Com trobar un poble
preromà amagat a
la vall de Castellbó (I)
Si ja és prou important recuperar un intangible com és la memòria
històrica, quin valor caldrà donar a un patrimoni històric recuperat,
amb tangibles com camins encara útils, ponts i tot un poble oblidat?
Text i fotografies de Carles Udina i Cobo

Zoom

Font: Cartografia de l’ICC.
En lila la variant descrita
en el número 372 de l’any
passat, en groc la variant
per Turbiàs.

Antecedents
Era sabut que l’històric camí preromà de l’Alt Urgell al Pallars per Sant Joan de l’Erm, discorria
−entre les cotes 1.000 i 1.200 metres, entre el riu
de Castellbó i Sant Andreu− per la petita vall de
la Llaguna, què és l’itinerari natural i més directe.
No obstant això, l’abandó d’aquest tram d’uns 2
km des de feia més de 50 anys i el creixement
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natural del bosc, preveia un treball important de
recuperació. Per aquest motiu i com que just al
costat ja existia un itinerari transitable pel barranc de Santa Creu (en lila als plànols), l’article
de gener-febrer 2013 de la revista Excursionisme (núm. 372) el vaig redactar incorporant
aquesta alternativa que, una vegada recuperat
el tram de Sant Andreu al coll de Leix d’uns 4
km, ja permetia fer tot el recorregut entre l’Alt Urgell i el Pallars.

La serra del Cadí des
de la Llaguna

Les descobertes històriques
Aquest estiu 2013 semblava que la dificultat començaria fins i tot per trobar el camí, però amb
l’anàlisi prèvia de les fotos aèries actuals i potser
una mica de sort, en un dia vaig poder rastrejar-lo al complet. I així van començar a aparèixer
una sorpresa darrere una altra. Tot i l’emboscament, el camí estava delimitat per unes notables
parets de pedra seca que el feien inequívoc una
vegada apartades les denses bardisses, i amb
una amplada gens normal, d’uns 3 metres precisament en el tram inferior més abrupte. Una
carretera en tota regla. A més, amb una sorprenent successió de runes de bordes i parets en
les seves immediacions que feien encara més
incomprensible el que anava apareixent.
El més espectacular va ser trobar tres revolts
amb uns impressionants murs de contenció de
pedra seca a les cotes 1.023, 1.038 i 1.050 metres. Això era un simple camí o una obra d’enginyeria? També sorprenia que el camí semblava
duplicat, amb unes dreceres també empedrades, però més estretes i pendents. Un camí ample per a carruatges, i un altre més directe pels
vianants i el ramat. La Conxita Giró, de Sant Andreu, em va aclarir que les dreceres eren el camí
inicial, de ferradura, fins que segles després es
va construir la “carretera”.
És prou conegut que a finals del s. XII i inicis del
s. XIII el poder de la casa de Castellbó va abastar −a més de tot l’Alt Urgell− també les valls
d’Andorra i Foix (avui l’Arieja francesa). Va ser
durant el catarisme, una cultura avançada contraposada a l’obscurantisme medieval. Per això
mai havia entès la fama bèl·lica de la vall fins
i tot sanguinària, com els seus contemporanis
almogàvers, contraposada a la dels “Bons homes”, els homes “Perfectes” en el cas dels seus
guies/referents.

Per començar a treure l’aigua clara, finalment, a
primers d’octubre vaig poder estirar de la llengua
a en Josep Fusté −el darrer veí de “les Eres”−
del que hi va haver allà a sota temps enrere,
a la Llaguna, per explicar aquella quantitat de
bordes, murs i camins empedrats. Ell sabia del
seus avis (i aquests dels seus anteriors per tradició oral, que amb la pesta negra just a mitjans
del XIV (és a dir, el 1350 any més any menys) es
va decidir incendiar tot un poble que hi va haver
allà a baix −i al que hi havia arribat a anar algunes vegades de jove−, una mica més a baix
del turó de la Llaguna i a sobre del camí que jo
estava recuperant. Els pocs que van sobreviure,
o bé devien migrar als pobles veïns (Sant Andreu, Santa Creu, Albet, Castellbó), o cinc que
tenien camps i unes eres més amunt, van sobre-

“… cinc que tenien camps i unes eres
més amunt, van sobreviure l’hivern
a les cases d’eines, i així van crear
el poble de ‘les Eres’”.
viure l’hivern a les cases d’eines, i així van crear
el poble de “les Eres”, el seu poble. Cal Fuster,
cal Jajo, cal Gascó, cal Murgó i cal Pubill. Un
poble què, estrictament, caldria anomenar Eres
de la Llaguna, feia molts anys que em preguntava d’on podia venir el nom −”les eres” d’on?−, ja
que era clar que no podia vincular-se als pobles
veïns de Turbiàs −amb nexes històrics molt limitats−, ni a Sant Andreu.
Durant tot l’estiu, mentre anava netejant i recuperant poc a poc el sorprenent camí, gent de la
vall em deien que dalt del turó de la Llaguna, a
la cota 1.172 metres, “… hi va haver un castell”, i
altres “...no, no, un monestir, un convent”, coses
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van ser llogats per la casa de Luna, a l’Aragó.
Una vegada van reeixir en aquell encàrrec, per a
estalviar-se pagar-los, la casa de Luna els va intentar matar traïdorament mentre dormien. Uns
pocs van poder salvar-se i retornar vius a Castellbó, on amb temps van formar un altre exèrcit
−entrenat òbviament a la Llaguna− que va tornar
a l’Aragó per venjar-se amb escreix, no deixant
titella amb cap a tota la contrada. És això ésser sanguinari?, o més aviat, era fer la justícia
que corresponia des de la perspectiva d’aquells
anys. O el que és prou conegut i documentat
−i que probablement va originar el sobrenom
de “matasants” pels habitants de la vall−, que
uns veïns van perseguir i matar a Pere de Cadireta −l’Inquisidor general de Catalunya− i als
altres Inquisidors que l’acompanyaven, quan
l’any 1267, en una altra perversió inquisitorial,
van anar a Castellbó a desenterrar i profanar els
cadàvers del Comte Arnau (1185-1226) i la seva
filla Ermessenda de Castellbó (1208-1230), com
a lliçó exemplar pel seu conegut catarisme. No
cal dubtar, doncs, que aquests justiciers veïns
de la vall s’havien format al monestir del turó de
la Llaguna.

que no lligaven gens. Fins que a finals d’octubre vaig parlar amb en Joan Roiger −un exveí de
Sant Andreu que algunes vegades a l’any torna
a casa seva, i que també desconeixia això del
poble−, però també per tradició oral em va poder aclarir el que hi va haver dalt del turó. Era
un monestir fortificat on els monjos formaven els
guerrers que van fer famosa la vall. L’endemà,
el 19 d’octubre, vaig anar dalt del turó i, efectivament, vaig trobar les restes que constaten
les fotografies (i la curiosa agulla de la foto, uns

“… per tradició oral em va poder aclarir
el que hi va haver dalt del turó. Era un
monestir fortificat on els monjos formaven
els guerrers que van fer famosa la vall.”

1. Revolt de la cota 1050
mvist camí a munt, netejat
de matolls però encara
amb els pins, a l’esquerra
la part excavada del revolt,
a la dreta el terraplenat
encerclat pel doble mur de
contenció del revolt (2).

metres més enllà). Extraordinari! com a l’orient
els guerrers que van generar el zen, el ioga, el
tai-txi, o molt més tard el judo. Influència oriental, o iniciativa autònoma? Dubto molt que algun
historiador ho pugui aclarir (llevat que per altres
bandes es conegui algun lligam entre els càtars
i la cultura de l’orient), però si fos això darrer, de
“collita pròpia”, encara seria més meritori.

Al segle passat −encara hi ha testimonis directes, un dels quals m’ho explicava−, un veí va
posar-se tot un poble en contra fent tot tipus de
malifetes −robar, cremar pallers …−, algunes inexplicables fins i tot des d’una perspectiva sub-

Així, en Joan m’explicava també que entre guerra i guerra feien de mercenaris. Per exemple,

3. Revolt de la cota 1038 m,
amb pins, vist des de baix.
1

3
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2

1

2

1. El camí tal com estava
inicialment, no es podia
fotografiar, no es veia res,
era com una selva. A la foto
el camí a mig obrir.
2. Camí gairebé obert en
la seva amplada total d’uns
tres metres. Es veuen les
soques dels pins.

1. A la dreta de la foto, el
camí carreter encara mig
ple de bardisses i matolls,
però mostrant la bora
de pedra seca ja neta. A
l’esquerra apareix el camí
de ferradura més pendent i
tortuós (s’aprecia el tancat
revolt entre els dos pins),
igualment delimitat per
murs de pedra seca. Els
pins −n’hi ha de fins a 50
anys− indiquen els anys
d’abandó del camí.
2. El mateix vist des de
baix, amb els murs de
pedra seca, de la “drecera”
en primer terme i del camí
carreter en segon terme
(i amb els mateixos dos
pins de la foto superior).
Cal notar, pel rocam de
l’entorn, l’abruptuositat del
terreny travessat.

jectiva. Sabent que havia de viatjar fora la vall,
totes les altres cases van decidir emboscar-lo
lluny de casa i matar-lo sense deixar rastre, com
a Fuenteovejuna. Quan se’n va anar en aquell viatge, el seu fill gran es va ensumar alguna cosa i
el va anar a trobar corrents, fent-lo tornar a casa.
El va salvar d’una mort segura.

El camí també té les seves
anècdotes
N’explico dues. La primera: en saber de la importància del camí em va semblar lògic demanar un permís explícit per recuperar-lo. Però
se’m va denegar. Amb tot n’estic prou satisfet, entusiasmat, perquè si em pensava que ja
havia fet tots els “papers de l’auca” −i no per
fer-los de qualsevol manera−, veig que encara havia d’afegir aquest “paper” d’historiador o
arqueòleg, una sorpresa totalment inesperada
com a científic i poc simpatitzant de les disciplines de “lletres”.
La segona: dels més de 6 km recuperats entre
el riu de Castellbó i el coll de Leix, queda un
tram que talla el recorregut. Algú tirava branques per dissimular-lo (cap problema més que
la feina de retirar-les). El problema era que va
utilitzar la concavitat del camí com a abocador,
i en intentar arranjar-lo no parava de sortir porqueria. I més a baix, va tallar-lo amb un filat. He
hagut de deixar-ho córrer perquè en intentar
esmenar amicalment el problema, em vaig guanyar les seves ires i “revenges”.
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379 excursionisme

Segueixo amb aquest estiu. Una vegada vaig
acabar d’obrir els 2 quilòmetres de camí entre
el pont sobre el riu de Castellbó i les rodalies
de Sant Andreu −en 300 metres encara només
està obert per poder passar sense punxar-se
gaire−, l’endemà, el 2 de novembre del 2013
vaig anar tallant i apartant les odiades bar-

“… la Llaguna ofereix una perspectiva única,
al bell mig de la vall, amb visió directa i molt
més fàcil accés amb bona part dels seus
pobles, però també amb tot el Cadí de fons.”

La Llaguna és doncs el segon poble de la vall,
com un apèndix de Castellbó, enfilat en un
serrat, i per tant molt més segur i defensable
−la reserva inexpugnable−. Versus l’enclotat i
ombrívol Castellbó i tots els altres petits pobles penjats a la vall, la Llaguna ofereix una
perspectiva única, al bell mig de la vall, amb
visió directa i molt més fàcil accés amb bona
part dels seus pobles, però també amb tot el
Cadí de fons.

disses i matolls cap on m’havia dit en Josep,
fins que al serrat, a la cota 1.120 metres, a uns
150 metres del camí i 500 metres al sud-est
del castell-monestir, van aparèixer les runes
del poble de la Llaguna! Vaig recordar que en
aquest indret, als plànols topogràfics 1:5.000 i
a l’1:10.000 de l’ICC hi apareixen dues runes
−visibles per les fotos aèries− però òbviament,
sense cap denominació, com si fossin altres
dues simples bordes enrunades. Doncs no, és
el que resta visible des de l’aire de tot un poble
perdut/ oblidat des de fa 7 segles. Qualsevol
ho pot veure al “Mapa” de l’ICC (www.icc.cat/
vissir3/) progressant fins al zoom 7 i 8, i a “Veu-

Gairebé tots els edificis són a terra no enrunats per l’incendi o pels anys −gairebé set
segles−, sinó que “desmuntats” pels pastors
dels segles següents en buscar mentre el ramat pasturava −fins fa 80 anys tot eren prats,
ni pins ni bardisses− qualsevol tresor amagat
oblidat en la fugida. Un dels edificis va ser un
altre convent, complementari del que hi ha al
turó. De l’església resten els fonaments que
mostren l’absis rodó. De les dues cases miraculosament en peu (les cartografiades per
l’ICC), una conserva unes espitlleres modèliques, imperceptibles des de fora però ben lluminoses des de dins, mostra de la sofisticació
bèl·lica de l’època.

Restes del Monestir Castell, dalt del Turó, prou
ben conservat tot i els
gairebé 7 segles ja passats.
Al fons, Sant Andreu, la
Mua (darrera del pi) i la
Basseta (una mica més a
la dreta).
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re i comparar” emprar les opcions “Topogràfic”
(l’emprada per il·lustrar aquest article) per situar-se, i “Ortofoto” per veure −pacientment, com
a “On està Willy?”− les dues runes (i en el turó,
les runes del monestir-castell).
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Cal suposar que a mitjans del XIV, la pesta negra, amb el despoblament i incendi de la Llaguna i del seu castell-monestir, va acabar de
precipitar la fi del poder bèl·lic de la vall.

Casa fortificada a la
Llaguna amb les tres
espitlleres visualment
imperceptibles a
aquesta curta distància.
I amb l’arbre que,
a totes les bordes,
sembla voler mitigar
l’absència humana.

Ara sí que tot va lligant. El molí a la cota 1.160
m, el primer que vaig trobar (vaig trigar dos mesos a esbrinar que no era una simple borda),
va ser utilitzat fins a primers del segle XX. Es
movia amb l’aigua del riu de Sant Andreu. Devia ser el molí del poble, perquè era menys d’un
quilòmetre d’ell, era un sospir si es pensa que,
per exemple, els del poble de Santa Creu van
arribar a utilitzar el molí de Romadriu! travessant pel coll de la Basseta.
Sota del poble, a la part alta del riu de Castellbó
van sortint unes sèquies a banda i banda, amb
el mínim pendent només perquè circulés l’aigua
−els hi diuen “rieres”−, sovint excavades als rocallosos pendents (i que recorden aquells penjats arrossers asiàtics), sota dels quals, treient
les pedres i adobant any rere any, s’han anat
conformant uns prats de regadiu amb uns pendents tan grans que semblen impossibles de
dallar, ni tan sols a mà (impensable amb tractor, per això s’han anat abandonant). Avui molts
d’ells, ja han estat envaïts pel bosc. Sobre les
rieres, es veuen murs encara més penjats per
permetre els horts que regaven a mà pujant l’aigua de les “rieres”. I més a munt, on pujar aigua
ja era pràcticament impossible, encara plantaven els ceps per obtenir l’imprescindible vi. Tot
l’any es treballava, perquè quan el fred intens

L’espitllera des de
l’exterior ja visible però
a només un metre de
distància, i per l’interior
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En Joan Giró encara
recordava, de molt petit,
com era de bonic el pont...

ja no permetia cap tasca agrícola o ramadera,
llavors era el moment de millorar els camins per
circular millor la resta de l’any, i de pas, en picar
i moure pesades pedres els treia el fred. Així es
vivia a l’edat mitjana, i fins ni fa cent anys es va
seguir subsistint de la mateixa manera a tota la
vall, on les actuals carreteres i/o els tractors no
van aparèixer fins a l’any 1950.

“Era un pont romànic! preciós, que en fer la
carretera per l’any 1950 es va fer servir d’encofrat per suportar un pont de formigó una
mica més ample, transitable per vehicles”.
Precisament, una de les “rieres” surt sota del
nefast pont de la carretera que travessa el riu a
la cota 980, i just d’on s’inicia aquest tram del
camí recuperat. Nefast perquè cada vegada
que he passat −centenars− no puc evitar preguntar-me com els enginyers responsables fins
avui −els de la seva construcció i els dels diversos arranjaments posteriors− han pogut ser tan
incompetents. Doncs encara és molt pitjor. Un
dia, En Joan Giró, d’Albet, em va preguntar si
havia baixat al riu i mirat el pont per sota. Era un
pont romànic! preciós, que en fer la carretera
per l’any 1950 es va fer servir d’encofrat per suportar un pont de formigó una mica més ample,
22
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transitable per vehicles. Una mostra més de la
ignorància i desarrelament a tots nivells. Algun
responsable polític tindrà la cultura i sensibilitat
d’esmenar aquesta barbàrie i intentar recuperar
el pont? Òbviament, fent primer i com caldria,
un pont nou uns metres més a baix.
I dos-cents metres aigües amunt, encara resta
la meitat −l’altra se la van emportar les riuades
del 1982− d’un altre pont, bucòlic, de pedra i
fusta, construït per fer de drecera −igualment
empedrada amb murs− des del revolt de la cota
1.038 m, cap a Albet. Una altra reparació arqueològica pendent a la vall.
De ferro −la matèria bèl·lica bàsica− tampoc
els mancava. Ben a l’inrevés, ni els calia anar a
la Vallferrera, perquè a Romadriu, ben a prop,
i a les bordes de Conflent de la vall de Santa
Magdalena, ja tenien les mines de ferro, que,
entre molts altres llocs, era tractat en un forn
a Sant Andreu, suposant que no en tinguessin
un de propi.
Sant Joan de l’Erm (i també la comarca de l’Alt
Urgell) molts ho associen a l’esquí nòrdic, però
això és molt recentment, ni fa mig segle −en 5
anys, l’any 2018, es complirà el cinquantenari
d’aquesta activitat a la zona−. El més habitual
és associar-lo al bosc −els famosos “boscos de
Sant Joan de l’Erm”−, però tampoc és el més
adient: bona part del bosc no passa del centenari, perquè els incendis provocats i sovint descontrolats −per obtenir carbó pels forns de ferro

i per disposar de pastures− des de sempre han
estat aparellats a l’activitat humana. Diodor de
Sicília ja comenta al segle I aC que els Pirineus
eren coberts de forests que foren incendiades
pels pastors. La tradició també es manté amb
fermesa: la gestió dels boscos segueix ignorant
el concepte de silvicultura i/o sostenibilitat. Encara vaig viure la gestió d’alguns enginyers del
franquisme, i segueixo veient avui com es malmet el bosc −fins i tot dins del mateix parc natural de l’Alt Pirineu− el que impedeix d’un bosc
tan immens i privilegiat, tant obtenir beneficis
econòmics per a la vall, com mantenir un òptim
paisatge d’interès turístic.
En la tercera i darrera part, en el proper número
d’aquesta revista, explicaré breument la imponent xarxa de camins del conjunt de la vall, que
relligava una vintena de pobles. Una xarxa turístico-excursionista (i en part, també per a bicicletes de muntanya) que ajudaria a revitalitzar
la vall. Seria trist que a la Llaguna se segueixin
afegint més despoblats, perquè Solanell, Sendes o Sallent ja són a la llista. I Carmeniu, les
Eres de la Llaguna i Six estan al caure.

Unes sorprenents divisòries
verticals de pedra
¿funeràries?, que no he vist
mai a altres llocs de la vall.

Algun responsable polític tindrà la cultura
i sensibilitat d’esmenar aquesta barbàrie i
recuperar els ponts?
La borda del Jajo i dues
clotades posteriors on es
conservaven les patates.
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ARTICLES DE LES REVISTES "MUNTANYA" I "EXCURSIONISME"
A part dels articles sobre el territori que ja figuren a la pestanya "Planificació territorial" de la
Web https://www.sistemaconceptual.org/planificacio-territorial/, meus i/o d'altres experts que
s'esmenten, s'adjunta aquí una relació dels que he anat publicant a revistes com "Muntanya" o
"Excursionisme", des de fa 50 anys, amb l'enllaç d'accés i un breu resum per a saber els que
puguin ser d'interès del lector.
"La Neu al Pirineu. Sant Joan de l'Erm i l'esquí nòrdic"
"Programa de curses. Hivern 69-70". Club d'Esquí de Catalunya del CEC. 1969 novembre
Resum dels estudis d'innivació i dades recopilades. Presentació de l'estació d'esquí nòrdic de
Sant Joan de l'Erm.
https://www.cat21.cat/ProgramadeCurses69-70.pdf

"Els campionats d'Espanya d'esquí nòrdic a Sant Joan de l'Erm"
"Muntanya" 654 1971 abril
Informe de l'esdeveniment.
https://www.cat21.cat/Muntanya654Abril1971.pdf

"Un altra concepte d'estació d'esquí"
"Muntanya" 658 1971 desembre
Proposta d'un nou model d'estacions d'esquí, en la modalitat tradicional-original de l'esquí
nòrdic, el que va donar pas a les estacions existents actualment.
http://www.cat21.cat/Muntanya658Desembre1971.pdf

"Sant Joan de l'Erm en el Centenari del Centre Excursionista de Catalunya: set anys de
perspectiva"
"Muntanya" 679 1975 juny, 18 pàgines 384 a 401
Historia de l'inici (1968-04-16) i dels primers anys de l'estació d'esquí nòrdic de Sant Joan de
l'Erm i el ressorgiment de l'esquí nòrdic. Amb una "Editorial" molt crua, motivada per les
accions de desprestigi del CEC que van induir responsables franquistes de la comarca amb la
col·laboració d'altres institucions.
https://www.cat21.cat/Muntanya679Juny1975.pdf

"Informe sobre les possibilitats climatològiques i infraestructurals de la Cerdanya com
escenari d'uns JJOO d'hivern"
"Muntanya" 694 1977 desembre
Proposta d'uns JJOO per l'any 1978, que l'any 1976 va permetre a J. A. SAMARANCH accedir a
la Vice-Presidència del COI. Proposta que, per estructurar els JJOO d'estiu de 1992 anys més
tard, s'anomenaria "Model Barcelona", aplicat igualment als JJOO de London 2012.
https://www.cat21.cat/Muntanya694Desembre1977JJOO.pdf

El ferrocarril de la Vall Fosca i de Boí
Proposta d'un ferrocarril de muntanya des de la Poble de Segur al Pont de Suert, prolongació de
la xarxa de ferrocarrils existents (i pel mateix connectable al previsible futur AVE) que
recorreria la Vall Fosca, el Parc nacional d'Aigües Tortes i la Vall de Boí, així com més de 60
pobles pirinencs per a evitar la seva desertització. Faria accessibles els nombrosos recursos
naturals, turístics, de muntanya i esquí, evitant les especulacions urbanístiques (com la de la
d'Espui, etc.).
"El ferrocarril de la Vall Fosca i de Boí, 1 Preservació de l’alta muntanya amb la
planificació territorial i infraestructures"
"Muntanya" 851 2004 febrer
Concepte de Planificació territorial. Visió general del trajecte. Vall Fosca fins l'Estany Gento.
https://www.cat21.cat/Muntanya851FFCCVallFosca.pdf

"El ferrocarril de la Vall Fosca i de Boí, 2 Preservació de l'alta muntanya amb
planificació i infraestructures públiques"
"Muntanya" 852 2004 abril
Llessui. Super Espot. Filia i Rus (Vall Fosca)
https://www.cat21.cat/Muntanya852FFCCVallFosca.pdf

"El ferrocarril de la Vall Fosca i de Boí, 3 Un rosari de recursos turístics ignorats o
mal entesos a la vall de Boí"
"Muntanya" 853 2004 juny
Boí-Taüll-Resort. Moró. Pessó. Parc nacional d'Aigües Tortes
https://www.cat21.cat/Muntanya853FFCCVallFosca.pdf

"El ferrocarril de la Vall Fosca i de Boí (i 4)"
"Muntanya" 854 2004 agost
Relacions i impactes del ferrocarril. Complement de la "Cornisa èuskara".
https://www.cat21.cat/Muntanya854FFCCVallFosca8MB.pdf (Mitjana resolució)
https://www.cat21.cat/Muntanya854FFCCVallFosca16MB.pdf (Alta resolució)
"Cabrera, una alternativa al túnel de Bracons"
"Muntanya" 852 2004 abril
Proposta sota Cabrera i el riu Brugent, alternativa a la del Túnel de Bracons entre Girona i Vic,
que evitava els nombrosos problemes plantejats, era més econòmica i també evitava el costos
("Peatge a l'ombra") i impactant desdoblament de l'Eix transversal de carretera.
https://www.cat21.cat/Muntanya852Bracons.pdf

Veure també "La "Y" basca versus la "O" catalana":
https://www.cat21.cat/Y-Basca.pdf

"30 anys de la modernització de Núria i de l’esquí alpí català"
"Excursionisme" 369 2012 juliol agost
El projecte de modernització de Núria i recuperació del Cremallera, els anys 1980/ 81.
https://www.cat21.cat/Excursionisme369Nuria.pdf

Veure també l'origen real de la "Deixa de l'avi Florenci (PUJOL)", confessada el juliol del 2014,
que en aquell moment de l'article (2012) encara no era creïble d'explicar: "La planificació de
les nostres muntanyes" ("Excursionisme" 403 2018 març abril)
https://www.cat21.cat/Excursionisme403PlanificacioNuriaBoi7MB.pdf

"La innivació a Catalunya i els seus efectes a les glaceres"
"Excursionisme" 370 2012 setembre octubre
Únics estudis d'innivació fets als Pirineus des de mitjans dels 60', recopilant dades
sistemàtiques des dels 50'. Em van permetre introduir la neu artificial a Catalunya (Núria i la
Molina) i indirectament a la resta de l'Estat i Andorra. Avui permeten constatar els efectes del
canvi climàtic en la innivació i preveure la fi de les glaceres als Pirineus abans de la meitat del
segle XIX.
https://www.cat21.cat/Excursionisme370Innivacio.pdf

"La ruta dels 7 masos"
"Excursionisme" 382 2014 setembre octubre
Ruta per a córrer (1 hora) o caminar (dues a tres hores) pel Bages, als entorns d'Artés, amb
molt bones perspectives sobre Montserrat, Montcau, Pirineus, ...
https://www.cat21.cat/Excursionisme382Artes7Masos.pdf

Un camí reiteradament històric (neolític, ..., medieval, ..., Guerra civil)
Un camí històric a la Vall de Castellbó i Sant Joan de l'Erm de reiterada importància des del
neolític fins a la Guerra civil.
"El camí preromà de l’Alt Urgell al Pallars, per Sant Joan de l’Erm"
"Excursionisme" 372 2013 gener febrer
Descoberta de l'origen pre-romà d'un històric camí a la Vall de Castellbò (abandonat des del
1950, que tallant pins vaig recuperar des de l'any 2000) i la seva relació amb l'estació
d'esquí nòrdic de Sant Joan de l'Erm. Durant segles va ser de trànsit habitual entre l'Alt
Urgell i el Pallars sobirà i l'Aràn.
https://www.cat21.cat/Excursionisme372StJoanErmCamiPreRoma2MB.pdf (Mitjana resolució)
https://www.cat21.cat/Excursionisme372StJoanErmCamiPreRoma15MB.pdf (Alta resolució)

"Com trobar un poble preromà amagat a la vall de Castellbò (I)"
"Excursionisme" 379 2014 març abril
En la prolongació del camí pre-romà anterior, descoberta de dos pobles abandonats des de
l'any 1350. Importants testimonis recollits sobre la vida a la vall els darrers 1000 anys, fins
la construcció l'any 1950 de les carreteres actuals i l'adveniment dels primers tractors.
Importància pel Catarisme.
https://www.cat21.cat/Excursionisme379CastellboPobles6MB.pdf (Mitjana resolució)
https://www.cat21.cat/Excursionisme379CastellboPobles24MB.pdf (Alta resolució)
"Com trobar un poble preromà amagat a la vall de Castellbò (II)"
"Excursionisme" 380 2014 maig juny
Origen estrictament neolític (Edat de pedra) del camí pre-romà anterior i d'altres camins de
la Vall de Castellbò. La gestió forestal i els incendis a la Vall.
https://www.cat21.cat/Excursionisme380CastellboNeolitic5MB.pdf (Mitjana resolució)
https://www.cat21.cat/Excursionisme380CastellboNeolitic27MB.pdf (Alta resolució)
"Un camí, del neolític i l'edat mitjana, fins a la guerra civil"
"Excursionisme" 401 2017 novembre desembre
El camí inicialment pre-romá va donar pas a descobrir també la seva importància medieval,
càtara, neolítica i finalment !durant la Guerra civil!, amb testimonis tan inesperats com
entranyables, dos dels quals van morir setmanes després sense arribar a veure'l publicat
(Quim BOFILL i Jordi REYNÉS). 80 anys després, la gent de la vall comença a perdre la por
de parlar...
https://www.cat21.cat/Excursionisme401StJoanErmHospitalMilitar4MB.pdf (Mitjana resolució)
https://www.cat21.cat/Excursionisme401StJoanErmHospitalMilitar14MB.pdf (Alta resolució)
"Un camí, del neolític i l’edat mitjana, fins a la guerra civil (2a part)"
"Excursionisme" 402 2018 gener febrer
Segona part de l'anterior sobre l'Hospital militar de campanya de l'Exèrcit de la Generalitat
Republicana. Implicació en l'estació d'esquí alpí de Llessui. Primers estudis sobre l'actual
estació d'esquí alpí de "Port Ainé". Anècdotes.
https://www.cat21.cat/Excursionisme402StJoanErmGCivilLlesuiPortAine4MB.pdf (Mitjana resolució)
https://www.cat21.cat/Excursionisme402StJoanErmGCivilLlesuiPortAine23MB.pdf (Alta resolució)
"La planificació de les nostres muntanyes"
"Excursionisme" 403 2018 març abril
Concepte de Planificació territorial. Errors en Núria i Boí-Taüll-Resort.
https://www.cat21.cat/Excursionisme403PlanificacioNuriaBoi7MB.pdf

També s'explica l'origen real de la "Deixa de l'avi Florenci (PUJOL)", confessada el juliol del
2014 per l'ex-President, un comportament que encara no era creïble d'explicar en aquell
moment de l'article precedent sobre Núria ("Excursionisme" número 369, 2012 juliol agost):
https://www.cat21.cat/Excursionisme369Nuria.pdf

"Un més que necessari camí de ronda a l’illa d’Eivissa"
"Excursionisme" 405 2018 juliol agost
https://www.cat21.cat/Excursionisme405Eivissa.pdf

Editorial: "I tanquem la revista amb les nostres habituals seccions i una visita a Ses Illes de la mà d’en
Carles Udina. Sí, deixem de moment els pirineus més blancs a un costat per, aquesta vegada, recuperar el
camí de ronda d’Eivissa. Es tracta d’una proposta d’antropologia i sociologia excursionista per a una illa
que tenim més aviat associada a activitats més festives. Com sempre, en Carles Udina ens dona els
antecedents històrics i polítics que han convertit Eivissa en l’illa que coneixem avui en dia i proposa,
tornar al passat per recuperar l’harmonia entre natura i persones."
Planificar el territori no és un "invent" recent ni exclusiu de l'alta muntanya. Eivissa és el
resultat d'una estricta planificació territorial el segle XVIII, inspirada en la Il·lustració francesa.
Un necessari camí de ronda a l'illa s'emmarcaria en aquelles actuacions.

"Els problemes no resolts de l'esquí a Catalunya"
"Excursionisme" 406 2018 setembre octubre
https://www.cat21.cat/Excursionisme406ColldePal.pdf

Editorial: "... reflexionar amb en Carles Udina sobre la planificació territorial de les nostres pistes
d’esquí. Per què a Catalunya són com són? per què hi ha neu a les valls i alguns vessants són pelats? Tot
plegat ho trobareu respost en un suculent article que en Carles Udina ens ofereix en aquest número de
tardor."
El projecte del coll de Pal per a unir de forma natural la Molina i la Masella, frustrat pels
interessos econòmics d'un túnel.
"Jocs olímpics d'hivern a Catalunya?"
"Excursionisme" 407 2018 novembre desembre
https://www.cat21.cat/Excursionisme407JocsOlimpics.pdf

Reflexions dels frustrats, fins avui, JJOO d'hivern per individualisme y manca de planificació.
Criteris pel futur. Els estudis d'Impacte global. Evolució de la cartografia. Terminologia.
"Un més que necessari camí de ronda a l’illa d’Eivissa (2)"
"Excursionisme" 409 2019 mars abril
https://www.cat21.cat/Excursionisme409Eivissa.pdf

Editorial: "Nous camins com el camí de ronda per l'illa d'Eivisa que ens proposa en Carles Udina i Cobo.
Una proposta per dotar l'illa d'un recurs turístic sostenible i respectuós amb el medi ambient que, per
l'autor, contribuiria a preservar els valors naturals de l'illa, a reconduir els excessos turístics i
immobiliaris i a posar en valor el paisatge excepcional de la més gran de les illes Pitiüses." Segona i
darrera part del camí de ronda a tot el llevant de l'illa, incomprensiblement no completat només
per una tanca d'un privat i un tram de 400 metres de bardisses, a part de la manca
d'arranjament i senyalització global.
"Els camins dels rius de la conca del Llobregat"
"Excursionisme" 410 2019 maig juny
https://www.cat21.cat/Excursionisme410Llobregat.pdf

Treballs realitzats el 2015 i 2016 per encàrrec de la Diputació de Barcelona, per a dotar els rius
Llobregat, Cardener i Anoia de camins per poder transitar per les seves ribes i que ajudin a
recuperar-los de la seva degradació actual, integrant-los de nou en les poblacions que
recorren. El 26 de juliol del 2016 van ser presentats per la Diputació de Barcelona i la
Generalitat als mitjans de comunicació com "Vies blaves", amb una dotació inicial de 25 milions
d'€uros per una primera fase de 286 km.
"Noves infraestructures fluvials pels camins de riu de la conca del Llobregat"
"Excursionisme" 411 2019 juliol agost
https://www.cat21.cat/Excursionisme411ConcaLlobregat.pdf

Editorial: "També tenim un nou article d’investigació d’en Carles Udina i Cobo, un planificador territorial
-i un arqueòleg podríem dir per com grata el territori- per poder explicar els encerts i errors de
l’articulació del nostre urbanisme de país. N’Udina trepitja Catalunya de fa anys i es coneix igualment bé
els racons de casa nostra damunt del plànol. En aquesta ocasió seguim fixant-nos en els nostres rius, en
concret ens aturem a estudiar la conca del riu Llobregat. L’autor presenta una proposta d’intervenció que
contribuiria a la dignificació dels tradicionals camins per pujar a peu a Montserrat."
L'històric pas del Cairat recuperat pel tradicional anar a peu a Montserrat, així com el ferrocarril
de Castellbell a Monistrol i l'històric pont, dins els treballs realitzats el 2015 i 2016 per encàrrec
de la Diputació de Barcelona. Re-enginyeria d'infraestructures fluvials.
"Els meandres (del Cardener) a Cardona"
"Excursionisme" 412 2019 setembre octubre
https://www.cat21.cat/Excursionisme412MeandresCardona.pdf

Meandres? Sí, i !son cinc!, especialment el de Malagarriga, una joia gairebé verge. Tenim la
idea dels meandres en zones pantanoses i planes, però ho son igualment els que l'erosió ha
modelat capritxosament entre serrats, que des dels punts més alts dels mateixos ens permeten
unes panoràmiques més que privilegiades. Anàlisi dels errors de planificació territorial a
Cardona.

