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Presentació

el portarró

Entre finals del segle XIX i inicis del segle XX, a redós d’un 
catalanisme que començava a agafar embranzida política, 
van sorgir diverses institucions amb una clara vocació de 
modernitat. Una d’elles fou la Institució Catalana d’Història 
Natural (ICHN, fundada el 1899) que, 77 anys després de la 
seva creació, seria la promotora d’un treball que ja ha esde-
vingut un clàssic: el llibre “Natura, ús o abús?”, el  “Llibre 
blanc de la natura” (1976).
L’eminent ecòleg Ramon Margalef, en la introducció del 
primer capítol, dibuixava un panorama certament catastròfic 
a la Catalunya del moment, fent un dur al·legat contra el 
model urbanístic imperant (parlava de “monstre urbà”), la 
indústria, el turisme, la contaminació de l’aire i dels aqüí-
fers, etc. Tanmateix, Margalef concloïa amb una nota en 
positiu, dient que pel sol fet que es parlés de la natura i que 
hi hagués una presa de consciència era motiu d’optimisme. 
Des de llavors, hem avançat i la societat civil ha tingut una 
gran importància en aquesta presa de consciència i en el 
“despertar ambiental de Catalunya”, ja des de les acaballes 
del franquisme. La societat civil ha estat protagonista de 
primera fila en la declaració de parcs i ara ho és també en 
la gestió i conservació.
Aquest 2015 el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici compleix 60 anys d’història. Quantes coses 
han canviat des d’aleshores! Molts dels que fa dècades 
recelaven o directament s’oposaven a la declaració de qual-
sevol parc avui són els primers a demanar-ho, ja que han 
vist que són motor de desenvolupament econòmic. Aquesta 
evidència és també una constatació que l’estructura econò-
mica ha canviat a moltes àrees rurals i de muntanya: fa 30 
anys el turisme i el sector serveis no tenia la força que ara 
té en aquestes zones, on la mentalitat popular (i política!) 
encara donava molt de pes a un sector primari i secundari 

que es trobava en ple declivi. Molta gent no era conscient 
del potencial turístic i econòmic dels parcs. Un territori que 
compti amb un parc natural o amb una figura equivalent 
ha vist com augmenta la seva reputació i prestigi. És un 
potent valor de marca que contribueix al desenvolupament 
territorial. Els parcs naturals estan pensats perquè hi hagi 
una convivència harmònica entre activitats humanes i el 
medi natural, sempre que les primeres no posin en perill 
el segon.
Una avaluació, obra de Josep Germain i Josep Maria 
Mallarach, que es va presentar a les jornades “El PEIN 
deu anys després: balanç i perspectives” celebrades a 
la Universitat de Girona, el 2004, constatava que la gran 
majoria d’espais naturals protegits aleshores tenien una 
incidència positiva sobre l’activitat econòmica, també sobre 
la generació de llocs de treball, directes i indirectes. Els 
espais protegits, però, no tenen només valor econòmic: 
ofereixen un gruix de serveis ambientals no quantificables 
monetàriament, des de la regulació hidràulica o climàtica 
fins a dotar-nos d’un seguit de valors intangibles de tipus 
estètic, espiritual, social, cultural, etc. No siguem, doncs, 
esclaus de l’economia clàssica, entestada a donar valor 
econòmic a qualsevol cosa. Podem parlar d’economia de 
mercat, però no d’una societat de mercat on tot té un preu.
Els Pirineus i el Parc Nacional d’Aigüestortes són una marca 
geogràfica i cultural d’una qualitat excepcional i, entre tots, 
l’hem de fer més competitiva respecte d’altres espais de 
muntanyes del sud d’Europa. No es pot entendre Catalunya 
sense els Pirineus, i aquests sense el Parc! Un Parc de tots, 
el vostre Parc que, per molts anys, ha de continuar liderant 
el camí cap a la consagració de la serralada dels Pirineus 
i el seu patrimoni com un dels destins naturals i culturals 
més importants del món. Els Encantats en seran testimoni!

Santi Vila Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat
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Molt abans de la declaració com a parc nacional, per als 
habitants de la Vall de Boí, Aigüestortes constituïa un recurs 
més per a la seva subsistència. Allí s’hi realitzaven activitats 
pròpies d’una zona de muntanya com la pesca, la caça, les 
extraccions de fusta, etc.
Conscients del seu valor com a medi natural de subsistència, 
el respecte i l’interès per la seva conservació sempre van 
estar presents, molt més que a la pròpia administració,  i 
gràcies a aquest interès va poder ser declarat, finalment, 
parc nacional, l’any 1955.
El nostre Parc neix per un Decret i no per una Llei com 
la resta dels  parcs nacionals, i la seva gestió al llarg dels 
anys ha estat molt complexa, amb anades i tornades de 
l’administració de l’Estat a l’autonòmica, cosa que ha ocasio-
nat incertesa entre la població.
Però és en el moment que es prohibeixen les activitats tra-
dicionals dins del Parc, que la població pren consciència del 
que significa tenir dins del seu municipi un parc nacional, i 
de les conseqüències que això suposa, no sempre enteses i 
assumides pels veïns.

Quasi sempre hi ha hagut una certa desconfiança entre les 
comunitats locals, que poden veure la protecció ambiental 
com una amenaça als usos i les pràctiques  tradicionals del 
sòl. És comprensible que aquestes comunitats, amb profun-
des arrels culturals, se sentin profundament identificades 
amb la seva terra. En conseqüència, tenen molt a oferir en 
coneixements i experiència, que els gestors dels espais pro-
tegits haurien de saber aprofitar per tal d’aconseguir, amb 
més èxit, els projectes establerts en els plans d’ús i gestió.
Avui mentre celebrem els 60 anys del naixement del Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, podem dir 
que, a pesar de les discrepàncies, sobretot pels diferents 
tipus de restriccions i prohibicions existents, el Parc està 
totalment integrat en la vida dels habitants de la Vall. Hi 
veiem un motor important per al desenvolupament del muni-
cipi pel seu atractiu turístic, pels llocs de treball que directa-
ment o indirectament genera i, per descomptat, com una de 
les fonts d’ingressos econòmics més importants de la vall.
Que per molts anys puguem continuar gaudint d’aquest 
meravellós paratge. Per molt anys, Parc Nacional!

Vall de Boí

Des de fa 60 anys, el Parc Nacional ha estat un revulsiu 
econòmic i social per al municipi d’Espot. Un percentatge 
molt alt de l’activitat econòmica del municipi es basa en 
el turisme que genera. La figura de Parc Nacional ha fet, 
també, que el poble d’Espot sigui conegut arreu del país, 
del continent europeu i fins i tot en països tan allunyats 
com Israel.
Quan la Generalitat de Catalunya es va fer càrrec de la 
gestió exclusiva del Parc, es tenien posades moltes espe-
rances de canvi i de millora. L’administració catalana tenia 
la responsabilitat d’apostar més intensament pel Parc. El 
resultat però ha estat desigual i no hem rebut, del tot, el 
suport i la complicitat esperada. Cal remarcar que la major 
part del territori Parc, del municipi d’Espot, és propietat del 
Comú de veïns del poble i que, a vegades, es troba menys-
tingut i allunyat de la gestió del Parc. 
Per intentar millorar el funcionament i aquesta complicitat 
entre gestors del Parc i els veïns tenim  a les nostres mans 

una gran oportunitat amb la redacció d’un nou Pla rector 
d’ús i gestió. L’encara vigent data de 2003 i s’ha prorrogat 
des de 2008 de forma automàtica, any rere any. Això ha fet 
que des del municipi es consideri completament obsolet i 
molt allunyat, del dia a dia, de les necessitats de planificació 
del que és mereixedor un espai natural protegit d’aquesta 
categoria. Creiem, doncs, que el nou Pla rector ha de ser 
una eina moderna i participativa que reforci el funcionament 
del Parc, aportant l’opinió de la gent del territori (propietaris, 
ramaders, associacions, empreses...).
Aprofitant l’aniversari, creiem que es un bon moment per 
donar un nou impuls al Parc que, durant els últims anys, ha 
tocat fons a causa de la crisi econòmica i una gestió poc 
encertada. Cal que el Parc sigui pioner i modèlic en la gestió 
dels valors naturals del territori pirinenc. Una gestió més 
propera i més participativa, realitzada de forma conjunta, 
amb aquest territori. Comencem a fer-ho mentre redactem 
el nou Pla rector. Parlant la gent s’entén!

Espot

Joan Perelada Alcalde president

Josep Maria Sebastia Alcalde president

Les veus del territori
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Aquest any em sento com si fes anys dues vegades, el dia 
que vaig néixer, i els 60 anys del Parc Nacional. I és també 
un aniversari especial per als veïns de la Torre de Capdella.
El Parc Nacional ara és la nineta dels nostres ulls. Al 
principi es parlava de la zona perifèrica del Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, com si fóssim 
veïns, però d’aquells que mai no es demanen sal ni sucre. 
Des de fa uns deu anys, concretament el temps que fa que 
demanem l’ampliació del Parc, l’actitud ha estat una altra, ja 
ens en sentim part, i volem que els nostres veïns vinguin a 
sopar a casa. 
El municipi de la Torre de Capdella té ni més ni menys que 
4.059 hectàrees de zona de protecció perifèrica del Parc 
Nacional, i això ens fa parents, més que veïns, del Parc 
Nacional. Les vaques de la Vall Fosca que hi peixen tot l’estiu 
ho saben, perquè es mouen pel Parc com si estiguessin a 
casa seva. Elles no coneixen la burocràcia.
De fet, no s’entén de cap manera que coneixent el territori i 
el paisatge, el municipi de la Torre de Capdella no formés part 
del Parc Nacional fa 60 anys quan es va crear. És una zona 
única, amb més de 30 estanys naturals, alguns dels quals 
represats a principis del segle XX, i amb una història molt sin-
gular. I no oblidem que a l’estiu s’hi pot accedir en telefèric, 
l’únic al sud dels Pirineus que ofereix una manera d’entrar al 
Parc Nacional ben diferent i original, i per què no dir-ho, única.
Al municipi de la Torre de Capdella ja ens sentim orgullo-
sos de formar part de l’únic parc nacional de Catalunya. 
L’ampliació del Parc fins a quasi 1.200 hectàrees pel nostre 
municipi és una qüestió de justícia. Hi hauríem d’haver estat 
des del primer dia.
Quan va venir el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi 
Vila, ens va preguntar si els propietaris dels terrenys que 

entren en l’ampliació del Parc Nacional hi estaven d’acord. 
La nostra resposta va ser contundent, SÍ, sense cap mena 
de reserva. La seva resposta també va ser contundent, ja 
que per part nostra haurem de fer que tiri endavant.
Perquè l’ampliació sigui una realitat, a part d’estar-hi d’acord 
els propietaris, és molt important que hi hagi un interès i una 
consciència més global perquè una vegada aconseguida, 
tots ajudem a fer créixer el Parc. Això ho tenim, el suport 
dels 13 ajuntaments de la comarca, així com del Consell 
Comarcal del Pallars Jussà.
Ara bé, el que és encara més important, i té un valor difícil 
de calcular, és que les persones que viuen al municipi de 
la Torre de Capdella, conegut també turísticament com la 
Vall Fosca, vulguin aquesta ampliació. La gent del municipi 
estem sentimentalment lligats al Parc Nacional, el sentim 
nostre, i no el veiem com aquell parent llunyà. 
I el Parc Nacional també fa temps que ens hi veu i ens té en 
compte. Ja fa 15 anys que a Estany Gento hi ha una oficina 
d’informació del Parc amb una exposició permanent i on 
aquest any hem estrenat un nou audiovisual. 
I ara també podem afirmar que els serveis turístics del 
municipi tenen al seu cap que la vall Fosca dóna accés al 
Parc Nacional i ho transmeten als seus clients. La maduresa 
de la relació entre el Parc i la seva població es demostra en 
aquests detalls.
Ara que ens trobem en un moment de dificultats econòmi-
ques i que és bàsic que els projectes de les administracions 
públiques tirin endavant anant de la mà de la complicitat 
social i del món local, l’ampliació del Parc hauria de ser un 
pas immediat i ferm. Les persones del municipi ho tenim 
clar, el Parc Nacional ja forma part de la nostra consciència 
col·lectiva. Ara només falta que es faci realitat.

La Torre de Capdella
Josep Maria Dalmau Alcalde president

La vall Fosca, porta d’entrada al Parc 
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La preservació i conservació del medi ambient és vital per 
al nostre territori. Vivim en una zona de muntanya, visitada 
per milers de turistes tots els anys, que aprecien els nos-
tres paisatges i gaudeixen de la nostra naturalesa. El Parc 
Nacional ha conservat un clar exemple del nostre ecosiste-
ma i ha reconduït l’oferta turística cap a un producte més 
sostenible i amb un alt valor mediambiental. En els últims 
anys s’han creat noves activitats turístiques que ajuden a 
diversificar, i per tant, a desestacionalitzar l’oferta turística 
al llarg de tot l’any, però tot i així en ocasions les polítiques 
de protecció mediambiental són un fre per al creixement 

econòmic dels territoris. La conservació i preservació del 
medi ambient natural, i la recuperació i rehabilitació dels 
seus valors originals han d’anar lligades a les poblacions 
rurals. Cal crear models d’actuació que combinin la con-
servació i recuperació del medi ambient amb la participació 
i defensa dels interessos econòmics, socials i culturals 
de la població rural. Un dels grans reptes que tenim per 
davant és recuperar l’equilibri entre la intervenció humana i 
l’abandonament de la pràctica de certes activitats tradicio-
nals, que al llarg del temps han propiciat un equilibri ecològic 
immensament valuós.

Vielha e Mijaran

Parlar del Parc Nacional és parlar de futur, de gestió de 
territori, de patrimoni, cultural i natural, d’oportunitats, de 
ramaderia, de tradició, de turisme... de tots els agents que 
intervenen i fan evolucionar el nostre territori, que no és un 
altre que els Pirineus. 
Per un municipi pirinenc com Sort, un parc nacional no deixa 
de ser una oportunitat, una manera diferent de gestionar un 
territori, i un estímul per generar iniciatives i activitats de 
caire cultural, científic, lúdic, pedagògic i recreatiu. Un espai 
on poder generar activitat econòmica vinculada a la natura.
Cal mirar tots el beneficis que comporta tenir un Parc 
Nacional al territori i explorar totes les vessants que d’això 
se’n deriven. Però no ens enganyem, un dels grans avantat-
ges que durant anys ha nodrit la zona d’influència del Parc 
han estat les ajudes econòmiques i financeres destinades 
a les administracions locals i als particulars col·laborant 
així en un seguit d’accions vinculades en l’activitat del 
territori. Seguint un criteri, al meu parer, molt objectiu i 
unes finalitats totalment relacionades amb l’activitat econò-
mica tradicional o turística, aquestes ajudes econòmiques 
han generat  projectes molt interessants que han resultat 
una activitat econòmica viable i de gran recorregut. Cal 
esmentar també les ajudes rebudes per a la rehabilitació 

de les edificacions rurals i el suport per a la  conservació 
del patrimoni arquitectònic del municipi, comarca i territori 
en general.
Un altre dels grans beneficis que genera, i font d’ingressos 
principal de la major part dels negocis del territori, és el 
turisme. Per un percentatge molt elevat de la població, el 
Parc Nacional és vist d’una manera merament turística, un 
altre reclam per atraure visitants a la comarca i mostrar les 
grandeses dels Pirineus reduïdes només al seu paisatge, i sí! 
Ho és! Però no hem de perdre de vista els altres prismes ja 
esmentats en els quals col·laboren intensament.
Aquests són alguns dels motius que em porten a pensar que 
tenir un Parc Nacional al territori és una aposta segura i de 
futur, sense renunciar al nostre passat i tenint en compte el 
present, per això, quan surt a debat el tema de l’ampliació 
del Parc, no ho hem de reduir al clàssic “al final tot serà Parc 
i no podrem fer res”, és ben al contrari, tenir el Parc a prop 
potencia el territori i la gent que hi viu, potser la frase seria 
“això serà Parc i ens tenen en compte”. 
Els que vivim als Pirineus sabem que les oportunitats 
d’aquest territori són comptades i s’han d’aprofitar, cal anar 
junts en la mateixa direcció i crec que aquesta és la correcta.
Com diu un amic i mestre: “Visca els Pirineus, visc als Pirineus.”

Juan Antonio Serrano Alcalde president

Sort
Raimon Monterde Alcalde president

Projecte de futur, però també de passat i present
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El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici va 
ser creat per Decret de 21 d’octubre de 1955, d’acord amb 
la Llei de parcs nacionals de 1916. No va ser, però, fins a 
la reclassificació de 1988 que el terme municipal d’Esterri 
d’Àneu, amb el mont número 139 del CUP ”Roses i Pla 
d’Aires”, propietat de l’Ajuntament, va entrar a formar part 
de la Zona Perifèrica de Protecció del Parc Nacional i, per 
tant, a partir d’aleshores es va intensificar la seva inclusió 
en la zona d’influència socioeconòmica.
No direm res de nou si afirmem que la nostra vall centra 
els seus ingressos econòmics en el turisme a través de 
dos grans eixos principals: la cultura i la natura. Pel que fa 
a aquest darrer eix, la natura, el Parc Nacional és el gran 
exponent de la nostra vall, l’únic Parc Nacional de Catalunya 
i segurament un dels paratges més meravellosos del nostre 
país, gràcies a la seva bellesa i a les figures de protecció 
que el regeixen i que han permès una gran tasca de mante-
niment i  millora,  convertint el  Parc  en  un  dels  destins  
turístics  més preuats de Catalunya.

Malgrat tot, aquestes mesures de protecció que formen 
part del procés de gestió del Parc, de vegades són qüestio-
nades per la població, que veu com la seva estricta aplicació 
repercuteix directament en la desacceleració de processos 
de millora econòmica de la zona d’influència, de tal manera 
que molts projectes plantejats pel territori no es poden por-
tar a terme i queden en l’oblit d’un calaix.
Fruit d’aquest debat i de la necessitat de modernitzar 
aquest Parc perquè continuï sent una eina de desenvolupa-
ment i perquè sigui compatible amb l’activitat econòmica 
actual, s’ha iniciat el procés per redactar un nou Pla rector 
que, esperem, permeti continuar gaudint d’aquest merave-
llós espai sense oblidar les necessitats del territori.
En definitiva, el Parc Nacional ha estat, és i serà una molt 
bona eina per a la protecció del nostre territori, per a la 
conservació de la biodiversitat i per descomptat un ens que 
utilitzat de manera adequada ens ha de permetre el desen-
volupament econòmic i social de tots aquells que vivim en 
aquestes terres.

Esterri d’Àneu
Ramon Villuendas Alcalde president

Una eina bàsica de desenvolupament 
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Enguany celebrem el seixantè aniversari de la creació del 
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, un 
espai reconegut arreu del món per la seva espectacular 
biodiversitat, que competeix amb altres destins turístics 
com a pol d’atracció d’un visitant que busca territoris amb 
la marca de qualitat i autenticitat en la seua singularitat 
geogràfica. Ha estat un llarg període de temps on l’equilibri 
entre el respecte als valors mediambientals i el desenvolu-
pament socioeconòmic del territori que l’envolta, allò que 
ha vingut a anomenar-se desenvolupament sostenible, ha 
estat el cavall de batalla de les administracions públiques, 
especialment la Generalitat de Catalunya i els ajunta-
ments que formen part de l’anomenada àrea d’influència 
socioeconòmica del Parc, i la societat civil representada 
en aquest àmbit per les entitats que popularment ano-
menem ecologistes. El cas del municipi d’Alt Àneu és 
especialment il·lustratiu pel que fa a la necessitat d’aquest 
equilibri, si tenim en compte que més del 70% del terme 
municipal es troba afectat per alguna figura de protecció 
mediambiental, ja siguin Parc Nacional, Parc Natural, 
reserves naturals parcials, Xarxa Natura 2000, etc.
Des d’un punt de vista d’economia local, és del tot indis-
cutible el protagonisme que sobre les poblacions que 

formen part d’aquesta àrea d’influència ha tingut i té la 
difusió a nivell nacional i internacional del Parc, que ha 
esdevingut un veritable motor econòmic del territori, 
especialment pel que fa als municipis que tradicionalment 
han estat l’entrada natural a aquest espai protegit, com 
són Espot i la Vall de Boí. Amb el anys, però, el Parc ha 
anat ampliant els seus límits de tal manera que avui són 
molts els municipis que es veuen afectats d’una o altra 
manera per les decisions que es prenen en la gestió 
d’aquesta figura de protecció, decisions que de vegades 
no estan exemptes de controvèrsia, però que, en qual-
sevol cas, han ajudat a conscienciar la població resident 
sobre el valor de la natura que ens envolta. És per això 
que és de vital importància que el nou Pla rector d’ús i 
gestió del Parc que s’ha de redactar, sigui una eina àgil, 
dinàmica i moderna, capaç d’adaptar-se de manera ràpida 
a les demandes socioeconòmiques del territori i que la 
seua renovació no s’eternitzi. Coincidint, doncs, en aquest 
moment de canvi, cal aprofitar tota la força del territori 
per incorporar tots aquells elements que garanteixin que 
aquest tan demandat desenvolupament sostenible sigui 
veritablement compatible amb el benestar de la població 
resident. Tots hi sortirem guanyant.

Alt Àneu
Laura Arraut Alcaldessa presidenta

Per un nou Pla rector des del territori per al territori



e l  p o r t a r r ó  ·  r e v i s t a  d e l  p a r c  n a c i o n a l  d ’ a i g ü e s t o r t e s  i  e s t a n y  d e  s a n t  m a u r i c i  ·  1 1

El municipi de la Guingueta d’Àneu està situat a la zona 
més septentrional del Pallars Sobirà. És un municipi molt 
extens del qual depenen 14 nuclis de població i, tot i que 
no està dins els límits del Parc Nacional, sí que es troba en 
la seva zona perifèrica, amb accés mitjançant el refugi del 
Pla de la Font, pel nucli de Jou. 
El nucli de la Guingueta d’Àneu és el cap del municipi al 
qual pertany i que li dóna nom. Es troba a banda i banda 
de la carretera C-13 i s’estén al llarg de la capçalera de 
l’embassament de la Torrassa que, juntament amb la vall 
d’Unarre, formen part del Parc Natural. La Guingueta i 
Escaló són els pobles amb major població del municipi i 

ambdós tenen un marcat caràcter turístic en diferents sec-
tors, com el cultural i mediambiental, i ofereixen nombro-
sos serveis de restauració , hotelers i de càmping. 
Així mateix, per la població de la Guingueta creua el GR-11 
que fa de fil conductor entre el Parc Nacional i el Parc 
Natural. Per aquesta ruta transcorren milers de persones 
d’arreu durant bona part de l’any donant a conèixer les 
grans belleses d’ambdós parcs.   
Per aquests motius pensem que el municipi de la Guingueta 
contribueix d’una manera clara en l’encaix de totes les valls 
que limiten o formen part del Parc Nacional, divulgant i 
potenciant aquest espai tan singular.

El terme municipal de Vilaller ofereix als visitants d’aquestes 
contrades la possibilitat de visitar el Parc Nacional, per la 
comarca de l’Alta Ribagorça. La vall de Barravés, a mig 
camí entre Catalunya, Aragó i l’Aran així com el poble de 
Senet i el seu centre d’informació són, en concret, les por-
tes d’entrada cap a una de les valls més espectaculars del 
Parc i dels Pirineus: la vall de Besiberri.
Són valls menys conegudes que les d’Espot o Boí, en 
procés de dinamització  dins l’àmbit del Parc, però amb 
uns valors naturals i culturals excepcionals. Algunes de 
les muntanyes més altes del Parc es troben aquí, com els 
famosos Besiberri nord i Besiberri sud, que superen els 
tres mil metres d’altitud, i formen un dels conjunts mun-
tanyosos, juntament amb el Comaloforno, més desitjats 
del Pirineu central. Són muntanyes per a grans escala-
dors, per a caminadors experimentats però també per a 
tots aquells que volen fruir d’un dia tranquil a la natura. 
Destaca l’excursió fins a l’estany de Besiberri, d’una belle-

sa aclaparadora i que t’ofereix la possibilitat de sentir-te 
part d’aquesta natura. En aquestes valls tenim un mosaic 
paisatgístic privilegiat que reflecteix el poder encantador 
d’aquesta zona pirinenca.
Aprofitant que enguany celebrem aquest 60è aniversari del 
Parc Nacional volem convidar-vos, des dels nostres ajunta-
ments de Vilaller i Senet, a visitar i donar a conèixer, cada 
dia més, les nostres valls i muntanyes, boscos i estanys, 
rius i cascades, com a paratges dignes de menció per la 
seva espectacular riquesa natural. Uns paisatges que ens 
aporten cada any més visitants i que cal continuar  fomen-
tant i promocionant, amb més intensitat, per arribar més 
i millor a tothom que els vulgui descobrir per primer cop.
L’explosió de colors que han viscut, com cada tardor, els 
boscos de Besiberri simbolitzen molt bé la força del nos-
tre compromís i la nostra decisió per fer que les valls de 
Barravés, Besiberri i Fenerui esdevinguin una part irrenun-
ciable del Parc Nacional del present i del futur.

Vilaller

La Guingueta d’Àneu
Josep Antoni Cervós Alcalde president

Maria José Erta Alcaldessa presidenta
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el portarró

[Davant de la dispersió, la tris-
tesa i la infelicitat, la Natura ens 
ofereix estímuls benèfics per de-
senvolupar l’atenció plena, la con-
centració serena, el goig íntim de 
redescobrir una felicitat més sim-
ple, autèntica i duradora.]

El portal
Arquitectura Porta d’entrada d’una edifici, poble o ciutat.  
Peça de la casa on es reben visites. 
Geografia Pas natural entre dues valls.

Orquídia de muntanya / 
Alberto de Pablo



El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 
ofereix moltes coses valuoses al Pirineu, al país, a la població 
local i als visitants. Els seus excepcionals valors naturals i 
culturals són ben coneguts i apreciats i no cal repetir-los. Per 
a  la població local, el Parc Nacional és un signe d’identitat de 
primera magnitud; representa entorn de 350 llocs de treball 
a més d’un valor anual afegit superior als 13 milions d’euros, 
segons un estudi que ha fet públic enguany (2015) l’Institut 
Cerdà. Ara bé, per als visitants, el Parc Nacional ofereix un 
ventall d’experiències i vivències, moltes intangibles, enor-
mement importants. Permeteu que les examini per mostrar-
ne el valor i explicar, així,  perquè solen ser les que deixen 
una empremta més forta a la vida i les que empenyen a anar 
i a tornar a muntanya. 
Què hi anem a cercar, de fet, en espais d’alta muntanya natu-
rals solitaris, bells, remots i majestuosos com els d’aquest Parc 
Nacional? Les respostes més conegudes, com ara el gaudi, 
l’esplai, el benestar,... són òbvies, però quan tenim present 
l’esforç, i el sacrifici que sovint demanen les ascensions, o 
quan s’hi ve en ple hivern, sabent que caldrà afrontar situacions 
dures, les respostes solen apuntar cap a uns interessos més 
profunds. Moltes persones afirmen que hi van per conèixer-se 
millor, per superar-se interiorment, o per viure o experimentar la 
unió amb la Natura, amb la seva harmonia, bellesa i la grandesa 
majestuosa.  I per què és tan important això? 
En una societat que viu cada vegada més concentrada en 
ambients urbans i artificialitzats, restablir un contacte pro-
fund amb la Natura resulta, de fet, una necessitat vital, no 
només física, sinó també anímica i espiritual, perquè ella ens 
ensenya el lloc que tenim dins del cosmos, la nostra fragilitat 
i la dependència que tenim envers innombrables elements i 
éssers vivents, sense els quals no podríem subsistir, és a dir, 
ens torna humils. 
Quan tantes persones es veuen obligades a viure en entorns 
urbans trivials o mediocres, a voltes lletjos, la bellesa ines-
gotable i sempre renovada de la natura ens sorprèn, vivifica 
i entusiasma. En una societat cada cop més avorrida de 
mentida i falsedat, la Natura ofereix un llenguatge autèn-
tic, verídic, durable i irrefutable. Per més que se la vulgui 
enganyar, ella sempre diu la veritat. I per més que els costi 
acceptar-ho als tecnòcrates, és ella la que té i tindrà sempre 
la darrera paraula.
A l’alta muntanya hi ha llocs privilegiats per gaudir de la 

calma i la serenitat dels ritmes serens de la Natura, aliens a 
inquietuds, angoixes i vel·leïtats -magnífics antídots contra 
la pressa i l’estrès. Ofereix als qui hi van amb calma la pos-
sibilitat de reconnectar amb si mateixos, i recuperar els bio-
ritmes propis, que les màquines tendeixen a devorar, si ens 
atrevim a desar-les.  En  contextos plens de sorolls –externs 
i interns– la Natura ens ofereix un “silenci” exterior –farcit 
de cants, sons i remors– que ens ajuda a retrobar el nostre 
silenci interior, regenerador, del qual flueixen la creativitat 
i el benestar autèntics.  I encara, davant de les allaus de 
notícies negatives i inconnexes que rebem tot sovint, els 
espais naturals ens ofereixen una coral polifònica de missat-
ges positius, unificats, harmònics, coherents, ... que des de 
sempre han ensenyat saviesa als qui tenen ulls per veure i 
orelles per escoltar, a vegades la gent més senzilla, com són 
el pastor o el camperol. En ambients on regna la covardia, 
l’opressió i la injustícia, la Natura ofereix exemples admira-
bles d’ordre, equilibri i cooperació, cosa que no exclou, de 
vegades, algunes reaccions (“càstigs”) fulminants. En una 
societat que pateix cada vegada més depressions i angoi-
xes, la Natura ofereix salut mental a mans plenes, si hom 
s’atreveix a obrir-se, sincerament, en llocs benèfics i durant 
el temps necessari, fet vinculat al desenvolupament de terà-
pies naturals. Davant de la dispersió, la tristesa i la infelicitat, 
la Natura ens ofereix estímuls benèfics per desenvolupar 
l’atenció plena, la concentració serena, el goig íntim de 
redescobrir una felicitat més simple, autèntica i duradora. 
Per tant, per reconnectar en profunditat amb la Natura 
no cal fer discursos adreçats a la intel·ligència analítica o 
discursiva, sinó donar preferència al centre de la persona, 
mitjançant propostes que apel·lin a la seva dimensió interior: 
la creativitat, la consciència crítica, l’autodeterminació, el 
sentit de les pròpies possibilitats, la receptivitat, l’equilibri 
intern, la capacitat de sacrifici altruista, i la vivència plena 
del moment present. La conseqüència pràctica més impor-
tant d’aquestes reflexions és que, perquè tinguin èxit les 
propostes que volen ajudar a connectar en profunditat amb 
la Natura en parcs com aquest, han de compartir els seus 
valors, és dir, ser autèntiques, verídiques, valentes, belles, 
saludables, regeneradores, justes, creatives, harmòniques, 
vinculades amb el territori i amb la seva gent, sobretot amb 
aquelles persones, organitzacions o empreses que han optat 
per viure d’acord amb aquests valors.

El valor dels beneficis intangibles del Parc i 
una proposta per desenvolupar-los
Josep Maria Mallarach Unió Internacional per a la Conservació de la Natura - Comissió Mundial d’Àrees Protegides
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el portarró
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Neu  
Meteor Precipitació de cristalls de gel, agrupats en estructures arborescents, provinents de la congelació del vapor d’aigua, 
que cauen a terra en forma de volves blanques. 
Expressió Blanc com la neu. Caminar sobre la neu. Any de neu. / Arxiu del Parc



Entre els milers i milers de visitants que gaudeixen de les 
belleses naturals del Parc i dels Pirineus, no és estrany escol-
tar, any rere any, una expressió tan clara com l’aigua dels seus 
estanys: és un Parc de pel·lícula!

Les muntanyes que s’enlairen fins més enllà dels tres mil metres d’altitud; els boscos madurs 
que s’estenen, principalment, per les obagues de les valls; els rius, els barrancs, les casca-
des, els estanys i les zones humides que serpentegen el territori, i centenars i centenars 
d’espècies animals i vegetals que lluiten per la seua supervivència en els ecosistemes pre-
sents... generen un conjunt d’imatges, de sons o d’emocions que recorden sovint les imatges 
de paisatges inoblidables de pel·lícules també inoblidables.
Amb aquest esperit, ens vam posar en contacte amb alguns dels col·laboradors d’aquest 
número especial del Portarró i els vam proposar un repte: escriure sobre les seves disciplines 
específiques, però sota un títol proposat per nosaltres, a partir de pel·lícules estrenades l’any 
de la declaració del Parc Nacional. Com que l’objectiu no era fàcil, vam acabar relativitzant 
l’any 1955 i vam incloure altres pel·lícules de l’època. La resposta ha estat magnífica! Moltes 
gràcies a totes i tots, per prendre part en aquesta juguesca didàctica que pretén, un cop més, 
apropar als nostres lectores i lectors, de la manera més amena possible, els estudis científics 
que es vénen fent, des de fa molts anys, al nostre Parc i que passen desapercebuts a una 
gran part dels habitants de les comarques i pobles de la zona d’influència del Parc.
Us deixem, doncs, davant d’una gran pel·lícula: la recerca científica als Pirineus, on els direc-
tors, actors i actrius ens explicaran a través de les paraules, de les imatges i de les emocions, 
un territori geogràfic que, ningú ho hauria de dubtar, està conformat pels paisatges més esti-
mats de la nostra vida.

Un Parc de pel·lícula!
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El mateix any que es va estrenar La nit del caçador, el 
general Franco declarava l’espai comprès per les capçaleres 
dels rius Escrita i Sant Nicolau com a parc nacional, d’acord 
amb la llei vigent del 1916. El Parc Nacional d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici, el cinquè parc espanyol, es creava 
l’any després dels del Teide i la Caldera de Taburiente, amb-
dós a les illes Canàries.
Si atenem als espais seleccionats com a àrees protegides en 
el primer mig segle de legislació conservacionista, les zones 
de l’alta muntanya de clima atlàntic i morfologia glaciar, 
junt amb les macaronèsiques d’origen volcànic, semblarien 
condensar els valors més preuats de la natura i mereixerien, 
d’acord amb això, la més alta protecció. La creació d’aquest 
parc català, en tot cas, no va respondre a cap criteri rigorós 
de planificació: el mateix comissari de Caça, Pesca i Parcs 
Nacionals, de qui passaria a dependre l’administració del nou 
espai protegit, en va tenir notícia a través del BOE.
Paradoxalment, el Parc es declarava als mateixos anys que 
van inaugurar-se fins a sis centrals hidroelèctriques als ter-
mes d’Espot i la Vall de Boí. De fet, entre el 1953 i el 1959 
van posar-se en funcionament un total de dinou centrals a 
les conques de la Noguera Pallaresa, la Noguera Ribagorçana 
i la Garona, reprenent el desplegament que ja havia tingut 
aquesta indústria a la segona dècada del segle passat i que 
va comportar una modificació important dels estanys de la 
capçalera de la vall Fosca.
Amb aquestes construccions, la zona del Parc culminava 
l’alteració més significativa de què havien estat objecte 
històricament els seus sistemes naturals. Fins llavors, els 

aprofitaments locals havien afectat els boscos i les prade-
ries, condicionant la seva dinàmica i contribuint a la creació 
del paisatge que es volia protegir. Els canvis implantats en 
els cursos fluvials i els dipòsits hidràulics d’aquestes valls 
pirinenques, junt amb els efectes de les mateixes obres (les 
preses i els edificis auxiliars, però també les pistes d’accés, 
les escombreres i els llocs d’extracció de materials), tot i 
estar relativament localitzats, van quedar des d’aleshores 
inscrits en el territori.
El turisme, el nou aprofitament que inaugurava la declaració 
del Parc, va trigar encara algunes dècades a adquirir unes 
proporcions massives i convertir-se en un factor important 
d’atracció i d’activitat per a les comarques de l’Alt Pirineu. 
Encara a finals dels setanta, la visita a les parts més eleva-
des i inaccessibles del sector, estava reservada als primers 
estiuejants, alguns pescadors i grups d’excursionistes. La 
generalització del cotxe particular i les vacances convertiran 
el Parc Nacional en un destí destacat tant per a visitants 
nacionals com per a un nombre considerable de turistes 
d’altres països.
Des de la perspectiva social i cultural de l’Antropologia, les 
àrees protegides han esdevingut en els últims quinze anys un 
objecte d’estudi d’un interès creixent en molts països. Encara 
que solem associar aquestes àrees a la competència dels 
geòlegs i els biòlegs perquè contenen elements i sistemes 
de la natura que considerem d’un especial interès (en raó de 
la seva especificitat, fragilitat, raresa o d’altres criteris), són 
quelcom més que espais naturals: són figures de gestió, des-
tinades a donar continuïtat a certs processos de la dinàmica 

Els parcs i les àrees protegides 
des de l’Antropologia Social

La nit del caçador

[El desplegament que ha tin-
gut el Parc Nacional des de la 
seva declaració ara fa seixan-
ta anys posa en evidència el 
protagonisme que han anat 
adquirint tots els actors socials 
que hi estan implicats.]

Oriol Beltran Universitat de Barcelona i Ismael Vaccaro McGill University
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ambiental i a limitar els efectes de les pertorbacions antròpi-
ques que els amenacen, però entitats que tenen, en última 
instància, una naturalesa administrativa i política.
Per què han esdevingut un tema d’indagació destacat per 
a les ciències socials? Les àrees protegides esdevenen, en 
primer lloc, una construcció històrica. Tot i que ha merescut 
una crítica que ha afavorit la seva revisió, el model de la con-
servació moderna neix a l’últim quart del segle XIX a Nord-
amèrica i es generalitza arreu del món a partir d’aquest refe-
rent. Avui hem après a identificar d’altres fórmules de gestió 
establertes per part de grups locals que han tingut en el curs 
del temps un efecte també beneficiós per als sistemes natu-
rals. En tot cas, la conservació moderna, que s’estén en el 
marc de determinades circumstàncies històriques, respon a 
uns paràmetres particulars: l’acció de l’Estat, el recolzament 
del coneixement científic, la preocupació social pel medi 
ambient i el desenvolupament d’una economia terciària asso-
ciada al lleure i el turisme.
Alhora, els parcs i les reserves designen com a llocs d’interès 
uns espais específics d’acord amb certs criteris de valoració. 
Malgrat que la legislació estableix modernament arguments 
que són contrastables des d’un punt de vista científic (i que 
han incorporat d’una manera recent els aspectes socials, fins 
i tot els immaterials, entre els valors a considerar), les raons 
culturals segueixen tenint un pes destacat en la identificació 
de la naturalitat i de la natura mateixa. La incorporació tarda-
na de certs ecosistemes en el programa de la conservació o 
la gran representació que hi tenen els paisatges més exòtics 
i els aparentment menys alterats (que en el context europeu 

associem sovint amb els de característiques alpines) indi-
quen la importància d’aquesta mena de raons. De fet, les 
preferències dels visitants reflecteixen també el pes dels 
factors culturals en la definició de la natura.
Hi ha, en tot cas, un darrer aspecte que justifica encara més 
l’interès dels espais protegits pels científics socials. Els parcs 
i les reserves s’estenen damunt de territoris que tenen ins-
crita l’empremta dels usos humans en els seus paisatges (i 
no sobre uns espais buits i virginals) i contemporàniament 
han esdevingut alhora llocs on s’hi concentra una gran acti-
vitat social. Els visitants, els tècnics, la població local, les 
empreses de serveis i els responsables de l’administració 
pública, constitueixen uns actors tan importants com ho són 
també (evidentment) els sistemes naturals, amb els seus 
components i les seves dinàmiques.
El desplegament que ha tingut el Parc Nacional des de la 
seva declaració ara fa seixanta anys posa en evidència el 
protagonisme que han anat adquirint tots els actors socials 
que hi estan implicats. A diferència del conte que narra 
d’una manera magistral l’única pel·lícula que va dirigir el 
cèlebre actor Charles Laughton, allò que ha significat i 
representa avui aquest espai protegit no pot reduir-se a 
un judici entre el bé i el mal, simplificador i maniqueu. Una 
perspectiva més comprensiva de les relacions humanes 
que hi ha inscrites en el territori del Parc i que segueixen 
desplegant-s’hi com a espai social que és, està contribuint, 
sense cap mena de dubte, que aquest pugui respondre 
cada cop millor als reptes que plantegen avui els objectius 
de la conservació.

Camí de Suar (Ribera de l’Escrita) / Oriol Beltran i Ismael Vaccaro 
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L’Edèn és aquell paradís que segons l’Antic Testament era 
ple d’arbres agradables de mirar i bons per menjar, entre els 
quals n’hi havia dos d’especials: l’arbre de la vida i l’arbre 
del bé i del mal. El Parc, però, com els protagonistes de 
la pel·lícula d’Elia Kazan, sembla que es troba ben lluny 
d’aquell Edèn. Les plantes del Parc han de fer front a tot 
d’inclemències meteorològiques que no ocorren al paradís. 
L’edèn de les plantes –temperatures altes i abundància 
d’aigua tot l’any– és sens dubte a la zona tropical humida. 
Les condicions dures de l’alta muntanya, en canvi, les han 
obligat a desenvolupar estratègies d’adaptació i de supervi-
vència molt vistoses, que sovint ens passen desapercebu-
des, de tan usuals com són. 
Avui, des de l’est de l’Edèn, volem fer un tast de la diversitat 
funcional i morfològica que mostren les plantes del nostre 
territori a través de les estacions, aconseguida al llarg de 
mil·lennis de competència i lluita pel millor lloc, de migra-
cions i d’extincions... trobant el seu paradís fugaç, entre 
primavera i estiu.
La situació del Parc, al bell mig dels Pirineus i quasi entera-
ment inclòs a l’alta muntanya, fa que l’hivern hi sigui l’estació 
menys propícia per a les plantes. Les baixes temperatures i la 
neu  impedeixen el seu creixement i les mantenen en estat 
de repòs forçat. Per això al Parc no hi ha ni l’arbre del bé i del 
mal, ni l’arbre de la vida... ni magnòlies, ni llorers... Només el 
grèvol (Ilex aquifolium), considerat una mena de relíquia que 
persisteix a moltes muntanyes europees, recorda amb les 
fulles verdes i lluents i els fruits vermells madurs en ple hivern 
altres èpoques de clima més benigne que l’actual. 
Però una ullada al paisatge de gener ens mostra un món 
cobert de neu, on destaca el verd fosc dels boscos de coní-

feres, que mantenen el fullatge gràcies a una bona adapta-
ció fisiològica contra el fred. L’avet (Abies alba), el pi negre 
(Pinus uncinata), el pi roig (Pinus sylvestris) tenen les fulles 
protegides per una gruixuda capa de ceres que protegeix 
de l’abrasió dels cristalls de neu i de la sequera. La majoria 
d’arbres han perdut les fulles a la tardor, i protegeixen els 
borrons amb una mena d’escates molt juntes i recobertes 
també per ceres. Només algunes mates i arbusts aconse-
gueixen mantenir les fulles durant l’hivern. És el cas del 
boix, que s’enrojola amb el fred o la secada, o la boixerola 
(Arctostaphylos uva-ursi), que aguanta ben verda fins i tot en 
roquissars exposats. Però quasi totes les herbes fan com 
si no hi fossin: perden fulles i brots mentre mantenen rels i 
soques amagades sota terra o sota la neu.
A finals d’hivern, els dies més llargs i de vegades prou 
calents activen les herbes més primerenques, que creixen 
de pressa gràcies a les reserves emmagatzemades en bulbs 
i rizomes. La primera a florir (ho pot fer el mes de febrer) és 
Galanthus nivalis, molt rar al Parc, i una mica més tard ho fan 
el safrà dels prats (Crocus vernus) o el narcisos (Narcissus 
pseudonarcissus). Fins i tot salenques i avellaners floreixen, 
encara sense fulles.
La primavera, cada cop amb més hores de llum i amb tem-
peratures més altes, va activant inexorablement la vegeta-
ció, especialment en els indrets més baixos. Cap a l’abril, 
tot i que  algunes nits encara pot gelar, els prats verdegen, 
de vegades ben plens de flors de xicoies o de grandalles 
(Narcissus poeticus). Mentrestant, res ha canviat per la zona 
dels cims... No és fins al juny, quan la neu marxa de pressa, 
que totes les plantes s’apressen a treure fulles i a florir; no hi 
ha gaire temps per fer la feina –donar fruits i llavors– abans 

A l’est de l’Edèn

Prat en plena floració / EC-JMN

[Només algunes mates i arbusts acon-
segueixen mantenir les fulles durant 
l’hivern. És el cas del boix, que s’en-
rojola amb el fred o la secada...]

E. Carrillo & Josep Maria Ninot Grup de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació. Universitat de Barcelona
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que torni el fred. Ara és quan els nerets (Rhododendron 
ferrugineum) cobreixen els obacs de flor rosada, tant dins 
com fora del bosc de pi negre.
Al juliol una munió de flors de muntanya omplen de color 
els pastius, cada cop més verds. Se succeeixen les unes 
a les altres dia rere dia fins ben entrat l’estiu, però també 
s’aglomeren i encavallen, tenen pressa per sortir. Ara les 
prímules (Primula integrifolia), de grans flors rosades; 
ara els ranuncles (Ranunculus pyrenaeus), que omple les 
congestes de flors blanques sobre l’herba encara morta, o 
les gencianes blaves (Gentiana alpina, G. verna)... i timo-
nets, clavellines, campanetes, saxífragues... impossible 
anomenar-les totes. I al mateix temps, ja hi ha plantes que 
semblen desaparèixer. Les que a l’abril florien als boscs 
i als roquissers ara es veuen pansides, quasi seques. 
S’han apressat a fer nous bulbs o rizomes, o a escampar 
llavors, quan tenien menys competència i ara esperen ja la 
següent primavera. 
A l’alta muntanya l’agost ja marca tardor. El dia és més curt, 
alguna calorada ha fet  que els prats es comencin a veure 
secs i els boscos s’omplen de nabius i de gerds . El verd es 

manté a les barrancades, fonts i altres llocs humits, on enca-
ra hi ha floracions tardanes (Saxifraga aizoides, Parnassia 
palustris, Swertia perennis, Succisa pratensis...). En alguns 
prats hi esclaten les flors de Merendera montana, que indica 
als pastors que ja ha arribat l’hora d’escurçar la jornada.
Entre setembre i octubre, al costat d’alguna flor tardana 
com la del safrà de muntanya, Crocus nudiflorus, el que més 
es veu són fruits. N’hi ha de molt cridaners, com els ver-
mells del besurt (Sorbus aucuparia) o dels grosellers (Ribes 
alpinum), els morats de les nabineres, o els negres de les 
barses. Moltes altres espècies fan fruits secs, siguin de 
bona mida (com l’avellaner o la noguera) siguin ben menu-
dets (com els bedolls o com moltes herbes i mates). Totes 
les plantes malden per dispersar-se abans que arribi el fred. 
Les condicions paradisíaques de l’estiu s’han esfumat. La 
temperatura ha baixat massa, l’aire i el terra es refreden, el 
dia és molt curt (i ho serà més)... el funcionament es rellen-
teix i el creixement s’atura. Potser sí, que som ben lluny 
d’aquell Edèn, però... ¿oi que és ben apassionant la pel·lícula 
apressada, a cops una mica esbojarrada, que protagonitzen 
aquestes plantes perseguint el seu paradís fugisser?

Fruits de gavarnera a l’estany de Llebreta / EC-JMN



2 0  ·  e l  p o r t a r r ó  ·  r e v i s t a  d e l  p a r c  n a c i o n a l  d ’ a i g ü e s t o r t e s  i  e s t a n y  d e  s a n t  m a u r i c i

Certament, el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici no ha sigut mai una terra de faraons. Si més no, en 
sentit literal. S’emplaça prou lluny d’Egipte, a l’altra banda de 
la Mediterrània. Entre les seves muntanyes, estanys i valls 
no hi ha viscut cap faraó ni, segurament, cap altre personat-
ge de rang monàrquic o imperial amb un poder similar terri-
torial i sobre tantes persones. Fins fa pocs anys, la pràctica 
totalitat dels arqueòlegs ens hauria argumentat que entre el 
Parc Nacional i i la pel·lícula Terra de faraons no hi havia cap 
punt de contacte excepte el fet que un es va fundar l’any 
1955 i l’altra va trepitjar la pantalla gran també l’any 1955. 
Ara, en canvi, ho matisaríem. No parlaríem de faraons, però 
sí que diríem que el Parc Nacional d’Aigüestortes és un espai 
amb un patrimoni arqueològic molt interessant, amb un 
gran potencial per a parlar-nos de com vivien les poblacions 
passades i, en certa mesura, que encara resta pendent de 
conèixer en profunditat. 

Més de 300 jaciments arqueològics
Els darrers 11 anys el Parc ha sigut objecte d’una intensa 
recerca arqueològica. Una recerca que els primers anys, 
especialment quan va començar el 2004, va haver de 
trencar la imatge preconcebuda que a l’alta muntanya la 

presència humana havia sigut molt episòdica, com a mínim 
fins a l’arribada dels grans ramats transhumants d’època 
moderna i contemporània. En una primera fase, les inves-
tigacions es van centrar a mirar de refutar aquest mite. 
És a dir, a avaluar si la manca de vestigis arqueològics 
enregistrats al Parc i, en general, a la resta de zones d’alta 
muntanya peninsulars, era conseqüència d’una situació 
històrica real (un poblament absent o molt poc dens). O si, 
per contra, aquest buit de dades responia a un dèficit de la 
pròpia recerca, que tradicionalment ha dedicat poca atenció 
a les àrees de muntanya. 
Per resoldre aquesta pregunta es van dissenyar diverses 
campanyes de prospecció arqueològica. Concretament fins 
ara se n’han fet 8. Han consistit a pentinar la superfície amb 
la finalitat d’identificar i enregistrar vestigis arqueològics: 
restes arquitectòniques, indicis d’ocupacions humanes en 
petits abrics, carboneres, art rupestre, objectes arqueolò-
gics, enterraments, etc. Progressivament han anat cobrint la 
majoria de l’extensió del Parc Nacional, revisant els diferents 
tipus de terreny i excloent només aquells on no es pot acce-
dir sense escalar i allà on la visibilitat del sòl és molt baixa per 
l’existència d’un sotabosc molt espès de matollar.
El resultat d’aquests actuacions ha sigut espectacular. A 

Terra de faraons
Ermengol Gassiot, David Garcia, David Rodríguez, Ignacio Clemente, Laura Obea, Manuel Quesada, 
Niccolò Mazzucco Universitat Autònoma de Barcelona

Ribera de Llacs / Jordi Vicente
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data d’avui s’han documentat 346 jaciments arqueològics 
distribuïts per totes les conques del Parc i de la seva àrea 
perifèrica. Majoritàriament consisteixen en restes arqui-
tectòniques, si bé la seva morfologia varia molt: des d’un 
mur o una cabana aïllada fins a un gran conjunt de tancats 
i cabanes adossats els uns als altres. Això no obstant, prop 
d’un terç dels jaciments són d’altres tipus: abrics i petites 
cavitats amb traces d’haver sigut refugis en el passat, alguna 
rasa minera, forns i carboneres, panells de gravats, túmuls 
de pedres, troballes de recipients ceràmics, d’eines lítiques, 
etc. En definitiva, una àmplia gama de restes que, segons 
l’estat actual de les investigacions, semblen vincular-se prin-
cipalment a activitats ramaderes. Per tant, la primera qüestió 
ja la tenim resolta.

9.000 anys d’història
Les restes arqueològiques són vestigis de la vida humana 
en el passat. Una vida que va tenir lloc en èpoques dife-
rents i que va anar canviant al llarg del temps. Per aquesta 
raó, a banda de trobar els vestigis, és important poder-los 
vincular a una cronologia i situar-los dins la història. Les 
restes del Parc Nacional s’han datat, principalment, pel 
mètode del Carboni 14. Fins ara se n’han fet 72 d’un total 
de 38 jaciments diferents. Moltes provenen de petites 
cates realitzades amb la finalitat d’obtenir mostres per datar 
el jaciment. D’altres, s’han obtingut a jaciments que s’han 
excavat de manera més àmplia, com ara l’Abric de l’estany 
de la Coveta I, la cova del Sardo i, més recentment, l’Abric 
de les Obagues de Ratera.
Aquest programa de datacions ha permès constatar que la 
presència humana al Parc Nacional és molt antiga. L’ocupació 
més antiga de l’Abric de l’estany de la Coveta I té entre 
9.000 i 8.500 anys d’antiguitat i la de la cova del Sardo uns 
7.500 anys. A partir d’aquí, hi ha ocupacions que cobreixen 
pràcticament tot el Neolític (entre fa 7.500 i 4.500 anys) a 

diferents jaciments. A l’edat del bronze i l’edat del ferro 
(entre fa uns 4.000 i 2.300 anys) hi ha una certa escassetat 
de jaciments datats, fet que sembla marcar un canvi en els 
patrons d’assentament. No obstant això, aquest fenomen 
contrasta amb la localització de fins a 5 dipòsits de recipients 
ceràmics de l’edat del bronze. A partir de fa 2.300 anys pro-
gressivament i fins a l’època contemporània es va incremen-
tant la quantitat de jaciments datats, especialment a partir de 
les darreries d’època romana (els segles IV i V). 
La datació dels jaciments també ens permet avaluar els 
canvis a les formes de vida de les poblacions que van habi-
tar, com a mínim durant certa època de l’any, els paratges 
del Parc Nacional. Per exemple, il·lustren com la gestió 
dels ramats va anar canviant. Una bona mostra en són les 
transformacions que han experimentat els assentaments 
vinculats a l’estabulació de bestiar. A finals d’època romana 
i durant la primera meitat de l’edat mitjana es va estendre 
un tipus de jaciment conformat per una elevada quantitat de 
tancats de dimensions petites i mitjanes i de cabanes, indica-
tiu de la coexistència en un mateix nucli de diversos ramats 
nítidament diferenciats i persones que els guardaven separa-
dament. A partir del s. XIII / XIV aquest patró desapareix, de 
tal manera que al s. XVIII i XIX ens trobem amb ramats únics, 
que podien agrupar bestiar de diversos propietaris, guardats 
per una única partida de pastors. En definitiva, l’organització 
tècnica de la ramaderia i possiblement també les relacions 
socials entorn d’aquesta activitat van canviar. 
El Parc Nacional mai no ha sigut una terra de faraons, però 
sí que fa més de 9.000 anys que ha sigut una terra també 
de persones. De persones que van anar utilitzant l’espai per 
resoldre les seves necessitats. I en fer-ho, també el van 
modelar i transformar fins a la forma que ens presenta avui 
en dia. L’arqueologia, junt amb d’altres disciplines, és una 
bona eina per anar donant nitidesa a una història que encara 
ara ens és molt borrosa.

[El Parc Nacional mai ha sigut una 
terra de faraons, però si que fa més 
de 9.000 anys que ha sigut una terra 
també de persones.]

Petròglifs / Ermengol Gassiot (UAB)
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Si fem un cop d’ull a aquests 60 anys del Parc Nacional, 
segurament estarem d’acord que vivim un moment de 
màxima afluència de gent a la muntanya i especialment als 
Pirineus. Presència de molts turistes atrets pel paisatge i la 
cultura muntanyenca, generalització de la pràctica excursio-
nista al públic en general i celebració d’un gran nombre de 
competicions esportives a tots els nivells, han convertit la 
meteorologia de muntanya en un element clau a tenir pre-
sent per garantir la seguretat  i el gaudi de tothom que des-
envolupi activitats a l’aire lliure. Es fa més necessari, doncs, 
avançar en el coneixement de la interacció entre l’atmosfera 
i les muntanyes. 
Així, per exemple, la millora vertiginosa de la capacitat de 
càlcul dels ordinadors ha permès un gran salt en la facilitat 
dels models meteorològics per resoldre amb més detall els 
processos físics de l’atmosfera. Aquest  fet és especialment 
valuós a les zones de muntanya on el factor geogràfic hi és 
clau (latitud, continentalitat, altitud/topografia, podeu veure 
El Portarró 33 [1]). I és que a dia d’avui les prediccions 
meteorològiques a sectors com els Pirineus poden avançar  
el comportament de la precipitació, la nuvolositat, el vent o 
la temperatura amb detall de pocs quilòmetres i amb alta 
probabilitat d’encert, ajudant a garantir l’èxit de les nostres 
activitats de muntanya, de lleure o professionals, i tant a 
l’hivern com a l’estiu.

Aquesta millora en els models també ha donat peu a l’estudi 
amb detall d’episodis del passat. Exemples en són des de 
comprendre situacions extremes com les pluges intenses 
i  inundacions del 1982 [2] fins a aprofundir en perquè dies 
similars en la seva configuració isobàrica provoquin res-
postes meteorològiques molt diferents sobre la serralada 
pirinenca [3][4]. 

Figura: A l’esquerra, gràfic que mostra l’increment de la 
temperatura quantificat pel projecte OPCC-POCTEFA per 
als Pirineus. A la dreta, exemple d’un mapa meteorològic 
de vent a 9.000 metres d’alçada sobre Europa. En algunes 
situacions hivernals de vent del nord, la presència de vents 
forts en alçada (la corrent en jet, el cuc de colors al mapa) 
curiosament pot determinar que les nevades saltin extensa-
ment al vessant sud pirinenc.

Rebel sense causa
Pere Esteban i Aleix Serra Servei Meteorològic de Catalunya

Amenaça de tronada (Ribera de Caldes) / Arxiu del Parc
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La monitorització de les zones de muntanya és un altre àmbit 
que ha avançat de forma molt rellevant els darrers anys. 
Tenim l’exemple de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques 
Automàtiques (XEMA), gestionada pel Servei Meteorològic 
de Catalunya[5]. Es tracta de 179 estacions amb sèries de 
fins a 26 anys de dades. Actualment, hi ha 12 estacions 
de la XEMA situades en zones d’alta muntanya, entre els 
2.000 i els 2.500 m d’altitud que, d’entre moltes variables, 
també mesuren el gruix de neu. D’aquestes, les més 
representatives del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici són Lac Redon (2.247 m, la Val d’Aran), 
Boí (2.535 m, l’Alta Ribagorça), Espot (2.519 m, el Pallars 
Sobirà) i Bonaigua (2.266 m, el Pallars Sobirà). Aquestes 
dades contínues en el temps, denses en l’espai, i sobretot, 
d’alta qualitat, són un tresor per millorar el coneixement de la 
meteorologia pirinenca, però també per a comprendre millor 
la seva biogeografia, la geomorfologia, la seva hidrologia, etc. 
Les dades meteorològiques de qualitat són una base molt 
sòlida per a la recerca mediambiental.
L’estudi del canvi climàtic, el tercer i darrer àmbit que volíem 
tractar, també s’alimenta de les observacions meteorològi-
ques per identificar quant ha canviat el clima recent per causa 
de l’activitat humana. Analitzar les dades meteorològiques 
dels observatoris que fa més anys que mesuren als Pirineus 
ha estat precisament la raó central d’un projecte transfronterer 
(Catalunya, Aragó, Andorra, França) que va finalitzar el 2014. 
Parlem del projecte OPCC-POCTEFA, on a través de les tèc-
niques més actuals del que s’anomena “homogeneïtzació de 
sèries”, s’han detectat de forma acurada les tendències des 

de mitjans segle XX en temperatura i precipitació als Pirineus, 
quantificant l’escalfament que està patint la serralada i el canvi 
en el comportament de la precipitació. Per a més detalls teniu 
els resultats en l’informe final del projecte[6].
En aquest escrit us hem parlat breument de tres àmbits de 
la meteorologia i la climatologia de muntanya centrada en 
els Pirineus que han avançat indiscutiblement les darreres 
dècades. Us adjuntem referències a la xarxa per ampliar la 
informació dels punts tractats. Però tot i l’avanç significatiu 
a casa nostra, queda molt camí per recórrer, i es que la 
meteorologia pirinenca continua sent un rebel del qual ja en 
coneixem força causes, però no totes. Animem doncs tots 
els agents implicats, entre ells els mateixos Parcs Nacionals, 
a continuar recolzant intensament els estudis i la recerca per 
entendre cada dia millor com es comporta l’atmosfera a les 
zones de muntanya. Se’ns dubte és una inversió amb benefi-
cis ambientals (ajuda a un millor coneixement i protecció del 
medi) i social (millora la seguretat dels qui visiten o treballen 
a la muntanya).

Referències per ampliar informació a la xarxa:
[1] http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/aiguestortes 
[2] http://issuu.com/institut_estudis_andorrans/docs/revis-
ta_cenma_7
[3]http://www.igc.cat/web/files/2011_igc_cga_smc_jortec4.pdf
[4]http://www.tdx.cat/handle/10803/285202
[5] http://www.meteo.cat/observacions/xema
[6] http://www.opcc-ctp.org/images/images_2014/actions/
Memoria_final_CLIMA_OPCC.pdf

[La millora vertiginosa de la capacitat de càlcul 
dels ordinadors ha permès un gran salt en la faci-
litat dels models meteorològics per resoldre amb 
més detall els processos físics de l’atmosfera.]

Hivern a la vall de Ratera / Arxiu del Parc
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Un aire gelat ens colpeja la cara amb violència. La petita brisa 
primaveral que bufava a la vall s’ha convertit ací dalt en un 
fort vent que quasi ens fa perdre l’equilibri en posar el peu a 
la cresta, on els  rocs esmicolats, entre els quals s’arreceren 
minúscules plantes, donen al paisatge un aspecte de deso-
lació i solitud que ens fa sentir una mica incòmodes. Amb 
el cap a terra, envestim literalment els darrers metres de 
la pujada, seguint un petit camí que s’aboca sobre la timba. 
De sobte només el cel i prou. Una ombra i un suau  fregadís 
d’ales al vent ens donen la benvinguda; un voltor sorprès per 
la nostra presència ha aixecat el vol i s’allunya cap  els estim-
balls de la Roca Blanca. S’ha acabat, ja hi som!  
El Tésol, 2.700 metres. Vèrtex geodèsic amb el típic cilindre 
d’estètica més que dubtosa i un pedrís fet amb ciment amb 
una inscripció. “Instituto Geográfico Nacional. Vértice geodé-
sico. La destrucción de esta señal está  penada por la ley”. La 
veritat és que malgrat l’intrusisme d’aquest “monument” a la 
geografia no se’ns havia acudit de fer-lo malbé, però pel que 
sembla  no tothom deu pensar el mateix. De fet, el pedrís 
que suporta el vèrtex ens va la mar de bé, ja que de seguit 
pren les funcions d’un seient improvisat i molt “legal”.
El Tésol no és un cim que es pugui qualificar d’important dins 
de la serralada pirinenca. D’alçada modesta, no forma part 
de l’agenda dels col·leccionistes de tres mils, tampoc no és 
un punt de trobada d’arriscats cercadors de sensacions adre-
nalíniques; però és el cim dels aneuencs. La seva presència 
domina la vall, i la seva forma inclinada recorda la gran 
capçalera d’un llit immens  que és el pla d’Esterri d’Àneu. 
Sota les seves inclinades pales i canals, petites comes de 
verdes pastures segueixen sent aprofitades a l’estiu pels 
ramaders des de temps immemorials, mentre que a l’hivern 

la neu embolcalla el paisatge ; llavors la muntanya  mostra la 
seva cara més severa. Ai les traïdores neus del Tésol!, que 
s’enduen els anhels jovenívols en un sospir!
Asseguts, i amb els batecs del cor més assossegats, mirem 
admirats el paisatge que ens envolta. Als nostres peus 
Esterri, Son, Escalarre… pobles amb història; una història 
que té com a fita èpica la fi del domini del Castell de València 
per part del darrer comte del Pallars,Hug Roger III, el noble 
rebel, un senyor entre muntanyes, un personatge controver-
tit; defensor de les llibertats per a uns, darrer vestigi de les 
arbitrarietats  de l’època feudal per a uns altres. Sigui com 
vulgui, la caiguda del castell en mans de les tropes reials, 
comandades pel duc de Cardona, va ser després d’un setge 
ferotge. Aquesta batalla comandada amb valentia fins al 
darrer moment per l’esposa del comte rebel, Caterina Albert, 
ha esdevingut un relat èpic on es barregen la història i la 
llegenda d’ aquestes valls. Les venerables ruïnes del castell, 
guardià de la vall i de les seves institucions, ens recorden 
que les llibertats són difícils d’aconseguir, i més encara de 
mantenir en qualsevol  època.  
Obrim les motxilles. Un bon bocí de xorís apareix, i la seva 
flaire s’escampa convidant-nos a fer un mos, que ja toca!
La panoràmica en direcció al nord és magnífica, amb  un veri-
table mar de muntanyes que ens separen de les veïnes terres 
occitanes  En l’horitzó més llunyà destaca poderosament un 
actor principal, el Mont Valier, el senyor del Couserans, la 
muntanya mítica dels nostres veïns occitans, mentre que al 
fons de la vall de la Noguera Pallaresa s’albiren les cases del 
petit  poble d’ Isil, el poble de les falles; una festa ancestral 
que es va repetint any rere any, aliena a les modes turístiques 
poc respectuoses amb el fets culturals.  Ningú en sap ben bé 

Reflexions al cim del Tésol
El món del silenci
Jaume Comas Geòleg

Per a la Magda, amiga del Tésol, amiga per sempre

Panoràmica des del Tésol / Jaume Comas
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els seus orígens, que es perden entre els dels seus primitius 
habitants, segurament pastors i ramaders pels quals el foc 
sagrat era garantia de pau i harmonia amb les muntanyes que 
els envoltaven. 
La  vall, que a Esterri s’eixampla i s’aplana, en la seva part alta 
dibuixa  una corba gegantina que fa que el riu giri en direcció 
oest fins  a l’indret on es troben les seves fonts:  el mític Pla 
de Beret. En aquesta immensa plana diu  la  llegenda que els 
padrins i les padrines dels pobles del seus voltants es reunei-
xen amb les bruixes la nit de cap d’any per fer  balls i altres 
encanteris. Encara recordo la cara i els ulls que posaven els 
nens de casa nostra quan el padrí Joan, amb la seva mirada 
una mica burleta, agafava una escampa feta amb branquetes 
de bedoll i li deia a la seva dona –Au, Maria, arregla’t una mica 
que a bocafoscant anirem cap al pla de Beret a ballar amb les 
bruixes! L’endemà, però, els nens no gosaven preguntar mai 
com havien anat les ballarugues, no fos cas que algun dia 
els vinguessin a buscar les bruixes a ells tot volant amb una 
escombra màgica per endur-se’ls vet a saber on... potser cap 
al cim del Mauberme que s’alça, aranès i orgullós, per sobre 
de les mines de Liat. 
Agafa una mica de formatge o, t’estimes més paté fet a casa?  
Mengem, que així la motxilla pesarà menys de baixada!  
Si el vessant nord és impressionant, quan girem els ulls cap 
a l’oest i el sud l’espectacle supera totes les expectatives. 
Franz Schrader, un dels pioners del pirineisme, geòleg i 
explorador d’un bon sarpat de les muntanyes del Parc, defi-
nia aquest paisatge com un conjunt de “fulles esmolades, 
d’espases, de sabres de fulles tallants disparades al cel”. 
Segurament aquesta definició poètica i geològica, encara no 
superada, defineix d’una manera perfecta  el que s’ofereix a 
la nostra vista. 
Resseguim amb la mirada  les nombroses serres i pics que 
ens envolten. Peguera, Pui de Linya, Bassiero, Subenuix, 
els Encantats, el cor del Parc Nacional es mostra tal com 
és; aspre i esquerp; mineral. Qui diria que entre aquestes 
masses pètries, àrides i verticals s’hi amaguen els estanys, el 
tresor més preuat del Parc. El Negre de Cabanes, sota mateix 
dels nostres peus,  és una petita mostra d’aquestes merave-
lles líquides i geològiques, que atrauen cada any gairebé mig 
milió de persones. 
Vols una mica de secallona o prefereixes seguir menjant 
aquestes barretes insulses. No? Tu t’ho perds!
Geologia en estat pur. Roques de l’infern, originades a 
partir d’antics  magmes ara fa uns 250 milions d’anys han 
conformat un paisatge característic de pics i valls que ens 
sorprenen per les seves formes i per l’harmonia amb què 
es distribueixen. “Le massif dels Encantats” en diuen els 
francesos i és que el Parc té la categoria de massís. Cims 

granítics, plegaments inverossímils i valls profundes ens 
parlen d’uns temps geològics en què les roques del Tésol 
s’estaven formant  sota un antic oceà. Roca i aigua; sembla 
que aquest agermanament és permanent al llarg de la història 
dels Pirineus. Súper continent Pangea, orogènies Varisca i 
Alpina, plaques tectòniques… són noms que els especialis-
tes fan servir per explicar-nos uns processos geològics que 
lentament, molt lentament i lluny de la percepció humana del 
temps i del moviment, ens han dut com a resultat un esce-
nari de muntanyes encantades. 
No fa pas gaire , només 50.000 anys, les glaceres rosegaven 
les entranyes de les valls i les muntanyes. L’ambient era gèlid 
i el gel i la neu eren presents arreu. M’hauria agradat ser lla-
vors al cap del Tésol per veure aquest espectacle natural; qui 
sap si en una futura reencarnació… Penso en l’aniversari de la 
creació del Parc i seixanta anys em semblen infinitament insig-
nificants comparats amb l’edat de les roques que trepitgem. 
L’ésser humà és qui pren ara el protagonisme principal, i els 
canvis ja no es produeixen solament a l’escala geològica. 
Tres o quatre graus d’augment en la temperatura global 
poden provocar canvis ecològics i socioeconòmics globals  
d’incalculables dimensions. Els científics avisen, nosaltres 
anem fent... de pressa, de pressa, no tenim temps per 
reflexionar, creixement econòmic, sempre creixement, de 
pressa, de pressa… 
Al cim del Tésol el silenci ens embolcalla. No és un silen-
ci que aclapara, és un silenci que invita a la introspecció. 
Quin poc valor donem al silenci! Mentre el meu company 
m’explica no sé què sobre els seus plans per a unes vacan-
ces a no sé on, els meus pensaments  retrocedeixen  a la 
infantesa. Silenci… Estic fullejant  un àlbum de cromos d’una 
coneguda marca de xocolata que em va regalar la meva tia 
que tenia una granja a Barcelona  on venia llet a granel i feia 
suïssos a clients als quals agradaven les gormanderies. El 
món del silenci, o el “Mundo del silencio” per ser coherents 
amb l’època; aquest era el nom de  l’àlbum, de tapes dures, 
preciós, quasi un llibre, que encara  guardo. Una veritable joia 
amb unes fotografies inèdites del fons del mar.
Un any abans s’havia estrenat als cinemes de tot el món 
una pel·lícula  documental amb el mateix títol. Els protago-
nistes eren el comandant i oceanògraf francès Jacques Yves 
Cousteau, el seu equip i el petit vaixell Calypso. Per primera 
vegada tothom va poder contemplar  un món desconegut, un 
món amagat sota les aigües, la font de la vida. Per primera 
vegada algú ens va fer veure també la seva extrema fragilitat. 
Aigua i roca, sempre aigua i roca. El cim del Tésol, testimoni 
d’antics oceans, evocador d’alegries i tragèdies; guardià de 
tresors incalculables!  Silenci, silenci….
Au! Agafa la motxilla i marxem, que es fa tard…

[Al cim del Tésol el silenci ens 
embolcalla. No és un silenci que 
aclapara, és un silenci que invita 
a la introspecció. Quin poc valor 
donem al silenci!]

Les neus del Tésol / Jaume Comas
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La biodiversitat desconeguda: els ambients aquàtics d’alta 
muntanya
Els ambients aquàtics són paratges molt integrats en el 
medi natural pirinenc. N’hi ha de ben diversos, però majori-
tàriament els podem agrupar en estanys, rierols i molleres. 
Els estanys tenen aigües fredes i sovint cristal·lines i, com 
molts ambients pirinencs, estan marcats per una forta esta-
cionalitat. Els podem trobar coberts de gel i neu durant la 
meitat de l’any i per tant estan poblats de manera natural 
per un nombre reduït d’espècies, moltes presents només 
en aquests ambients extrems. D’estanys en trobem de 
diferents mides, des dels més profunds que poden arribar 
a un centenar de metres, fins a estanyets i basses que en 
ser molt soms poden arribar a assecar-se durant l’estiu i 
glaçar-se completament a l’hivern.  La mida i la fondària dels 
estanys determinen en gran mesura les espècies i els hàbi-
tats que hi podem trobar. 
Els rierols d’alta muntanya estan fortament diferenciats 
segons l’altitud. Els rierols dels trams més alts tenen forts 
pendents i estan envoltats per roques i prats alpins. Els dels 

trams intermedis -on es troben els característics meandres 
i aiguabarreigs que donen nom al Parc Nacional- es rodegen 
d’avets i pins negres. En canvi, als trams més baixos sol 
haver-hi bosc de ribera constituït per arbres caducifolis. 
La diversitat d’organismes aquàtics -sobretot pel que fa a 
aquells que hi són més característics com ara les larves 
d’insectes- és més elevada als trams intermedis, ja que és 
en aquests trams on trobem una major diversitat d’hàbitats. 
En alguns rierols d’aigües molt fredes i riques en minerals 
dissolts podem trobar-hi una comunitat de plantes i molses 
molt especial i alhora molt escassa al nostre país, amb unes 
molses que acumulen precipitats de carbonat de calci i con-
tribueixen a formar l’anomenada tova calcària.
Malgrat que utilitzem una sola paraula –mollera– per desig-
nar els hàbitats que es desenvolupen sobre sòls xops, de 
fet les molleres engloben un elevat nombre de comunitats 
diferents, caracteritzades per unes espècies i condicionades 
per uns factors ambientals prou diferenciats. Les molleres 
estan molt esteses a l’Àrtic i a les zones boreals, però són 
més escasses cap a les muntanyes alpines. Als Pirineus ocu-

Life LimnoPirineus: conservació 
d’ambients aquàtics d’alta muntanya
Marc Ventura, Teresa Buchaca, Alexandre Miró, Ibor Sabás, Esperança Gacia, Mariangels Puig i 
Enric Ballesteros Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC)
Empar Carrillo, Josep Maria Ninot i Aaron Pérez Departament de Botànica, Universitat de Barcelona
Quim Pou-Rovira; Sorelló S.L. Estudis Ambientals

La dama i el rodamón

Estany d’alta muntanya / 
E. Chappuis

Font carbonatada / E. Carrillo

Tritons pirinencs / E. Cruset

Riu d’alta muntanya / MA. Puig

Almesquera / David Pérez (Wikipedia Commons) Cavilat / Cisco

Tòtil / I. Jurado
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pen una superfície reduïda i pràcticament desapareixen més 
al sud. La major part de plantes i animals que hi viuen són 
altament fidels i específics, de manera que sovint es tracta 
d’espècies rares o raríssimes al nostre país. Les molleres 
contribueixen de manera molt notable a augmentar la bio-
diversitat de la flora pirinenca, especialment amb plantes i 
molses singulars.
La major part de plantes i animals que viuen en els ambients 
aquàtics són poc coneguts entre el públic en general tot i 
tenir un gran valor patrimonial. Algunes, com les que viuen 
a les molleres, són exclusives d’aquests ambients. D’altres 
són endèmiques dels Pirineus, és a dir, la seva àrea de dis-
tribució planetària es redueix als Pirineus i zones properes. 
Entre aquestes hi ha el cavilat, un peix que només viu al llarg 
del curs del riu Garona, des de la seva capçalera fins a zones 
més baixes; l’almesquera o rat bufó, un talp propi dels rierols 
d’alta muntanya; i el tritó pirinenc, que viu als rius i estanys 
on no hi ha peixos. 
Tot i la seva situació remota, els ambients aquàtics pirinencs 
no han pogut escapar de les modificacions humanes. Als 
estanys s’hi ha introduït espècies que no hi eren de forma 
natural, notablement diverses espècies de peixos –alguns 
salmònids i un ciprínid. La proliferació de peixos en aquests 
estanys modifica àmpliament la resta del poblament aquàtic i 
repercuteix en la xarxa tròfica, amb un impacte negatiu sobre 
les espècies autòctones. També tenen impacte les obres 
hidràuliques, ja que ocasionen variacions del nivell de l’aigua 
als estanys i del nivell freàtic a les molleres. Les molleres, a 
més, estan afectades per la sobrepastura i, en menor grau i 
només en determinats sectors, per la freqüentació turística.

El projecte Life LimnoPirineus, una iniciativa per millorar 
el coneixement i la conservació d’aquests ambients 
La Unió Europea va reconèixer ja fa anys una sèrie d’hàbitats 
i espècies que mereixen un especial interès des del punt de 
vista de la conservació. Són les espècies i hàbitats d’Interès 
Comunitari, una part dels quals es troben als Pirineus. Entre 
les espècies hi ha els ja esmentats cavilat, almesquera i tritó 
pirinenc, però també d’altres com el tòtil, la granota roja, la 

llúdriga, els ratpenat de ferradura petit i l’orellut alpí. No hi 
falten tampoc algunes plantes aquàtiques com Luronium 
natans –present en un sol estany aranès– i diferents tipus de 
molleres. La seva conservació i/o restauració han esdevingut 
una prioritat en l’àmbit dels espais protegits dels Pirineus.
El projecte LIFE LimnoPirineus s’emmarca entre de les acti-
vitats adreçades a la conservació de les espècies i hàbitats 
aquàtics pirinencs, en especial a tres espais que pertanyen 
a la xarxa Natura 2000: el Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici, el Parc Natural de l’Alt Pirineu i 
l’Estanho de Vilac (Val d’Aran). El principal objectiu del pro-
jecte és realitzar diferents actuacions de millora de l’estat 
de conservació d’estanys, rius i molleres, i d’un conjunt 
d’espècies amenaçades que viuen directament o indirecta 
associades a aquests ambients. També pretén divulgar el 
valor patrimonial d’aquests hàbitats i reduir l’impacte de les 
espècies invasores. Les actuacions inclouen la restauració 
de les poblacions d’amfibis d’alguns estanys mitjançant 
l’eliminació dels peixos introduïts; la millora de les pobla-
cions del cavilat; la recuperació del règim hídric característic 
a les molleres de Trescuro; la regeneració experimental de 
molleres amb la replantació de coixins d’esfagnes -la molsa 
més característica d’aquests ambients- o d’altres espècies 
formadores d’hàbitat; la construcció de passarel·les per als 
turistes i d’abeuradors per al bestiar per reduir la pressió del 
trepig; la millora de l’estat de conservació de la planta aquàti-
ca Luronium natans i l’elaboració de plans de conservació.
En definitiva, el projecte LIFE LimnoPirineus és una eina 
cabdal per a la conservació dels ambients aquàtics d’alta 
muntanya i de les espècies que els poblen mitjançant una 
sèrie d’actuacions directament adreçades a la seva conserva-
ció i restauració davant d’una sèrie d’alteracions provocades 
per l’home. També vol difondre al públic en general i a les 
escoles de les comarques pirinenques en particular, quina és 
la riquesa natural d’aquests hàbitats, les seves peculiaritats 
i la seva extrema fragilitat. Només així podrem garantir-ne la 
seva perdurabilitat futura. 

Més informació: www.lifelimnopirineus.eu

Mollera / E. Carrillo

Granota roja / A. Miró

Luronium natans / Christian Fischer
(Wikipedia Commons)

[La major part de plantes 
i animals que viuen en els 
ambients aquàtics són poc 
coneguts entre el públic en 
general tot i tenir un gran 
valor patrimonial.]
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El títol d’aquesta pel·lícula argentina, estrenada el gener de 
1955, narra la història d’una gran ballarina de dansa. Des 
d’un punt de vista metafòric, el títol (i la temàtica) immedia-
tament ens evoquen fragilitat, elegància, disciplina, tècnica, 
perseverança, passió... Totes aquestes paraules clau podrien 
definir el món de la dansa. Fent un canvi de temàtica i un 
símil amb la disciplina de la biologia de la conservació, aquest 
mateix títol podria haver estat el d’una pel·lícula que narrés 
el periple de la població pirinenca de trencalòs (Gypaetus 
barbatus), espècie amenaçada (fràgil), elegant en el seu vol 
i que utilitza “maquillatge” (sòls cosmètics) per a tenyir de 
taronja el seu vistós plomatge, que utilitza una tècnica molt 
depurada per preparar el seu aliment que necessita precisió 
(llençar ossos des de l’aire contra superfícies rocoses per a 
fragmentar-los), que habita un medi rigorós sotmès a baixes 
temperatures i que ha sobreviscut a la pressió i persecució 
humana durant segles. Seguint amb aquesta línia argumen-

tal, els altres actors protagonistes de la història serien els 
responsables de la seva conservació. Gestors, agents rurals, 
naturalistes, científics... tots amb la seva dedicació (discipli-
na, perseverança, passió) han aconseguit remuntar la seva 
fràgil població, allunyant-la de l’ombra de l’extinció.
La història del trencalòs i la seva conservació ha estat, des 
del passat segle, una relació d’amor i odi. Els relats de finals 
del segle XIX atribuïen al trencalòs la capacitat de robar 
ovelles (d’aquí el seu nom en alemany Lämmergeier), atacar 
persones que es trobaven en passos difícils a la muntanya 
(per despenyar-los i menjar-se’ls) i fins i tot raptar nens. 
Aquesta mala reputació encara es va arrossegar fins al pri-
mer terç de segle com ho demostra l’obra de L. Lavauden 
titulada Le faune cynégétique des Alpes françaises publicada 
el 1932 i que, sobre el trencalòs, narra el següent “Tan sols 
esmentaré de memòria el cas, ja antic, d’aquell pastor suís, 
acusat d’haver fet desaparèixer a un dels seus fills, i que 

Ocells de cristall
Antoni Margalida Universitat de Lleida

Trencalòs adult en un canyet / Antoni Margalida
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va ser absolt per testimoni del doctor A. Girtanner, que va 
poder establir, gràcies a una ploma trobada en el lloc dels 
fets, que el raptor va ser un trencalòs”. En contrast, un 
fragment de la Història Natural d’A.E. Brehm publicada el 
1882, descriu amb una gran precisió la veritable ecologia de 
l’espècie. Aquest naturalista plasma en la seva obra la visió 
que pastors, caçadors i naturalistes a l’Espanya del segle 
XIX tenien sobre l’espècie, relat molt més d’acord amb una 
descripció actual: “Si pregunteu a un caçador espanyol, així 
ho he fet el 1858, digne de crèdit què menja el gipaeto, 
lluny de referir-vos alguna d’aquestes històries espantables 
en que els suïssos fan figurar aquesta rapinyaire, us dirà 
senzillament que el trencalòs s’alimenta de restes animals, 
llebres, conills, petits mamífers, i sobretot, ossos, els quals 
parteix deixant-los caure d’una gran alçada. Ningú a Espanya, 
ni caçador ni naturalista, us representarà el gipaeto com la 
rapinyaire més terrible”. 
La persecució a la qual van ser sotmeses les seves pobla-
cions (caça, col·leccionisme, enverinaments) va exhaurir 
les seves poblacions i, a mitjans dels anys 50, la població 
va estar al límit de l’extinció. Afortunadament, la tenacitat i 
dedicació d’alguns naturalistes a la dècada dels 60 a França 
(Jean-François i Michel Terrasse) i els 70 a Espanya (Rafael 
Heredia), van sembrar els ciments de la recuperació i conser-
vació d’aquesta emblemàtica espècie. Si a principis dels 80 
la població pirinenca de trencalossos s’estimava en poc més 
de 30 parelles (una mica més de 20 al vessant espanyol i 10 
en el francès), 35 anys més tard pràcticament s’ha multipli-
cat per sis i l’estatus actual ronda les 180 parelles.
Els estudis demogràfics suggereixen que les mesures de 

conservació aplicades (creació de menjadores, creació de 
reserves de caça que han contribuït a l’increment de les 
poblacions d’ungulats salvatges, reducció dels factors de 
mortalitat no-natural) han facilitat la recuperació dels seus 
efectius. No obstant això, la seva dinàmica encara és molt 
sensible a canvis en els paràmetres demogràfics, principal-
ment la supervivència adulta. Les intoxicacions per plom i 
l’ús il·legal d’esquers enverinats continuen essent dos dels 
factors de mortalitat més importants. Però altres amenaces 
recents, com l’esdevinguda amb els canvis en la normativa 
sanitària que van reduir substancialment la disponibilitat de 
recursos tròfics o l’autorització el 2013 de productes veteri-
naris que contenen diclofenac (fàrmac d’ús veterinari que va 
causar la pràctica extinció de tres espècies de voltors a l’Àsia 
a començaments de l’any 2000), emergeixen com nous ris-
cos per a la conservació del gremi de carronyaires.
El futur de la població pirinenca de trencalossos dependrà, 
en gran mesura, de la continuïtat de les pràctiques agro-
ramaderes que afavoreixin l’espècie (ramaderia extensiva) i 
la reducció dels factors de mortalitat que poden revertir la 
tendència poblacional positiva constatada fins a la data. El 
seguiment de la seva població, la continuïtat en les mesu-
res de gestió i la investigació aplicada a la conservació, són 
alguns dels elements fonamentals per tractar de garantir la 
seva supervivència. Com en el cas de la ballarina protago-
nista de la pel·lícula, el trencalòs pot ser considerat aquell 
ocell de cristall que admirem i hem de mimar amb delica-
desa per assegurar que continuï “dansant” i meravellant-
nos amb la seva elegant silueta, pels nostres ecosistemes 
muntanyosos.

[El futur de la població pirinenca de trencalossos dependrà, en gran 
mesura, de la continuïtat de les pràctiques agro-ramaderes que afa-
voreixin a l’espècie i la reducció dels factors de mortalitat que poden 
revertir la tendència poblacional positiva constatada fins a la data.]

Cara a cara amb el trenca / Carlos Barés
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Canvi climàtic i canvi global
Allò que el vent s’endugué ens mostra un personatge mirant 
sempre per la pròpia supervivència, però que encoratja els 
altres que arrisquin la pròpia vida passi el que passi, i que 
disposa a tort i dret de l’excusa que “en allò que no surti bé 
avui, ja ens hi posarem demà”. En la trama de la pel·lícula 
no hi ha dol, per molt que tot cremi o que tot un món acabi. 
Avui sí que hi és aquest sentiment de dol per la Terra. La 
recerca sempre ens ha ajudat, i sempre hem tingut una 
mirada de respecte cap a la ciència experimental, però de 
fa anys que l’observació dels processos que es donen a la 
Terra han anat agafant una altra mirada. Hem vist com ens 
cal reconèixer canvis en patrons de molts paràmetres inte-
gradors del metabolisme i de la vida en la Terra, canvis en 
la manera en què l’energia del Sol s’hi distribueix, com aug-
menten la freqüència i la durada de determinades situacions 
atmosfèriques, i com això empeny les poblacions de moltes 
espècies a seguir camins adaptatius no usuals. 
La nova manera de mirar la Terra és ara des del punt de 
vista de la recerca i els estudis de llarg termini (LTSER), que 
necessiten de moltes sèries de dades per veure no sols 
quin és el comportament de certs paràmetres sinó la seva 
intervenció en els canvis. 

I és així que Allò que el vent s’endugué, amb els vermells 
de foc i fum i patiment de la Terra erma, ens acosta a saber 
com en són d’importants l’estudi de les repeticions i canvis 
al llarg del temps, les mesures a l’atmosfera dels gasos 
lligats al metabolisme com el diòxid de carboni o el metà i 
els determinants de la física del seu transport entre sòl, eco-
sistemes i atmosfera, i a percebre la nostra responsabilitat 
en el seu augment sobretot en zones naturals com el Parc 
d’Aigüestortes i Sant Maurici, on els porta el vent.

El vent i els ecosistemes
Cap al 2008 ja s’estaven estudiant al Parc, per part del 
CEAB-CSIC (Centre d’Estudis Avançats de Blanes) i la UB 
(Universitat de Barcelona), la deposició de materials portats 
per l’aire, des de la composició química de contaminants, 
com dels materials minerals i biològics transportats per 
l’aire i trobats en la deposició seca i humida. Ja s’enfocava 
també conceptualment quina era l’aportació per l’aire de 
nutrients com el nitrogen i l’acumulació d’aquests en la neu, 
i començaven al Parc els estudis de metagenòmica aplicada 
a l’aerobiologia.
L’estudi de la interacció dels processos de superfície amb 
l’atmosfera (land-surface/atmosphere interactions), com els 

Josep-Anton Morguí Institut Català de Ciències del Clima, IC3 · LTER - Aigüestortes

Allò que el vent s’endugué
Prats d’estany Llong / Josep-Anton Morguí
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fluxos de vapor d’aigua i de gasos metabòlics (amb efecte 
hivernacle, com el diòxid de carboni (CO2), el metà (CH4) i 
l’òxid nitrós (N2O)) en el Parc (començant a la plana de l’estany 
Llong) varen dissenyar-se a l’IC3 (Institut Català de Ciències 
del Clima) també en aquelles dates, primer per obtenir sèries 
de resultats amb una freqüència quinzenal, i actualment per 
a mesures en continu semihoràries. Es va començar amb 
la mesura del CO2 atmosfèric, que integra (a l’escala del 
conjunt de les valls) la variabilitat entre producció i respiració 
dins les valls, la variabilitat deguda al transport de l’aire al 
llarg del dia, i la deguda als vents llunyans segons diferents 
situacions meteorològiques, amb l’objectiu de trobar patrons 
i divergències d’aquests patrons relatives al canvi global, la 
salut dels ecosistemes i el canvi climàtic. I amb l’objectiu 
afegit d’entendre millor en els conjunt dels ecosistemes de 
muntanya la relació entre la dinàmica dels processos físics 
amb els processos biològics, relació que ja hi havia estat 
intensament estudiada en els sistemes aquàtics.
La recerca a llarg termini al Parc és d’interès comú pel 
conjunt d’investigadors, ja ens hi hagi dut el vent, l’aigua, la 
vegetació, les poblacions animals o la socioecologia. Molts 
d’aquests treballs produeixen sèries temporals de dades 
que ens il·lustren del funcionament dels ecosistemes al llarg 
dels anys, i també són una eina tant per a la gestió com 
per al desenvolupament sostenible de la interacció entre la 
societat i el Parc.

La Recerca Ecològica a Llarg Termini
Compartir aquestes dades i resultats i fer-los objecte de 
l’obtenció de nou coneixement és una de les fites a aconse-
guir que està en l’arrel de l’associació dels grups del recerca 
dins el Parc com a LTER-Aigüestortes, un dels nodes de la 
xarxa LTER (Long-Term Ecological Research). L’empenta de 
llarga durada d’en Lluís Camarero i el suport i dedicació de 
na Maria Mercè Aniz han fet possible la nostra integració en 
la xarxa LTER-ES de nodes locals a Espanya, i d’aquí a la par-
ticipació en la xarxa LTER-Europe, depenent d’ILTER (LTER-
International), i a la nostra participació al projecte europeu 
per a infraestructures de recerca eLTER (2015-2018). L’acció 
actual de la xarxa és molt dinàmica internament i respec-
te a la col·laboració amb altres xarxes a nivell mundial. A 
nivell europeu va definint-s’hi cada cop més la necessitat 
d’integrar-hi els estudis socioecològics, LTSER, que ja fa 
temps que la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) ha 
posat en marxa al Parc.
En 60 anys, el vent hauria pogut endur-se moltes coses 
del Parc Nacional d’Aigüestortes i l’Estany de Sant 
Maurici, però sobretot n’hi ha deixat moltes més. El 
balanç ens diu que la dinàmica de la relació entre la 
societat, la gestió i la recerca al Parc ha anat enriquint-lo i 
produint-hi moltes llavors. Si algunes se les ha endutes el 
vent ha estat per florir més lluny, esponeroses, d’això en 
podem estar segurs.

[La nova manera de mirar la Terra és ara des 
del punt de vista de la recerca i els estudis 
de llarg termini (LTSER), que necessiten de 
moltes sèries de dades per veure no sols 
quin és el comportament de certs paràme-
tres sinó la seva intervenció en els canvis.]

Vistes sobre l’estany Llong / Josep-Anton Morguí
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No llegiu aquest article si espereu una ressenya cinema-
togràfica. No ve al cas. L’encàrrec d’aquest escrit –que es 
fa amb motiu del 60è aniversari de la declaració del Parc 
Nacional–, lliga amb el nom de la pel·lícula contemporània 
que portà Alfred Hitchcock a la pantalla, sota el títol original 
de Psyco, reconeguda obra mestra del suspens. Un trucu-
lent guió basat en la novel·la homònima de Robert Bloch, 
inspirada en un psicòpata real.
Aquesta obra mestra es presta a lectures des de punts de 
vista diversos. Algú podria aprendre del senyor Hitchcock i 
fer avui dia un remake emprant fins i tot abominables his-
tòries reals que ens han sigut properes, a l’Alta Ribagorça o 
al Pallars Sobirà, per posar casos recents. De malvats n’hi ha 
hagut sempre: llegiu sinó tot el que descriu Jaume Cabré a 
Jo confesso, novel·la coral ambientada en part a Sant Pere 
del Burgal, a les valls d’Àneu, i a l’altre monestir de Santa 
Maria de Gerri, aigües avall de la Noguera Pallaresa.

Voldria, però, fixar l’atenció en la doble personalitat malaltis-
sa del protagonista, en la fascinant interpretació d’Anthony 
Perkins. Un malalt mental, que se’ns presenta inofensiu i 
indefens, és captiu d’un temperament assassí. Dues formes 
de comportament que enganyen perillosament els seus inter-
locutors i el gran públic assegut còmodament a les butaques.
El trastorn obsessiu que afecta un individu, pot acabar reper-
cutint negativament en altres persones si no es detecta a 
temps i no s’hi posa remei. Aïllar aquests personatges o 
menystenir-los és un perill social recurrent que no hauria de 
permetre’s una societat sana i desvetllada.
La malaltia afecta més les societats dèbils, tancades, amb pro-
blemes de subsistència, de comunicació, desorientades i poc 
estructurades. L’aïllament, la por i la cobdícia, tampoc ajuden. 
La reflexió em porta a relacionar els efectes d’aquesta con-
ducta malsana amb alguns discursos seductors que arriben 
a capgirar subtilment els valors del nostre patrimoni natural. 

Guineu gormanda / Carme Jurado i Emili Casals

Valorem el patrimoni natural i no el 
menystinguem, per no perdre’l ni confondre’l.
Antoni Plans Representant de DEPANA al Patronat del Parc

Psicosi
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Sota una imatge aparentment de progrés i rendibilitat sovint 
s’han ocultat interessos especulatius i utilitaristes perjudi-
cials, amb beneficis aliens al territori.
Podríem repassar la penetració del capitalisme a les comar-
ques de l’Alt Pirineu –com varen fer els geògrafs Maite 
Arquè, Àngela García i Xavier Mateu–, veure quines foren 
les promeses i comprovar finalment què han representat. 
Caldria fer balanços, ja que no es varen poder fer amb garan-
ties democràtiques fa una seixantena i un centenar d’anys: 
què aporta la hidroelectricitat a comarques de muntanya 
com les que conformen el Parc Nacional? Quins han estat 
els comportaments i les subtils pressions de l’empresa pro-
ductora elèctrica? Quins són els projectes de creixement de 
la producció energètica i com afecten el Parc? Com caldria 
replantejar les concessions de les centrals amb data de cadu-
citat? Hi ha prou transparència? Val a dir que tardanament les 
carreteres varen arribar al Pirineu amb l’electricitat industrial. 
Ara no s’hi val situar-nos en una antiga carretera inexistent, 
un vial mort com a la pel·lícula, a l’Amèrica profunda.
No tot és el que alguns (psicòpates?) han pogut fer veure, 
ni el que sembla. El temps passat ha ofert ocasions per 
aprendre a no deixar-se enlluernar per tot el que pugui sem-
blar desenvolupament i progrés. S’ha criticat el monocultiu 
turístic a costa de la pagesia. La ramaderia extensiva a l’alta 
muntanya no és un anacronisme. Ho ha sigut desprendre’s 
d’hisendes i drets patrimonials en nom d’un suposat progrés 
que en indrets com la Vall Fosca no ha recomençat. Al Pla 
de l’Ermita, a la muntanya de Taüll, “la vall de la fi del món” 
-com afirma detectivesc Sisquet de Múria-, els promotors de 
l’estació d’esquí van arribar a adquirir els prats de pastura a 
deu pessetes el metre quadrat. Operacions fosques, cale-
rons a curt termini... Foren quaranta mil dòlars els que feren 
trontollar la víctima de la pel·lícula, una bona noia.  
La pel·lícula és plena de simbolismes. Natura morta, ocells 
dissecats, taxidèrmia. Potencials narradors, dignes de l’atroç 
novel·la Ànima de Wajdi Mouawad, molt bon dramaturg, 
encara no portada al cinema. Conservar tradicions, no ha de 

voler dir ancorar-se en el passat. Però aferrar-se a promeses 
salvadores de la pàtria, s’ha demostrat una equivocació. 
Passegeu pels contorns i vessants d’Espui, prop de la Torre 
de Capdella i veureu restes d’un naufragi abans de salpar el 
vaixell. Cal prevenir el futur, planificar amb seny, qüestionar 
el que és nou. Comprendre, apreciar i conservar no compor-
ta immobilisme. Imagino un trencalòs planejant sobre una 
colla atenta al Prats d’Aiguadassi, mentre de passada el pro-
fessor Ramon Margalef cridava l’atenció de la importància 
d’una minúscula alga, un detall.   
El nostre no és un grandiós parc nord-americà. Però també 
és valuós i bell. Gaudim de “muntanyes maleïdes” –Pep 
Coll dixit– talment les Rocalloses, a una escala convenient. 
“El petit és bonic” deia E.F. Schumacher, però no convé 
minimitzar-lo i dimensionar correctament les actuacions és 
tot un repte. És llàstima que no hi hagi una visió de futur més 
consensuada. No hauria de ser la crisi ni la incompetència el 
que posi fre a possibles retalls de la zona perifèrica del Parc, 
per ampliar i ressituar estacions d’esquí, per a aprofitaments 
fustaires o trofeus de cacera.  
M’encanta el relat d’un frare escrivà medieval en un vídeo 
del Centre d’Interpretació del Romànic d’Erill la Vall. L’home 
s’atura d’escriure i declara que la realitat era molt més dura 
del que a ell li era permès d’expressar: ”Si sabéssiu...”. No 
s’hauria de permetre que la psicosi d’alguns elements afecti 
el conjunt. Sóc conscient que la meva no ha estat una lec-
tura còmoda del film, però el cert és que en Hitch no inspira 
escriure en clau només preciosista. 
Des de l’ecologisme animem a promoure el senderisme 
amb un circuit de senders històrics que circumval·la el 
Parc Nacional. Alguns foren molt transitats en altres èpo-
ques, varen abandonar-se fins convertir-se en camins de 
quietud –com els anomena Maria Barbal en el seu recorre-
gut literari per pobles abandonats del Pirineu–, d’altres han 
estat recuperats i són cada cop més freqüentats: “Camins 
Vius”, per caminar-los amb passos que acompanyin un 
veritable progrés. 

[M’encanta el relat d’un frare escrivà medieval en un vídeo 
del Centre d’Interpretació del Romànic d’Erill la Vall. L’home 
s’atura d’escriure i declara que la realitat era molt més dura 
del que a ell li era permès d’expressar: ”Si sabéssiu...”]

Encís a estany Llong / Judit Duró
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Els camins han estat, durant segles, una eina bàsica de 
comunicació i de desenvolupament social. De fet, entesos 
en sentit ampli (“una tira de terreny més o menys ampla 
que va d’un indret a un altre disposada expressament per 
a transitar-hi”, d’acord amb la definició del Diccionari de la 
llengua catalana de l’IEC), ho continuen essent. Però filant 
més prim i distingint-los, per tant, d’altres formes més “evo-
lucionades” (carreteres, autopistes,...), es podria dir que a 
casa nostra els camins van entrar, posem que a partir de la 
segona revolució industrial, en una profunda crisi, arraconats 
progressivament per un model de vida i unes conductes 
socials presidides per l’acceleració, l’eficàcia productiva, 
l’escurçament de distàncies. S’iniciava, doncs, la decadència 
i marginalització d’aquesta antiga i extensa infraestructura. 
Als Pirineus, aquest procés va tenir unes connotacions prò-
pies. Territori físicament complex, amb població molt disse-
minada i disposada en valls aïllades, els camins hi eren una 
peça clau, tant per a la seva articulació interna com per garan-
tir els intercanvis amb la plana, sovint amb molta “enginye-
ria” per poder sortejar els abundosos accidents geogràfics 
(congostos, ports,...). Així, els camins van ser durant molt 
temps una de les expressions més visuals d’un model social 
i territorial singular i n’han quedat força testimonis escrits 

en les obres d’Arthur Young, Pascual Madoz, mossèn Cinto 
Verdaguer, Antoni Maria Alcover, Joan Coromines, Pau Vila 
o Pierre Deffontaines, entre molts d’altres.
Però la crisi agrària, l’emigració cap als centres urbans i 
també la irrupció del cotxe van provocar la decadència d’un 
model d’organització del territori (pobles, valls, sistemes de 
conreus i pastures..) i de retruc van marginar de forma dràs-
tica  la xarxa de camins tradicionals. S’imposava una nova 
cultura de les comunicacions, els fluxos i la mobilitat que 
canviaria el mapa de les infraestructures. Així, tal xarxa va ser 
en  part destruïda implacablement per les retroexcavadores 
que obrien o milloraven els camins d’accés rodat als pobles  
(això encara passa avui). El progrés, en un territori empobrit, 
ho justificava tot: destrossar camins empedrats, construir 
granges amb totxanes i uralita, aixecar edificis d’alçades i 
volums fora de mida i carregar-se un cóm o un safareig per 
habilitar quatre places de pàrquing.
I el pas del temps i la manca d’ús, per l’absència de caminants, 
es van aliar per accelerar els símptomes d’abandonament: 
murets de pedra seca esberlats, esllavissades de terres, 
invasió de la cobertura vegetal, descomposició de pavi-
ments, fins arribar, en el pitjor dels casos, a la desaparició 
total de la traça. 

Arcadi Castilló, Carlos Guardia i Agustí Andrés Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran

Els camins pirinencs, patrimoni de la Humanitat!
Senders de glòria

[I el pas del temps i la manca d’ús, 
per l’absència de caminants, es van 
aliar per accelerar els símptomes 
d’abandonament: murets de pedra 
seca esberlats, esllavissades de 
terres, invasió de la cobertura vege-
tal, descomposició de paviments, 
fins arribar, en el pitjor dels casos, a 
la desaparició total de la traça.]
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A grans trets i generalitzant potser un gra massa, del gruix 
de camins tradicionals només se’n va conservar una part i 
majoritàriament a l’alta muntanya, allà on es va desenvolupar 
una intensa activitat excursionista; on hi va haver polítiques 
de preservació dels espais protegits (i, especialment des del 
1955, des del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici); on no hi va acabar d’arribar “el progrés” o allà on 
encara circulaven els ramats, cada vegada més escassos, 
que per la primavera i la tardor feien la transhumància a 
peülla. Afortunadament, hi havia un nucli dur que mantenia 
la flama encesa: els caminaires militants que anaven a peu 
pertot arreu i ho explicaven (Espinàs, aquí, com Labordeta o 
Cunqueiro en altres indrets de la península), els de la FEEC, 
els que pintaven els GR’s o els que editaven material tècnic, 
com els mapes de “l’Alpina” i les rústiques guies de camins.
La situació canvia al tombant del segle. Del XXI, és clar: en 
paral·lel als problemes del sector de la neu, es consolida el 
turisme d’aventura i de natura i l’excursionisme evoluciona 
cap al senderisme (entès com a modalitat lligada al lleure, 
l’esport i l’activitat turística). A més, simultàniament aug-
menta la sensibilitat social per la salut i el benestar i, de 
resultes, l’hàbit de caminar depassa el sector del tradicional 
públic excursionista, a l’hora que disposem de totes les 
informacions i guies digitals i de paper per preparar les cami-
nades fins al mínim detall. 
Encara més recentment, almenys en el nostre país, es pro-
dueix un nou boom editorial del caminar, ara com a element 
de reflexió teòrica, per part de filòsofs i sociòlegs. “Caminar, 
en el contexto del mundo contemporáneo, podría suponer 
una forma de nostalgia o de resistencia. Los senderistas, por 
ejemplo, son individuos singulares que aceptan pasar horas 
o días fuera de su automóvil para aventurarse corporalmente 
en la desnudez del mundo”, diu David Le Breton a Elogio del 
caminar. Trobaríem cites semblants a Andar, una filosofía o 
a Wanderlust, una historia del caminar, per no remuntar-nos 
a textos reeditats de Thoreau, Rousseau o Stevenson. Una 

eclosió complementada per la publicació de diferents relats, 
en primera persona, de caminades més o menys emblemàti-
ques, ja sigui pel Camino de Santiago, per l’Himàlaia o pels 
Apalatxes. 
I vet ací que ens adonem que per fer bé aquesta activitat, 
per vincular-la al sector turístic i treure’n rendiment econò-
mic, fan falta camins, que n’hi ha molts, però no pas tants 
d’adients i d’equipats. I ara un ajuntament, ara un centre 
excursionista, ara una associació de voluntaris, ara una 
empresa de guiatge, ara unes cases de turisme rural..., 
comencen a parlar dels camins del seu entorn, de la manera 
de recuperar-los, de senyalitzar-los, de com mantenir-los i 
promoure’ls. I comencen a aparèixer productes turístics que 
es fonamenten en el senderisme (Carros de Foc, Estanys 
Amagats, el Cinquè Llac,...). I també les caminades i les cur-
ses populars i, en un altre nivell, les ultres, en les quals gent 
sobradament preparada puja i baixa muntanyes en recorre-
guts de més de 100 km sense despentinar-se. 
Tanmateix, descobrim que no sabem del cert quants camins 
tenim, quin interès específic contenen, quins val la pena 
recuperar, per a quins usos han de servir o a quins públics 
han d’anar destinats. Que urgeix elaborar els inventaris 
municipals de camins i les corresponents ordenances o que 
seria bo disposar de criteris homogenis per classificar el grau 
de dificultat dels itineraris.
I aquí ens trobem: en aquesta ràpida i necessàriament simpli-
ficada cronologia, hem vist com en el decurs de cent cinquan-
ta anys ha canviat la percepció, la funció i la consideració dels 
camins. Dins dels habituals processos cíclics, ara toca passar 
del desconeixement a la conscienciació, de l’oblit a la recu-
peració. I s’està fent amb una importantíssima participació i 
lideratge del nivell local (qui millor per reconèixer el valor patri-
monial dels camins?) És un moment clau de canvi d’hàbits 
polítics i socials, de corresponsabilitat en l’acció i cal encara 
una empenta que faci superar aquesta desatenció històrica i 
encarar el camí, mai millor dit, amb visió de futur.

Camí empedrat cap al port de Rus (Vall Fosca) / Arxiu IDAPA
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En aquesta vida, només es poden arribar a veure les coses 
perdudes quan ets prou pacient per a no buscar-les.
A mon pare, mai li va agradar del tot Aigüestortes. Deia que era 
massa pedregós i escarpat per al seu gust. Ell, com bon amant 
dels ramats, preferia les extenses praderies sense entrebancs, 
amb l’herba uniforme creixent ben verda i frondosa.
Era de terreny menys abrupte, on la vista i els pensaments 
es poden estendre amb més llibertat. Així i tot, mai menys-
preava una excursió cap a terrenys pedregosos ni camins 
costeruts si el temps era bo i les ganes oportunes. 
Li agradava passejar a pas d’equa, submergit en si mateix. 
Ben bé semblava que no era ell qui passejava, sinó el pas-
seig mateix qui el passejava a ell.
Molts cops s’allunyava del grup, per anar al seu pas, o, més 
aviat, per anar al ritme dels seus pensaments. Com a bon 
solitari, li agradava passejar sol, aïllat, més sovint del que als 
seus ens hagués agradat.
No li podem pas criticar aquesta tendència a perdre’s on 
no el podien trobar, perquè també els seus fills l’hem 
heretada. A nosaltres, en canvi, no ens desplau el terreny 
d’Aigüestortes poc propici per als ramats; ens sentim encan-
tats amb l’espectacle quiet dels estanys, el xiulit de la mar-

mota, l’elegància de l’isard o l’olor nítida dels avets. Deu ser 
per aquesta fal·lera de poeta, sempre suscitada per la curio-
sitat, que ens costa aconseguir el pas parsimoniós i tranquil 
de les eqües. Segons sembla, els objectius ens empenyen 
amb pressa i les cames, de moment, ens ho permeten. 
No obstant això, jo em forço tot sovint a passejar a pas 
d’equa, com feia mon pare, al ritme del silenci i la calma que 
imperen a la natura. 
Només llavors m’adono que a aquest pas, sense aspirar a 
cap fita, em puc desprendre de tot allò que m’han prestat i 
només quedar-me amb el que realment m’he guanyat. Em 
vaig oblidant de les propietats, de les inquietuds i dels noms. 
No importa que aquell pic sigui la Punta Alta, ni que aquell 
arbre sigui un pi negre. Un pic és un pic, un arbre és un arbre 
i un roc és un roc. Els noms propis tenen molts propòsits, 
però tots tenen un mateix defecte: sempre disminueixen allò 
que anomenen. A la natura no li cal cap nom per a reconèi-
xer-se ni tampoc cap nom per a reconèixer-nos.
A força de deixar-me portar pel pas que em va ensenyar mon 
pare, també m’oblido del meu nom, i és llavors quan em puc 
limitar que les coses vinguin per si soles. 
Només quan un desapareix, pot veure el que amaga cada lloc.

Marc Quintana Escriptor

Sé què amaguen les tarteres 
del Muntanyó

L’aixovar
Dret civil Arabisme que designa els béns aportats 
en dot al cònjuge que té el patrimoni principal.

Entre Mangades i Comalesbienes (Ribera de Caldes) / Família Quintana
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Per això sé el que amaga el camí d’estany Llong al planell 
d’Aigüestortes. Amaga una excursió de l’escola, amb entre-
pans, vergonyes i un aiguat de tarda que ens va deixar ben 
xops; també amaga un nen que va arribar a casa amb la roba 
molla, enganxada al cos, davant de sa mare, satisfet per 
haver suportat aquella pluja, sentint-se una mica més heroi 
per haver-se divertit en una tempesta que en temps passat 
sempre hauria evitat.
També sé el que amaga el Gran Tuc de Colomers. Amaga 
dos germans ben avinguts, vestint samarreta de màniga 
curta davant d’un vent malparit i una temperatura glacial, 
orgullosos i divertits, refugiats entre dos rocs per a poder 
esmorzar amb certa calma.
També sé el que amaga l’estany de Dellui, la collada del 
Portarró, la vall de Monestero, el pic del Mariolo i també sé 
el que amaga l’estany de Travessani.
El que no sé és el que veia mon pare en moltes de les coses. 
En aquests assumptes, cada un se sap lo seu i sempre és 
millor no expressar les coses màgiques perquè no perdin 
la seva màgia. El Parc d’Aigüestortes (o el país dels índios, 
com ell el solia nomenar) també li devia revelar molts secrets 
amagats només per a ell. 
Desaparèixer et permet poder veure el que amaga cada 
lloc, i cada lloc amaga el que un mateix amaga, perquè la 
immensitat del paisatge només és un reflex de la nostra 
immensitat interior.
Un dia, mon pare i jo vam anar cap a la vall del Muntanyó. 
Es veu que vaig cedir al seu desig, perquè a mi, les valls 

sense estanys, em diuen ben poc. Un cop allí, mon pare veia 
ramats pretèrits, germans desapareguts i altres coses que 
no em va confessar. 
A la tornada, ja sigui per l’encís del passeig o per la nostra 
desídia, vam perdre el camí i no va haver forma de retrobar-
lo. Vam anar descendint emboscant-nos i sortejant les 
pedres de les tarteres. Jo m’anava avançant per a trobar la 
millor opció de pas i de tant en tant, enmig d’una tartera, 
mirava enrere, per a comprovar si tot anava bé. Mon pare 
baixava amb lentitud, però amb una agilitat inesperada per 
a la seva edat. 
Els dos, per dissimular la inquietud, somrèiem i fèiem broma.
Vam baixar al planell sense trepitjar el camí establert, i 
quan vam arribar a casa, a ningú vam explicar l’experiència. 
Ens vam conformar amb intercanviar mirades d’entesa i a 
somriure entre nosaltres. Sempre he pensat que un secret 
no amaga una vergonya, ni un error ni tampoc una veritat, 
el que amaga un secret és una complicitat. Una complicitat 
meravellosa.
Mon pare i jo vam ser còmplices d’aquest secret durant molt 
de temps. Ell mai no el va confessar.
Encara m’agrada desaparèixer com a ell li agradava, crec que 
sempre m’agradarà, perquè només quan desaparec puc evo-
car lo desaparegut. La vida m’ha ensenyat que només s’ha 
perdut allò que mai no s’ha tingut, perquè el que una vegada 
es va tenir, sempre es pot recuperar.
Ara que mon pare ja no hi és, sé cap a on anar per a veure’l 
baixar, somrient, per una tartera.

[Desaparèixer et permet poder veure el que amaga 
cada lloc, i cada lloc amaga el que un mateix amaga, 
perquè la immensitat del paisatge només és un 
reflex de la nostra immensitat interior.]

Mirades cap a l’oest de la Ribagorça / Família Quintana
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Fa justament deu anys, el 2005, el Parc Nacional celebrava 
el cinquantè aniversari i, des del butlletí El Portarró, se’m 
permetia explicitar la rabiosa necessitat de llegir eficaçment 
en el llibre obert de la naturalesa per tal d’extreure’n les 
lliçons imprescindibles per a un bon comportament mediam-
biental. Deu anys després i ara en aquest seixantè aniversari, 
aquelles reflexions em sembla que continuen tenint tota 
la vigència del món. No han pas envellit, ans al contrari, la 
terra continua escalfant-se perillosament i els humans que 
hi viuen tan complagudament no els veig, generalment 
treballant, col·laborant i esforçant-se per reduir-ne l’impacte 
devastador… Dolem i volem que diu la veu popular: vol-
dríem un món millor, una naturalesa en què ens poguéssim 
emmirallar, però a la vegada ens rebolquem satisfets, com 
el facoquer, en el fang de la despietada societat de consum. 
Ens queixem que el món no funciona, que s’estan perdent 
els valors fonamentals, dolem i a la vegada volem transitar-
hi orgullosos amb el cap ben enlaire, herois únics i selectius 
d’un espais meravellós, la terra, de la qual ens creiem els 
amos autèntics i perpetus. Quanta inconsciència! Tenim una 
mirada ben curta per a una actitud tan alterosa. Quanta con-
tradicció! Volem a ras de terra mentre conquerim els espais 
estel·lars. I quanta hipocresia! Declarem amor incondicional 
a la naturalesa, en proclamem les virtuts, enumerem els 
seus efectes benefactors però a la vegada som incapaços 
de contestar amb fermesa l’actitud dels estats, de les 
empreses, els comportaments individuals –els d’altres i els 
propis– que hi atempten. 
És la condició humana. Som actors i actrius d’un gran tea-
tre, d’una recurrent comèdia que tan bé han explicitat els 
més grans escriptors universals. Som arquetipus shakes-
perians que, malgrat tot,  continuem amb afany encomia-
ble buscant el paradís perdut. Sortosament els humans 

tenim, de tant en tant, guspires intel·ligents i som capaços 
d’ordenar accions responsables entorn de la naturalesa. 
Neixen d’aquesta voluntat els espais protegits sostrets a la 
cobdícia, a l’avarícia, a l’especulació que tants malsdecaps 
ens ha proporcionat i pot continuar transferint-nos si no 
aprenem eficaçment la lliçó. Compta Catalunya amb divuit 
Espais Naturals Protegits, dos dels quals es troben en 
territori lleidatà, paradigma d’atracció i seducció paisatgís-
tica, de treball sostingut i virtut patrimonial. Em refereixo 
al Parc Natural de l’Alt Pirineu, el més gran del país i, 
molt especialment i motiu de l’actual efemèride, el Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, l’únic 
Parc Nacional de Catalunya. Com que l’aigua i el paisatge 
d’alta muntanya hi tenen un protagonisme tan especial 
com delicat s’entén que s’hagi convertit en un particular 
Shangri-la, en un desitjat paradís com el que va exemplifi-
car el britànic James Hilton a la seua novel·la Lost horizon 
l’any 1933. El Parc Nacional, doncs,  constitueix l’epicentre 
cobejat  d’aquest quatrifini comarcal (Alta Ribagorça, Pallars 
Jussà, Pallars Sobirà i la Vall d’Aran), un Shangri-la de 
141km2, visitat per mig milió de persones que cerquen en 
la contemplació i reflexió naturals un intens complement de 
formació, d’espectacle de vida.
Tan a prop, doncs, del paradís no hauríem de perdre 
l’oportunitat de conèixer aquest singular testimoni natural, 
d’assaborir-ne els fruits, de comprendre’n els mecanismes 
de respecte i projecció de futur, d’estimar-lo amb passió. 
Després de tot, de tanta atracció, de tanta seducció de tanta 
exemplificació natural, no creieu que seria imperdonable 
trobar-nos el savi filòsof Diògenes camí del Portarró, llanter-
na en mà, cercant la persona honrada que tingués la virtut 
de saber viure segons els principis naturals? Deia Fedre que 
la necessitat crea mestres.

Ferran Rella President del Consell Cultural de les Valls d’Àneu

A la recerca del Shangri-la
amb la llanterna de Diògenes
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Sempre havia pensat que els guardes de refugis érem 
els únics habitants del Parc. A dins de les més de 40.000 
ha, comptant la zona perifèrica, s’hi podien trobar isards, 
marmotes, daines, óssos, truites, erminis, escurçons, pela-
roques..., i els guardes dels deu refugis guardats. Per tant la 
densitat de població, si comptàvem un parell de guardes per 
refugi, era d’uns 0,05 habitants per km2, la qual cosa ens 
posava per sota de la densitat de població de Mongòlia o el 
Sàhara Occidental.
Durant els vint-i-dos anys que vaig fer de guarda aquesta 
sensació de solitud m’entusiasmava. Els quatre primers 
anys, a més, gairebé no teníem clients i la percepció era 
que el refugi era la nostra casa i el Parc el nostre gran jardí. 
Hauríem pogut pujar a les Agulles despullats i no ens hauria 
vist ningú. 
És per això que quan vam rebre una carta de la direcció del 
Parc, en la qual se’ns demanava que no estenguéssim la 
roba al davant del refugi, ens va semblar fora de lloc. Quin 
problema hi havia que calces i calçotets s’assequessin 
en aquella corda d’escalada que havíem penjat entre dos 
arbres? Allò era casa nostra i, a més, no ho veia ningú! 
Fins uns anys més tard no vam entendre que no quedava 
bé que els visitants del Parc el primer que veiessin en 
arribar a Amitges no fossin les Agulles, sinó els nostres 
mitjons foradats.
Així doncs, sempre havia pensat que érem els únics 
habitants i que, a més, també ho havíem estat al llarg 
de la història. Sabia que a l’estiu hi havien viscut pastors 
mentre vigilaven els ramats i feien formatges, que caça-
dors i pescadors hi passaven alguns dies, que hi havia 

gent que el travessava per passar d’una vall a una altra, 
que mentre les hidroelèctriques convertien el Parc en un 
gruyère hi malvivien molts treballadors, però viure-hi, allò 
que se’n diu viure-hi, creia que mai hi havia viscut ningú 
abans que nosaltres.
Així les coses, la segona gran sorpresa després de la carta 
de la roba estesa va ser assabentar-me que uns arqueòlegs 
havien estat fent unes prospeccions en balmes i abrics, que 
havien localitzat uns 350 vestigis arqueològics i que havien 
arribat a la conclusió que el Parc havia estat habitat de mane-
ra continuada des del Neolític, sobretot entre el 3500 i el 
2300 aC. Després la població va davallar, tot i que en època 
romana també va haver-hi moviment. 
Durant els últims anys de prospeccions s’han trobat làmines 
de sílex, vasos ceràmics del Bronze, copes de ceràmica del 
baix imperi romà fabricades al nord d’Àfrica, Itàlia o la Rioja... 
Ara resulta que fins a més de 2.500 metres d’altitud al Parc 
hi havia viscut gent que vigilava passos, boscos i pastures, 
gent que extreia ferro i l’enriquia en forns rudimentaris, famí-
lies que conreaven cereals, tenien cura de ramats o tallaven 
avets que servirien per a la construcció...
La conseqüència de tot plegat és que, d’una banda, el fet 
d’imaginar-me personatges com l’Ötzi passant el port de 
Ratera o un romà bevent vi d’una copa, assegut a la vora de 
l’estany de Sant Maurici, fa que em senti una ínfima partí-
cula de l’Univers i, de l’altra, que prengui consciència de la 
importància de la preservació del paisatge. Perquè si gràcies 
a l’existència del Parc Nacional d’aquí a 3.500 anys algú té la 
sensació que és l’única persona que hi viu i que hi ha viscut, 
voldrà dir que hem fet bé les coses.         

Núria Garcia Quera Escriptora

Els habitants del Parc
Refugi d’Amiges / Arxiu del Parc
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Quan hom passeja pel Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici, és d’allò més senzill deixar-se seduir pels 
cims agrestos, per la melodia monòtona i constant dels 
múltiples corrents d’aigua o per la majestuositat dels llacs 
cristal·lins. I és que es tracta d’un indret de paisatges exube-
rants, posseïdors de tota la força i la bellesa que caracteritza 
la serralada pirinenca.
Això no obstant, l’espai del Parc va molt més enllà de la 
impressió que ens pot causar a priori. A part de la riquesa 
paisatgística, existeix també la singularitat d’una flora i d’una 
fauna que, sovint, poden passar molt més desapercebudes. 
Per gaudir d’aquestes meravelles ocultes caldrà estar ben 
atent i amb tots els sentits alerta. 
Ens situem, per exemple, en un dia de juliol molt d’hora al 
matí, just quan l’albada retalla les muntanyes amb les prime-
res pinzellades de llum. Ens estem enfilant vers les zones 
rocoses. De moment caminem pel bosc. Pel camí, les dife-
rents espècies de mallerengues i els pinsans ens acompan-
yen amb els seus cants. Els seus polls ja han abandonat els 
nius i voleien en petits estols a recer dels seus progenitors. 
La silueta d’algun trencapinyes corona la part més alta dels 
pins i els marcòlics grocs i les didaleres omplen de colors els 
marges del camí. 
Just abans d’assolir els roquissars, els prats alpins 
s’estenen davant dels nostres ulls. Les petites nigritel·les 
els esquitxen de granat. Una mica més enllà, on l’aigua hi 
és més abundant i es formen molleres, hi trobem una altra 
espècie d’orquídies, l’orquis maculat, amb els seus visto-
sos pètals rosats. Si estem de sort, una joia del món dels 
lepidòpters, la papallona apol·lo, anirà de flor en flor amb 
el seu vol lent i flonjo.

Arribats a la tartera, un xiulet estrident talla l’aire i ens dóna 
la benvinguda. Es tracta del crit d’alerta de la marmota, que 
avisa els seus congèneres de la nostra presència. Però no 
sols a ells, sinó que també espanta un ramat d’isards, com-
post per algunes mares, les cries de l’any i uns quants segalls, 
que s’enfilen amunt amb la seva agilitat característica.
No gaire lluny d’aquesta escena, el veloç ermini juga a fet 
i amagar enmig de les roques. En aquest mateix hàbitat 
també podrem observar la perdiu blanca. Però cal estar 
molt atent, perquè en aquestes dates el seu plomatge imita 
perfectament el dibuix pigallat del granit. Si aquests mateix 
recorregut el fem a l’hivern, podem observar com aquestes 
dues espècies es vesteixen de color blanc, per tal de seguir 
camuflant-se en el seu entorn.
No només a l’estiu tota cuca viu. Si ens atansem al Parc 
en primavera, quan es retiren les neus de les zones baixes, 
descobrirem el magnífic espectacle del festeig de la granota 
roja, que aprofita els petits tolls que forma l’aigua del desglaç 
per realitzar les seves abundants postes.
Si anem cap als prats, una preciosa flor de pètals rosats 
i llargs estams morats també surt a la llum per aquestes 
dates. Es tracta de la dent de ca, un rar bulb alpí que pot eixir 
de manera abundant en algunes zones localitzades. Més 
endavant, avançat el mes de maig, per aquests mateixos 
indrets floriran les fragants grandalles, altrament anomena-
des narcisos dels poetes, i les vistoses espigues de l’albó 
de muntanya. 
En aquesta rica i prolífica estació, endinsar-nos al bosc pot 
esdevenir una magnífica experiència. Així doncs, en aquest 
espai no és difícil escoltar el picot garser gros i el picot negre 
tamborinejant els troncs per marcar els seus respectius terri-

Carme Jurado i Emili Casals Fotògrafs de natura

Cròniques naturalistes
Mascle d’isard a la cursa / Carme Jurado i Emili Casals
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toris. Així mateix, a les zones altes, on senyoreja el pi negre 
i el sòl està cobert d’una espessa catifa de nabiu, podria ser 
que descobríssim, dessota d’un arbre vell, els excrements 
de l’emblemàtic gall fer. Aquest escàs lagòpode, que en 
aquestes latituds és un reducte de l’època glacial, ofereix un 
curiós espectacle de festeig omplint el bosc amb els seus 
cants guturals i els pesants batecs d’ales. Podria ser que 
aquest so ens arribi barrejat amb els lladrucs d’algun cabirol 
ocult en la boscúria.
Ara fem un salt i ens situem en un jorn de finals d’octubre. El 
bosc de fulla caduca s’ha pintat de daurat, ocre, roig i rovell. Les 
primeres neus han empolsinat els cims. Un ventall de bolets, 
com ara ceps, rovellons, pinetells o llores, ocupa els prats i el 
sotabosc que abans eren patrimoni de les flors. Els isards s’han 
guarnit amb un abric de pells més fosc i gruixut del que lluïen 
fa alguns mesos. El mascles han passat el zel d’enguany i els 
més forts han sembrat la llavor d’una nova generació. Els fruits 
abunden arreu i els habitants d’aquestes contrades aprofiten 
aquest últim esclat per alimentar-se o bé omplir el rebost que 
els servirà per sobreviure a la duresa de l’hivern. 
El gaig, amb els seus esgarips, va ací i allí omplint-se el 

pap de glans i fages. Això mateix fan els senglars, mentre 
els esquirols també aprofiten els pinyons. Ben atentes a 
aquests canvis, la fagina i la marta, dues parentes que solen 
ocupar altituds diferents, però de vegades comparteixen 
territoris, s’alimenten de baies entre cacera i cacera.
En qualsevol moment de l’any, faci fred o calor, si aixequem 
l’esguard podem albirar les siluetes dels senyors del cel. 
Aprofitant els corrents d’aire calent, els voltors dibuixen 
cercles mentre s’enlairen cercant algun cadàver per tal de 
complir la seva funció necròfaga. Entre ells, no ens serà 
difícil distingir la silueta del trencalòs, que el diferencia dels 
seus parents per una cua més allargada i en forma de rom-
boide. D’altra banda, tampoc és estrany que els acompanyi 
la reina de les aus, l’àguila daurada, la qual, malgrat ésser una 
ferotge caçadora, no fa cap lleig a les carronyes.
I així acabem el nostre petit recorregut per tal de desco-
brir alguns dels habitants d’aquest indret tan emblemàtic. 
Aprofitant l’avinentesa que se celebren els 60 anys de la 
declaració d’aquest espai com a Parc Nacional, volem cloure 
l’article amb el desig que es continuï vetllant per la seva 
riquesa biològica durant molt de temps més.

[No només a l’estiu tota cuca viu. Si ens 
atansem al Parc en primavera, quan es reti-
ren les neus de les zones baixes, descobri-
rem el magnífic espectacle del festeig de 
la granota roja, que aprofita els petits tolls 
que forma l’aigua del desglaç per realitzar 
les seves abundants postes.]

Mosaic d’espècies / Carme Jurado i Emili Casals
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Entre ser o no ser guia interpretador del Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici hi ha la formació 
específica del curs de guies que el mateix Parc Nacional 
organitza cada any però també hi ha una particular manera 
de desenvolupar la professió del guiatge, amb la interpre-
tació i la pedagogia com a eines clau, i amb més de vint 
anys de tradició, basada en la passió pel territori. De guies 
d’alta muntanya n’hi ha molts i del més alt nivell als nostres 
Pirineus, però de guies interpretadors del Parc Nacional en 
som poc més d’un centenar en actiu, la major part aplegats 
en l’Associació de Guies Interpretadors del Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (AGIPNAESM), 
creada poc després del primer curs de guies, a la dècada 
dels anys 90 del segle XX.
En aquests més de vint anys de desenvolupament de la 
nostra professió dins del Parc, aquells primers guies d’alta 
muntanya, amb un perfil més de xerpa que de guia, que van 
fer els primers cursos de guia interpretador del Parc, van 
començar a dissenyar itineraris i excursions per descobrir 
els racons més emblemàtics del Parc  i per fer les ascen-
sions als pics que el segle XIX havien conquerit per primera 

vegada els expedicionaris pirineistes francesos i alpinistes 
catalans consagrats de la talla de Juli Solé i Santaló o el 
poeta mossèn Cinto Verdaguer. Alguns d’aquests primers 
guies interpretadors van tenir la sort de fer-ho treballant 
en el mateix Parc Nacional, però molts altres ho van fer 
desafiant i superant les incerteses del treball professional 
com autònom i posant en marxa les primeres empreses de 
senderisme i excursionisme de Catalunya. La seua feina pio-
nera ha contribuït no només a donar a conèixer aquest espai 
protegit tan singular sinó també a promoure l’economia 
local del seu entorn, atraient visitants i turistes que passen 
aquí les seves vacances, allotjant-se i consumint als comer-
ços de les quatre comarques del Parc.
Entrats ja als segle XXI, alguns d’aquells primers guies cami-
nen ja cap a la jubilació, deixant al seu darrere un camí ben 
traçat d’experiències de qualitat i de feina ben feta, havent 
creat un estil, el del guia interpretador, que es basa en un 
coneixement profund del territori i en la passió i la peda-
gogia per interpretar-lo i transmetre’l als visitants. Seguint 
aquest camí, el Parc i el curs de guies han anat motivant 
molts joves apassionats per aquest territori i pels seus valors 

Txell Centeno Presidenta de l’Associació de Guies Interpretadors del Parc Nacional

Ser o no ser guia interpretador
Vall de Barravés / Roger Gras
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naturals tan ben preservats, provinents de moltes disciplines 
i formacions, més enllà de l’alpinisme més pur dels guies 
sortits dels primers cursos. Homes i dones amb carreres 
tan diverses com la biologia i la història, estudis forestals o 
ambientòlegs, i fins i tot periodistes que han reorientat les 
seves professions cap a la interpretació i la transmissió dels 
alts valors ecològics i antropològics de l’únic Parc Nacional 
de Catalunya.
Aquesta evolució multidisciplinar dels guies interpretadors 
ha donat com a resultat uns professionals en actiu, amb les 
corresponents assegurances RC i obligacions fiscals, que 
ens darrers anys han enriquit l’agenda d’activitats del Parc, 
www.guiesdelparc.org/agenda www.gencat.cat/parcs/ai-
guestortes amb activitats tan variades i engrescadores com 
les tradicionals travesses i ascensions més emblemàtiques; 
banys de boscos per aprofitar les fitoncides i altres bene-
ficis medicinals dels arbres centenaris de boscos envellits 

com el de Morrano; sortides per observar la fauna més 
característica, com marmotes, isards o trencapinyes; sortida 
de descoberta de les papallones o per fotografiar les més 
belles flors alpines; excursions per descobrir la fisonomia i 
dinàmica dels més de 200 estanys; o per experimentar el 
Parc sota la lluna plena, i observar l’astronomia; i fins i tot 
passejades a cavall pels Camins Vius a la zona perifèrica 
i conèixer de prop l’activitat ramadera i la feina mil·lenària 
dels pastors transhumans. Moltes d’aquestes activitats 
acaben amb tastets o visites als productors artesanals de la 
zona, com a colofó de la descoberta del territori.
Entre venir o no venir al Parc Nacional amb un guia inter-
pretador hi ha tot un món d’experiències que no et pots 
perdre. Busca el teu guia interpretador al servei de guies 
preguntant a les cases del Parc Nacional o a la nostra web: 
www.guiesdelparc.org/serveideguies. Som a les quatre co-
marques del Parc!

[Entre venir o no venir al Parc Nacional amb un guia interpretador hi 
ha tot un món d’experiències que no et pots perdre.]

Des d’Amiges. Al fons, el pic de Peguera / Roger Gras
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“Mossèn Antoni Navarro és un dels poetes més impor-
tants de tots els temps que ha donat el Pirineu occidental 
català...” amb aquestes paraules comença el llibre Mossèn 
Antoni Navarro. Pla i muntanya - Antologia Poètica, edició 
de Joan Cornudella i Xavier Macià. Aquests dos escriptors 
són els grans coneixedors i estudiosos del poeta. Per a 
aprofundir en la vida i obra d’en Navarro és imprescindible 
llegir aquest llibre, de l’editorial Garsineu publicat l’any 1994 
i aquest altre llibre Mossèn Anton Navarro. La Balada de 
l’hivern / Poema del Ribagorça edició a cura de Xavier Macià 
de l’any 2003. Els dos compten amb uns valuosos i interes-
sants estudis introductoris.
Anton Navarro i Grangé, el gran de sis germans, neix el 12 
de setembre de 1867 a Vilaller i mor a Barcelona el 26 de 
desembre de 1936. És conegut i destaca com a poeta, però 
fou un gran activista cultural i molt polifacètic, i va combi-
nar les activitats literàries, les pastorals i les intel·lectuals. 
Guanyà i fou premiat en nombroses ocasions i en diversos 
certàmens literaris. Va ser nomenat Mestre en Gai Saber als 
Jocs Florals de Barcelona l’any 1922 amb el poema “Camins 
sense camí” .
Quatre pinzellades de l’extensa activitat cultural que Mn. 
Anton Navarro va desenvolupar: com a sacerdot, ordenat a 
la catedral de Lleida l’any 1894, va exercir en les parròquies 
de St.Esteve de Llitera, de Montclar, de Juneda, en la de 
St. Joan de Lleida, en la de St. Josep Oriol i en l’església 

dels caputxins de Ntra. Sra de Pompeia aquestes dues de 
Barcelona; com a poeta va publicar els següents llibres i 
reculls de poesies –Pirinenques (1903), La balada de l’hivern 
(1905), Cançons perdudes (1912), De l’infinit poema (1922), 
Roses i estels (1925), Medallons (1927),  la traducció 
de l’obra de l’escriptor llatí Ausoni  (feta en col·laboració 
amb Carles Riba per la Fundació Bernat Metge) i Poema 
del Ribagorça ( Vida Lleidatana, 1929)– i fou un prolífic 
col·laborador de moltes revistes i publicacions, tant lleidata-
nes com barcelonines, com també un mantenidor de certà-
mens literaris; com a intel·lectual va conèixer i col·laborà amb 
els intel·lectuals i escriptors més importants de país; com a 
pedagog va fundar i dirigir centres escolars a Mequinensa 
i a Juneda; com a activista cultural va formar part del jurat 
del III Concurs Nacional d’Història de Catalunya celebrat a 
Lleida l’any 1915, col·laborà entre 1902-1906 en les tasques 
de recerca dialectològica de l’edició del diccionari de Mn. 
Alcover, el 1906 presentà al Primer Congrés Internacional 
de la Llengua Catalana celebrat a Barcelona la comunicació 
“El català a-n el Ribagorça”, també va escriure poesies en 
aranès i en les variants dialectals de la franja de ponent, l’any 
1928 col·laborà en el projecte Tradicions Populars que dirigia 
el seu amic Valeri Serra i Boldú i, el 1911 fou nomenat soci 
delegat del Centre Excursionista de Lleida; i en l’àmbit polí-
tic va estar vinculat amb associacions, actes i homenatges 
vinculats amb la Lliga Regionalista.

el poeta de la natura
Mossèn Anton Navarro,
Joan Ramon Piqué Historiador
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Com era Mn. Anton Navarro com a persona?
A la pàgina 16 de La Vanguardia del dia 11 de febrer de 1939 es 
pot llegir l’article: “Víctimas del terror rojo. El poeta catalán Mn. 
Anton Navarro. Maestro en Gay Saber“. L’escriptor Alejandro 
Bulart y Rialp explica el que sent quan s’assabenta de la mort 
de Mn. Anton Navarro. Company de la Penya literària del Cafè 
Colon de Barcelona, recorda l’última vegada que van coincidir 
l’any 1936.
Descriu Mn. Anton Navarro amb aquestes paraules: “..., alto, 
de recios miembros, erguido como una palmera esbelta que 
no quiere doblegarse al paso del tiempo, catarroso, tosiendo 
a continuados intervalos, con su manteo sacerdotal raído y su 
sombrero de ala corta de revuelta felpa; viva la mirada de sus 
ojos garzos, a través de sus gafas, se despidió con un fuerte 
apretón de manos”.
“Mosén Antón Navarro, sacerdote preclaro, gran poeta y uno de 
los valores más positivos de la intelectualidad catalana...”.
“Y ese hombre alto, forzudo, de voz grave, ronca, nada sim-
pática, era un niño grande. Reía como un pequeñuelo, y muy 
a menudo nos sorprendía a los de la colla con ingenuidades 
de una infantilidad máxima. [...] El conocía su valer y se dejaba 
acariciar por un ligero narcisismo al cual contribuía no poco su 
delicioso candor de niño grande. Era todo espíritu y su misma 
carne ardía inflamada por esa espiritualidad ardiente, impetuosa, 
como corriente de lava que se desborda arrolladora. Pero mosén 
Antón Navarro era además un contemplativo y un meditativo y 
eso sucedía a intervalos como si quisiera dar reposo a la batalla 
constante de sus nervios y descanso a las fibras de sus múscu-
los, siempre en tensión. Era en esos momentos de sosiego y 
temple anímico cuando el poeta recogido en lo más recóndito de 
su propio ser se nos muestra íntimamente confesional”.
Per què diem que Mn. Anton Navarro és el poeta de la 
natura?
Navarro dóna una dimensió social a la poesia i també posseeix 
un particular concepte del poeta. Per a ell el poeta és un ésser 
privilegiat que ha d’expressar l’ànima del poble i de cantar els 
ideals que l’afirmen al llarg dels segles. 
Aquest  important paper social que juga el poeta, així com també 
la crítica que fa dels canvis que es van produint a la vall que el 
va veure néixer, es poden llegir a la versió del poema, escrit a 
Vilaller al mes d’agost de 1905, La mort del vell pastor publicada 
a la revista Ilustració Catalana, 2a època, núm. 120 (17/09/1905).
   ¡Plòra, plòra, terra mia,

dolsa vall de Barrabés!
ton honor y ta alegria
ja no tornaràn may més!
Lo torb t’ha enrunat tes pletes,
no tens remats ni pastors,
y... ja fugen els poetes
y ja se’t moren les flors!

La poesia li serveix a Mn. Anton Navarro per poder cantar i 
descriure, amb tota mena de detalls i amb una gran riquesa 
d’imatges, la profunda impressió que,  ja des de la infantesa, li 
va produir sempre la contemplació de la realitat natural, la bellesa 
del paisatge pirinenc i urgellenc.
L’obra poètica de Navarro, molt arrelada en la seva terra i nas-
cuda gairebé sempre de la pròpia realitat experiencial, viscuda o 
recordada,  es d’una gran i profunda humanitat.
Navarro descriu en versos admirables tota la bellesa del paisatge 
pirinenc i de la plana urgellenca, tant en els seus aspectes més 
majestuosos: les muntanyes, els estanys, les avetoses,...; com 
en els seus detalls més petits i senzills: les fràgils flors pirinen-
ques, els xaragalls, les ermites,...

De la Pobla a Benasch he anat a peu,
atravessant les valls y les montanyes, 
trescant lo Pirineu com un perdut romeu,
y escoltant l’esbatech de ses entranyes.

He passades les valls de Ribagorsa
y les negres boscúries de Bohí,
he vist l’abet de gegantina forsa
doblegarse al furor del terbolí.

He vist rius y cascates escumoses
y’l llibre de les neus quals fulls son anys,
he muntat a les cimes alteroses
y he baxat a les vores dels estanys.

He contemplat lo dòlmen de Pinyana  
y’l campanar d’Erill
portant un clap de núvol per capsana
com lo turbant d’un oriental capdill.

¡Sempre enllà, sempre amunt! 
Fins a les terres  
que daura’l sol ponent!
¿què hi fa que’s cansi’l pit pujant les serres,
y’l front suat me fuetegi’l vent?

¡Ja soch a Biciberri! Les ramades
s’aplegan peresoses als pletius;
cingles enllà les àligues cansades 
retornan a llurs nius.

Del cim de Comadelo a Castanesa...
¡Que n’és d’hermós lo Bonabé florit, 
tenda de flors sospesa
entre’l carro del sol y l’infinit!

Y encara més amunt! Fins a les crestes
del Pich d’Aneto circundat de neus, 
hont roncan les tempestes,
hont cruxen los glassers dessota’ls peus.

¡Quin pler seguir les cayres lluminosos 
del colossal diamant,
y’ls xaragalls que baxan freturosos 
escumes y pols d’or regalimant!

Allí he cridat entorn a la tenebra y, 
en plena solitut
dexant caure mon cos a sobre’l gebre,
s’ha mort mon pensament y he restat mut.

Extreta de la revista Ilustració Catalana, 
2ª època, núm. 288 (06/12/1908).

Pirinenca
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Quan pensem en un animal característic de la nostra zona, 
ens ve a la ment l’isard, el trencalòs o el gall fer. Però n’hi 
ha un que sovint ens passa desapercebut i que supera en 
molts milions d’individus tots els altres: la formiga roja de 
muntanya. Vaig tenir l’oportunitat d’estudiar aquest interes-
sant insecte durant la realització del meu treball de recerca 
de batxillerat. La zona on vaig fer l’estudi és el planell del 
Sant Esperit.
Si algun dia d’estiu o primavera passegem per Aigüestortes, 
segur que trobem formigues. Amb molta probabilitat es trac-
tarà de la Formica lugubris, que és per molt la més abundant 
al Parc. El seu hàbitat natural són els boscos de pi roig, pi 
negre o avet i la seva presència és un bon indicador de la 
salut d’un ecosistema. 
La formiga roja del Parc és molt fàcil d’identificar. Té el cap i 
el tòrax de color marró vermellós amb l’abdomen molt fosc. 
La seva mida pot variar entre els 5 i els 8 mm, tot i que 
les larves alimentades amb major proporció de proteïnes 
donaran formigues soldat i la seva mida rondarà els 10 mm. 
Encara que no representa cap perill per a l’ésser humà és 
un animal molt agressiu. Si li apropem el dit s’aixecarà ame-
naçadorament o fins i tot ens ruixarà amb àcid fòrmic, que 
utilitza per caçar o defensar-se. 
També és molt probable que al llarg del passeig trobem 
algun dels seus nius; són uns cons recoberts d’agulles de 

pi, branquetes i altres materials, que difícilment passen 
desapercebuts, ja que poden arribar amb facilitat als 6 m de 
diàmetre i 1 m d’alçada. Tot i això, la major part és subte-
rrània. Aquests nius estan construïts al voltant d’un suport 
–soca, arbre o arbust– i amb una disposició dels materials 
que els fa impermeables i els aïlla tèrmicament. De fet, la 
temperatura a l’interior és pràcticament constant al llarg del 
dia: a l’estiu, a 45 cm de profunditat l’oscil·lació tèrmica és 
només d’un parell de graus i la temperatura es manté al vol-
tant dels 23ºC. Tanmateix, la superfície del formiguer al matí 
ronda els 10ºC i, si hi toca el sol de pla, pot arribar a més de 
50ºC.  Les formigues aprofiten la calor del sol per escalfar 
els seus cossos i, quan tornen a entrar al niu, cedeixen la 
seva calor. Les galeries, que obren i tanquen cap a l’exterior, 
també serveixen per a aquest propòsit de regulació tèrmica, 
a més, evidentment, de comunicar les diferents cambres i 
habitacions del niu (incubadora, magatzem, guarderia, esta-
ble, escombraria, cementiri...). 
Si seguim el nostre passeig, és possible que en algun 
moment ens trobem amb un camí de formiga roja: els insec-
tes, molt atrafegats, van i vénen sense xocar mai portant 
coses molt diverses. On van? Els camins surten del niu i mol-
tes vegades arriben a un arbre i hi pugen per tal d’aconseguir 
aliment, materials i pugons per munyir; d’altres vegades 
comuniquen el niu principal amb nius secundaris o germans 

Quim Moreno Guanyador del Premi de Recerca Jove (2013)

Elogi de la formiga
Formiguer a Aigüestortes / Quim Moreno
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de la mateixa colònia. Aquestes pistes resulten molt útils 
per al transport i poden ser molt llargues, al planell del Sant 
Esperit vaig arribar a mesurar-ne una de 65 m, encara que 
normalment no superen els 20 m.
Si posem diferents tipus de menjar al mig d’un camí de for-
migues observarem dues coses: la primera és que aquests 
animals solen preferir el menjar conegut, com ara insectes, 
molt més que substàncies estranyes com xoriç o pa, per tant 
no hi ha raó d’embrutar el Parc pensant que així s’alimentaran 
les formigues. També veurem que el transport és molt més 
ràpid si el fan per una de les seves pistes, que presentarà 
molts menys obstacles. Les formigues poden transportar 
objectes molt grans i el transport individual és molt eficaç. 
El transport cooperatiu, d’un saltamartí per exemple, és 
molt més lent i dificultós: presenta avanços i retrocessos, 
amb formigues que tiren en sentits oposats o abandonen la 
càrrega; tot i això, al final solen aconseguir l’objectiu.
És evident que les formigues d’un mateix formiguer es reco-
neixen entre si, però què passa quan una es presenta en un 
niu que no és el seu? Per comprovar-ho cal agafar formigues 
d’un formiguer i pintar-ne l’abdomen amb un retolador per-
manent de color viu per no perdre-les entre les altres; tot 
seguit es deixen a sobre d’un formiguer allunyat del seu. 
S’observarà com les formigues propietàries del niu detecten 
la invasora amb un ràpid contacte antenar i no dubten a 
atacar-la i matar-la immediatament. 
Si ens fixem en els formiguers al llarg del dia, veurem que 

l’activitat d’aquests insectes a la superfície varia molt: de vega-
des hi circulen només uns pocs individus o cap, i de vegades 
la superfície del niu bull de formigues que es mouen frenèti-
cament. De què depèn? Fonamentalment de la temperatura: 
els màxims d’activitat corresponen als màxims de temperatura 
ambiental, encara que quan la superfície del niu es rescalfa per 
sobre dels 30ºC, les formigues es col·loquen a l’ombra o es 
refugien a l’interior. Una bona manera de mesurar-ne l’activitat 
a diferents moments del dia, és retallar uns quadrats de paper 
blanc, posar-los a sobre del formiguer i als 3 segons, quan les 
formigues hi han pujat, fer-ne una foto, Comptant el nombre 
de formigues tindrem un indicador de la quantitat d’individus 
de la superfície i de la seva velocitat de reacció.
I hi ha formigues voladores? Doncs, sí. Tots hem vist, en un 
capvespre d’agost o setembre, grans núvols de formigues 
alades que volen en eixams. Són femelles fèrtils i mascles, 
que copulen en ple vol. Les reines, les femelles fecundades 
que aconsegueixen sobreviure als depredadors, les incle-
mències del temps o la mala sort –una de cada cinc-centes–, 
funden una nova colònia. 
A la zona de les passarel·les del planell del Sant Esperit hi ha 
més de 30 nius de formiga roja. Cal respectar-los i protegir-
los. Si desapareguessin, altres insectes herbívors prolifera-
rien sense control i podrien esdevenir una plaga i fer malbé 
el bosc. Així doncs, encara que aquest animal no sigui tan 
vistós com d’altres, si l’observem de prop resulta fascinant i 
es troba en la base de l’equilibri ecològic del Parc.

[És evident que les formigues d’un mateix 
formiguer es reconeixen entre si, però 
què passa quan una es presenta en un niu 
que no és el seu?]

Detall d’una formiga roja / Quim Moreno
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Laguens der super obratge sus eth nòste Parc Nacionau (PN) 
des prumères peades umanes e es prumères poblacions 
coneishudes, damb 4000 ans d´istòria des deth neolitic, 
e edat deth bronze de forma constant, qu´es arqueològs 
(veir darrèri Portarròs) encara desnichen es tutes e barralh 
preistorics, damb es pastors transumans, espleita minèra e 
forestièra des dera edat antiga, amassa damb es traginèrs 
e contrabandièrs, toti eri enquiàs prumèri decènis deth 
passat sègle, vedem qu´es umans tostem auem envadit e 
profitat aguest espaci aué protegit coma Parc (1955). Sense 
compdar tanpòc as invasors ath long dera istòria pirenenca, 
coma era armada napolenica, en tot entrar pera periféria deth 
Parc des deth Pòrt de Vielha, de sud a nòrd (1812), deisham 
tanben de costat era epòca daurada deth Pireneïsme, en tot 
sajar de descorbir as sòn predecesors abans deth s. XIX. 
Justaments, e per interessi politics, son es militars es que 
demanen er arreconeishement, topografia e cartografia 
pirenenques. Ei atau qu´es geografs reiaus mos balhen es 
prumères cartes coneishudes dera cadia, en tot inclodir ath 
Parc. De viatges que trapam damb eth mapa era memòria 
escrita peth madeish cartograf, en tot demostrar eth sòn 
trabalh de camp, de punh e letra; en cas contrari e a manca 
de manoscrits auem de confiar solet enes dades deth mapa 
en qüestion, coma vedem en s. XVII:
- João Baptista Lavanha (Labana o Lavaña), cartograf por-

tugués as ordes des foncionaris espanhòls, realise ua des 
cartes d´Aragon (1615), reeditada e copiada soent, que mos 
deishe testimoniatge deth sòn pas pera Vall de Barravés, en 
tot inclodir Aran ena sua carta, laguens d´ua memòria editada 
fòrça interessanta, coma era 1ª referéncia ara Pèira Chispau 
en tot arribar ar Espitau de Vielha (1611).
- Nicolas Sanson d´Abbeville, geograf deth rei de França, 
realise era 1ª carta o mapa des Pirenèus (1665), reeditada 
peth sòn hilh enquià 1719. Auem pas memòria escrita deth 
sòn pas peth nòste territòri, mes peth detalh dera òbra e 
per èster eth nòste pionèr cartograf le reservam un espacie 
ena nòsta istòria.
- François de la Blottière & Roussel, militars engenhaires 
francesi mos balhen toti dus era qu´ei considera 1ª carta 
modèrna e detalhada de toti es Pirenèus (1730), amassa 
damb era encara mès detalhada memòria de toti es pòrts e 
passatges pirenencs (1719); eth parçan centrau deth PN lo 
publiquèrem ja en un Portarró.
Damb es prumères triangulacions e punts geodesics esta-
blerti pes prumèri cartografs militars en plea revolucion 
francesa, coneishem era bastida en beth tuc des montjòies, 
cairns en francés o fites en generau, coma en Crabèra, e 
dilhèu en Montardo laguens deth Parc (pas confirmat). Açò 
mos darie un pialèr mès de pionèrs cartografs, tanben ante-
riors ath s. XIX (V. de Heredia).

Precedents ath Pireneïsme (s. XVII-XVIII)
Pioners en Parc Nacionau
Claudio Aventín-Boya Guida-interpretador de Les
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D´aciu passam as scientifics, foncionaris e visitadors reiaus 
en s. XVIII, entà inventariar e compilar, coma manauen es 
canons illustradi, era Espanha desconeishuda e abandonada 
der interior, e dera montanha dita “sauvatge”:
- Francisco de Zamora qu´ei eth gran illustrat e compilador 
mès gran deth moment, en tot apuiar-se e profitar-se des 
pirenencs letradi, mèstres, foncionaris e sustot capelhans 
nadius, coma vedem enes imprescindibles obratges edi-
tadi des sòns qüestionaris o es sues enquèstes araneses, 
aneuenques e ribagorçanes (1787-1788). Ei eth mès gran 
relat detalhat deth país e entorns deth PN.
- Louis Ramond de Carbonnières, nomentat eth pair deth 
Pireneïsme damb era sua guida “Observation faites dans 
les Pyrénées…” (1789), reeditada enquiàs nòsti dies, a on 
mos dedique un capitol e miei as demarcacions araneses e 
ribagorçanes en part, enes entorns deth Parc, en tot parlar 
de prumèra man sus eth sòn viatge coma foncionari e dem-
pús mèstre e viatger pionèr. Era “sua” Societat Ramond 
de Banhèras de Bigòrra l´a dedicat eth sòn 150º aniversari, 
damb un congrès aguest madeish an (veir propèr Bulletin de 
la Société Ramond).

- Arthur Young, engenhaire anglés, que siguèc tanben enes 
entorns deth Parc e deth Pirenèu Centrau, en tot hèr era trauès-
sa tradicionau de casa nòsta, peth Pòrt dera Bonaigua (1793).
- José Andrés Cornide Saavedra, naturaliste galhèc, mos 
aufrís detalhadament ua memòria (1794) inedita enquiath 
passat 2008!!! Erosament, e de nau era admirabla editoriau 
Garsineu, damb era col. Monografies de l´Ecomuseu (5), 
podem admirar eth trabalh dera sua descripcion pirenen-
ca, damb mapa inclodit, encara qu´eth manoscrit originau 
consultat in situ en Madrid, ath madeish temps qu´es sòns 
editors, non portaue era sua firma ne nòm dessús.
A toti eri, viatgers savants, as que mos podesquem deishar, 
as que traparam lèu lèu, e per plaser o obligacion, mos 
aufriren es plan interessanti prumèrs e pionèrs apunts des 
entorns deth Parc. Encara que totemp se demoren dehòra 
deth parçan centrau deth Parc, e passen en lo qu´ei, des dera 
fin deth passat sègle, era periféria deth Parc (Valls d´Àneu, 
Naut Aran, Barravés o Boí), eth nòste mès gran arreconeis-
hement e admiracion as prumèrs illustradi qu´auèren era 
sensibilitat d´escríuer, e arténher en beth cas a publicar, eth 
sòn trabalh de casa nòsta.

[Justaments, e per interessi 
politics, son es militars es 
que demanen er arreconeis-
hement, topografia e carto-
grafia pirenenques.] 

Louis Ramond de Carbonnières
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Les ovelles han tornat a pujar aquest estiu a muntanya. Ho 
han fet i ho faran, igual que ho han fet durant anys i panys, i 
encara més anys i molts més panys... Pugen a cercar la bona 
herba, l’herba que vora els 2.000 m d’altitud encara és ben 
verda i tendra a ple estiu, quan a les planes ja escasseja, si 
no està esgotada o bé recremada. Un cop més, i després de 
centenars, fins i tot milers d’anys, la ramada s’anirà formant 
a mesura que els diferents ramats de la vall i d’altres con-
trades van fent via enfilant la muntanya i es van retrobant. 
A l’Ecomuseu dels Pastors de la vall d’Àssua aquest estiu 
ho tornem a explicar, i a mostrar, i a gaudir en companyia de 
tothom que ho desitgi. Ho fem i ho farem, igual que ho hem 
fet al llarg dels darrers 10 anys, el temps que ja porta aquest 
espai obert al públic. Expliquem això i molt més, com que 
a la vall d’Àssua, i des de temps immemorials, la vida gira 
entorn del cicle vital de les ovelles; que si ens passegem per 
les seves muntanyes encara trobarem antigues construc-
cions ramaderes com els orris on munyien les ovelles o bé 
les cabanes de pedra seca on s’aixoplugaven els pastors a 
l’estiu; que si vénen per Sant Miquel podran veure i viure la 
tria de la ramada que baixa de muntanya, fent-la passar pel 
triador; que la feina de pastor, lluny de ser bucòlica és dura 
i sacrificada, però alhora íntegra i a estones ben gratificant. 

Va ser el 20 d’agost de 2005 quan el que havia estat l’Estudi 
(les antigues escoles) de Llessui penjava una nova etiqueta 
al seu currículum: s’inaugurava l’Ecomuseu dels Pastors 
de la Vall d’Àssua, projecte nascut d’una iniciativa conjunta 
entre l’Ajuntament de Sort i el Parc Nacional d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici. La seva creació va ser un treball 
d’equip: d’una banda els propis pastors de la vall es van 
implicar desinteressadament aportant material, testimonis i 
tota la seva experiència i saviesa; d’altra banda, el profund 
estudi museològic realitzat per Rosa Mª Anglada, Josep 
Colom, Núria Garcia Quera i Eva Lluvich va establir les bases 
del contingut a exposar; i en darrer lloc cal esmentar la mag-
nífica feina del projecte museogràfic i la producció de Xavier 
Gasol (Nom Comunicació, actualment Simbòlic). 
Amb un llenguatge molt visual i didàctic, el museu ens va 
endinsant en les diverses dimensions d’aquest ofici i de 
l’entorn en què s’emmarca. A la sala d’accés al museu, on 
també es troba l’oficina d’informació del Parc Nacional (que 
ja funcionava des del 2003), es mostra el marc físic que ens 
envolta, la vall d’Àssua, i el trets característics que li ator-
guen una gran singularitat i, per què no dir-ho, molta màgia. 
S’explica que és una vall d’aigua, una vall ramadera, una 
vall amb llegenda, una vall sense arbres, una vall biodiversa 

Elena Rafart Tècnica responsable de l’Ecomuseu

10 anys de transhumàncies!

Ecomuseu dels Pastors 
de la Vall d’Àssua

Triatge / Sergi Balaguer



e l  p o r t a r r ó  ·  r e v i s t a  d e l  p a r c  n a c i o n a l  d ’ a i g ü e s t o r t e s  i  e s t a n y  d e  s a n t  m a u r i c i  ·  5 1

i, sobretot, una vall on les petges de l’home i de la natura 
s’entrecreuen i es confonen en un ancestral equilibri. 
D’aquí es passa a la sala on es presenten els protagonistes 
del museu, és a dir, els pastors, les ovelles i els gossos. 
Mitjançant el nou audiovisual projectat, estrenat aquest 
febrer, se’ns obre una finestra directa al dia a dia de la 
vida dels pastors que actualment hi ha en actiu a Llessui. 
Ens expliquen en primera persona les seves vivències, les 
seves il·lusions, els seus contratemps... Ens permet també 
contrastar la visió dels joves que ara comencen amb la dels 
veterans que estan a punt de plegar veles, i que han vist 
evolucionar i canviar amb certa nostàlgia els codis d’aquest 
ofici. Els panells també ens donen a conèixer l’emblemàtica 
xisqueta, aquesta raça d’ovella pallaresa, més aviat petita, 
sense banyes,  amb les característiques taques negres a 
ulls, musell i potes, ben adaptada a les dures condicions de 
muntanya. També els gossos prenen el protagonisme en 
aquesta sala, tant el gos d’atura que és la veritable mà dreta 
del pastor, com els gossos de protecció del ramat amb la 
seva imposant presència.
Finalment es puja al segon pis on es viu la darrera part 
d’aquest viatge imaginari: se’ns trasllada al bell mig dels 
corrals on s’afillen els corders, a les ubles amb les seves 
grípies i sobirades, a les pletes on els ramats boguen els 
camps... Se’ns ubica en un dia de xolla, veiem donar sal a 
la ramada quan és dalt la muntanya... Visitem el pastor dins 
la seva cabana, assistim a la tria quan cada ramat ja torna a 
casa per preparar-se per a l’hivern que s’acosta implacable... 
En definitiva, fem un petit viatge virtual en l’espai i el temps 
per recórrer tot un cicle anual de la vida dels pastors de la 
vall d’Àssua!
Però l’objectiu d’aquest projecte no ha estat mai únicament 
el d’explicar “recreant” l’ofici de pastor i els seus protago-
nistes dins les sales del museu. Un altre gran eix d’aquest 
projecte ha estat el de generar experiències vivencials per 
al públic, com acompanyar el pastor a aviar el ramat, pujar a 
muntanya a donar sal a la ramada, presenciar un dia de xolla, 
o passejar per la vall descobrint les antigues construccions 
com bordes, cabanes i orris. A més a més, amb els més 
petits de la família hem fet feltre a partir de la llana i hem 
explicat contes de pastors i xisquetes. Hem anat a fires per 

explicar i divulgar, alhora que amenitzar amb les nostres 
històries. Ens hem passejat pels escenaris literaris de la 
gran novel·la Les veus del Pamano, interpretant-ne trames 
i presentant personatges. Hem celebrat el Dia Mundial dels 
Ocells apropant-nos al món de les aus. Igualment hem 
recorregut camins i senders mostrant les herbes remeie-
res, sovint tan desconegudes com properes. En definitiva, 
milers de persones al llarg d’aquests 10 anys s’han ficat al 
calaix dels bons records aquestes hores viscudes en aquest 
museu i els seus espectaculars voltants. I de ben segur 
també s’han endut amb ells nous coneixements, noves 
sensacions, noves formes de mirar-se la muntanya i la gent 
que hi viu. 
El museu, tanmateix, no és estàtic: al llarg de la seva trajec-
tòria s’han anat millorant els continguts, incorporant nous 
panells, renovant algunes imatges... L’exemple més recent 
el trobem en la renovació de l’audiovisual, les millores inter-
pretatives en la maqueta de la vall d’Àssua, així com el canvi 
del panell explicatiu dels gossos del pastor, ara més visual i 
atractiu. I sobretot  tenim noves idees per continuar aplicant, 
sempre amb l’objectiu de seguir millorant, de fer de la visita 
una experiència única i de crear una bona excusa per repetir 
i deixar-se sorprendre!
Durant l’any, a banda de les activitats habituals ja esmenta-
des, hem incorporat algunes novetats per celebrar el 10è ani-
versari. D’una banda presentem a la sala de sota del museu 
(local social del poble de Llessui) l’exposició “Supo-supo 
amb el pallarès” elaborada per l’associació Cambuleta, que 
ens mostra la riquesa i vigència d’aquesta parla, i que pretén 
alhora sensibilitzar sobre la identitat de la gent d’un territori, 
posant èmfasi en el valor de les singularitats i les diferències. 
També hem incorporat novament a la graella d’activitats unes 
sessions d’astronomia per introduir-nos en l’apassionant 
món dels estels, la lluna, els cometes, els asteroides i altres 
cossos celestes, tot pujant la mirada al cel de la nit de la mà 
del professor Josep Maria Bosch. I a la tardor continuaran les 
celebracions, en aquest cas de caire més lúdic i festiu. Així 
que ara cal estar a l’aguait de les novetats perquè enguany 
la fira de Llessui, que se celebra el primer cap de setmana 
d’octubre, portarà un bon sarró ple de sorpreses!
Seguim el camí, seguim transhumant...
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L’any que ve farà 20 anys de la publicació del primer número del Portarró i ja en van 35. I 
l’Entrevista s’ha consolidat, d’una manera o d’altra, com una de les seccions preferides dels 
nostres estimats lectors i lectores. Aquesta edició especial, amb motiu de la celebració del 
60è aniversari de la creació del Parc, és una oportunitat per recollir una selecció dels millors 
moments dels darrers anys. És moment d’agrair-ho, per tant, a totes aquelles persones que 
es van oferir a parlar amb nosaltres de les seues coses. Persones del territori o que l’estimen, 
de qui hem après molt de la vida d’abans i d’ara, de les experiències viscudes i, molt espe-
cialment, dels canvis que s’han anat produint en els nostres paisatges quotidians. Reflexions 
i actituds sinceres, que amb el pas del temps, adquireixen més valor com a memòria històrica 
dels nostres pobles i les nostres comarques. Pensaments i aptituds que ja formen part de la 
nostra manera de gestionar el Parc i les seues valls. Vagi per endavant el nostre agraïment i 
aquest petit però sentit homenatge a tots. Per als presents, per als absents i també per als 
venidors. Per a tots valtres!

Històries de la caserna militar de Sant Maurici
El Portarró 20

Luis Avellana
- La necessitat fa que els homes s’ajudin els uns altres!
- Em sap greu que l’edifici estigui així, penso que es podria aprofitar per a 
alguna cosa, no sé, potser un refugi, un lloc de trobada per a la gent on es 
podria donar un bon servei als excursionistes... És una veritable llàstima que 
a un edifici tan ben construït i integrat en l’entorn no se li doni una utilitat! 
Marcel Pinós
- De fred no en feve tots els dies... un dia estàvom a 30 sota zero! Va durar 
uns 15 dies, va fer molt de gel. Hi havia moltes nevades, abans nevava més 
que ara, i de vegades a les mules els arribava la neu a la panxa.
- El paisatge i l’estany és el mateix, però ara he vist més molta més gent... 
Al poble només hi havia la gent que eren pagesos i que teniven ovelles i 
vaques, i visquiven d’això. Ara ha canviat i la gent viu del turisme, això està 
bé. Abans de rics n’hi havia tres o quatre, els altres érem pobres!

Miscel·lània de pensaments escrits
L’entrevista

Joana Quesada i Jaume Orteu, formatgers d’Altron
El Portarró 22

- La dona al Pallars era l’esclava però també el pal de paller de la casa. Les 
dones es quedaven al matí per aviar les vaques... A les dones els quedava 
la feina de les vaques i la de la casa. Malgrat aquesta aparença era una 
societat matriarcal, perquè era la dona qui portava el pes de la casa, sense 
estar reconeguda.
- A part de la protecció, el Parc hauria de cuidar també l’entorn, ja que si 
tot el que està al voltant està abandonat, deixat i no hi viu gent...Quan no 
hi quedarà cap pagès, qui ho cuidarà això? Cal posar una granja de vaques 
o d’ovelles ja que aquestes mantindran el terreny bé i a la gent també els 
agrada anar a veure animals... Si això no ho tenim, què faran? Pujaran a dalt 
al museu i no veuran cap ovella a Llessui... Veuran les muntanyes i ja està!

Loís Cortés, eth correu aranés!
El Portarró 21

- Es cartèrs antics si, anaven enquia Esterri 
d’Àneu, e tostemps i èren dus que marcha-
ven, pas un solet: dus, tà hèr eth corrèu en 
Esterri: des de Vielha enquia Esterri; perque 
alavetz sortiven es cartèrs de Vielha, qu’èren 
dus nombrats de Vielha...perque toti aqueri 
tanben passaven per Salardú tà deishar eth 
corrèu de Salardú en passar, per aquerò ac 
sè, e non me’n recòrdi es nòms com se 
dideven, e en mès se i avie bèth paquet 
d’aqueri lo profitaven tanben tà profitar eth 
viatge, atau se guanhaven aqueres pes-
setes, perque es pessetes non condaven 
massa en aqueres epòques.
- Aquerò qu’ei, com se sòl díder: òme de 
molti oficis praube segur. Hè! Hè

Serra de Crabes des d’Amitges / Emilio Blanco
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Àngel Torres, paraules de xollador
El Portarró 23

- A casa no en tenívom, d’ovelles. Nosaltres érem una casa de les més pobres 
del poble. La meva mare em va llogar de mosset... Em feven lo gasto i em 
donaven una pessetoneta cada dia... Unes espardenyes, que eren una sola de 
goma amb betes lligades a la cama, valien tres peles i havia de treballar tres 
dies per poder pagar-les, no unes sabates, no! Unes espardenyes!
- Abans no n’hi havia cap de carretera! La van fer quan jo teniva 4 o 5 anys. 
Llavors quan hi havia un malalt al poble la feina era per fer pujar al metge... 
El metge venia de Sort. Agafaven un animal, una euga, un matxo o una mula, 
però de fiar que no fos guit i anaves a buscar-lo. De telèfon, cap! No hi havia 
res, llum tampoc en tenívom! Érem uns desgraciats! El que no faltava era el 
mossèn i ens feve anar drets com una i!

Lluís Llevot, 
eqües i eqüassers!

El Portarró 24

- Mos alimentàvom a base dels tocinos 
que matàvom a casa, en matàvom 4 
o 5 cada any, també tenívom conills, 
gallines, caçàvom algun isard, pescà-
vom truites, aprofitàvom els aliments 
de l’hort, trumfes, cebes...també com-
pràvom alguna cosa.... Si et feve falta 
alguna cosa eres d’anar al Pont de 
Suert, i s’hi ere d’anar a peu o amb 
mula, hi passaves tot lo dia, a la tardor 
surtives de nit i tornaves de nit.
- Cada vegada hi han menos truites. Hi 
ha moltes llúdrigues i bernats pescai-
res que se les mengen... Així que els 
pescadors només fem que pagar les 
llicències, pagar els impostos que hi ha 
i de truites cap. Antes anaves a pescar 
i en un moment feves el cupo, i ara el 
cupo l’has de fer en 3 o 4 dies.

Empar Carrillo i Josep Maria Ninot, els mestres d’Enseu 
El Portarró 25

- Ara ens trobem en un canvi climàtic... quina notícia! Durant tot el Quaternari hi 
ha hagut canvis. El que passa és que aquest d’ara és bastant ràpid, potser més 
ràpid del que algunes plantes poden seguir... Mai no hi havia hagut un canvi cli-
màtic, amb tanta població humana i tan ben establerta com està ara! Qualsevol 
cosa que s’investigui ara, en connexió amb el canvi climàtic, interessa molt des 
del punt de vista social.
- Alguns boscos dels Pirineus potser han de servir per a ser reservoris de carboni! 
Aquí els arbres tampoc tenen una bona productivitat i treure la fusta és difícil... De 
fet, tots aquests boscos d’aquí davant estan reforestats. És un bosc relativament 
nou. Deixar-lo per evitar l’erosió i com a fixador de carboni, com a pulmó verd, no 
és una mala opció.
- Darrerament, sembla que les congesteres es redueixen... Sota la neu només hi 
ha roca, però de vegades es pot acumular una mica de terra fina i allà hi viuen 
unes plantes molt especials que tenen als Pirineus el límit de distribució... Si 
se segueix escalfant el clima no tenen escapatòria perquè no poden pujar més 
amunt. Des d’aquest punt de vista les congesteres són un refugi d’espècies arti-
coalpines molt interessants.

Àngel Puyol d’Aneto, el molí 
de Senet i d’Aneto

El Portarró 26

- L’edifici de la Mola era com una casa 
tradicional, un edifici de pedra de dos 
plantes. A la planta baixa estava la pedra 
de moldre accionada per un rodet de fusta 
que anava rodant i la mola funcionava 
d’aquesta forma i així es molia el blat, el 
sègol, la civada o el que fos.
- El treball del moliner era doble. Primer, 
la mòlta de cereals: es proveïa de farina 
els veïns de Senet i Aneto. Hi havia un dia 
fixat per moldre... A més, hi havia cases 
fortes, que a principis de l’hivern, es reser-
vava tot un dia per moldre. Aquest dia era 
dedicat exclusivament a aquesta casa: 
al matí, arribava l’amo de la casa amb 
una càrrega (dos sacs) i després anava a 
buscar una altra càrrega i de tornada ja es 
portava la farina a casa i fins al final.

Ton de Safalla, un supervivent de la lleva del Biberó! 
El Portarró 27

- Jo sóc nascut aquí a Llessui i m’agradaria morir a Llessui. Jo n’he passat 
més de dolentes que de bones; quan era un vailet ja em feien guardar els 
corders! I en acabat dels corders, cap a les vaques. Guardava les vaques de 
tot el poble... al poble hi havia unes 500 vaques.
- Aquí, després de la guerra també van matar gent...Al padrí de casa Sebastià 
el van matar els nacionals... Van matar una guàrdia de soldats nacionals allí a 
baix, al pont de la Bastida. Llavors van decidir de matar un de cada poble i li 
va tocar al pobre padrí de casa Sebastià.... Se’n van fer moltes, de ruqueries.

Rossendo de Simona, el cartògraf de la vall de Boí! 
El Portarró 28

- Segons diuen, a l’estany de Llebreta hi havia una presa. En diuen la 
Restanca i encara hi ha els rocs i la fusta... omplien de fusta l’estany i enge-
gaven l’aigua cap a avall. Però es veu que feien molt mal ja que arrasaven 
finques i ensores ho van prohibir. 
- A l’estany Llong i a Llebreta també hi anava una presa però quan van fer 
les primeres prospeccions van veure que tot era una tartera. No van trobar 
terreny dur, hi havia massa filtracions. Tot era una morrena del temps de 
les geleres i re de penya. Així que ho van deixar estar.
- Vaig parlar amb el Dr. Salvador Llobet, un gran geògraf, i em va demanar 
de fer un mapa d’aquesta regió. Li vaig fer uns croquis i ho va acceptar. 
Aguet mapa es diria Montarto, el primer que vaig fer per l’editorial Alpina! 
Ho feia sobre paper vegetal amb una pluma xica i tinta xinesa ja que encara 
no hi era paper poliester ni bolígrafs rotrings.

Miscel·lània de 
pensaments escrits
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Artistes del món hidroelèctric: Ramon Gol
El Portarró 30

- Les visites de Franco eren una veritable pantomima. Va venir 
diverses vegades, però quan va venir a inaugurar la central de 
Sant Maurici vam tenir la feinada d’obrir la famosa pista del 
Portarró. Nosaltres per una banda i els de l’ENHER per l’altra, 
tanta feina per una pista que no va servir més...
- Aquells prats que hi havia a la part de darrere de l’estany i que 
van quedar coberts per les aigües eren un indret meravellós, 
en deien el Racó de l’Estany... Llavors ja es va veure que no es 
podia fer una presa de formigó pelat en aquell indret tan bonic, 
per això es va decidir de fer-la de blocs de granit... 
- Aquella llibertat que teníem llavors ja no hi és! Quan hi ha 
molta gent pels llocs, aquests perden una mica el seu encant... 
A mi m’agradava més llavors, salvatge, amb poca gent!

Pili del Mas, 
una fonda com les d’abans!

El Portarró 31

- La meua mare va arribar a aquesta casa amb 
19 anys... Amb la gent era molt bona, si calia 
s’aixecava a les 3 del matí perquè apareixia un 
home gelat de fred o algú que necessitava men-
jar, escalfar-se o dormir...Si venia gent a les 6 de 
la tarda, els donava de dinar. Si venia a la una de 
la matinada, els feia entrar, els donava caliu, els 
portava al foc, els donava alguna cosa calenta. Si 
estaven molls els donava roba del meu pare o 
dels meus germans, el que fes falta.
- La Fira de Tots Sants durava 8 dies: venia gent 
de tot arreu... El meu pare treia els animals dels 
corrals per posar-hi els de fora, i els meus ger-
mans i jo dormíem al foc per poder donar llits als 
clients. De menjar févom sopes de pa, xirella, 
freginat de corder o cabrit, ovella estofada, carn 
a la brasa, vianda o peus de porc.

Mari Àngels Ros i Manel Rocher, 
el refugi Rosta, museu dels Pirineus

El Portarró 32

- Els “Rosta”, de cognom Abadia España, varen ser una de les 
famílies més notables del municipi. On som ara, l’antiga posada 
Rosta, probablement fou la primera fonda del Naut Aran. Hem 
trobat referències escrites de grans pirineistes com Maurice 
Gourdon, Franz Schrader, Louis Roubach... que inicien les prime-
res exploracions d’Aran i parlen d’allotjar-se a chez Abadia Roste 
a mitjans del segle XIX. 
- Alfons XIII és el primer rei modern que visita la Val d’Aran... 
entrant i sortint pel port de la Bonaigua... Quan arriba a Salardú, 
les primeres paraules que pronuncia en baixar del cotxe són: “¿Y 
las Maladetas y el Aneto?” Un dels veïns que el rep li diu “¡hacia 
allí, Su Majestad, pero hoy no se ven porqué está nublado!”
- El PyrenMuseu no té aportacions públiques i es finança amb les 
visites que es fan al museu i pels allotjaments del refugi. És un 
museu viu i del qual pots gaudir estant-t’hi allotjat... som en un 
lloc que destil·la història, on pots esmorzar, dinar, sopar i dormir. 

Antoni Plans, 
per uns Pirineus més vius

El Portarró 33

- Un objectiu concret i immediat, seria una nova 
ampliació de la superfície protegida. S’hauria d’haver 
fet fa molts anys però per incapacitat política no ha 
estat així. No vull ofendre ningú però les estratègies 
no han funcionat bé. L’ampliació aniria bé per al Parc 
i per als pobles de la zona d’influència. Les especu-
lacions de no voler que l’altre creixi perquè jo estaré 
sol... així, no anem enlloc! 
- Un segon pas, que potser és al cap d’algú però 
oficialment no està planejat, és connectar-se amb 
d’altres parcs, amb altres activitats, amb altres 
persones. El nostre Parc pot continuar com fins 
ara, amb una repercussió limitada o que passi a 
potenciar-se més la seva influència sobre el territori. 
Un territori que se’l faci seu i sigui el mirall per fer 
de la sostenibilitat el model de desenvolupament de 
la resta de les comarques de l’entorn. El Parc ha de 
ser més permeable!

Manel Monge, història d’una il·lusió!
El Portarró 34

- Quan veig una línia d’ajuts, com la del Parc Nacional, em recorda 
un viatge que vaig fer a Torí, on vam visitar un parc nacional que, 
a més de conservar les muntanyes i els seus paisatges, també 
protegia a la gent que hi vivia i les activitats locals tradicionals que 
desenvolupaven.
- Més enllà de la protecció i conservació de la natura, s’ha de tre-
ballar per fixar la població, no solament en allò que ja funciona sinó 
en altres activitats. El productor de formatges, de iogurts, de patés, 
de llangonisses, el que fa melmelades, els que treballen la llana... 
S’ha de dinamitzar els productors locals per complementar els 
objectius més conservacionistes i donar un sentit més integrador al 
que s’amaga darrera la declaració d’un Parc. Protegim la muntanya, 
però també els que hi viuen perquè si no hi ha activitat, les nostres 
valls, es convertiran en un desert de muntanyes.

Els Ankli, precursors del termalisme 
El Portarró 29

- El meu besavi, Federico Vallmitjana, va comprar 
els banys en una subhasta de propietats que havien 
estat desamortitzades als capellans. 
- El meu pare comença a invertir en el Balneari als 
anys 50. Es milloren els banys que estaven molt des-
cuidats i es fa una inversió fortíssima que no es justifi-
cava per la rendibilitat sinó més bé per l’amor a l’art... 
- Quan no era Parc Nacional es conservava més 
natural perquè no venia tanta gent... Per què no hi 
ha lavabos a les zones més visitades? Per què no es 
pot anar en cavall pel Parc si ha estat un sistema de 
transport tradicional fins no fa gaires anys? 
- Crec que el Parc s’hauria d’ampliar cap a la val 
d’Aran; se’m fa estrany que el circ de Colomèrs no 
sigui Parc Nacional!

Miscel·lània de 
pensaments escrits
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La conselleria de Territori i Sostenibilitat assumeix les 
competències en qüestions de medi natural i biodiversitat
D’acord amb els canvis establerts pel president del Govern, 
Artur Mas, des del mes de juliol pràcticament tota la 
Direcció General de Medi Natural ha passat a dependre del 
Departament de Territori i Sostenibilitat, dirigit pel conseller 
Santi Vila. 
Les funcions en l’àmbit del medi natural i la biodiversitat atri-
buïdes al Departament de Territori i Sostenibilitat queden ara 
incloses dins la Direcció General de Polítiques Ambientals, 
englobant-se aquí també la gestió dels parcs naturals. El 
conseller va explicar que a curt i mitjà termini els dos “grans 
talons d’Aquil·les” dels parcs naturals que cal abordar són:
- Millorar els recursos. Avançant cap a un nou model de 
finançament dels espais protegits, amb la combinació dels 
recursos públics, el pagament per serveis, un millor aprofita-
ment del finançament comunitari, l’ús de la fiscalitat ambien-
tal, l’impuls del patrocini i el mecenatge, sense excloure 
determinades inversions mitjançant la taxa turística, que han 
de configurar una nova estratègia més diversificada i sòlida. 
- Revisar la governança. Apostant per una gestió diversifica-
da, fugint de fórmules repetitives i adaptada a cada cas, però 
en un marc de coherència de les polítiques, tenint en compte 
el concurs d’alcaldes, entitats vinculades a la conservació i 
altres actors importants. 
Les orientacions estratègiques amb les quals es proposa 
impulsar els sistema d’espais naturals protegits es basen en: 
- La Llei del patrimoni natural i la biodiversitat a Catalunya: 
renovació del marc legal vigent per articular-lo adequadament 
amb la legislació comunitària.
- La infraestructura verda de Catalunya: reforçar la connectivi-
tat ecològica entre espais naturals, imbricant natura i ciutats.
- La custòdia del territori en els espais protegits: important 
per enfortir aliances entre propietaris de terres, gestors, 
usuaris de la natura i d’altres, sumant esforços per perseguir 
objectius comuns.
- Les fonts d’oportunitats: reforçar les dimensions dels parc 
mitjançant un treball transversal que multipliqui els projec-
tes entre els parcs i els diferents sectors (primari, comerç, 

recerca, educació, cultura, salut, esport, turisme, etcètera).
- La innovació i l’emprenedoria: es facilitarà que els parcs 
siguin impulsors de l’economia verda i reforcin més el seu 
paper de motor econòmic local.
- L’avaluació periòdica del Sistema d’espais naturals prote-
gits: l’avaluació de polítiques públiques cal anar-la estenent 
a tots els àmbits de gestió.
- La futura Agència del Medi Ambient i del Territori: una nova 
eina al servei d’una política mediambiental renovada. 

Certificació com a Destinació de Turisme Familiar dins 
de la Vall de Boí
El dia 16 de març es va celebrar l’acte que certificava la vall 
de Boí com a Destinació de Turisme Familiar (DTF). Aquesta 
vall esdevé així la quarta destinació d’interior de Catalunya en 
aconseguir aquest segell que atorga l’Agència Catalana de 
Turisme (ACT), després de les valls d’Àneu, les muntanyes 
de Prades i Berga. 
D’entre els nombrosos atractius de la vall de Boí destaca el 
conjunt romànic declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO. 
Pel que fa a l’entorn natural, destaca el Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, amb dues de les 
seves entrades naturals per la vall de Boí, amb una àmplia 
oferta d’activitats per a tots els públics. La Casa del Parc 
Nacional a Boí, Ca de Simamet, s’ha acreditat com a un dels 
equipaments adherits a aquest segell dins de la vall de Boí. 
Igualment se’ls ha lliurat les plaques acreditatives als 34 
establiments i empreses de la vall adherits al segell DTF. 
Ja el 2013 es va certificar la Casa del Parc d’Espot dins del 
segell que es va atorgar a les valls d’Àneu com a Destinació 
Turística Familiar.
La certificació de Destinació de Turisme Familiar és un segell 
d’especialització que atorga l’ACT a un municipi o conjunt de 
municipis, que ofereixen uns determinats serveis i equipa-
ments adaptats a les necessitats de les famílies amb nens. 
Es tracta a més d’un projecte de col·laboració públicoprivada, 
donat que els serveis poden ser oferts tant per instal·lacions 
i equipaments públics com per les empreses turístiques 
privades de la destinació.

Noticiari
Certificació com a Destinació de Turisme Familiar de la Vall de Boí / Arxiu del Parc
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Se supera amb nota l’auditoria de marca Q de Qualitat 
El Parc Nacional ha passat amb una nota molt alta l’auditoria 
de seguiment de sistema Q de Qualitat Turística. Amb 95,6 
punts sobre 100, se supera la qualificació de 9,4 sobre 10 
de l’auditoria de renovació de 2014. Aquesta distinció que 
reconeix la qualitat dels serveis i equipaments d’ús públic 
dels espais naturals protegits li va ser atorgada, per primera 
vegada, l’any 2006.
EUROPARC Espanya, la federació de parcs naturals i nacio-
nals, és l’organisme que va redactar la norma de qualitat 
que han de seguir els espais naturals protegits que vulguin 
implicar-se en el procés d’assoliment d’aquesta marca. La 
norma especifica les actuacions i les condicions necessàries 
que han de reunir  els serveis que es presten, així com  ele-
ments de millora de l’organització interna que tenen, com 
a resultat final, una major eficàcia en el treball i una millor 
atenció als usuaris del Parc. Aspectes com l’atenció i la 
informació al visitant, l’educació ambiental i la interpretació 
del patrimoni, la correcta senyalització dels senders, la segu-
retat dels visitants, la millora i manteniment adequat dels 
recursos destinats a facilitar la visita, l’atenció personalitzada 
de les queixes i els suggeriments dels usuaris, una política 
general dirigida a la millora contínua de la qualitat amb uns 
objectius i una planificació anuals, són alguns dels aspectes 
que contempla la norma i que el Parc ha treballat durant tot 
aquest temps. Aquest distintiu constitueix, per últim, una 
aportació molt positiva per al sector turístic que sap que, un 
dels actius més importants de la nostra muntanya com és el 
Parc Nacional, disposa d’una qualitat i d’una eficàcia en els 
serveis que  posa a disposició  dels milers de visitants que 
arriben fins aquí.

Participativa celebració del Dia Europeu de Parcs
El 24 de maig es commemora la creació dels primers parcs 
nacionals europeus a Suècia el 1924 i desenvolupa activitats 
educatives al medi natural a tota Europa.
Al Parc ho vam celebrar amb diverses activitats al llarg de la 
setmana. Es va fer una sortida d’interpretació ambiental amb 
més de 100 nens i nenes de la ZER Alta Ribagorça, que com-
prèn alumnes de la vall de Boí, Vilaller i Espluga de Serra, per 
donar a conèixer el seu territori pròxim i transmetre valors 
de conservació i educació ambiental. Al llarg del matí, i per 
grups d’edat, es van visitar diverses zones del Parc com el 
planell d’Aigüestortes, l’estany Llong o el pletiu de Morrano 
coneixent els seus valors.  
D’altra banda també es va celebrar una tarda d’activitats 
infantils a l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu (a Esterri 

d’Àneu) organitzada conjuntament amb el Parc Natural 
de l’Alt Pirineu, on una vintena de nens i pares van poder 
gaudir d’ombres xineses, de jocs sobre la nostra fauna i 
d’una divertida pel·lícula d’animació de temàtica ambien-
tal, amb una pausa per berenar i recuperar forces. A tots 
els participants de les activitats de celebració se’ls va 
regalar una samarreta commemorativa del Dia Europeu 
dels Parcs, per fer-los més partícips encara d’aquesta sig-
nificativa jornada.

La Fira de l’Aigua d’Espot afegeix, enguany, la celebració 
dels 60 anys
El calorós cap de setmana del 4 i 5 de juliol Espot va organit-
zar la quarta edició de la Fira de l’Aigua. Aquesta fira, de caire 
lúdic i festiu, té l’aigua com a temàtica principal. Enguany es 
van afegir a la graella els actes de commemoració del 60è 
aniversari del Parc Nacional, resultant una jornada ben lluïda, 
amb activitats per a tots els públics.
El dissabte 4 va començar amb el muntatge de les parades 
dels productors i artesans de la zona que oferien els seus 
millors productes; els Aiguaders van amenitzar la fira i van 
divertir grans i petits amb els seus contes i entremalia-
dures. A la tarda es va celebrar el Campionat de Bitlles i 
els infants van jugar i aprendre amb el Joc de l’Aigua tot 
gestionant el seu propi riu. El vespre va ser temps per 
a l’espectacle! L’actuació de les Entelades primer i el 
concert de Ribatònics després, van tancar una jornada de 
celebracions. 
Al llarg de tot el dia els visitants també es van enriquir amb 
les exposicions “El Parc i tu” i “El Món de l’Aigua” (a la Casa 
del Parc), i “Curiositats de l’aigua” i les fotografies del 1r 
Concurs Fotogràfic sobre l’aigua (a la fira). 
Diumenge 5, a banda d’activitats de lleure a la piscina muni-
cipal, es va presentar a la Casa del Parc “Pirineu recuperat”, 
un recull de documentals fílmics amb imatges gairebé inè-
dites, antigues i de gran valor documental sobre la zona del 
Parc Nacional als anys 20 i 30 del segle XX. 

TripAdvisor torna a guardonar-nos amb el certificat d’ex-
cel·lència
Amb l’objectiu de celebrar l’excel·lència en hospitalitat per 
tot el món, la web TripAdvisor ha tornat a guardonar el Parc 
Nacional amb el certificat d’excel·lència 2015, guardó que ja 
va obtenir per primer cop l’any passat. Tal distinció s’obté 
basant-se en les opinions, els comentaris excepcionals i les 
valoracions de viatgers i visitants que emeten sobre el Parc a 
TripAdvisor al llarg de tot l’any. TripAdvisor és un espai web 

Dia Europeu de Parcs a Aigüestortes / Arxiu del Parc Fira de l’Aigua d’Espot / Elena Rafart

Noticiari
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que facilita informació, opinions i referències per a viatgers 
(hotels, restaurants, espais naturals, etc.). Els usuaris són els 
qui proveeixen de contingut la web i els qui donen valor a la 
informació continguda a través de les seves opinions.
Des del Parc Nacional volem agrair a tots els visitants i usua-
ris de TripAdvisor les seves favorables opinions que ajuden 
a continuar con la tasca de conservació i difusió dels valors 
naturals d’aquest espai natural protegit.

Gran èxit del Segon Youth International Camp de la 
Federació EUROPARC
Sota el lema “Taking the Lead for Nature” (Prenent la iniciati-
va per la Natura), aquest camp de treball ha estat una oportu-
nitat per a 40 joves procedents dels espais naturals protegits 
europeus per aprendre, debatre i compartir experiències, en 
un viatge cap al futur de la natura d’Europa. La Federació 
EUROPARC ha estat connectant els nois i noies d’entre 13 i 
17 anys a Europa a través de programes d’educació ambien-
tal des de fa més de 12 anys, i ara treballa per desenvolupar 
el nou programa internacional, el YOUTH+, dirigit especí-
ficament als joves de més de 18 anys. Aquest programa 
inclou, entre d’altres activitats, el Youth International Camp. 
Després de la primera edició celebrada el 2013 a Hongria, on 
els joves van enviar el missatge de “volem ser escoltats” als 
gestors dels espais protegits, enguany s’han tornat a reunir 
per celebrar la segona edició entre el 31 d’agost i el 5 de 
setembre, a Boí. Felicitats per l’excel·lent organització!

“Pirineu recuperat”: rememorant la vida, entre els anys 
20 i 30
Per commemorar els 60 anys del Parc s’ha elaborat, amb 
la col·laboració de  l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu i de la 
Filmoteca de Catalunya, “Pirineu recuperat”, una tria de docu-
mentals fílmics que ens mostren imatges gairebé inèdites, anti-
gues i de gran valor documental, de la zona del Parc Nacional 
als anys 20 i 30 del segle XX. Els documentals que inclou són:
- “Aigua” 
- “Campament vora l’estany de Sant Maurici” 
- “Del Noguera Pallaresa a l’Éssera” 
- “Pallars i Ribagorça. Impressions d’un càmping” 
Hi trobem reflectida la vida quotidiana d’un grup selecte 
i especial de muntanyencs durant les seves acampades i 
ascensions a la zona del Parc Nacional. Totes les filmacions 
vénen de la mà del cineasta amateur Joan Salvans i Piera 
(Terrassa, 1900 – Mura, 1936). Es projecta al llarg de l’estiu 
i tardor a les poblacions d’Esterri d’Àneu, Espot, la Torre de 
Capdella, Boí, Llessui i Salardú en el marc del cicle de cinema 
que cada any es programa des del Parc. Enguany, però, es 
realitzaran més sessions de l’habitual per tal de fer arribar al 

màxim públic possible aquest inèdit document que ens tras-
llada durant 45 minuts a les nostres arrels més immediates. 

Camp de treball sobre les sargantanes pirinenques
Seguint amb la tasca iniciada el 2013, aquest agost el 
Grupo Ibérico de Anillamiento (GIA) s’ha tornat a instal·lar 
al Parc Nacional per calçar-se les botes i continuar prospec-
tant les poblacions de sargantana pirinenca (Iberolacerta 
bonnali). Aquest estiu han realitzat la 3ª fase del “Projecte 
d’elaboració del mapa de distribució de la sargantana 
pirinenca al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici”. El seu objectiu és contribuir al coneixement 
de la distribució d’aquesta espècie dins la zona del Parc 
Nacional Estricte. Recordem que aquesta sargantana és 
un endemisme del Pirineu central i es troba ben repre-
sentada dins dels límits del Parc Nacional, on la trobem a 
partir dels 2.000 m (dels 1.700 m al vessant nord) a zones 
rocoses. De fet el Parc representa el límit oriental de la 
seva distribució mundial. Tanmateix, però, encara es des-
coneixen força aspectes de les seves poblacions, entre 
d’altres la seva distribució acurada. La sargantana pirinen-
ca està catalogada com a espècie Vulnerable al Decret 
139/2011 (Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección y Catálogo de Especies Amenazadas) i espècie 
Protegida (categoria C) al decret legislatiu 2/2008 (Llei de 
Protecció dels animals).

Estrena de la nova variant del GR-11, el GR-11-19, pel 
Pla de la Font
S’acaba de crear una nova variant del GR-11, el GR-11-19, 
que passa pel refugi del Pla de la Font, en el tram entre el 
poble de Jou i l’estany de Sant Maurici. Amb aquest nou 
itinerari del GR-11 s’evita caminar per l’asfalt tal i com fa la 
ruta actual en un tram d’uns 3 quilòmetres. Aquesta variant 
ofereix una ruta alternativa a la que transcorre pel fons de 
vall, per a aquells que s’estimen més caminar per l’alta mun-
tanya. A més a més, pel fet de passar pel refugi del Pla de 
la Font es preveu que sigui un factor que revitalitzi aquesta 
emblemàtica instal·lació del Parc Nacional. 
El GR-11-19 ha estat promogut per l’Associació Esportiva 
Pallars, i homologat per la Federació d’Entitats Excursionistes 
de Catalunya (FEEC) amb el vistiplau del Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i dels quatre munici-
pis per on passa el sender. Aquest nou GR aprofita camins 
recuperats pel Parc Nacional, i el camí de Fogueruix adequat 
dins el projecte Camins Vius. Així doncs, les antigues mar-
ques grogues corresponents a la xarxa de senders del Parc 
Nacional han estat substituïdes per les pròpies d’un sender 
de Gran Recorregut, blanques i vermelles.

Segon Youth International Camp de la Federació EUROPARC al 
campament de Toirigo (Ribera de Caldes) / Arxiu del Parc

Femella de sargantana pirinenca assolellant-se / Juan Fernández
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Nous elements interpretatius
Enguany s’han incorporat nous elements interpretatius al Parc 
Nacional i se n’han actualitzat d’altres, amb l’objectiu de seguir 
millorant la qualitat i la quantitat d’informació que l’usuari pot 
obtenir sobre aquest espai natural i els seus voltants.
S’ha col·locat un plafó explicatiu a la cascada de Gerber 
(espectacular salt de més de 100 metres d’alçada) on se’n 
descriu el procés de formació i es mostren també les prin-
cipals cascades del Parc. Igualment, ja està operativa una 
nova taula d’orientació des de la terrassa de l’hotel d’estany 
Gento, on destaquen els principals cims, colls, canals, valls 
i d’altres llocs d’interès que els nostres ulls abastin des 
d’aquell punt panoràmic.
D’altra banda al refugi d’Amitges es va instal·lar una nova 
webcam, orientada al sud i que permet veure, en temps 
real, la vall d’Escrita amb els Encantats de fons. S’afegeix a 
la ja existent webcam al mateix refugi, orientada, en aquest 
cas, al nord, cap a les Agulles d’Amitges. Podeu veure les 
imatges a www.amitges.com.
A més a més, s’ha actualitzat i modernitzat el disseny i els 
continguts de les 13 pantalles tàctils d’informació exteriors 
que funcionen les 24 hores, distribuïdes en diverses pobla-
cions de la zona d’influència del Parc. Ofereixen d’una forma 
visual i intuïtiva informació bàsica per al visitant (transports, 
horaris, activitats, refugis, etc.) i d’altra més específica com 
itineraris recomanats, patrimoni destacat, festes populars, 
entre d’altres.

Nova fornada de guies interpretadors a la vall Fosca
Del 14 de setembre fins el 6 d’octubre s’ha desenvolupat 
a la Torre de Capdella (vall Fosca, Pallars Jussà) la vint-i-
tresena edició del Curs de Guies Interpretadors del Parc 
organitzat conjuntament amb l’Escola Agrària del Pallars i 

amb l’estreta col·laboració de l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella.  Aquest curs té com a objectiu principal la formació 
de personal especialitzat en el coneixement i la divulgació 
dels valors del Parc i de la seva zona d’influència. Es com-
binen sessions teòriques i pràctiques al llarg de les tres 
setmanes intensives de curs, on es tracten temàtiques molt 
diverses per assolir un coneixement complet i polièdric de la 
realitat del Parc. S’adreça fonamentalment a la població local 
i especialment a persones treballadores per compte propi o 
en petites i mitjanes empreses. Enguany ha comptat amb la 
participació de 24 alumnes que, a més a més, han superat, 
satisfactòriament les proves d’avaluació posteriors a la rea-
lització del curs. Enhorabona a totes i tots!

Un nou parc natural als Pirineus catalans
Catalunya compta amb un nou parc natural. Es tracta del Parc 
Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, a la comarca 
del Ripollès, que s’ha creat comptant amb un extraordinari 
grau de consens. Així s’ha exposat des de la Conselleria 
de Territori i Sostenibilitat, des d’on es fa especial èmfasi 
a remarcar que aquest Parc neix amb la col·laboració trans-
fronterera del parc natural regional dels Pirineus Catalans 
francès. L’experiència dels 10 anys d’existència de l’espai 
protegit francès aportarà un valor afegit al de nova creació 
català.
A banda d’aquesta declaració immediata, a partir de l’any vinent 
està previst també declarar el Parc Natural del Montsec, a la 
regió del Prepirineu central, i el Parc Natural de les Muntanyes 
de Prades, al sistema mediterrani prelitoral. Un cop consoli-
dades aquestes tres prioritats, la Xarxa de Parcs Naturals de 
Catalunya podria incorporar, més enllà de 2018, altres espais 
representatius del Sistema Transversal, la Depressió Central, 
el Prepirineu, i el Sistema mediterrani litoral.

Curs de guies interpretadorsal al pic de l’Espada / Alicia Mitjans

Noticiari



Taller de l’International Workshop The High Mountain in a Changing World a l’estany de Sant Maurici / Arxiu del Parc

Curs de Patrimoni geològic als Parc Nacionals. Alumnes al mirador de l’Estany / Arxiu del Parc

Patrimoni geològic als Parc Nacionals
Els excepcionals valors geològics i geomorfològics del Parc 
Nacional han estat un factor determinant per tal que hagi 
estat escollit com a seu d’aquestes jornades formatives.  
Dins del programa de desenvolupament de la Xarxa de 
Parcs Nacionals i del coneixement del seu patrimoni geolò-
gic, ha tingut lloc a Espot (Pallars Sobirà ), del 15 al 18 de 
setembre, un curs que, amb el títol Patrimoni geològic als 
Parc Nacionals. El Parc Nacional d’Aiguëstortes i Estany de 
Sant Mauirci, ha reunit una vintena de persones entre tèc-
nics, guardes i guies de diversos parcs nacionals espanyols. 
La divulgació del patrimoni geològic i la seva conservació és 
un dels objectius d’aquest programa que es va desenvolu-
pant de manera anual en diversos parcs.
El curs, coorganitzat entre el Parc Nacional  i el CENEAM 
(Centro Nacional de Educación Ambiental / Parques Nacio-
nales), ha desenvolupat un extens programa impartit per 
diversos especialistes i ha comptat amb una jornada intro-
ductòria i tres sessions pràctiques al camp, on hem visitat 

les valls de l’Escrita i de Sant Nicolau; la vall d’Àssua i els 
estanys de la Mainera; i el port de la Bonaigua i la vall de 
Gerber. En aquests llocs, els participants han pogut observar, 
de primera mà, la successió de roques i de fenòmens geo-
lògics que fan d’aquest espai natural un dels més valuosos 
per a l’observació i comprensió de la geologia dels Pirineus 
i dels fenòmens relacionats amb la morfologia glacial. L’èxit 
de convocatòria del curs, amb un gran nombre d’inscrits, 
demostra el creixent interès pels temes relacionats amb la 
geologia i la valorització i conservació del patrimoni geològic.

Èxit de participació en l’International Workshop The High 
Mountain in a Changing World 
Aquest taller ha reunit especialistes nacionals i europeus en 
diverses disciplines aplicades a l’entorn de l’alta muntanya i 
els reptes futurs de conservació que aquest medi planteja. 
Dins dels actes del 60è aniversari s’ha desenvolupat el taller 
teòric The High Mountain in a Changing World: Challenges 
for conservation els dies 4, 5 i 6 de novembre a Espot 
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on divuit especialistes en diverses disciplines científiques 
aplicades a l’alta muntanya van omplir la sala d’actes de 
l’Ajuntament. Tant la llengua de presentació com la de debat 
va ser predominantment l’anglès. A causa que l’alta mun-
tanya és una de les zones amb major superfície del món 
dedicada a la conservació en contrast amb les terres baixes 
molt modificades paisatgísticament, l’objectiu d’aquest taller 
és analitzar les condicions canviants del medi natural a 
l’alta muntanya i debatre els reptes i futures decisions que 
aquests canvis podrien implicar. 
Les ponències abastaven un ampli ventall de matèries 
que incloïen limnologia, climatologia, edafologia, botànica 
o fauna, per esmentar-ne algunes. També cal esmentar 
que moltes presentacions venien d’estudis que s’estenen 
molt endarrere en el temps, i mostren que la investigació 
ecològica a llarg termini dóna fruits i proporciona pautes i 
indicadors de comportament dels sistemes naturals que 
semblaven impossibles de desxifrar a escales temporals 
més curtes. 
El taller es va dividir en tres blocs diferenciats: The funcional 
landscape, centrat en la dinàmica i els canvis en el paisatge, 
The biodiverse landscape, enfocat a la biologia de l’alta mun-
tanya i The culturized landscape, dedicat la intervenció i la 
influència humana dins del medi natural.
Cada un dels ponents va explicar casos específics amb 
aplicacions locals que poden tenir repercussions globals i 
contrastant resultats que el medi natural de l’alta muntanya 
pot tenir, com per exemple les diferències a nivell de biologia 
d’alta muntanya que es poden trobar en zones com els Alps 
i els Pirineus. Cada  xerrada donava pas a un breu debat 
entre els assistents i els ponents enriquint l’intercanvi de 
coneixements i fomentant el debat. En paral·lel hi va haver 
una zona de presentació de pòsters que va comptar amb la 
participació d’una desena d’aquestes presentacions, també 
centrades en l’alta muntanya i alguns concretament en el 
Parc Nacional.
Complementàriament es va fer una sortida de camp al vol-
tant de l’estany de Sant Maurici on diversos ponents van 
poder fer explicacions in situ sobre estudis que estan portant 
a terme així com descobrir aspectes propis del Parc Nacional 
que eren desconeguts per una part dels assistents. 
Al llarg de l’any 2016 es preveu la publicació d’una mono-
grafia amb les ponències que es van presentar dins 
d’aquest taller.
L’International Workshop, que s’inscriu dins dels actes 
del 60è Aniversari del Parc Nacional va comptar amb la 
col·laboració de l’Obra Social La Caixa.

Es celebren les X Jornades sobre recerca del Parc
Els dies 14, 15 i 16 d’octubre s’han desenvolupat a la sala 
d’actes de l’Ajuntament d’Espot les X Jornades sobre recer-
ca. Més de 40 persones entre investigadors i assistents van 
conèixer les línies d’investigació que es porten a terme al 
Parc principalment en els darrers tres anys.
La primera sessió va estar dominada principalment per la 
limnologia i disciplines afins del medi aquàtic així com també 
van haver-hi ponències enfocades a la vegetació i als bos-
cos que s’estenen pel Parc. En finalitzar les presentacions, 
l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu va projectar el documental 
Pirineu recuperat, on es mostraven imatges inèdites del Parc 
Nacional a les dècades dels anys 20 i 30 del segle XX, mos-
trant aspectes i comportaments dels visitants pioners del 
Parc que avui ja estan desapareguts com l’acampada lliure o 
la navegació lúdica per rius i estanys.
Al segon dia de les Jornades, es va fer una visita a la reserva 
integral de Trescuro i a la zona restaurada paisatgísticament 
de la Font Grossa on els investigadors responsables dels 
projectes localitzats en aquestes àrees van explicar in situ 
tant el desenvolupament dels seus projectes com els resul-
tats. Finalment es va fer un retorn a peu fins a Espot. A la 
tarda, la botànica va centrar la temàtica de la segona sessió 
de ponències. Un concert de música i balls tradicionals del 
Pirineu va amenitzar a la nit els participants d’aquesta edició.
El darrer dia de les Jornades es va focalitzar principalment 
en la fauna del Parc Nacional i en concret en la piscícola, així 
com en les ciències humanes  amb ponències sobre nous 
productes turístics i arqueologia d’alta muntanya. També 
cal destacar la presència de diverses ponències relaciona-
des amb entorns piscícoles que s’inscriuen en el marc del 
projecte LimnoPirineus destinat a la millora de l’estat de 
conservació d’espècies i hàbitats aquàtics d’interès europeu 
de l’alta muntanya dels Pirineus.
Properament, els projectes que es van presentar a les 
Jornades i les seves conclusions, seran presentats en for-
mat llibre, que es preveu editar el 2016.
Les Jornades de recerca són un certamen que s’està cele-
brant ininterrompudament cada tres anys des de 1988, 
alternen la seva seu entre Boí i Espot i tenen com a objectiu 
donar major visibilitat a la investigació realitzada al Parc 
així como a aquells projectes que també s’inscriuen en el 
programa de subvencions a projectes d’investigació de 
l’Organismo Autónomo Parques Nacionales. 
Aquestes Jornades, que s’inscriuen dins dels actes del 60è 
aniversari del Parc Nacional, van comptar amb la col·laboració 
de l’Obra Social La Caixa.

X Jornades sobre recerca del Parc Nacional a Espot / Arxiu del Parc



e l  p o r t a r r ó  ·  r e v i s t a  d e l  p a r c  n a c i o n a l  d ’ a i g ü e s t o r t e s  i  e s t a n y  d e  s a n t  m a u r i c i  ·  6 1

L’any 2012 el senyor Hilari Aragonès ens va fer arribar unes 
imatges d’una orquídia del gènere Epipactis que sembla-
va diferent de les espècies ja citades a la flora del Parc. 
Aquests peus vivien a la ribera de Caldes  a uns 1.700 m 
d’altitud, barrejats amb altres exemplars d’Epipactis helle-
borine i Epipactis atrorubens. 
Llavors es va iniciar un seguiment per mirar d’establir de 
quina espècie es tractava, ja que el gènere Epipactis té 
formes sovint difícils de determinar, diferenciades moltes 
vegades per característiques poc concloents i  més aviat 
quantitatives (tiges més o menys peludes, fulles distribuï-
des més o menys helicoïdalment...). 
El dia 17 d’agost de 2014, en una visita conjunta amb 
l’autor de la primera citació, es van trobar un elevat nombre 
d’exemplars que van poder ser identificats com Epipactis 
fageticola, segons els criteris de “Flora Ibérica”. És una 
espècie pròpia de boscos caducifolis i de ribera, sobre sòls 
molt humits i fins i tot entollats, fet que coincideix perfecta-
ment amb les característiques de la nostra població.
L’espècie Epipactis fageticola no surt a la Flora dels PPCC, 

perquè quan va aparèixer aquesta obra encara no havia 
estat mai citada a Catalunya. No obstant això, l’any 2011 
va ser trobada prop de Barruera a 1.100 m (Joan Canals, 
Associació Orquidològica de Catalunya) i l’any 2012 hi ha 
una altra cita al Parc Natural de l’Alt Pirineu al costat d’un riu 
a 1.275 m d’altitud (Pere Aymerich i Juan Fernández, Anuari 
del Parc Natural, 2012). 
La presència del bruc d’aiguamoll (Erica tetralix), propi 
d’ambients humits amb influència atlàntica, ja era conegu-
da en alguns llocs de la Val d’Aran  però mai havia estat 
citada dins dels límits del Parc. Durant una sortida del pas-
sat curs de guies, 5 d’octubre de 2014,  la Montse Bacardit, 
alumna del curs que coneixia aquesta espècie de la vall 
de Conangles, en va trobar uns quants peus florits en un 
marge del camí a la veïna vall de Rius. A  la tarda, mentre 
baixàvem en vam trobar un segon grupet en un ambient 
entollat on típicament viu aquesta espècie de bruc.
Les dues poblacions noves de la vall de Rius, que estan 
entre 1.900 i 2.200 m d’altitud, representen les primeres 
citacions d’aquesta espècie a la quadrícula UTM 31TCH22.

Gerard Giménez Biòleg

Dues noves espècies

flora
coneguem el parc

Epipactis fageticola i Erica tetralix

Epipactis fageticola / 
Gerard Giménez

Erica tetralix / Montse Bacardit

Epipactis fageticola / 
Gerard Giménez

Erica tetralix / Montse Bacardit
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Ai el riu...el riu... Quantes tardes de calor ens ha alleugerit! 
Quines remullades de peus, voluntàries i involuntàries, ens 
ha propinat! Quantes imatges bucòliques ens ha regalat! 
Quines històries i secrets per desxifrar que ens ha mormolat 
la seva incessant remor! I parlant de secrets per desxifrar...
potser no sabíeu que, mentre el corrent d’aigües ràpides 
i gelades us refrescaven les cames i reactivaven la vostra 
circulació, possiblement ben a la vora una criatureta petita, 
curiosa, peluda i extremadament adaptada al medi, s’estava 
capbussant a la cerca del sopar del dia! Que potser ens 
hauríem d’espantar per la seva presència? No pas! La gràcia 
seria poder-la observar, ja que costa molt i molt de veure 
perquè és molt petita i ràpida. Però... de qui es tracta? De 
qui estem parlant?
Desvetllem el secret: estem parlant de la musaranya pirinen-
ca d’aigua (el seu nom científic és Neomys fodiens). Aquest 
animaló, que amb prou feina fa entre 10 i 20 grams de pes, 
és la musaranya més gran que tenim als Països Catalans. 
Només la trobem, però, als Pirineus, ja que li agrada viure als 
rius i torrents de muntanya, allà on l’aigua és ben fresqueta, 
neta i prou oxigenada. Si ens allunyem una mica i mirem 
el conjunt de la península Ibèrica, trobarem també aquesta 
musaranya a tota la cornisa Cantàbrica, sempre lligada als 
ambients humits i no contaminats.
I com és aquest petit mamífer amb costums mig aquàtics 
mig terrestres? Doncs per començar té el dors gris fosc, 
gairebé negre, mentre que el ventre és claret, entre cru i 
platejat, amb una línia ben marcada que separa les dues 
coloracions. Per tal de mantenir el seu pelatge impermeable 
mentre busseja, utilitza greixos que produeix a la seva prò-
pia pell. Una altra curiositat la trobem a la seva cua: per la 

part de sota té una filera de pèls ben rígids que formen una 
mena de quilla, que l’ajuda a navegar. Té les orelles i els ulls 
molt petits, però un musell ben allargat per ensumar amb 
precisió tot el que es belluga al seu voltant. A més a més 
també compta amb uns llargs bigotis tàctils (les vibrisses) 
que li serveixen per a orientar-se i detectar les preses que 
caça sota l’aigua. 
Però no acaben aquí les sorpreses que amaga aquest 
animaló! Les seves dentetes tenen la punta de color ver-
mell. I quan li fa una mossegada a les seves “víctimes” 
(que poden ser insectes, aranyes, crustacis, petits peixos, 
larves d’amfibis...), amb la seva saliva els passa una subs-
tància neurotòxica amb què els deixa mig estabornits, i així 
s’assegura que ja no se li escapen. Però tranquils que als 
humans no s’atreveix a fer-nos queixalada, i si s’atrevís no 
ens causaria cap mal! 
La musaranya d’aigua neda i busseja com una campiona 
olímpica (pot estar-se més de 20 segons sota l’aigua!), però 
també va amunt i avall per les vores dels rius i torrents per 
caçar i construir-se el cau. Al Parc la trobem entre els 1.000 
i els 2.100 m d’altitud, és a dir tant a la mitjana com a l’alta 
muntanya. Sembla que els nostres rius li agraden força, ja 
que viu a totes les conques fluvials del Parc i de la seva àrea 
perifèrica: la Noguera Pallaresa, la Noguera Ribagorçana, el 
Flamicell i la Garona. 
Però la mussaranya d’aigua no està sola en aquesta “empre-
sa”: comparteix amb l’almesquera i la rata d’aigua l’alineació 
de l’equip de petits mamífers semiaquàtics que habiten al 
Parc. Potser a partir d’ara ens acostarem al riu amb uns altres 
ulls, ara ben oberts i plens d’admiració i respecte per les 
criaturetes que allà hi viuen a “contracorrent”!

Elena Rafart Zoòloga

Una musaranya 
bussejadora!

Alfons Raspall

fauna
coneguem el parc
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Conjuguem-ne, uns quants, en present:
“Jo somio,
tu somies,
ella somia.
Nosaltres somiem,
vosaltres somieu,
ells somien...!”

Un dia vaig somiar que Aigüestortes s’escrivia Aigües-
tortes... 
Ni Aigües Tortes, ni Aigüestortas, ni Aiguastortes i Llac de 
Sant Maurici, ni Sant Maurici i Estany d’Aigüestortes. Que 
els llacs no existien i que aquests quatre centenars de mas-
ses d’aigua que s’amagaven entre les valls i les muntanyes  
s’anomenaven estanys! Sí, estanys, estanys i estanys! Un 
mot endèmic, patrimoni dels Pirineus, que els cultismes, la 
literatura contemporània i els mitjans de comunicació estan 
martiritzant fins a l’extinció. Com l’estany de Llebreta que 
es transforma en un absurd llac de la Llebreta; l’estany de 
Ratera, en el llac de la Rateta; el pic de Comaloforno, pel 
Cloroformo; o el Portarró d’Espot, en un lamentable “porticó 
d’Esport.” Ah! No oblidem el sorprenent Lago Michigan, 
conegut al Pallars com l’estany d’Amitges... Tot això es tan 
cert com que el neret floreix al juny! Som capaços de conèi-
xer les geografies més llunyanes mentre que, a les més 
properes, els canviem el nom amb una frivolitat espantosa! 
Us imagineu que Picasso fos Picassa; Espanya, Espunya; la 
Gioconda, una Anaconda! Per acabar, la tronada que fa ves-
sar l’estany: que t’arribi una carta, des d’una administració 
pública, adreçada al Parc Natural d’Aigües Tortes i Llac de 
Sant Maurice. Però, què va passar després?

Un dia vaig somiar que el fred i la neu arribaven pun-
tuals a les muntanyes...
Els darrers mil anys havien estat molt estranys. Les geleres 
i la neu tan aviat avançaven com retrocedien. Els exèrcits 
atlàntics de faigs i de vellaneres s’alternaven amb els esca-
mots mediterranis de vinyes i oliveres. Ara colonitzaven uns, 
ara ho feien els altres! El paisatge es transformava en funció 
dels protagonistes de cada moment, de cada segle, de cada 
mil·lenni. Hi havia oportunitats per a tots i el que s’adaptava 
millor tenia assegurada la supervivència. 
Ara però el fred havia tornat! Nevava tots els mesos de 
l’any. Feia nou mesos d’hivern i tres d’infern! La gelera de 
Besiberri havia crescut, en pocs anys, un garber d’hectàrees, 
sobretot al vessants més ombrívols. La congesta dels 
Encantats arribava pràcticament al rim de l’estany i les joves 
geomorfòlegs estaven entusiasmades mentre assistien a 
aquesta nova pulsació que, molt probablement, posaria fi al 
període càlid que havia fet desaparèixer totes i cadascuna 
de les geleres d’Europa, des dels Urals fins a la península 
Ibèrica. Però, què va passar després?

Un dia vaig somiar que no hi havia aprofitaments hidro-
elèctrics... 
No hi havia preses ni pantans, ni canals ni transvasaments 
d’aigua d’un estany a un altre. El riu de Sant Nicolau, 
l’Escrita, la Garona o el Flamicell fluïen amb el seu cabal 
més natural. L’aigua que arribava a les capçaleres -en 
forma de neu o de pluja- era l’aigua que davallava, ribera 
avall, cap als rius principals de la gran serralada, tant dels 
que fugen cap al nord com dels que davallen cap al sud. 
L’estany de Sant Maurici era més petit i arrodonit, menys 

Josepmaria Rispa Geògraf

Somnis pirinencs

l’essència
de les paraules

Somiar és un dels valors naturals més desconeguts del Parc i dels 
Pirineus. En cada muntanya, cada riu, cada bosc s’hi amaga, discre-
tament, un somni. La Natura, de fet, és somni! Un somni molt antic, 
on les espècies animals i vegetals ambicionen beneficis i malsons. 

Des del pic de Mariolo / KATA
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profund però més proporcionat. S’hi reflectia, igualment, 
la immensitat dels Encantats. Sota les aigües ara revoltes 
de Cavallers, s’hi amagava un antic estany atemorit, que 
els boinesos encara recordaven i anomenaven l’estany de 
Caldes. L’estany Tort i l’estany Trullo, a la vall de Peguera, 
eren dos estanys separats per una petita riba de pastures 
com l’estany de Mariolo i l’estany d’Eixerola, a la vall Fosca. 
El circ atlàntic de Colomès, però, era el diamant principal de 
la corona lacustre: més de 50 estanys, de formes i colors 
úniques, esquitxaven un territori granític intacte des de feia 
prop de 10.000 anys. Deu mil anys! Però, què va passar 
després?

Un dia vaig somiar que Aigüestortes no tenia normativa 
de protecció... 
Eren centenars de milers de persones d’arreu del món. 
Visitants que estimaven la Natura, en general i les altes mun-
tanyes dels Pirineus, en particular. L’espai natural no tenia 
empremtes importants de la presència humana contemporà-
nia i als passatgers de la nau ecològica (que no ecologista) 
no calia explicar-los res! Sabien passar desapercebuts enmig 
d’aquell univers natural sublim. Es movien en silenci, impres-
sionats per la bellesa de l’entorn. Si es creuaven amb algú 
se saludaven i compartien algun pensament o coneixement. 
S’aixecaven ben d’hora, per anar a caminar, senzillament a 
caminar i, quan arribava el migdia, les seues passes ja es 
dirigien cap a casa. No hi havia cap normativa de protec-
ció ni de comportament al Parc. Ni cartells ni fullets que 
t’expliquessin res de res! No feien falta! Cap deixalla al terra. 
Ningú portava aparells de telefonia i els taxis levitaven, amb 
un gran magnetisme, impulsats per la llum. D’altra banda, 
els gossos feia temps que es divertien en altres llocs lluny 
dels parcs nacionals. Era tan normal! El sentit comú era tan 
esfereïdor com el crit de l’àliga negra en descobrir la presa. 
Arribaves als refugis de muntanya i tot era simpatia i com-
panyonia. La muntanya sorprenia fins a l’últim alè. Potser 
més i tot! Però, què va passar després?

Un dia vaig somiar que tota la gent del territori se sentia 
orgullosa del seu país...
Els Pirineus havien esdevingut una religió! Una religió geo-
gràfica, natural, transcendent, on la fe no movia muntanyes 
sinó que les arrelava més i més a les roques hostils d’una 
humanitat massa urbana. A més, cada visitant que arribava 
era un nou defensor del Parc. Primer de tot, escoltaven a 
la gent que, feia més de mil generacions, vivia en aquell 
paradís. Escoltaven les llegendes, les experiències viscudes, 
els consells i les calamitats... com si d’un llibre familiar es 
tractés. Preguntaven què podien fer i com ho havien de fer. 
Actuaven amb una complicitat digna de la vida de qualsevol 
dels diminuts habitants de qualsevol formiguer. Descobrien 
així que la supervivència de l’espècie humana estava lligada 
a la supervivència de les altres espècies. Sí, a la de l’ós bru, 
a la del trencalòs o a la de la llúdriga. Que tots formàvem 
part de la mateixa família animal i que l’extinció natural d’uns 
era el pas previ cap a l’extinció cultural dels altres. Sota el 
paraigua capriciós de la biodiversitat, els humans érem una 
espècie més! Però, què va passar després?

Un dia vaig somiar que Darwin passejava per Aigües-
tortes... 
Caminava lentament, gratant-se una incipient barba albina, 
mentre observava com es competia, naturalment parlant, 
a les mulleres de l’antic estany. Moltes espècies sortien al 
seu pas i l’esperonaven a escriure un llibre sobre els seus 
orígens. La selecció natural de l’alta muntanya pirinenca, 
de ben segur, viatjava a pas de llop pel seu cervell. El de 
Darwin! Constant i infatigable, es feia preguntes del per-
què de tot plegat: les contradiccions entre la solana i de 
l’obaga, la disposició de les pedres de tartera, les plomes 
dels moixons, els colors de les papallones, els crits de 
les bèsties...Tot formava part d’un mateix arbre. Un arbre 
complex anomenat evolució, on cada branca i cada fulla 
lluitaven per l’espontaneïtat de la vida. Però, què va passar 
després?

l’essència
de les paraules

Cim del Besiberri sud, a finals de juliol / Arxiu del Parc
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Un dia vaig somiar que feia supo-supo amb l’osso...
Ens vam trobar en una petita colladeta, cara a cara, un dia 
ventós i plujós de primavera! Ell venia del nord, jo marxava 
cap al nord! En els ulls de tots dos es va cristal·litzar una 
por ancestral! La vida va passar, pel cap de tots dos, com 
un llamp d’estiu! Vaig pensar en els meus fills; l’osso, que 
era ossa, també! Em vaig tirar instintivament a terra, en la 
mateixa posició en que es posen els fidels musulmans quan 
resen a la mesquita. Ella m’olorava la por; jo tremolava la 
seua! Va rugir fort, molt fort, com si cridés... deixeu-nos 
viure tranquils! Per què no parleu de les guineus, dels gri-
paus o dels falcons i ens oblideu? Deixeu-me viure tranquil·la 
com qualsevol altra espècie! Quan vaig llevar el cap de nou, 
davant meu solament hi havia les petjades gravades a la 
terra mullada d’un gran animal. Havia sentit a dir que els 
conflictes entre espècies diferents o entre individus  d’una 
mateixa espècie ens fan, a tots plegats, més intel·ligents. 
Desitjava que així fus! Però, què va passar després?

Un dia vaig somiar que Mozart escoltava el Parc...
Era un diàleg estrany per a alguns. Amb aquella alegria musi-
cal i vital tan particular, el jove compositor i la seva germana 
Nannerl recollien les notes que escoltaven en el desgel dels 
barrancs, en el xiuxiueig dels trèmols a les baürtes, en les 
trencadisses del granit, provocades pel fred i la calor, en el 
xant agut de la bèstia ferida, en la gota mínima de la pluja 
de la tronada... Componien simfonies amb els sons de les 
muntanyes. Uns sons de vida i de mort, inoblidables. Una 
música patrimoni de totes les espècies que, molts mesos a 
l’any, semblava un rèquiem per la supervivència. Però, què 
va passar després?

Un dia vaig somiar que les silenes parlaven...
Aquestes petites flors rosades, que neixen i creixen on 
ningú vol viure, eren tot un exemple de les dificultats de la 

vida a l’alta muntanya. M’explicaven que allí damont, lluny 
de les valls, la vida no era tan preocupant com a davall es 
pensaven. La competència entre les poques espècies que 
s’atrevien a tals alçades era força pacífica. S’havien acostu-
mat a sobreviure amb l’estrictament necessari i hi havia lloc 
per a tothom, fins i tot, per al mal temps. La flor adoptava 
formes de coixí per tal d’aconseguir, al seu interior, un micro-
clima propi i, lluitar així, amb les baixes temperatures. Quina 
lliçó d’adaptació al medi. Silène era tot un exemple de les 
intermitències del món vivent. Però, què va passar després?

Un dia vaig somiar que era un arbre...
Un pi, un avet, un bedoll, un besurt... Un arbre qualsevol! Bé, 
qualsevol no: un arbre de muntanya! El més important de ser 
arbre era rebre el respecte com el gall fer, els naions o les 
barbes de caputxí. Per fi, era una espècie més. Havien entès 
que un arbre és una forma de vida que també neix, creix, es 
reprodueix, mor i es descomposta com qualsevol individu 
de l’espècie humà. Què sentim el dolor, el fred o la amistat 
amb una energia que sovint solament sabem transmetre a la 
saba. Però molts ja comencen a abraçar-nos! Parlem, cridem 
o pensem, a la nostra manera. Però ho fem! Entre els cata-
cracs de les branques, els xiulits de les fulles, les olors de 
les resines. Som vius, dia i nit. Verticals, multiformes, rígids 
però longeus com els líquens. Durant milers d’anys. Però, 
què va passar després?

Un dia, però, vaig despertar del somni!
El Parc ja no era cap quimera sinó una gran oportunitat! Un 
corrent alpí d’aigua oculta, sota la gran gelera, que serpen-
tejava cap al final d’un llarg túnel. Tota una potència natural. 
La millor de les natures possibles. Mars de muntanyes, boscos 
pentinats pel vent de port, rius i  barrancs lliscant des de les cap-
seres. Serem capaços, però, d’entendre els missatges vehe-
ments d’aquesta natura pirinenca fornida de pics i d’estanys?

l’essència
de les paraules

[La flor adoptava for-
mes de coixí per tal 
d’aconseguir, al seu 
interior, un micro-
clima propi i, lluitar 
així, amb les baixes 
temperatures.]

Silenes de Sarradé / 
Alberto de Pablo
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Des que eren petits, en Montardo i la 
Creu de Colomers es trobaven a la riba 
de l’estany de la Roca les nits de lluna 
plena d’estiu. Tan bon punt la lluna treia 
el nas per damunt del pic de Subenuix, 
tots dos, cadascú des de la seva talaia, 
sabien que era el moment de córrer cap 
a l’estany, saltant rius i lliscant per con-
gestes i gespets. Els agradava banyar-
s’hi, esquitxar-se, riure, capbussar-s’hi 
i remenar les pedres del fons buscant 
tresors imaginats. El més divertit, però, 
era fer curses fins a la pedra emergi-
da que dóna nom a l’estany, fent-se 
la punyeta tot nedant per veure qui 
era el primer a conquerir aquell espai 
reduït envoltat d’aigua. Un cop allà, 
s’estiraven panxa amunt i comptaven 
estrelles fins que un veia una estrella 
fugaç. Llavors, tancaven els ulls ben 
fort i pensaven un desig amb tota la 
intensitat de què eren capaços, com si 
aquell gest n’assegurés l’acompliment. 
Aquell racó de món, per a ells dos, era 
màgic, era el seu espai secret, allà on 
se sentien lliures i feliços.
La lluna es reflectia a l’aigua, i les 
siluetes de les muntanyes del voltant 
es feien ben evidents. En aquella raco-
nada, el silenci era absolut. Només se 
sentia el xipolleig constant del torrent 
que omple l’estany abocant-hi l’aigua 
que es fon de les congestes del peu 
de les crestes de la Punta Alta i de 
Comalespada. Això, i l’espetec sobtat 

dels rocs que es mouen tartera avall 
al pas dels isards. Aquest soroll de 
pedres s’amplificava i ressonava con-
tra les enormes parets que tanquen el 
circ de Colieto i feia posar en alerta en 
Montardo i la Creu de Colomers, que 
forçaven la vista tot cercant, sovint inú-
tilment, les bestioles que es passegen 
de nit pels tarterams de la vall.
Es passaven tota la nit jugant, nedant 
i rient, fins que la lluna comença-
va a amagar-se darrere la serra de 
Tumeneia. Llavors, tots dos tornaven a 
casa. L’un, en Montardo, a la capçalera 
de la vall, un lloc ben privilegiat, mira-
dor esplèndid de les muntanyes més 
altes de l’Aran i la Ribagorça, colós 
imponent vist des del fons de Valarties. 
La Creu de Colomers, més solitària, 
apartada dels camins principals, però 
també amb un vessant d’allò més 
esvelt, l’aranès, té la sort de dominar 
des del seu cim desenes d’estanys 
d’aigües fredes i transparents. Sovint 
rep la visita de les perdius blanques, 
que a l’estiu hi fan llargues estades 
cercant la tranquil·litat i la frescor dels 
seus racons.
En Montardo i la Creu de Colomers 
s’havien fet de mica en mica grans i 
valents. Tots dos eren forts, de cos-
sos vigorosos i atractius. En Montardo 
senyorejava tota la vall, era conegut i 
apreciat per tothom, i rebia nombro-
ses visites. La Creu de Colomers era 

discreta i tímida, però bellíssima. Es 
relacionava poc amb la gent, llevat del 
seu amic Montardo, que n’estava molt 
d’ella, i del Gran Tuc de Colomers, veí 
proper i amb qui xerrava tot sovint.
Molt a la vora de l’estany de la Roca 
hi ha l’estany Negre. La gent deia que 
tenia aquest nom perquè les seves 
aigües eren fosques de tan profund 
com era, i n’explicaven llegendes que 
atemorien els infants. En Montardo 
i la Creu de Colomers sabien, però, 
que es deia així perquè la lluna no s’hi 
reflectia mai. Les parets del pic de 
Comalespada li feien ombra i el reflex 
de la lluna mai s’havia bressolat a les 
petites onades que la brisa arrissava 
a la superfície de l’aigua. El Gran Tuc 
de Colomers, vell, savi, sorrut i solitari, 
els havia explicat un vegada que el 
drac del Pa de Sucre baixava de tant 
en tant a banyar-se a l’estany Negre. 
Aquest drac, que ningú havia vist mai, 
conten que vivia amagat darrere el Pa 
de Sucre, a l’Aran, i que s’encarregava 
d’espantar tothom que gosés acostar-
se a les parets del castell de Besiberri. 
En la foscor de l’estany Negre el drac 
hi trobava el refugi ideal per fer unes 
capbussades, amagat de les mirades 
tafaneres de pastors i excursionistes, 
que no esperaven altra cosa que des-
cobrir si era certa la llegenda que parla-
va de l’existència d’un drac monstruós 
i ferotge en aquelles muntanyes.

Explica’m un conte

El drac del Pa de Sucre
Albert Ferré Biòleg
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 El Gran Tuc de Colomers, poc amic de 
les multituds, tenia un predilecció molt 
especial per la Creu, la coneixia des 
que ella era petita, l’havia vist créixer 
i li havia confiat tots els secrets de 
l’alta muntanya, secrets que no havia 
revelat mai a ningú més. Una nit que 
en Montardo i la Creu s’havien trobat 
a l’estany de la Roca van parlar del 
drac. El Gran Tuc li havia explicat a la 
Creu el veritable origen del drac del Pa 
de Sucre i ara, asseguts a la roca del 
mig de l’estany, en Montardo insistia, 
gairebé suplicava, que li expliqués. Es 
moria de ganes de saber la veritat 
sobre aquesta criatura misteriosa de 
qui tothom parlava però que ningú 
havia vist. I la Creu de Colomers va 
començar el seu relat…
Fa molts anys, segles, els pagesos de 
la vall de Boí no eren lliures. Vivien sota 
la tirania del cavaller Comaloforno, un 
personatge sinistre, ambiciós i despie-
tat. Cada any, a la tardor, després de 
les collites i les vendes de bestiar de 
l’estiu, obligava els pagesos a pagar 
un impost desmesurat, de manera que 
amb prou feines els quedaven recursos 
per sobreviure. Encara que l’any hagués 
estat dolent i les collites escasses, en 
Comaloforno no feia cap rebaixa en 
l’impost, i la misèria s’estenia per les 
cases de la vall.
Una tarda d’estiu d’un d’aquells anys, 
després d’una tongada de dies secs 
i calorosos, el cel es va començar a 
omplir de nuvolades de cotó fluix que 
creixien amunt amb rapidesa. Els vells 
que seien a la fresca del porxo de 
l’església de Durro no se’n van estra-
nyar. De bon matí, uns núvols prims 

que anaven lliscant de ponent a llevant 
els havien advertit que hores més tard 
potser hi hauria alguna tamborinada. 
Aquells senyals no s’havien equivocat 
i semblava que la tarda acabaria amb 
un espetec de trons i aigua, com tan-
tes altres vegades. Amb poca estona, 
per sobre del Port de Gelada el cel es 
va enfosquir com si fos quasi de nit, 
alhora que una remor ininterrompuda 
de trons s’acostava des de la vall de 
Barravés. El soroll era cada vegada 
més fort, i als més grans de Durro, 
que ja s’havien tancat cadascú a casa 
seva, no els feia gens de gràcia aquella 
foscor amenaçadora. Sabien que una 
tempesta amb tanta potència com la 
que s’havia format a la vall veïna podia 
acabar amb pedregades violentes i 
forts aiguats. Tothom recordava, ja fos 
perquè ho havien viscut o perquè els 
ho havien explicat mil vegades, que 
en una d’aquestes tempestes d’estiu 
la muntanya de sobre Erill la Vall es va 
esllavissar, hi va haver un gran despre-
niment de pedres, fang i aigua que van 
baixar pel barranc de la Ribampiedro i 
mig poble d’Erill va ser arrossegat per 
aquesta mena d’allau de proporcions 
gegantines.
En Montardo començava a impacien-
tar-se, ja en tenia prou de males anya-
des i de catàstrofes meteorològiques. 
A ell, allò que li interessava de veritat 
era conèixer la història del drac del Pa 
de Sucre i no entenia per què la Creu 
donava tantes voltes al temps, les 
collites, els núvols i els pagesos de la 
vall de Boí. La Creu de Colomers, però, 
no tenia pressa, volia explicar-li tota la 
història amb pèls i senyals. I no és que 

en Montardo s’avorrís, el que passa és 
que es moria de ganes de saber per fi 
d’on havia sortit aquell drac misteriós 
que l’intrigava tant.
La Creu va tornar a la història de la tem-
pesta que amenaçava Durro. Els llamps 
ja havien traspassat la carena i queien 
aquí i allà, sobre les crestes i els arbres 
més punxeguts. El cel era un sostre 
llis, fosc i sinistre que cobria uniforme-
ment tota la vall. L’aire es va omplir 
de l’olor de la terra molla que venia de 
les muntanyes de sobre Barruera, on 
una cortina grisa i espessa que ama-
gava cingles, prats i arbres indicava 
que hi queia aigua a bots i barrals. Les 
pedres, la terra i l’herba, resseques 
de tants dies sense pluja, desprenien 
aquella olor tan característica de quan 
comença a ploure a l’estiu, i el vent 
empenyia l’aroma fins a Durro, on 
encara no hi havia caigut ni una gota.
En sec, un llamp va caure sobre el 
campanar de l’església, i l’espetec del 
tro, eixordador, va ser quasi simultani a 
la descàrrega elèctrica. Tot seguit, van 
començar a caure unes gotes enormes, 
que ràpidament es van multiplicar, i en 
un moment va quedar tot moll. Mentre 
creixia la intensitat de la pluja, va caure 
un altre llamp, aquest a les penyes de 
sobre el poble, i el soroll, fortíssim, es 
va allargar tot ressonant pels vessants 
que tanquen la vall. La pluja queia amb 
força, i els carrers del poble aviat es 
van convertir en rius. Enmig de l’aigua 
s’hi van començar a barrejar grans de 
calamarsa, primer pocs i menuts, però 
de seguida la pedregada es va fer molt 
intensa i espetegava amb força al terra i 
a les lloses de les teulades. Queia tanta 
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pedra que en poca estona tot va quedar 
blanc, talment com si hagués nevat, i 
pels carrers l’aigua n’arrossegava en 
grans quantitats. La tempesta anava 
acompanyada de ventades sobtades i 
violentes que feien espetegar els porti-
cons i movien les capçades dels arbres 
com si fossin de paper. Semblava que 
no hi hagués vida al poble; tothom 
s’havia tancat a casa esperant que 
s’acabés la tronada com més aviat 
millor i que acabés sense desgràcies. 
Les dones més velles, que coneixien 
prou bé la força dels fenòmens naturals 
que es podien desfermar en aquelles 
muntanyes, a cada llamp resaven aque-
lla lletania de “Sant Marc, Santa Creu, 
Santa Bàrbara, no ens abandoneu”, 
suplicant que s’acabés aquell neguit. 
I sí, finalment, després d’un parell 
d’hores ben bones, la tempesta va anar 
marxant cap a Manyanet i la vall Fosca; 
va deixar de pedregar, la pluja va anar 
aflacant i el so dels trons cada vegada 
venia de més lluny.
De mica en mica, el cel es va anar 
aclarint, mentre que els carrers de 
Durro encara semblaven barrancs, de 
tanta aigua que hi corria. Els primers 
que van sortir de casa van ser els nens, 
que es van posar a jugar amb la cala-
marsa com si fos neu, despreocupats 
i alegres. Els grans, no tan contents, 
s’ho miraven des de l’ampit de les 
finestres o des de la porta de casa, i 
parlaven, encara una mica trasbalsats, 
de l’experiència viscuda. L’un havia 
vist que el llamp que havia caigut al 
campanar havia trencat algunes llo-
ses; un altre explicava que el pes de 
la pedra havia enfonsat la teulada del 

corral de casa seva; uns altres havien 
vist com la crescuda del barranc de 
les Almineres havia arrossegat alguns 
freixes enormes; i tots, també els més 
vells, coincidien a dir que no havien vist 
mai una tempesta tan forta com la que 
acabaven de viure.
L’home de casa Mosquera estava ben 
amoïnat. El preocupava saber què havia 
passat amb la collita de sègol dels 
trossos del Pla de Castiellos, els únics 
camps de conreu de la casa. El sègol 
ja feia dies que estava ben espigat, i 
tota aquella quantitat d’aigua i calamar-
sa potser l’havien fet malbé. Sense 
collita estaven ben perduts; el cavaller 
Comaloforno els faria pagar igualment 
els impostos, com cada any, i ells no 
tenien ni un ral estalviat; els impos-
tos d’en Comaloforno els deixaven 
ben escurats cada any. Amb aquestes 
cabòries l’home va emprendre a bon 
ritme la pujada cap a Castiellos, encara 
quedava una estona de llum abans no 
es fes de nit.
A la seva dona i a la seva filla, la 
Comalesbienes, una noia decidida i 
alegre, no les va voler amoïnar i només 
els va dir que se n’anava al pont de 
la Mola a veure quanta aigua baixava 
pel riu de Durro. Cada vegada estava 
més nerviós, i va posar-se a córrer per 
arribar abans. Pujava tan de pressa que 
semblava que el cor li sortiria per la 
boca, no havia trigat mai tan poc temps 
per anar de casa als trossos.
En Montardo també n’estava de ner-
viós, i molt. La història que li estava 
explicant la Creu de Colomers el tenia 
ben atrapat. Tenia els ulls oberts com 
dues taronges i feia estona que ni 

parpellejava, pendent de saber com 
trobaria el pare de la Comalesbienes els 
camps del Pla de Castiellos.
A fe de Déu que l’home no es podia ni 
imaginar allò que havia passat amb el 
sègol. Ell patia per si la pluja i la pedra 
l’havien tombat, però el que havia pas-
sat és que el sègol… havia desapare-
gut! La pluja havia sigut tan forta que 
el Tossal de Salats, que es troba just a 
sobre dels camps, s’havia esllavissat i 
un gran riu de rocs i fang havia arrasat 
tots els trossos de casa Mosquera. 
Havien perdut la collita i, encara pitjor, 
també la terra. No podrien pagar al 
cavaller Comaloforno, ni aquest any, ni 
els anys vinents, ni mai més. L’home 
estava abatut, tornava cap a casa cap-
cot, sense saber com els ho diria a 
la dona i a la Comalesbienes. Arribat 
a casa, no va tenir cap més remei 
que explicar-los-ho tal com ho havia 
vist, sense embuts. Tots tres es van 
quedar ben amoïnats, especialment 
la Comalesbienes, que no es volia ni 
imaginar què seria haver de marxar 
d’aquella vall on havia nascut i haver de 
separar-se del seu bon amic Contraix, a 
qui va decidir no explicar-li què els havia 
passat a casa amb la collita de sègol.
A la tardor, quan va arribar l’hora de 
passar comptes amb el cavaller, com 
que no van poder pagar-li allò que 
els exigia, els va expulsar de la vall, 
davant la impotència de tots els veïns 
i amics. Ningú no els va poder ajudar 
perquè tothom anava molt just aquell 
any, i amb prou feines podien pagar els 
impostos de casa seva.
Arribats en aquest punt, en Montardo 
no es va poder aguantar més la ràbia 
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que havia anat acumulant contra les 
injustícies que exercia el cavaller 
Comaloforno contra els pagesos de 
la vall de Boí i va començar a rene-
gar i a insultar-lo, com si el pogués 
sentir. Estava totalment ficat dins de 
la història que li explicava la Creu de 
Colomers, com si fos un personatge 
més.
Qui sí que era dins de la història, i també 
sentia molta ràbia, era en Contraix, el 
gran amic de la Comalesbienes, que no 
podia suportar veure com ella havia de 
marxar de la vall per sempre més. Poc 
podia fer-hi, ell tot sol, contra el cava-
ller Comaloforno, fort, ric i poderós, de 
manera que va enfilar-se cap a la Punta 
Alta, una de les muntanyes més altes 
de la vall i va plorar de ràbia durant 
una setmana seguida. Conten que va 
plorar tant que va omplir amb l’aigua 
de les seves llàgrimes dos estanys 
sencers. Des d’aquell dia s’anomenen 
els estanys de Comalesbienes; dos 
estanys magnífics, que han quedat 
plens per sempre més.
Des de la seva talaia de la Punta Alta, 
en Contraix podia veure el castell de 
Comaloforno, inexpugnable, defensat 
per les crestes de Besiberri, de pedres 
grises i fredes. Ningú mai no havia 
provat ni tan sols acostar-s’hi, de tan 
difícil que semblava pujar-hi i de tanta 
por que feia només imaginar què faria 
el cavaller amb qui gosés acostar-
se al seu castell. S’ho mirava i s’ho 
remirava, maleint els ossos d’aquell 

personatge sinistre quan, de sobte, 
va veure com la negra figura del cava-
ller sortia del castell i baixava cap a 
l’estany Gelat que hi ha poc per sota. 
En Comaloforno anava carregat amb 
un sac que gairebé no podia arros-
segar, de tant que pesava, i baixava 
lentament cap a l’estany, caminant 
entre els rocs i les congestes d’aquella 
coma tan inhòspita. L’estany Gelat de 
Comaloforno és en un indret alt i fred 
on gairebé no toca el sol, de manera 
que a finals d’estiu encara està ben 
glaçat i amagat sota una capa de neu 
ben gruixuda. A més, no es pot veure 
des de cap lloc de la vall, si no és de les 
crestes de Besiberri i una mica, només 
una mica, des de la Punta Alta, on es 
trobava en Contraix. Quan va arribar a 
la riba de l’estany, el cavaller va deixar 
el sac a terra i es va posar a fer un 
forat a la neu amb una pala que tenia 
amagada allà mateix, sota uns blocs 
de granit. Després de molta estona 
de treure neu, va lligar el sac amb una 
corda i el va deixar anar cap a dins del 
forat. Fet això, va tornar a tapar el forat 
amb neu i se’n va anar una altra vegada 
cap al castell.
“Els diners!, els diners dels pagesos!”, 
va començar a cridar en Montardo, 
mentre la Creu de Colomers feia que sí 
amb el cap. En Montardo tenia raó, i en 
Contraix, des del seu mirador privilegiat 
i afortunat, va arribar a la mateixa con-
clusió: el cavaller Comaloforno amaga-
va al fons de l’estany Gelat els diners 

que robava als pagesos. En Contraix, 
per casualitat, acabava de descobrir el 
secret més ben guardat del cavaller, 
l’amagatall de la seva fortuna. A en 
Comaloforno no li calien soldats per 
custodiar el tresor, ni bèsties ferot-
ges que el defensessin, en tenia prou 
havent triat un indret tan inaccessible i 
desconegut com és l’estany Gelat, on 
els diners quedaven, a més, amagats 
sota una capa gruixuda de neu i gel que 
no es fonia mai.
“Anem-hi!, anem-hi de seguida!”, va 
exclamar en Montardo, que estava ben 
excitat. “Ja fa uns quants anys que a 
final d’estiu l’estany queda desglaçat i 
ens resultarà molt fàcil treure’n el tre-
sor, només ens hi hem de capbussar 
fins que el trobem”, va dir. La Creu 
de Colomers li va voler treure aquesta 
idea del cap: “Espera’t un moment, 
Montardo, i escolta’m bé, que la his-
tòria encara no s’ha acabat…”
En Contraix estava molt enrabiat amb 
el cavaller per haver provocat la marxa 
de la Comalesbienes i la seva família, 
i per haver arruïnat tanta gent durant 
tant de temps. Era un noi noble, fort 
i valent, i de seguida ho va tenir clar: 
havia arribat el moment de posar remei 
a tantes injustícies. Va decidir pujar 
fins a l’estany Gelat de Comaloforno 
per agafar els diners i tornar-los als 
pagesos de la vall. La ràbia que sentia 
li havia fet marxar les pors que des de 
petit li havien inculcat sobre el cavaller 
Comaloforno i el castell de Besiberri, 
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i se sentia amb forces per intentar 
arribar fins al tresor amagat. Tothom a 
la vall sabia que allà dalt no s’hi podia 
anar, que era molt perillós, i que qui 
gosés acostar-s’hi no viuria per expli-
car-ho. Com que ningú havia ni tan sols 
gosat provar-ho, en Contraix no podia 
demanar consell sobre com accedir-hi. 
En realitat, preferia no explicar a ningú 
quina en duia de cap, perquè segur 
que l’haurien intentat convèncer que 
era una bestiesa provar d’acostar-se 
al castell de Besiberri, i encara més 
entrar dins la coma de l’estany Gelat.
Sense pensar-s’ho ni un minut més, va 
baixar de la seva talaia a la Punta Alta 
cap a l’estany de Cavallers. En aquell 
temps encara no s’hi havia construït 
la presa que el va engrandir, i era 
un estany més aviat petit i arrodonit, 
envoltat de prats, mulleres i tarte-
res. Segurament mai s’havia baixat 
tan de pressa de la Punta Alta. Tal era 
l’empenta que duia en Contraix que 
semblava que fes passes de gegant, 
saltant de pedra en pedra i relliscant 
pels gespets. Un cop va ser a l’estany 
de Cavallers venia el més compli-
cat: trobar un accés cap el castell de 
Besiberri per uns vessants on ningú 
havia pujat mai.
En Contraix es va començar a enfilar 
decidit pels pendents de Comalestorres, 
un vessant abrupte, aparentment inac-
cessible, ple de cingles i tarteres. Com 
si es tractés d’una formiga, va anar 
pujant lentament per aquell laberint de 
rocs, buscant els millors llocs on posar 

els peus i continuar amunt. De tant en 
tant, havia de recular perquè alguna 
paret de roca li barrava el pas. Llavors, 
anava flanquejant pel peu del cingle 
amb precaució per no relliscar fins que 
trobava algun punt per on continuar 
avançant. De mica en mica havia acon-
seguit acostar-se cap a la part final de 
la pujada, que estava tancada per una 
muralla colossal, darrera de la qual hi 
havia l’estany Gelat de Comaloforno. 
Li faltava poc per arribar al seu anhelat 
objectiu, però no semblava possible 
travessar aquell cingle. Per més que 
se’l mirés i remirés, no hi trobava cap 
lloc per on pujar i travessar cap a la 
coma de l’estany. Semblava que aque-
lla paret no tenia cap punt feble, i en 
Contraix es començava a desanimar. 
Després de tant d’esforç, i tan a prop 
com es trobava del tresor, li semblava 
ben bé que s’hauria de rendir.
De cop, però, va passar un fet sorpre-
nent i inesperat. D’una cova que hi 
havia a la base del cingle en va sortir 
un ós, gros, enorme. En Contraix, que 
es trobava a pocs metres, es va quedar 
paralitzat. Tantes històries terrorífiques 
que havia sentit explicar a la vora del 
foc sobre els óssos, històries que 
mai havia acabat d’estar segur si eren 
certes o inventades, i ara en tenia un 
a poques passes. L’ós, però, no sem-
blava pas gaire ferotge. Es va mirar 
en Contraix una estona, va ensumar 
l’aire tot aixecant el cap, i va tombar-se 
tranquil·lament en direcció al cingle. 
Quan semblava que la paret li barraria 

el pas, l’ós es va esmunyir per darrere 
d’un roc gegantí que havia caigut qui 
sap quan de la part alta del cingle i 
va continuar pujant per una faixa que 
travessava en diagonal la muralla. L’ós 
s’hi va anar enfilant fins que va arribar 
dalt de tot i va desaparèixer per l’altre 
vessant. Caram, quina sorpresa! L’ós, 
sense saber-ho, li havia ensenyat a 
en Contraix l’únic pas per on es podia 
accedir a la coma de l’estany Gelat de 
Comaloforno. Sense pensar-s’ho ni un 
segon, ell també va enfilar-se per aque-
lla mena de passadís fins a dalt de tot 
(per cert, aquest corriol s’ha conegut 
des de llavors amb el nom de Pas de 
l’Ós).
Un cop a dalt, l’estany encara no es 
veia. Calia remuntar uns pendents cla-
pejats de congestes, tarteres i roca 
llisa fins a arribar, per fi, al clot on hi 
havia, amagat sota la neu, l’estany 
Gelat de Comaloforno. En Contraix 
estava esgotat. Feia hores que havia 
començat a caminar des del cim de 
la Punta Alta i pràcticament no havia 
tingut cap descans. Estava tan emocio-
nat i tan decidit que no s’havia aturat 
ni per recuperar l’alè. Ara, però, no 
podia perdre ni un minut. Si el cavaller 
Comaloforno el veia des de la seva 
talaia del castell de Besiberri, estava 
ben perdut, el seu esforç no hauria 
servit per a res, i això no ho podia per-
metre de cap de les maneres.
Va córrer cap a la pedra on havia vist 
que el cavaller amagava la pala, la va 
agafar i va començar a fer un forat a 

El drac del Pa de Sucre
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la neu sobre l’estany. Al principi la neu 
s’havia estovat pel sol i en feia prou via, 
però a mida que el forat era més fondo 
la neu era més dura i li costava molt 
d’esforç guanyar profunditat. A més, 
estava molt cansat, les forces ja eren 
escasses. Però tenia tanta il·lusió per 
aconseguir el sac de diners i tornar-los 
a la gent de la vall que això el feia con-
tinuar cavant. Després de molta estona 
de treure neu va arribar fins a la capa 
de gel que tapava l’aigua de l’estany. 
Picant amb la pala el va trencar i a 
sota van aparèixer les aigües gèlides i 
fosques de l’estany. Ara li calia la corda 
que el cavaller feia servir per fer baixar 
el sac amb les monedes a les profun-
ditats de l’estany, de manera que va 
tornar a la pedra on havia trobat la pala 
a buscar-la. Ho feia tot ben de pressa, 
calia sortir d’allà com més aviat millor i 
sense que el cavaller s’adonés de què 
havia passat. Va agafar la corda d’una 
revolada i se’n va tornar cap al forat 
de l’estany. Va fer baixar la corda cap 
al fons, amb l’esperança que el ganxo 
que hi havia a l’extrem agafés el sac. 
Per aconseguir-ho, feia voltes al forat, 
alhora que movia la corda com qui poua 
en una cisterna, però el ganxo no troba-
va res on agafar-se. En Contraix estava 
tan concentrat duent a terme aquestes 
maniobres que no es va adonar que el 
cavaller Comaloforno l’havia descobert 
i s’havia despenjat a tota velocitat de 
les parets del castell de Besiberri cap a 
la coma de l’estany. Duia una armadura 

negra i una gran espasa a la mà, i llisca-
va per les congestes cap on es trobava 
en Contraix decidit a impedir que el 
noi tragués el sac del fons de l’estany. 
En la seva cursa desesperada va fer 
rodolar uns blocs de granit, i el soroll 
va posar en alerta en Contraix. La corda 
no trobava el sac del fons, per més 
que en Contraix la mogués en totes 
direccions, i el xicot es desesperava. 
Va decidir no mirar-se en Comaloforno 
ni fer cas dels seus crits amenaçadors i 
intentar-ho fins a l’últim instant, jugant-
s’hi la pell.
Quan el cavaller ja era gairebé a la 
riba de l’estany Gelat, en Contraix 
va notar com la corda s’havia tensat, 
s’havia enganxat amb alguna cosa del 
fons! Va començar a estirar amb totes 
les forces que li quedaven, però allò 
pesava una barbaritat i pujava molt 
lentament. El cavaller, en veure que 
el noi ja estirava la corda cap a fora de 
l’aigua, va començar a cridar “No!, no!, 
no ho facis!”, però en Contraix ja veia 
el sac dins de l’aigua. Tan bon punt 
les monedes van arribar a la superfície 
gelada de l’estany, el cavaller es va 
anar fent gros i més gros, l’armadura 
es va trencar com si fos de paper, i en 
Comaloforno es va convertir en un drac 
gegant de pedra, alhora que feia uns 
crits espantosos. El drac, vençut, va 
córrer a amagar-se cap a l’Aran, darrere 
del Pa de Sucre, mentre udolava com 
un gos espantat.
En Contraix, que somreia emocionat, 

va obrir el sac i la lluïssor de les mone-
des li van il·luminar la cara, alhora que 
se li dibuixava un somriure en pensar 
com de contents es posarien els seus 
amics i veïns de poder recuperar els 
diners que el cavaller els havia robat. 
A partir d’aquell dia tothom va poder 
viure tranquil·lament a la vall de Boí, 
es van acabar les pors i les amenaces i 
entre tots van construir una comunitat 
justa. Ah!, i la Comalesbienes i la seva 
família van poder tornar, és clar.
Ningú no ha tornat a veure mai més 
el cavaller Comaloforno i conten que 
el drac encara és allà, en un dels 
racons més solitaris i freds d’aquelles 
valls. I això, justament, tenia ben intri-
gat en Montardo. S’havia quedat tan 
embadalit amb la història que acabava 
d’explicar la Creu de Colomers que 
no s’havia adonat que la lluna plena 
començava amagar-se darrere la serra 
de Tumeneia. Era l’hora, doncs, de 
tornar cap a casa, i així li ho va recordar 
la Creu, tot assenyalant-li la lluna a 
l’horitzó. Allà, justament per on estava 
a punt de pondre’s, es distingia la silue-
ta inconfusible del Pa de Sucre. “Qui 
sap si al darrere hi ha el drac…, i em 
sembla que sé com esbrinar-ho”, va 
murmurar en Montardo en veu baixa. 
La Creu de Colomers, que s’havia 
llençat a l’aigua i nedava cap a la riba 
de l’estany de la Roca, ja no el sentia. 
Caldrà esperar una altra lluna plena 
d’estiu per saber quina una en porta de 
cap en Montardo.

El drac del Pa de Sucre
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Paisajes de Catalunya: Lago de San Mauricio
“Los Pirineos de Lérida son una de las zonas turísticas españolas que han alcanzado la máxima popularidad en el mínimo 
tiempo. Han adquirido consciencia de sus posibilidades y, por tanto, de la necesidad de potenciar sus recursos, y perfec-
cionar sus medios turísticos. El paisaje, tan pródigo en majestuosos panoramas como en acogedores rincones: la caza, la 
pesca –en los bellísimos ríos y lagos de la montaña-, la gastronomía, las costumbres, todo tiene un valor auténtico que el 
viajero descubre con admiración y con gozo.” (Foto Antoni Campañá)

Portada del Suplement del 23 de juliol de 1964 - Any LXXX - Número 30.522 / Un agraïment especial per la cessió de la imatge 
a LA VANGUARDIA i per a Víctor Fabró, per la seva descoberta.

Aquesta imatge idíl·lica dels Pirineus, d’un color encara incipient, 
localitzada concretament al planell d’Aigüestortes, a la Vall de Boí, 
representa a la perfecció una visió nostàlgica del que eren els valors 
naturals del paisatge a mitjans del segle passat.

Si teniu fotografies històri-
ques interessants, curiosi-
tats naturalístiques o algun 
tema relacionat amb el Parc 
que creieu que pugui ser 
publicat en properes edi-
cions, les podeu enviar a: 
pnaiguestortes@gencat.cat

La foto
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caminem pel parc

La gran Travessa
Si algú ens pregunta per la ruta més emblemàtica del Parc 
Nacional, la gran majoria coincidirem amb la travessa pel 
Portarró. I és que en el transcurs d’aquest recorregut tin-
drem l’oportunitat de conèixer algunes de les zones més 
emblemàtiques i que donen nom al Parc: el planell d’Aigües-
tortes i l’estany de Sant Maurici.
Aquest itinerari, d’uns 11 quilòmetres de recorregut i 550 m 
de desnivell positiu, uneix l’estany de Sant Maurici amb el 
planell d’Aigüestortes, en unes 6 hores, tot passant pel gran 
port del Portarró, que separa les dues valls vertebradores del 
Parc: la ribera de Sant Nicolau i la del riu Escrita. Tot i que 
l’itinerari es descriu en direcció al planell d’Aigüestortes es 
pot realitzar en el sentit que es cregui convenient, essent  la 
dificultat del recorregut pràcticament la mateixa.
El punt d’inici escollit és l’estany de Sant Maurici, on podeu 
pujar-hi a peu, en bicicleta o amb el servei de transport públic 
4x4 (Associació de Taxis d’Espot), que surt des del mateix 
poble i que ens uns vint minuts arriba a l’estany. L’altra opció 
seria utilitzar el camí que ascendeix des de l’aparcament de 
Prat de Pierró, a 4 km de l’estany. Un cop a Sant Maurici,  el 
camí descendeix lleugerament cap al petit refugi d’Ernest 
Mallafré, tot amagat entre la densa vegetació, als peus de la 
muntanya dels Encantats, un refugi de 34 places, propietat de 
la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC).
Arribats al refugi, el camí remunta, lleugerament, per un bosc 
dens de pins i avets, tot creuant el barranc de Subenuix. Des 
d’aquest punt, s’adquireix una espectacular panoràmica de 
l’estany de Sant Maurici, amb el pic i les agulles de Bassiero 
com a teló de fons.
No abandonarem aquesta pista forestal i tot deixant, a 
l’esquerra, el camí que condueix a l’estany de Subenuix i, a la 
dreta, el mirador de l’estany de Sant Maurici, en pocs minuts 
arribarem a una zona amb passeres de fusta coneguda com 
la coma d’Aiguabella. En aquesta raconada, i si tenim una 
estona, es pot contemplar gran quantitat de capgrossos i 
granotes així com també la flora típica de molleres i zones 
entollades de muntanya, fins i tot la viola d’aigua, petita 
planta de tonalitats violàcies, que atrapa i digereix insectes 
amb les seves fulles grogues enganxifoses; una planta, per 
tant, carnívora! L’adaptació d’aquesta planta és deguda a la 
manca de nutrients que presenten aquestes zones entolla-
des de muntanya.

Després d’aquest merescut descans només resta per fer 
l’última pujada, tot serpentejant el vessant fins assolir el 
Portarró d’Espot (2.400 m). El nom d’aquest indret es ben 
encertat: és un port de muntanya de grans dimensions que 
comunica les dos valls principals del Parc: la del riu Escrita, a 
Espot, i la de Sant Nicolau, a Aigüestortes.
La formació d’aquest gran port de muntanya va produir-se 
durant les glaciacions del Quaternari, ja que  aquest punt 
era el nexe d’unió entre dues grans glaceres, que van 
dibuixar les valls que coneixem en l’actualitat. L’efecte de 
les glaceres es encara ben visible en el perfil de les valls 
en forma d’U així com en la gran presència d’estanys, aquí 
i allà, fruit d’una intensa erosió glaciar. Des del capdamunt 
del Portarró hi ha una panoràmica excel·lent de la zona dels 
Encantats, el Gran Tuc de Colomèrs, les agulles d’Amitges, 
el pic de Contraix i la Pala Alta de Sarradé, entre d’altres. Si 
tenim una estona, des del mateix Portarró, val la pena en 
poc menys de 15 minuts, arribar al mirador, just per sota 
del cim de l’Agulla del Portarró, que ens ofereix unes vistes 
sorprenents de l’estany de Sant Maurici i els Encantats.
Poc a poc anem descendit en direcció oest, sense perdre 
de vista l’estany Llong que s’estira pel fons de vall mentre, 
a la nostra dreta, apareix l’estany Redó, alimentat per salts 
d’aigua. Just abans d’arribar a l’estany Llong, veurem un 
camí que surt cap a l’esquerra: és el camí que condueix 
fins a un arbre monumental: el Pi de Peixerani (2.100 m). 
Aquest es el pi negre conegut, amb tronc i capçada més 
grossos de Catalunya i, s’aixeca solitari, a la zona del ple-
tiu d’estany Llong, a tocar del barranc de Peixerani, que 
recull l’aigua provinent de l’estany Nere i de la coma dels 
Pescadors.
Retornant al camí de baixada creuarem la passarel·la de 
fusta que travessa un petit barranc i seguirem el camí que 
voreja l’estany Llong. Si el visitem durant els mesos d’estiu 
no és gens estrany trobar-nos ramats de vaques i egües 
refrescant-se en les seves aigües fredes i transparents.
En pocs minuts arribarem al refugi d’Estany Llong situat a 
la dreta del camí. Podem fer una petita parada al refugi per 
recuperar forces i continuar el suau descens fins arribar als 
Prats d’Aiguadassi, zona planera on creuarem unes llargues 
passarel·les de fusta, i d’on surt, a la nostra dreta, el camí que 
remunta la vall de Contraix, fins a l’estany i el coll homònims, 

Xavi Llimiñana Guia interpretador de la Pobla de Segur

Arxiu del Parc
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i que condueix al refugi Ventosa i Calvell. Tot seguit passa-
rem pel costat de la font del Forn de la Pega i més avall, pel 
planell Gran, on trobarem una altra font. Des d’aquest planell 
ja ens queda poc per arribar a un dels indrets més caracte-
rístics del Parc Nacional, el planell d’Aigüestortes, punt on 
el riu de Sant Nicolau dibuixa un conjunt de meandres i on 
l’aigua cristal·lina serpenteja de forma tranquil·la i silenciosa.
Des d’aquest indret podem arribar fins a l’aixopluc 
d’Aigüestortes, fi de la ruta, per dos vies diferents: la prime-
ra, continuant per la pista forestal i, l’altra, molt recomanable 
el dies calorosos d’estiu, s’inicia en un pont de fusta situat a 
l’esquerra de la pista forestal i s’endinsa, pel bosc, per una 
passera de fusta adaptada per a persones amb mobilitat 
reduïda i des d’on es poden contemplar les Aigüestortes 
de ben a prop. En finalitzar la passarel·la, un altre pont ens 

retorna a la pista forestal que ens conduirà a l’aixopluc 
d’Aigüestortes.
Aquest punt, on s’ofereix informació del Parc Nacional 
durant el període d’estiu, és també la parada dels taxis que 
ens portaran al poble de Boí, tot passant per la cascada de 
Sant Esperit i l’estany de Llebreta, sense perdre de vista, al 
fons, la figura estilitzada del cim de l’Aüt.
Des de la localitat de Boí i durant el període comprès entre 
el 21 de juny i el 30 de setembre podem utilitzar el Bus del 
Parc, complement al transport públic de la zona, que uneix 
les diferents localitats de l’àrea socioeconòmica d’influència 
del Parc Nacional, tot passant per la Val d’Aran. Aquest 
servei de bus, amb dues freqüències diàries en ambdós 
direccions, ens permetrà retornar al poble d’Espot, inici del 
nostre recorregut.

caminem pel parc

Durada: 6 h (anada).
Desnivell: 500 (positiu) / 600 (negatiu).
Dificultat: de moderat a exigent.
Fixeu-vos en: la travessa del Parc és una de les 
rutes clàssiques més recomanades per aquelles per-
sones a qui agrada caminar per muntanya. Pas tradi-
cional entre el Pallars i la Ribagorça ha esdevingut, 
modernament, un recorregut de descoberta dels 
principals valors naturals i culturals dels Pirineus.
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publicacions
TÍTOL: Efecto demostrativo de la Red de Parques Nacionales en diversos 
ámbitos de la sociedad
EDICIÓ: Organismo Autónomo Parques Nacionales, 20154
FORMAT: 116 p.; 21 cm.  
Aquesta monografia, número 4 de la col·lecció Cuadernos de la Red de Parques 
Nacionales, s’inscriu en el marc del Plan de Seguimiento y Evaluación, específi-
cament en el Programa de Seguimiento Sociológico de la Red de Parques Nacio-
nales, per a avaluar l’efecte demostratiu de la xarxa en diversos aspectes de la 
societat, avaluant els parcs nacionals com a conjunt i no individualment. L’objectiu 
de la publicació és conèixer en quina mesura la Red de Parques Nacionales cons-
titueix un espai de referència en els àmbits de la investigació científica, la gestió, 
com a recurs educatiu i la seva relació amb les associacions conservacionistes.
La publicació s’enfoca a assolir convergències d’opinió sobre diferents aspectes 
del tema analitzat a través de qüestionaris a un panell d’experts i especialistes en 
cada un dels àmbits tractats com la investigació científica, la gestió dels parcs, 
els parcs com a recurs educatiu i les relacions amb les associacions conservacio-
nistes, obtenint una valoració qualitativa. D’altra banda es tracta també de rebre 
propostes de millora en tots aquells aspectes d’interès per part dels experts de 
cada àrea.

TÍTOL: La Muntanya escrita: indrets reals i literaris del Pirineu
EDICIÓ: Associació Llibre del Pirineu, 2015
FORMAT: 127 p., 24 cm.
Aquest llibre parla d’un indret, paratge o territori real pirinenc i dóna a conèixer una 
sèrie d’escriptors i d’escriptores actius de les comarques de l’Alt Pirineu i Aran, o 
que hi estan estretament vinculats, que pertanyen a l’Associació Llibre del Pirineu. 
Els textos són literaris i al final hi figura un breu currículum de qui l’ha escrit. 
Que algú ens parli d’un lloc concret al voltant d’una història o d’una experiència és 
potser la manera més atractiva de convidar-nos perquè hi anem. El sentiment té 
raons més poderoses que la mateixa raó. Això dóna pes i qualitat als divuit relats 
del llibre i els allunya d’una simple informació turística. No hi busqueu, per tant, 
“paisatges encisadors” ni magnífiques vistes”.
La muntanya escrita és el reflex més tangible que al Pirineu les muntanyes hi 
parlen, que tenen moltes coses per explicar, portes encara tancades, perquè, 
d’ara endavant, romanguin obertes. Aquesta bella serralada tan nostra ofereix un 
ampli ventall de possibilitats de conèixer-la, i la literària n’és una que no sempre 
arriba al públic lector. El llibre La muntanya escrita ho posa més fàcil a tots aquell 
que vulguin conèixer-la.

TÍTOL: Proyectos de investigacion en Parques nacionales: 2010-2013
EDICIÓ: Organismo Autónomo Parques Nacionales, 2015
FORMAT: 404 p.; 40 cm.  
L’any 2003 l’Organismo Autónomo Parques Nacionales va iniciar un programa 
d’ajuts a la investigació dins de la xarxa de parcs nacionals. Aquest projectes 
acostumen a ser plurianuals i sovint donen lloc a noves línies de recerca per a 
nous projectes futurs. Aquesta monografia és la setena que s’edita d’una sèrie 
dedicada exclusivament als resultats d’aquest programa d’ajuts, en concret dels 
projectes corresponents a la convocatòria 2010-2013. Un total de divuit projectes 
enfocats principalment a la conservació i a verificar, un cop més, els efectes del 
canvi climàtic en el medi natural.
Concretament del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici podem 
trobar els projectes Control climático de la colonización bacteriana remota median-
te aerosoles atmosféricos, del CEAB-CSIC, Usos del suelo en los parques naciona-
les españoles: evolución y modelado participativo de la Universidad de Alcalá (Ma-
drid), El papel de las trayectorias históricas en los cambios de usos del suelo sobre 
la biodiversidad en el Parque Nacional de  Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, 
Caracterización ecofisiológica de las respuestas de diferentes especies represen-
tatives de la zona subalpina al cambio climático de la Universitat de Barcelona.



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


