres més avant  tenim, a  la  nostra  dreta,  una 
cascada d'un torrent que aflueix a l'important “gave”, el qual queda, ara, a la nostra 
esquerra.
4,40 - Hem pujat al nucli de Saligos (658 m.). Caminem per la travessera enllumenada. 
S'hi  respira  un  silenci  i  una  pacífica  quietud.  En  el  carrer  hi  dorm un  automòbil 
d'escasses dimensions. És un dues places d'1 m. d'amplada per 1 m. de fondo, sense 
marca.  És  genial!  Després  d'observar-lo  amb deteniment  continuem caminant.  Ens 
sentim els amos del poble. Ràpidament deixem Saligos "la nuit" i seguim per la mateixa 
carretera D-12. Anem, ara, de baixada.

De seguida,  però,  tornem a guanyar  alçada.  Anem creuant  baixants  d'aigua. 
Quants pantans ompliríem amb tanta aigua! Travessem la riera de Bernède per un pont 
i la costa s'accentua.

Després d'una forta pujada per ziga-zagues fem cap a Chèze. Tenim uns dolls 
d'aigua fresca a mà dreta. Passem per davant de l'església quan les agulles del seu 
rellotge marquen les 5 del matí i les 5 campanades confirmen que funciona bé.

El Joan Bea remuga perquè caminem a un ritme massa ràpid  i  que, així,  no 
aguantarem gaires quilòmetres més. Sembla ser que dóna la culpa al Rafel que estira 
massa de pressa al grup, però, és que el seu ritme és sempre igual, de baixada, que de 
pujada, que pel pla.



Sortim del  poble, ara, amb un nou ritme i  mesurat, no sigui  que arribéssim a 
Lorda a l'hora d'esmorzar.

Comença l'albada! Davallem fort tot fent giragonses. A l'altre vessant albirem un 
poblet il·luminat que podria ser Viscos.
5,27 - El Rafel veu com s'acosta, a tot drap, un automòbil de cara com si no s'hagués 
apercebut del nostre grup. Amb moviments insistents, amunt i avall, mou la llanterna que 
duu al cap per captar l'atenció del conductor. Malgrat tot, el vehicle no afluixa pas la 
seva velocitat i se'ns acosta a carrera feta confiat que per la nit no hi ha trànsit.

Quan  ja el  tenim quasi  al  damunt  nostre  i  estem preparats  per  saltar  de  la 
carretera, el cotxe se'ns desvia, com un miracle, cap a la nostra esquerra, sota la mirada 
expectant de tots plegats. Que ha passat? ens preguntem, sense entendre res d’aquest 
canvi de sentit tan brusc.

La solució la tenim ben aviat quan, uns metres més avant, entronquem amb la 
cruïlla de la D-921. L'automòbil circulava per la carretera principal, que voreja el “gave”, i 
no tenia pas intenció d'entrar a la D-12 per on nosaltres caminàvem.
5,30 - Després de consultar la guia seguim per la carretera general, rumb Nord, amb 
l'itinerari gairebé pla. Passem pel pont que salva la riera del Plaa i ens cenyim al "gave".

Caminem,  igual  que  ahir,  algun  tram  sota  coberta.  L'acusat  pendent  dels 
vessants  de  l'estreta  i  profunda  vall  motiva  que,  durant  l'hivern,  es  produeixin 
esllavissades de neu, que de no ser per aquests allargats porxos o rafals, construïts 
sobre la carretera, aquesta restaria oculta sota voluminoses masses blanques.

La llanterna al  cap del Rafel,  que camina al davant de tots, posa en avís els 
automobilistes que vénen en sentit contrari, els quals se separen, convenientment, de la 
seva aresta dretana. El Simó va xiulant alegres cançons. A poc a poc, es va fent de dia 
i, pam a pam, anem avançant.
5,54 - Ja s'hi veu! Comencem a descobrir la realitat que ens envolta. A la dreta deixem 
un túnel que sembla fora de servei. Un pescador matiner prova sort al “gave” és, ara, a 
la  nostra  esquerra.  Es  desperten  els  ocells  i  refilen:  rossinyol  que  vas  a  França, 
rossinyol...

Es meravellós contemplar l'inici d'un nou dia i pensar que, avui, el gaudirem tot 
sencer. És de dia!
6,22 - Som en un tram on es pot apreciar que les terres són força esllavissadisses. 
Podem sortir  de la carretera i  seure en un banc de pedra en una reduïda àrea de 
descans. Aquí esmorzarem. Tot i que no és una hora habitual de fer-ho, hi ha més gana 
que coneixement. El Simó, encuriosit, parla amb un pescador i pot saber que al “gave” 
hi  ha  força  truites  per  pescar.  Un grup  de  ciclistes,  de  bon  matí,  fan  cicleturisme. 
Descansem mentre ens cruspim un bocata confeccionat amb l’embotit que vam comprar 
ahir al vespre.

Anem molt bé de temps. El Joan Bea comenta que si no haguéssim reduït el 
ritme, ara, segurament, seríem a Lorda; tan rebentats, que el ciri ens l'haurien de posar 
a  nosaltres.  No  obstant,  pensem que  estem en  camí  d'aconseguir  aviat  el  nostre 
propòsit.
6,47 - Decidim continuar. Tornem a la carretera i seguim paral·lels al “gave”. El cel és 
embromat. Se'ns obra, ara, la vall i som a les envistes de dues poblacions enganxades: 
Soulom i Pierrefitte-Nestalas.

Abandonem la carretera D-921 en una intersecció tot girant cap a Villelongue. A 
la nostra esquerra tenim una central elèctrica que recull l'aigua de cinc canonades que 
davallen del turó de Carrère. La central, si més no, aprofita també les aigües del "gave".

Sorprèn moltíssim, en un indret on es respira “aire immaculat", la presència d'una 
industrieta que pol·luciona l'ambient amb fums de color groc.
7,03 - Ens trobem, ara, a l'accés de Villelongue. Nosaltres, però, seguim per la carretera 



D-13 direcció Beaucens i Préchac. A l'esquerra anem deixant una petita zona industrial 
amb força contaminació. La nova carretera és molt poc transitada.

Vorejant el “gave” assistim a l'aiguabarreig d'aquest amb el “gave” de Cauterets. 
A partir  de la fusió  d'ambdós “gaves”,  a Pierrefitte-Nestalas,  el  nou “gave”  resultant 
guanya en cabal i passa a denominar-se: "gave" de Pau o de Lavedan.

Els pescadors de truites no passen de moda i perseveren amb la seva figura, 
serena i pacient, al llarg del curs fluvial.

Diferents  tons  de  verds,  de  boscos  i  sembrats,  complementen  la  decoració 
d'aquest entorn privilegiat on l'aigua és la protagonista.

A la nostra esquerra tenim el cementiri de cotxes Martínez. Un cognom tan dilatat 
en el territori espanyol que, fins i tot, s'exporta més enllà dels Pirineus.

Seguim per la carretera de segon ordre, d'escassa circulació; encara que, avui 
diumenge, pràcticament no n'hi ha. Aquests darrers dies ens atipem de natura fresca.

Un  helicòpter  sobrevola  l'ampla  vall.  Passen  dos  ciclistes  i  cordialment  ens 
saluden:  salut!  (s’escriu  igual  que  en  català,  però,  pronunciat  a  la  francesa).  Tot 
caminant ens toca travessar la riera de Bariquères i, a la dreta, contemplem unes tendes 
de càmping plantades sobre catifa verda. En un entorn tan paradisíac ha de ser diví 
gaudir del càmping.

De seguida arribem a la intersecció que porta a Beaucens i al balneari de Donjon 
des Aigles. Hi ha una capella de la Mare de Déu de Lorda que commemorà el centenari 
de l'aparició (1858-1958).

Uns metres més endavant tenim el cementiri a mà esquerra. I a continuació hi ha 
un altre accés al poblet de Beaucens.

A l'altra banda del “gave” albirem pobles i cases esparses que, pam a pam, han 
anat guanyant posicions privilegiades dintre d'aquest entorn que enamora. Els relleus 
muntanyosos perden alçada, la plana s'obra i els habitatges se succeeixen molt sovint. 
Tot sembla indicar,  doncs, que, a poc a poc, ens aboquem a l'apilotament del món 
civilitzat.

A la dreta queda la residència "Thermes de Beaucens". Tot seguit, la carretera es 
bifurca. La de l'esquerra s'acosta al “gave” i el voreja. Agafem la de la dreta direcció a 
Préchac tot continuant per la D-13. El càmping "le Viscos" i  l'hotel  Valauris són a la 
nostra dreta.

El nostre entorn és dominat per grans extensions de verdor vivaç. Gaudim d'un 
exquisit  paisatge  que  sorprèn  per  l'abundant  vida  vegetal  que  esclata  en  totes 
direccions. És aquest un paratge de pau i de relaxament, considero molt afortunat el que 
té casa en aquest cantó de món.

Ens avança un home peonant. És un dels meus! De bona gana l'imitaria. Deixem 
enrera el càmping del Donjon i el del Hautacam per entrar, seguidament, al poblet de 
Préchac. Anem costa amunt.

El Sol esgarrapa per fer-se veure en un cel embromat. Un indicador assenyala 
Areyt cap a la dreta. Seguim recte tot pujant. Ens avancen un parell  de ciclistes. Un 
home gran treu a pasturar les seves vaques que caminen amb tota la parsimònia del 
món, però, el gos del pagès s'encarrega d'espavilar-les.

Un cop superat el punt més alt comencem a davallar tot deixant el poble enrera. 
Més endavant podem veure un rètol que resa: Ayros D-13. Prop de la carretera hi ha 
una residència de colònies anomenada "Notre Dame".
8,16 - Arribem a la intersecció d'Argelès-Gazost, important població que queda a l'altra 
banda del “gave” de Pau o de Lavedan. Seguim normal per la mateixa carretera D-13 
direcció a Bôo-Silhen.

El Joan Bea s'enfada perquè, sovint, vol fer diapositives i no parem. És tanta la 
bellesa admirada que costa retenir-la, tota, dins d'una màquina de fotografiar. Anem de 



pujada.
Trobem la intersecció que va a Artalens. Seguim recte. La zona és poblada de 

cases residencials. Anem, ara, de baixada. El paisatge és tot un combinat de camps de 
pasturatge, conreus i frondoses arbredes.

A la nostra esquerra veiem una gran masia amb una plantació de moresc. Lluu, 
ara, el Sol! A la nostra dreta tenim més vaques que esmorzen herba fresca.

A l'Est tenim el poblet de Saint Pastous i a l'Oest el de Silhen. En una intersecció 
admirem un majestuós Sant Crist, signe inequívoc de l'alta professió de fe catòlica que 
respira l'entorn.
8,47  -  Som a Bôo-Silhen  (413  m.),  bonica  població  amb estació  de  ferrocarril  que 
pertany a la línia de Pierrefitte-Nestalas a Lorda. És una temptació agafar el tren, però, 
cal no trencar la prometença de fer l'itinerari  a peu i, més quan tan sols ens queden 
escassos 10 km. Estem animats i pensem ser a Lorda ben aviat.

La  població  de  Bôo-Silhen  celebra,  avui,  la  fira  del  formatge.  Ens agradaria 
quedar-nos-hi a xafardejar, però, el temps apressa i caldrà continuar cap a Lorda.

Ens aturem a la travessera. Mentre, fem un mos, veiem passar un bon pilot de 
ciclistes.  La  consigna  és:  salut!  (afrancesat).  Els  francesos  són uns entusiastes  de 
l'esport de la bicicleta i avui, diumenge, dia festiu, és l'ocasió per eliminar els greixos 
que s'acumulen de més durant la setmana. De la mateixa manera, cal remarcar que, 
aquests dies, s'executa en el país gal la Volta ciclista a França, la prova de més prestigi 
en el món de la bicicleta, coneguda arreu com "le Tour de France".

Satisfets  del  profitós  descans  reemprenem la  marxa.  Ja  no  falta  tant!  Se'ns 
acosta la via del  tren per la banda esquerra i,  uns metres més endavant, el  “gave” 
també. Hi caminem paral·lels fins en un punt en què, la D-13, se separa de les vies del 
tren i s’adreça a uns conreus de moresc.

Arribem a la intersecció de Geu, que s'hi  va per l'accés que tenim a la dreta. 
Seguim encara per la mateixa D-13 i anem trobant un càmping i un circuit  reduït de 
moto-cros.

Tornem a ser  vora  la  via  del  tren  i  deixem enrera  una  altra  estació.  Anem 
saludant  més ciclistes  seguint  la  nova  idea  del  Joan Bea:  per  a  no  estar  repetint, 
contínuament, cada u, el "bonjour", el Joan aconsella que el primer de la fila digui "bon" i 
el darrer "jour" i, així, en una sola vegada acabem tots plegats.

El Sol ja escalfa, però, l'aire fresc ambiental suavitza la calenta irradiació. Les 
vaques segueixen passejant sobre catifa verda.

Moments abans d'arribar  a Ger admirem un altre majestuós Sant Crist.  La fe 
catòlica és forta per aquí!  No cal dir que la immediata presència de Lorda hi influeix 
moltíssim.
10,20 - Som al poble de Ger. El nucli principal queda a la banda Est de la carretera. 
Entrem en un bar a refrescar-nos. Portem molt bona hora, per la qual cosa ens podem 
permetre el  luxe de llençar uns quants minuts. El Simó dialoga amb francès amb el 
propietari, que es queda tot parat quan li explica que venim a peu des de Tarragona. No 
és un miracle, però, poc li falta. Ens sorprèn i ens agrada saber que l'amo del bar coneix 
Tarragona perquè ha estat estiuejant a Salou. Estem cofois de la nostra gesta i a tots 
se'ns veu cara de satisfacció.

Després d'uns quants minuts asseguts,  sortim del  bar.  Vinga,  tornem-hi!  Ben 
segur, que la pròxima parada serà, ja, Lorda! El Joan Bea, abans de prosseguir, se'n va 
a regar l'excusat amb la motxilla a l'esquena.

Tornem a caminar per la D-13. Les vaques segueixen passejant tot prenent el 
Sol. Se m’acut, al moment, que és una llàstima que no sàpiguen anar amb bicicleta, i 
així tenir autonomia per conèixer tots els prats verds d’aquesta vall.

Més avant  hi  ha,  a la  dreta,  l'accés als  pobles de Lugagnan i  de Berbérust. 



Seguim recte, ara, davallant. A l'esquerra tenim una altra estació de tren i l'hotel de les 3 
Vallées.

Fem cap, perpendicularment, a la carretera D-26. Cap a la dreta es va a Pouzac. 
Nosaltres girem cap a l'esquerra direcció a Lorda. Hi manquen, només 3,4 km. Passem 
pel pont que salva una riera i retrobem la carretera principal,  ara N-21, tot just quan 
aquesta travessa el "gave". A la mateixa intersecció hi ha un gran embús de cotxes 
provocat per la gendarmeria. Hi ha un control meticulós per por a un atemptat d'E.T.A. 
El grup radical basc, que lluita de molt mala manera, assassinant per a la independència 
d’Euskal  Herria,  té  anunciat  un  sabotatge  a  la  Volta  ciclista  a  França  que  s’està 
disputant.  El  Simó s'assabenta,  per  mitjà  d'un  ciclista  francès,  que  els  gendarmes 
escorcollen els automòbils un a un tot buscant un cotxe amb ocupants del grup terrorista 
E.T.A.

Nosaltres, però, no tenim cap problema i passem pel mig de l'aglomeració sota la 
mirada indiferent dels gendarmes. Seguim per la N-21 rumb Nord. Pensem que els de 
l'E.T.A., amb aquestes accions violentes, es fan impopulars. A Tarragona els rebutgem 
pel que hi han fet últimament i, ara, aquí, també volen ficar cullerada. Si el problema 
basc és polític, com diuen, per què ho em de pagar els ciutadans?

Caminem paral·lels a la via del tren i al “gave”. El Simó diapositiva el David Bea, 
el Joan Bea i el Joan Figueras sota el distintiu de la marca "Shell", que es troba en una 
benzinera. “Shell”, en anglès, vol dir petxina i és l’emblema dels pelegrins que van a 
Sant Jaume de Galícia, població que es deia així abans que passés a dir-se Santiago 
de Compostel·la.

Els cotxes que vénen de Lorda circulen ronsers per la carretera a causa del 
control  que hem deixat enrera. Els ocupants dels automòbils llegeixen amb curiositat 
ansiosa la inscripció de les nostres samarretes. Avui, com que anem tots uniformats, 
cridem molt més l'atenció. Al llarg de l'excursió el que s'ha posat la samarreta de la 
marxa, diàriament, ha estat el Rafel, el dissenyador de tan distintiva peça, que la creà 
per poder presumir del nostre valent propòsit en el transcurs d'aquest llarg i perseverant 
viatge.

A la dreta de la carretera existeix una àrea de descans amb taules per menjar. Es 
un agradable racó, però, pel poc que ens queda, val més no parar fins a Lorda.

Cap al N.O. s'albira un telefèric que puja a un turó. Es tracta del que des de la 
vila de Lorda facilita l'ascensió al Béout. Així, doncs, es pot dir que visualment ja som a 
Lorda. Van passant automòbils de la gendarmeria amunt i avall, hi ha una gran moguda! 
A l'Est ens queda el pic del Jer.
11,24 - Tenim a l'altra banda de la carretera el cartell anunciador de "Lourdes", (versió 
en francès del topònim autòcton de l’occitana Lorda) la qual cosa ens confirma que: ja hi 
som! Avui fa dotze dies que vam sortir  de Tarragona, molt il·lusionats i,  en aquests 
moments, acabem d'aconseguir  l'objectiu!  Ens felicitem i  gaudim conjuntament de la 
nostra alegria.

Falta la família Tous i el "tiet" Pau, que suposem deuen estar en camí i que més 
tard, a la tarda, ens en podrem congratular plegats.

Uns metres més endavant som a l'accés de la vila. La carretera rodeja la població 
pel costat Est i ens decantem, tot deixant-la, cap a la nostra esquerra direcció "Centre 
Ville".  Segons els  indicadors,  a l'esquerra hi  ha el  pàrquing  "Grotte"  i  a la  dreta el 
funicular al "Pic du Jer".

Seguim cap a l'esquerra tot  travessant la línia del  ferrocarril  per sobre. Però, 
dubtem de la ruta triada i tornem enrera. Anirem, millor, per l'avinguda principal adreçats 
al Nord, direcció "Centre Ville". A l'esquerra deixem el telefèric del Béout. Passem la via 
del tren a gual. Seguim la llarga avinguda i  a la dreta veiem l'ajuntament, "Hotel  de 
Ville", un edifici preciós i singular. El J. Bea li fa una diapositiva. Seguidament tenim un 



polit  parc al  nostre  costat.  El  Simó ens condueix a l'estació  del  tren tot  seguint  els 
indicadors de "la Gare". Passem pel mig d’una gran fira, que en aquests moments no va. 
Els semàfors de la vila són pintats, completament, de color blanc. No sé si aquest color 
vol significar puresa o, bé, que som en un gran hospital.
12,07 - Hem arribat a "la Gare" del tren i, a la vegada, també, dels autobusos. El Simó 
s'assabenta dels horaris: el tren que ha de portar, avui, els dos Tous, els dos Bea i el 
Joan  Figueras,  a  dormir  a  Tolosa  de  Lengadòc,  surt  a  les  18,05.  I  l'autobús  que 
agafaran el "tiet" Pau, el Simó i el Rafel, per tornar a Gavarnia, sortirà a les 19,20, 1 
hora i quart més tard.

El David Bea, el Joan Bea i el Joan Figueras col·loquen les seves motxilles a les 
taquilles de consigna. El Joan Bea, però, ha de tornar a obrir la seva taquilla perquè s'hi 
havia deixat els barrets d'ell i de son fill, per la qual cosa ha de tornar a pagar 3 francs.
12,30 - Considerem l'hora que és i decidim que serà millor primer dinar i després visitar 
la basílica. A França es dina a partir de les 12 del migdia. Anem a un restaurant, que es 
troba molt a prop de l'estació del tren, que pertany a l'hotelet anomenat "hôtel du Viscos" 
que regenten "Monsieur et Madamme Urruty", emplaçat a l'avinguda de Sant Josep.

Triem el menú de 45 francs. La singularitat dels noms en francès de cada plat fa 
que  ens  ho  rumiem bastant  a  l'hora  d’escollir.  La  cuina  francesa  refinada  i  molt 
condimentada té qualitats que es valoren en el món de la gastronomia, però, cal una 
etapa d'adaptació per a qui no hi està acostumat.

Finalitzem l'àpat amb un cafè i paguem. El Simó i el Rafel demanen de deixar les 
motxilles  al  restaurant  per  poder  anar  a  visitar  la  Mare de Déu més còmodes.  Les 
recuperaran quan hagin d'agafar l'autobús. El Joan Bea recorda que s'ha deixat el rodet 
de la màquina de retratar a la consigna i, altre cop, haurà de deixar 3 francs més a la 
taquilla.
1,50 - Ens encaminem cap a la Cova de la Immaculada pel carrer principal. El Rafel 
aprofita, de pas, per comprar postals i segells, ja que vol manifestar la seva arribada a la 
família, al  més aviat possible. Proposa escriure i tirar les postals abans de visitar  la 
basílica, però, ningú no li escolta tan desafortunada idea.

Després de travessar el "gave" som a les portes del recinte on hi ha, dintre, la 
Cova i la Basílica. 

Un gendarme ens prohibeix l'entrada perquè anem amb pantaló curt. Ens sorprèn 
a tots l'ordre de no passar i ens quedem atònits i atordits. El gendarme confessa que té 
l'obligació de negar l'accés a tothom que circuli ensenyant les cuixes. Per poder complir 
tan severes mesures hauríem de tornar a on tenim les motxilles i això ens faria perdre 
molt de temps.

Davant de la nostra forta insistència per entrar-hi, el gendarme ens aconsella, 
sense assenyalar i, com aquell que no ha dit res, entrar per una porta lateral que no és 
vigilada.

Veig marxar els meus companys cap allà, però, he decidit quedar-me assegut al 
mur del pont del "gave", per omplir les postals i enviar-les. Penso que queda molt de 
temps, encara, i que, un cop hagi satisfet el meu preliminar desig, intentaré fer cap a 
dins del recinte marià.

Un cop he escrit totes les postals, em fixo en les nombroses bústies instal·lades i 
trio l'adient per a Tarragona.

Retrocedeixo al carrer principal on es troben les botigues de "souvenirs". Això 
sembla l’Andorra del fetitxisme. Busco alguna cosa que recordi la meva estada aquí, 
deixant de banda els articles tristos i poc originals. Es fàcil iniciar un cordial diàleg en 
els comerços parlant del viatge que he fet junt amb els meus companys. Curiosament 
m'adono que Tarragona, per a la majoria de botiguers, és una ciutat molt coneguda, ja 
que  reconeixen  haver  estiuejat  a  Salou.  Finalment,  després  de  molt  escorcollar, 



decideixo comprar un parell de garrafetes de plàstic, per als meus fills, amb la imatge 
gravada de la Immaculada i de la Bernardeta. I, a més a més, per a no ser original, una 
petita  imatge moderna de la  Immaculada.  Tot  això pensant  en les  meves limitades 
possibilitats d'espai que tinc a la meva atapeïda motxilla.

Després,  me'n torno cap a l'entrada del  camp sant,  centre  marià de devoció 
mundial.  Observo la gran quantitat de persones que omplen l'entorn. El fàcil  que és 
entrar-hi i sortir-ne i jo, defora, sembla que estigui en pecat mortal. Qui podrà pervertir-
se mirant les meves cuixes?

Aprofito un moment en què el gendarme de la porta principal em dóna l'esquena i 
traspasso tranquil·lament l'entrada.  No he caminat ni  unes 10 passes que sento un 
xiulet de guàrdia urbà al darrera meu, però no vull pensar que és per a mi i no li dono 
importància.  Sona,  altre  cop,  i  em giro,  ara pensant  que això va per  a mi.  Veig  el 
gendarme com se m'acosta i em diu: "es la segunda vez"! Collons! em té fitxat. Em lliura 
un paper on hi ha escrites unes normes obligatòries per poder visitar aquest venerable 
indret. Entre elles destaca la que no es permet el pas de les persones amb pantaló curt, 
sense distinció de sexes.

Li explico al bon agent, mig en castellà i mig en francès, que no tinc pantalons 
llargs (no vull tornar a on em guarden la motxilla). Sóc excursionista i vinc a peu des de 
Tarragona  per  visitar  la  Mare de  Déu,  li  dic.  He passat  per  indrets  muntanyosos  i 
calorosos i la roba que porto és la més adient. Li faig entendre que ell és l'únic obstacle 
que m'impedeix realitzar la promesa de fer l’ofrena d’un ciri a la Immaculada.

El gentil gendarme em comprèn molt bé, però em fa adonar d’una colla de noies, 
cinc metres més enllà,  que m'estan observant,  també, amb pantalonets i  a les que 
també els hi ha prohibit l'entrada. Si jo passés elles protestarien, perquè, amb això de la 
igualtat, les normes són les mateixes per als homes que per a les dones. No obstant 
això, però,  el  comprensiu  gendarme, igual  que als  meus companys abans,  m'indica 
verbalment i dissimuladament una altra entrada per on m'hi puc colar. I em demana que 
no el comprometi si algun altre agent em crida l'atenció dintre del recinte. 

Li dono les gràcies per la seva cordialitat i comprensió i aconsegueixo finalment 
entrar dintre del tancat sant. Me'n vaig cap a la Cova on presencio la llarga desfilada de 
fidels per davant de la imatge de la Verge i hi puc llegir les paraules autèntiques que la 
Immaculada  pronuncià  a  la  Bernardeta:  "QUE  SOY  ERA  IMMACULADA 
COUNCEPCIOU" (Jo sóc la Immaculada Concepció). Són unes paraules que la senzilla 
pastora  va  poder  comprendre  perquè  la  Verge  Immaculada  s'expressà  en  llengua 
occitana, l’única llengua que entenia aquella xiqueta, que es deia Bernardeta.

Són moltes les persones que esperen per passar per davant de la imatge i me’n 
vaig a comprar un ciri.  Mentre remeno les monedes, tot ajuntant la quantitat  exacta, 
m'adono que darrera meu hi tinc un gendarme. Procuro no mostrar-me nerviós i penso 
que, si  em diu alguna cosa, em faré el  suec. Tranquil·lament diposito  les monedes 
necessàries per retirar el ciri i el gendarme no em diu res.

Torno vora  la  Cova per  fer  l’ofrena a la  Verge d’un xic  de llum que ajudi  a 
ressorgir,  de  la  foscor  de  la  ignorància,  la  claror  del  Coneixement.  És tant  l'esclat 
resplendent de fe que és impossible col·locar més ciris encesos a les plataformes de 
ferro  forjat.  Hi  ha  un  home al  costat  d'una  gran  pila  de  ciris  usats  i  apagats.  És 
l'encarregat de retirar-los quan han cremat una estona per fer lloc als nous. Tot i així, 
segueix havent més demanda que comanda, per la qual cosa aconsella que li deixem 
els ciris verges, que ell mateix els encendrà quan hi hagi un forat. Jo personalment no hi 
crec en les seves paraules, hi recelo, perquè no sóc ja una persona innocent i penso 
que, de la mateixa manera que retira els ciris sense deixar-los acabar de consumir, per 
fondre la cera, el meu es posaria, de nou, a la venda sense cremar. I jo no marxo de 
Lorda sense encendre'l!



A continuació, dono una volta per fora la basílica i retrobo els meus companys 
que em comenten que ja s'han trepitjat tot l'ample i el llarg del recinte. No entro al temple 
per respecte a les normes "anti-nudistes" dictaminades per l'autoritat clerical, que em 
faria sentir  despullat. Això sí, una altra vegada que vingui a Lorda prometo visitar la 
Basílica i portar pantalons que tapin fins al turmell.
4,10 - Han arribat, per fi, el Màrius, el Marcel i el "tiet" Pau. Ja hi som tots! Cal felicitar-
nos perquè el nostre pelegrinatge excursionista ha finalitzat feliçment.

Ha coincidit  que tots tres han dinat a Ger, al restaurant del bar on hem parat 
aquest matí els més matiners. El Marcel explica que els han parlat de l’estada nostra. La 
Providència ha volgut aquesta coincidència

De seguida tanquen el pas per davant de la Gruta i comencen els preparatius per 
a la processó dels malalts.

Estava ja preparat per veure escenes de persones malaltisses amb patiment i 
dolor,  però,  el  que  no  m'esperava  pas  era  poder  arribar  a  observar  la  fe  d’una 
il·lusionada paralítica, que la conduïen dalt d'un vehicle amb rodes, com abraçava joiosa 
i amb esperança un brandó encès al que no parava de fer-li petons. Em vaig quedar 
bocabadat i sorprès de veure la ingènua innocència d'aquella dona que creia, tot estant 
en aquella llastimosa situació, en un miracle. Pot arribar a ser inhumà no creure pas en 
un impossible? em preguntava atònit. 

Sempre m’he preguntat, per què la gent ve a buscar un miracle de la Mare de 
Déu de Lorda, si la pobra Bernardeta, que va morir malaltissa dels ossos i tuberculosa, 
que parlava amb la Verge, no li va fer el miracle de curar-la? La fe és creure en alguna 
cosa que no existeix? Se li pot dir misteri?

Des d'un racó de la gran esplanada de la plaça principal veiem com s'executa la 
processó  dels  malalts.  Hi  ha  gent  i  sacerdots  de  tot  el  món.  El  Marcel  filma  la 
impressionant i  lenta desfilada de devots de la nostra implorada Mare espiritual  i, al 
mateix temps, aprofita per captar la presència de tots nosaltres i quedar constància, així, 
de la nostra estada en indret tan reverend, punt de gravitació de la fe catòlica.
5,00 - Abandonem, plegats, el recinte sagrat. "Merçi monsieur"!  el Rafel saluda, així, 
mirant el gendarme que li ha donat el cop de mà per entrar i que, ara, l'ha reconegut en 
sortir per la porta. Serà per la meva calça curta?

Caminem, tot xino-xano, tot pujant per l'important carrer comercial. Els Tous, els 
Bea i el Joan Figueras agafaran el tren que els portarà a l'hotel Bordeaux de Tolosa de 
Lengadòc. I el "tiet" Pau, el Simó i el Rafel dormiran, altre cop, a Gavarnia. El Simó s’ha 
encarregat de reservar per telèfon una habitació al mateix hotel on vam dormir.

El "tiet" Pau decideix quedar-se a descansar en un bar tot esperant que tornin el 
Simó i el Rafel, que van a acompanyar els companys fins a "la Gare SNCF" i a recollir 
les motxilles. El pobre té els peus fastiguejats i està mort de son.

Ja, a l'estació, ens separem. Fins aquí ha arribat la nostra unió. Una unió que 
ens ha durat dotze dies i que, com totes les coses, també té un final. És, però, una 
separació momentània perquè, a Tarragona, ens tornarem a veure! Adéu, Joan i David 
Bea, Marcel i Màrius Tous, Joan Figueras, bon viatge de tornada!

El Simó i  el  Rafel  recullen les motxilles d'allà  on han dinat i,  primer que res, 
extreuen  els  pantalons  llargs  de  l'equipatge  i  se'ls  fiquen  per  evitar  litigis  d'ètica 
espiritual.

Tornem cap a la zona més comercial, al "boulevard de la Grotte", i entrem al bar 
on ens espera el "tiet" Pau tot dormint plàcidament en un seient. El pobre està rendit! 
Sortim al carrer i ens dirigim els tres, una estona més, al recinte sagrat.

Ara, plovisca! S'engega un mal oratge de pluja i vent. Som al pont de Sant Miquel 
i el "tiet" Pau renuncia a seguir endavant, fa mitja volta i ens fa saber que ens esperarà, 
al restaurant on hem dinat, que és molt a prop d’on agafarem l'autobús.



El Simó i jo seguim endavant malgrat que el temps ha esdevingut lleig. Torno a la 
Cova i aprofito un reduït espai d’on cremen els ciris per colar-hi el meu, encara que sigui 
per poc temps. Se me'n fot que no cremi del tot, el que sí m'importa és que la meva 
flama participi  d'aquest foc sagrat que vol mantenir encesa l'esperança d'un món en 
pau.

Tot seguit ens dirigim, el  Simó i  jo, a un punt d'informació per preguntar com 
podem fer  l'ofrena d'una samarreta,  nova,  sense estrenar,  de la  marxa, a la  Verge 
Immaculada. El Simó s'entén en francès i l'home que ens até ens explica que alguns 
pelegrins  tenen  per  costum, només,  fer  ofrenes  de diners  i  de  roba  per  a  la  gent 
necessitada. No hi ha, aquí, la mateixa tradició que a Montserrat de deixar-hi ex-vots i, 
si hi deixem la samarreta l'adjudicaran a un pobre per vestir. Decidim, doncs, el Simó i el 
Rafel, emportar-nos la samarreta, altre cop, cap a Tarragona i fer l'ofrena a Sant Magí, 
tots plegats, quan s'hagi acabat i repartit aquest diari entre tots els participants.

Anem, el Simó i el Rafel, a la recerca del "tiet" Pau! Un cop al restaurant, mentre 
esperem que sigui l'hora, fem un berenar-sopar.
7,00 -  Marxem a buscar  l'autobús.  A 2/4 de 8 arrenca i  ens acomiadem de Lorda. 
Prometem tornar-hi un altre dia!

Pel camí el Simó s'enrotlla, de seguida, amb la viatgera que té al costat. Resulta 
sorprenent saber que entén perfectament la nostra llengua perquè està casada amb un 
català. Li comenta que els gendarmes han detingut dos bascos d'E.T.A. i han trobat un 
cotxe carregat d'explosius. De moment, la Volta ciclista a França s'ha salvat! No obstant 
això, segueix, encara, el control de cotxes per part de la gendarmeria.
8,22 - Arribem a la ciutat de Luz. Canviem de sistema de transport i  pugem en una 
furgoneta per a transportar altre classe de passatgers, que hi diu: "transports d'enfants". 
Suposo que el canvi tan original es deu a que avui, diumenge, el cotxe de línia mor en 
aquesta ciutat. Seguim direcció a Gavarnia. Com a "enfants" hi anem, una parella de 
francesos, una parella d'irlandesos i nosaltres, els tres aventurers catalans. Hi tenim un 
ambient molt familiar! Familiarment variats... però, molt apretadets.
9,00 - Arribem a Gavarnia! Aquesta vegada molt diferent de com vam arribar la primera 
vegada.  Carai,  com  es  nota  la  fresca  dels  cims  nevats!  La  calor  és  totalment 
desconeguda aquí. M’estimo, de debò, aquest racó paradisíac.

Encarreguem al xofer un "jeep", per a tres catalans, perquè ens pugi, demà, al 
"Port de Boucharo". Anem a l'hotel dels "Voyageurs", per segona vegada, després de 
tres dies.

Després d'un petit sopar ens repleguem a descansar. 
Demà, si Déu vol, serà per a nosaltres tres, de debò, el punt final d'aquesta perllongada 
excursió muntanyenca.

Bona nit, neus dels Pirineus! Bona nit, França! 



DIA 13 DE JULIOL    TORNADA A CASA.

Ens despertem a  l'hora  acostumada.  No obstant  això,  avui,  ens  espera  una 
jornada tranquil·la i relaxada. El propòsit del "tiet" Pau, del Simó i del Rafel és tornar cap 
a Broto, agafar allí el cotxe del Pau i posar la directa cap a Tarragona.

Desdejunem al mateix hotel i sortim a fer una volta. Podem veure, altre cop, els 
dòcils cavallets que lloguen per fer excursions turístiques. El Simó compra un bastó per 
a la neu tot esgotant els darrers francs.

Gavarnia és un poble evidentment privilegiat que pot gaudir tot l'any de turisme. 
A l'estiu és adient per passar-hi unes bones i fresques vacances i a l'hivern és triat pels 
qui els agrada esquiar.

A 2/4 de 10 ens ve a recollir el "jeep". "Au revoire, Gavarnie"! Pugem per la pista 
de peatge, que porta al "Port de Boucharo", tot observant un altre paisatge diferent del 
que vam tenir tres dies enrere per ruta pastorívola.

S'acaba la carretera, paguem el viatge i, abans d'encetar la baixada a Buxaruelo, 
pugem per un sender que s'enfila cap a la Bretxa de Rotllan o Roland, que és molt 
transitat. 

El Rafel  es mostra insegur a l'hora de travessar geleres, que encara queden, 
amb la  seva  motxilla  súper  carregada  i  sense  gaiata  de  suport,  per  la  qual  cosa 
determina no seguir endavant per por a relliscar i caure pendent avall. Diu al “tiet” Pau i 
al Simó que se’n torna i els esperarà al Coll. El Simó i el "tiet" Pau continuen, doncs, 
l’ascensió fins al refugi dels Sarradets o de la Bretxa.

Un  cop  han  tornat  el  “tiet”  Pau  i  el  Simó  de  fer  aquesta  petita  excursió 
programada ahir, al vespre, per aprofitar la repetida estada al coll, davallem plegats cap 
a Buxaruelo tot contemplant la grandesa d'aquest fantàstic parc natural dels Pirineus.

A 2/4 de 3 ens trobem dinant al restaurant de Buxaruelo. Avui sí que podem dinar 
tranquil·lament  entaulats.  Pagarem, de nou,  amb moneda espanyola,  que la  teníem 
arraconada des que vam passar a França, tot i que aquí, també, s'accepta el pagament 
amb moneda francesa. A l'hora de prendre cafè, el "tiet" Pau, amb picardia, simpatitza 
amb la família d'una altra taula. El "tiet" hi conversa molt per guanyar-se la confiança i 
aconseguir que la família el baixi amb cotxe fins a Broto.

Finalment el “tiet” Pau se’n va amb aquella família cap a Broto, i nosaltres dos, 
per tal d'aprofitar el temps, agafem la pista forestal  i  comencem a caminar vall  avall. 
D'aquesta manera li podrem estalviar uns quilòmetres al "tiet" Pau i, a més a més, ens 
recollirà  més aviat.  Caminant  pel  camí de la  vall  topem de cara amb un automòbil 
matrícula de Tarragona i els que hi van dins, aquesta vegada, sí son de Tarragona. Els 
hi parlem i els hi expliquem la nostra “heroïcitat”.

El Simó proposa al Rafel, pel camí, fer uns cinc minuts de descans i, aprofitant la 
parada, el Simó fa una becaineta. És tant el cansament i  la son que arrossega que, 
quan el Rafel el desperta, al cap de cinc minuts, el Simó no recorda res d’on es troba, ni 
sap el  temps que ha dormit.  Al  moment arriba el  "tiet"  Pau amb el  seu cotxe. S'ha 
afanyat moltíssim! Pugem ràpidament al cotxe i posem rumb cap a Tarragona, sense 
pensar-ho dues vegades.

Durant el trajecte amb cotxe, que es fa llarguíssim, fem una aturada per estirar 
les cames, i  després el  Simó reemplaça el  "tiet"  Pau en la conducció perquè pugui 
dormir una estona.

En arribar a Vallmoll  el  "tiet"  Pau ens invita a visitar  el  seu mas i  celebrem i 
brindem, allí,  una vegada  més,  per  l'èxit  de la  nostra  caminada  amb una copa de 
xampany català.

Seguim cap a Tarragona i deixem el Simó als Pallaresos. Cap a les 8 del vespre 



entren a Tarragona el "tiet" Pau i el Rafel, finalitzant, d'aquesta manera, l'esplèndida 
excursió a Lorda que recordarem sempre.

L'altre grup format pels Tous, els Bea i el Joan Figueras fan la tornada amb el 
cotxe  de  línia  regular  de  Tolosa-Barcelona,  continuant,  després,  amb  tren  fins  a 
Tarragona, coincidint l'hora d'arribada, si fa o no fa, amb la nostra.

Tot el bo s'acaba i, una vegada més, la dita és veritat. No obstant, ens queda, 
sempre, l'esperança de poder repetir. L'experiència ha estat molt bona i, si es brinda 
l’ocasió, pensem tornar a Lorda caminant.

A reveure, companys!
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