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PRESTNTACIO

Fa molts anys que 1a Vall de Boi 6s per a nosaLtres i 1a nos-

tra familia un meravell6s i tranquril rac6 de 1a RibaqorQa. I tot
i havetrh-1 passat els mi-1 lors dies de la nostra vida, d'haver-
lo vist diverses veqades, tan pels pobles com per les munt,anyes,

encara queden llocs per contemplar.

Els recorrequts que avui, diada de Sant Cristbfol, farem per

la va11, s6n LJna mr:stra cle ,'l.es belleses natura,Is -i artistiques
que f-6 1a eontrada, s-i b6 1es m6s siqni f icatives, pertr, nom6s

s6n una mostra. La \/a11 cl e Boi eomprbn mrtntanyes altes que pas-

sen e-ls tres mil metres, ]lacs de tota mena, arL rombnic en cada

pobJ-e i -indret, aigLies termals i de riu ben aprofitades i un

llarg etcbtera que be mereix tina 1larqa esLada.

Perb eneara que siqui per un dia, voldriem que vosaltres qau-

dissiu de1 11oc com nosaltres ho hem fet durant anys.

t1s que.'ia coneixeu 1a vall us convidem a redescobrir-]a i
els que hi veniu per primera veqada us desitqem que hi poqueu

tornar ben aviat.

. Per a nosaltres 6s un qran goig i una satisfacci6 immensa te-
, nir-vos a1 costat en una demarcaci6 que eslimem tant.

Moltes grhcies per Ia vostra eompanyia.

Vieenq i Rosa

Dia de Sant Cristbfol de1. 19BB
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LA VALL DE B0i

Un dels indrets m6s atractivols del nostre Pirineu 6", indis-

eutiblement, 1a \/a]1 de Boi, situada a1 Nt de 1a comarca de Ia

Ribagorqa.
L'espina dorsal cl'aquesta val-1 orientada en direcci6 Nord-Sud

6s 1a Noguera. de Tor, o de Caldes, que t6 e1 seu origen sota e1

pie de [lontardo, a1s diversos lIacs d'oriqen glacial eseampats a

Ia seva capgalera i que proporcionen un bon cabal, malgrat que

les obres d'aprofitament hidroelbctric de 1a conea 1'han minvat

en gran manera. .La vall resulta profundament assimbtrica, puiq

que mentre al vessant orienlal hi trobem diverses valls bmplies



(ae Sant Nicolau, de Sant Marti, de Durro), e1 ponenti no hi fig
ra eap afluent important.

Aquesta va11, ta1 com demostra 1a seva configuraci6 en forma
de "Urrr 6s d'or.igen gIacial. A 1'bpoca quaternbria estava cober-
ta per una gelera que arribava fins a 1'actual presa de Llesp,
a 900 m d'a1titud. !-lom ealcula a 1a gelera una llarqbria de vint
i-dos quilbmetres i un gruix de tres-cents vint metres a Ia ter-
minal- i d'uns sis-eents metres a1 n,ivel l de Caldes de Boi. Tamb6

1a vall subsidilria de Sant Nicolau Dresenta la clhssica erosi6
d'oriqen q1acia1. L'anomenat Parc Nacional d'Aigiles TorLes 6s

una cubeta antiga emplenada pels residus aportats per l-es aigiies:
fet que tamb6 sueeeeix actualment amb 1'estany de 1a Llebreta,
cada vegada amb menys fonts.

E1 nom de Boi deriva de BUI, en eI sentiL de bu11ir(a igual
que Caldes de l"lontbui), i no de-.B0VI, o va11 de bous, com alguns
autors suqqereixen. Un document de 1'any 1067 cita 1a va11 de

RUIN, nom que amb e1 temps veiem deqenerat en B0VIN0( aixi fiqu*
ra indicat en un conveni entre Pere, bisbe d'Urqe11 i Jofre bisbe
de Roda.

Una veqada l-es terres catalanes lliures del .jou sarrai, la vi-
da en aquestes valls amaga.des comengb a llenquir fins arribar a

l'estat actual en qub trobem pobles de muntanya que a l-'bpoca me?

dieval eren florents nuclis humans que construiren i ornaren es-
ql6sies rombniques i qbtiques, gaireb6 abandonats i fins i tot
completament desproveits de vida humana.

Aquesta 11angor, d'a1tra banda., permet6 1a conservaci6 de 1'
arquiLectura, 1es pintures i les escultures deI periode rombnic,
puig que les poblacions no contaven amb els mitjans suficients

, per a noves construceions. Les pintures, eRrpassar de moda, eren
', amagades per birrbares dessota un blanc enguixat, o b6 amb 1a

co1.1ocaci6 d'un retaule barroc aI seu davant i les escultures
passaven a 1a cambra dels mals endregos.

A partir de 1'any 1960 s'inicih 1a restauraci6 de les esg16-
sies de 1a va11 per tal de permetre'n -1a eonservaci6, ensems que

eren demcrlits els t.reballs d'bpca posterior a 11ur primitiva
construcci6.

La riquesa prineipal de 1a vatl, sobretot del 1945 en qub s'
iniciaren eIs treballs de I'explotaci6 hidroelbctrica que porta
aparellat f inici deI turisme, era 1a ramaderia i 1es f,eines del
bosc

L'obertura, 1'any 1952, de Ia carretera de 1a va11, ha.'Bortat

aparellat el seu -descobriment a Ona massa turistica com m6s va m6s
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En p.1- rreinatqe de Ia va11 hi fiouren diversos refuqis que fa-
eilit-en e1s excrrrsionistes 1es travessades d'alta muntanya:
a) E1 d-o Besiberri, situat en un co!.1 a 2751 rn cl'a1ti1-ud, d'una

eabuda de 1?- personesr propietat- de 1a Federac,i.6 cata.lana de
i'1rtnl-anva, consl-rLiii amb al"umini fevestit de srJro, qrJe ca1qu6
transonri--ar e peces amb helicbptql'. Forr inauqurar i'an1, 196A.

b) [! \/ent-osa i c:1ve11, o de 1'Estany Neqre. que es troba Drop d
'aqttesl-- 11ac, a 222J m d''altil-ud; l'ou donat at Centre fxcursi.o-

nista de cal--alunya pel patrici Joan ventosa i ca1ve11, L'any
195!1. T6 una eapacit,at. ce 26 places i dj.sposa de tota mena

oe serveis. Normalment a L' estir-: 6s quardai- i compta amb un
departament ]1iure amb provisi-6 de lLenva.
Toeant a L'fst.any Llonq es troba e1 refuqi d'aquest nom, inau-
qiria.+ cl 1945 r ire i tinenga de l'Aqricola Forestal pirinaica,
amb una capaci tat- de 16 places.

l-{om ha parlat de 1a insta1.laci6 d'una est-aci 6 d' esqui a les
muntanyes de Durro i Taii.l1, perb per ara es mant6 f a molts anys
en fase de construcci5. De moment s'esth arran.jant- l.a pist-a que
de Taii11 arribarh a l'esmentada estaci6.

Boi, amb les restes del
castell a primer terme.
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Horn divideix el PirinetL en dues unitats principals: la zona
axial o eentral-, que compi:a amb les mbximes erevacions de la. ser-
relacla, i el Pre-Pirinetr, format Der banrles Daritl.leles esl-e:;e:;
a1 nord i a'l sitd de la zona axial. anl. cirns C(ro rlramenl trlr.ra-
passen els 25ln m d'a-ll-if rrd.

La \/all. de Boi queda situada en una Droftrnda ental laclura de
1a 7-ona axia1, orientada en direcci6 Nord-Strd aprox imadament-. A

la seva capqalera Dredomina e] qranit, roca plutbnjca fopnarl a d'
ortosa, quars i biotjl-a.

La capqalera de 1a vall 6s eonst-ituida pel cim deI r,lontardo
d'Aran de 2B3o m d'altitud, important- nr:s oroqrhfic i vbrl-ex qeo-
dbsi, I 1 iqat a1 massis de la l'1a1adeta pels por:ts de vielha, i.1o-

lieres i Salenques, ditrisori de 1es aiqiies del vessant aLlhntic,
a t-rav6s del Balarl:ies. aI nt de la Garona. i del l.1ed i t erran i
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amb 1a lrloquera de Tor, Es un cim de f hcil ascensi6 situa l. ja dins

1a veina comarca de 1a Va1] d'Aran, maqnific mirador d'un sequit
de valls i pics.

La serralada que Lanca l-a UaIl de Boi. per 1a part t'i0 L6 origen
e1 Tossa-J- de Viuet-, cle 1468 m, no lluny de 1'entreforc cJe-Is ri-us

Noouera cte Tor i NogrJera Ribaqoreana que a Lrav6s de La Serra de

Cardet s'eleva i assoleix els 2452 m, fes costes de Barrrlera de

248A m, .l.a earenacJa de Fenerui, entre els 21t00 i 26An m, ar,'rb e1

Pic de Ferro d'on, en altres temps, s'extreia Ia mena que a.limen-

tava 1a farqa de Caldes, facilment -identifieabLe pel col-or roqenc

dels seus vessants;1a punta Senyalada -?971 m-, o Pic de la Tor-

reta, o capseresr QUe _1 'any 187 1 seuvi de vbrtex qeodbsic, i e1 ':

Pic d'Ave1l-aners, de 299n m, on corilenca el massis de1 Besiberri"
constitult per Lres pics -el 5r-rd. de 3A3X m; del l'1Iq, de 3lA3 ne

i clel Nord, de 3O1r+ n, aqLtest', e1 m6s esve-'l-t i treneat, punt- cl'

intersecci6 cl e 1es val.l-s d'Aran, Ribaqorqa i Boi-, amb Ll na sbrle
ile monblits i aqtrl l.es de qlran i-nter:bs per a"l-s escal-adors.

Un contrafort que s'.lnicia al- 3esiberri Sucl i qtie seDara efs

eircs dels fstanvs Gbmenes i Gelats del de Riu l'1a1or 6u coneqrtl-

amb el- nom de Coma-.1 o-{or:no i assoleix els 3032 m. Com a pics so-

bresortints assenyalarern la Punta Passet, da 3OO2 m, i e1 Corna-

1es-Torres de 2B0l m.

E1 massis del Bes iberri queda uni.t amb el- t'lontardo a trav6s de

la serra de Tumene.ia, tamb6 anomenada dels Estanys Glaqats per 1a

gent de] pais, d'afilades crestes amb interessants agulles i gen-

darmes, en la qual trobem -'l-a Punta Har16, de 2885 Dr _Bl Pic Rod6

o Pa rje Suere, de ?BO3 m, e1 m5s impressionant, i el Tumene-ia

Nord de 2771 m.

A l.1evant, la serralacla eontinua amb una sbrie de cims siluats
per damunt dels 25OA m fins atbnyer el- gran Tuc de Colomers, de

2912 m, des d'on es domina una important zona lacustre.
A partir d'aquest cim ,1a serralada torna a perdre al9ada; en-

tre e,Is aceidenLs geoqrElics m6s sobresortints ca1 assenyalar 1a

Pleta dels Gavatxos i 1'Agu11a del Pontarr6, entre els quals es

troba el Pontarr6 d'fspot, de 2425 m, travessat per una pista flo-

resta,l , avui eompletarnent impracticable, i e1 Subenulls, de 2949

m, format per un apilament de bloes, d'on es dominen 1es conques

lacustres de les va1ls de Sant Nicolau, Sant Maurici i F1amice11.

Sequeix el Pic Mariolo, format per un replb i tres grenys, de

2857 m, e1 Pic de Pess6, de 2894 m, cim predominant de 1a carena-

da que separa les valls de Boi i de Sant. Nicolau de 1a capqalera
deI riu Flamice11; e1 Tuc de.Iloro, de 2711 m, i Corroncui, de

26?-6--n. A partir d'aquest cim 1a serralada va perdent alqaria per



morir a Ia vall de La Ribagorea.
E1 dialecte aranbs, derivaL deI qasc5, L6 una certa influbncia

dins l-a toponombstiea pa1]aresa, en 1a qua.l trobem els mots tuc(pic
t.uca ( pi ca ) 7 '!:umene.ja ( xemeneia ) , res tanca( embassament ) , redon ( rod6 )

qr-ie11(1.r1'l ), tue des Hennes(dones)... Recordarem que aran siqnifica
va-'l 1 an la 1.1-engua euskera, dequt a qrrb an!:iqament tot e1 Piriner-t
oar.l-ava rrn ]lenquatcle de tipus baseoide.

\/tGTTAClO T CONREIJS

A Ia L,eqetaci6 de 1a \/a1l de Boi eal distinqir e1 paisatge si-
L,uat eni:.re els 2000 r els 1000 met.res r ofl preval 1a roca nua i el
qe-'l- a I'hj-trerDr aml-l escassos praLs als sectors baixos, -i el que es

troba ent re e-ls 10n0 i e1s 2003 ,.netres, arnb predomini dels boseos

cl e coniferes.
La veqetac.i6, nat-trra.1 menl.r ve subordj.nada per les condic-ions cli

mltiques de la val. l-, erlrerr ament baixes a ]'hivern en qub eI i-ermb

metre assolerx minimes de 15s sota zeto a Caval-l-ers i 1"39 i 1?q, a

Boi i a Barruera, anb rin index pluviombtr.ic que \-/a c1els 135A mm

anual-s de Car"raIJ-ers, als '1 00ll mm de L1-esp.

. II pi si]-vestre(Pinus si.lvest.ris), coneoul- a 1a va11 amb el nom

de pi b1anc, o alaga, es Lroba fins al-s 2000 m d'altitud, als ves-
sant-s so1e11s de les muntanyes, especialmenl- a frill-J.a-val1, Boi

i a 1a solana de l"a part inferior de La va11 de Sant Nieolau. Pre-
clomina, perb, e1 pi neqre(pinus montana) que assoleix els 25OO m;

hom el troba de preferbncia als vessants d'Eri11-1a-va11, Durro,
volt-ants rJe 1'estany cle Cavall-ers i a 1a part inferior de I a val'l
de Sant Nicolau.

L'avet(abies pectinat.a) es troba en una relativa abundhneia, so-
bretot en e1s indreLs obacs; s6n importants 1es avetoses dels vo1-
tants de1 balneari de Caldes de Boi, aixi com les de 1a va.L1 de

Sant Nieolau, on predominen fins a 1'alqbria de 1'estany L1ong.
Hom diu Qrie els avets de La va11 en altre temps eren considerats
e1s millors de 1a peninsula i s'empraven per a ]a const.rucci6 d'
embarcacions.

En menor quantitat trobem e1 faiq(fagus silvatica) a Caldes i a

1a va11 de Sant. NicoIau, sense ultrapassar el-s 160A m d'a-ltitud'
e1 bedolI(betula verrueosa), pels vol-tants de 1'estany de 1a Llebre
ta, e1 trbmol ( popr:1t-rs tremr-r1a ) pel veinatge de Taii11 , e1 roure a

Eril1-1a-vaIl i a 1a solana de 1a va1-1 de Sant Nicolau. TambS es

troben freixes a diversos indrets i ave-llaners silvestres a les
parts baixes de 1es va11s, enfiLant-se fins als 17AO metres.

7
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Acl:tralmeni-, amb 1'obertura de carreteres i p-ist-es cl e munlanya
s'ha ineremenl--at 1'exp'lot-aci6 forstal. La part alta de l.a conca de

Ia Noqttera de Tor 6s propietat de 1a Companyia Aqricola i Forestal
del PirineLr. Aqr:esta companyia explota uns 1000 m crlbics de fusta
a l'€ny; que envia a 1es senradores de Ripo11, sobretot. Una part
dels boscos s6n encara propj.etat comunal, perb, de mica en mica,
passen a mans de companyies anbnimes. fI pobJat de Durro subhasta
tJns 1000 rn' anua-ls, qrre srin t-reb:allats a !-a serradora cie Barruera.

Entre els arbustos esmentarem e1 boix qrbvol que existeix a1

bosc riel balneari de Caldes. Et boixcorrent(btri"xtrs semper:virens)
abunda a les parts inferiors de 1es va11s fins als 170n m on ddna
pas a.1 qinehre. Tamb6 es troba 1a f alquera en abundbneia.

Les madui.xeres i e1s qerds, o .'io::dos, abunden a diversos indret
de 1a va L l i espeei.alment a 1es obaques del s voltant_s de Caldes j-

a 1a pineda de Dttrro. fntre els bolets m6s preats que cr:eixen a 1a
va11, assenyalarem e1 roveI16, e-l- Eossinvol, les potes rJe rata i
els moixarnons.

L'agricLrltara desen\/olupada a Ia vall td poca importhncia.
Predomj.nen els farratges que ocupen una tereera part dels poes ter
renys de eonreu sitrrats a 1es petites cubetes(Barruera) i a les
vaIls suspeses(Taiill, Durro), seguit de les patates, que hom troba
cultivades fins e1s 17nn m a TariL1, e1s naps i els eereals(b1at,
sbool, eiuada i ordi); aqtrest-s, cacla veqada rn6s escassos, degut
a1's f'r:h1es rertdimenl-s que proporeionen(de tres a quatre clrans per
trnitat- semhrada). Rarruera, Ltns cinquanta anys enrere produia tot
el gra neeessari r-re1 r:onstrm rocal i encara n'hi sobrava.

Entre les verdures sobresurten les coIs, les mongeteres i els
eneiams. Dels arbres fruiters, nom6s Ia pomera assoleix una certa
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importbncia.

L'herba dels Prats
pasLura a 1a val, l uns

6s forga abundosa. Hom c

12 000 ovins forasters.
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Esgl6sia rombnica de Santa Maria de TaLlll

icnnrein s.i la \lall {'ie Roi {-oir habji-ada a.:. i-enDs

pels serJS r-roii,arl-s irorl asser)r,r31a 1a probal-.le e>l-lsibncja cl'al.iijils

rjblnens a Pont de SLteil-, Anet.o i Pjn','anr(\,i itt de Ll-erYal-a), -act'jesi-,

coneorrt Deu la Casa l--ncant-ada- i de dLres cistes a 1'Hosi-a1et de fii-

'oera(Cornudella cJe \1 alii'a). Ais afores de Boi es i-rcba una rcca que

6s coneqtrda amb e1 ncm cl e Pec! ra Cels Sae-ri-ficis, ptl 1q que exj.sLe-rx

la creenqa que a1s ternps pi:imi1-j.us c1s pob.ladois de 1a vall hi ca-

lebi-aven sacrificis ?n hr:nor dels Cetts.

Seirbia que ies '!-i:opes de ia irr ii-.ia ijruta(sa,,;:i'a-i-ns) nD a. lij.D.r;(j;-1

a Detj;:r les lalls de ia i'(cnttera RrbaoolrQana t, conseqiieniment,

1-allpoc.les de Boi, per la cttai coss aqllesLes 1-ei:res no foren inr:lc

ses a l'anomenacJa ilarca Hispi,lnir:a. Ramon d'AbatJal opina, perb. oLle

la conirada ror,nanou6 soi-a e1 dor-nini sarrai per t!n pact-e ri e fldeli-

tat que Dori-ava aparellat- el Dauamenl d'un tribut''

Les primeres dades ci ccumentacl es ens presen'uen 1a VatI de Boi co

a i.oltrnant oart del eomtat det Pall-ars QU€r .iuntarnent anib e1 vei del

Rj-baqorqa estaryen vincrrlal-s amb e1 lteone rJel-s i'iancs r devells el
S1i nassh a Cer:endre r-je la i"l area Ce Tolosa. fn (lna carla dc doi-.aci

.1.

*,'
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a I'esq-l6sia de La Seu d'U::qe11, 1'any A39 es llegeix ',Comitatus
e1: pa!lo Ribacurs.iensis". L'any 872, a .1a morL de1 eomte -marqubs
Betnai.r Les dues eomaroLt es u.l.trapirinenoues refusaren obedibncia
a-1- rJseu srJCr--essor i sol--a la direcci6 d'un eomte Ramon, l.i. 1l de

Lloo, es declaral:en irdependent-s,
Ramon I rcsirli--h un oolit.ic asttrl- eue eonsolidb ,1 'autcnomia del

corni-al--, t-ol- i que nilii-altment sofri di-r,,ersos leL/essos; est,abli re-
]acions ami.s'-oses anb e.! reiet-6 de Saraoossa Bantr-l(asi- -i devr.,is e1

,a11 ereh una seu ep.iscopaJ.'a Roda d'Isbl-/ena. L'any 907, una part
del R'ibac.lorga(Roda, l.lontped::6s), f,or-r ocupat, rrel sohirh d'0sca
a1..Ta,'rii.l. ,i. el bjsi-rat d'tJrqeII reincorDorh ec.lesiasticament el com

taL a La se\/a clibcesi. A 1a mort de Ramon, els dos comtats foren
separat-s -i- repart il,s entre el_s ser-i-q ii I ls.

[1 eonl-ar- del- Pat'.1ars Jussh, o i-]aix PalIars, al quai pertanyia
l.a vall- de 3oi, ?si-a\1a consi:ituTt- per l.a val-1 del FlamicelI, 1a

vol:a esqrlerra de La Noquera RibaqorQana i 1a comarca de 1a Pobla
de Seorrr. l-ini l-a';a amb les r--elrres sarraines cJe l-a \/eina eonea de
TrenD i- era el m6s oobl at de-ls dos esi,ats pa.11aresos. El seu pri-
mer comLe i-ndependent Ramon III, el- reqi dels anys 1017 a 1x|j.
llome de Doca empenta, dtrrant el seu qovern no participh a 1es Ilui
tes contra els sarrains com ho feren els seus veins, l'et que moti-
vh qtle el-s seus do-,j-nis restessin inalterables. El-s seus successor
Ramon IV i Ramon V.ia inte::vinqueren en l.a Lasca repobladora de 1a

resta de'I Princi.paL.
Les esgl6sies de 1a va11 a1 principi depenien de la seu d'urqe1

perb en erear-se vers e1 911 .la seu de Roda d'T shvena s'originh un
11arq Litigi entre ambdues .irrrisdiccions eclesihstiques, a causa
que el-s pobles de Ia va11 desil--.iaven dependre ctrr-l bisbat de Roda
qtle el.s qtLedava m6s ar-rinent-. Les desavinences enbre ambd6s bisbats
duraren m6s d'un seg1e. Arran d'una ineursi5 cI'Ahcl e1 I.lelel< contra
e 1 eorntat- r:i.baqorgh, 1 'any 1a16, Roda f ou saque jada i destruida i
el seu bisbe, E.imeric, capturat. Una vegada alriberat, despr6s de
paqar e1 rescat, establi 1a seu a1 poble de Llesp.

EI PaIlars Sobirb o Alt Pa11ars, qrheies a l'.issol_ament que-l.i
donaven 1es muntanyes dels voltants i 6sser eI menys ric i poblat
del.s dos comi.ats pallaresos no fou eobe.iai pels poderosos veins
cltls l'envol taven i poqu6 conser\rar La seva indepencl bnei:r f ins a 1a

darreria clel seqle xlt. A l-'i,.ooca d'Arl-arr l(1a49-1081), el. oual :ros
t.inqtr6 lltri,'-es arnl'l el seu cosi Ramorr I\/ de1 PaL.lars J'rssb, e1 com-
tat l'i.qura eorn a f eudal-ar j de Ramon Berenouer I de Barcelona. L'
al'lY 1?29, 1.a comt,eFisa Gtrillelma vengu6 el-s seus domirris a1 marit
Roqer de Comenqe, de nissaga gascona.
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Santa Maria de TaUlt
Sall Ctiment de Ta,.il

A 1a darreria del segle XII e1 comtat passb a Sibil.la de Comen-

9e r mu11er d'Hug de Mataplana. Le nissaga Mataplana persisti fins
1'any 1488, data en qub Hug Roger IlI que s'havia revortat contra
e1 rei , f ou vengut per .l-es f orces d'aquest , comandades pel duc de

Carci ona, i ej. comtat paliarbs quecib extt.ngrt clespr6s de sts segles
d'exisLbncia. Hug Roger aconsegui fer-se esclpcl, perb m5s tard cai
gu6 presoner de1 Gran Capit5n, a Itblia. Traslladat a 1a peninsula
fou tancat a1 castell de Xbtiva i a1li mori 1'any 15O7 sense deixar
descendEncia.

Dintre el- comtat pallarbs existia una

d'Eri11, que s'estenia principalment per
Tor, o de Boi. Un conveni celebrat 1'any
mon IV i Artau I, conservat a I'Arxiu de

les viles de Boin, Durro, Tari11, trill i
de Cerdet, regides pels Erill.

Hist.bricamenL, e1 llinatge f lori dels segJ-es XI al XVI i era em-
parentat amb altres famil-ies nobles ( els Cardona, Urge11, CerveJ-16,
etc) i donb personatges importants a Ca-talunya. La primera vegada
que aquesta familia es troba citada 6s L'any 1040, data en qub pere
Ramon d'Eri11 fa una donaci5 a1 monestir de Lavaix, indret on se:
gons Villanueva, eren enterrats e1s. p"ii-fii€.-rs membres d'aquesta fami-
1ia. L'any 1050 efs ErilL tenien e1 Castel.i de TaIarn.

mena d'enclau, 1a baronia
]a va11 de 1a Noguera de

1060 entre e1s comtes Ra-

1a Corona d'Arag5, cita
de Va11 0rcera(Barruera) i



A 1a darreria de1 segle XV1 1a familia Erj.1l obtingu6 e1 titol
de comtes i e1 segle XVIlI entronch amb 1a noblesa italiana.

f1s Lril1 tenien 11ur casal a1 11oc d'fr111 Castel1, a1 municipi

de Malpbs, que hom troba documentat en una escriptura de 1'any 1O57

AcLualment no L6 cap vestigi de 1'antiga fortalesa, Perb un tos-

sal que s'aixeca Per aquells verals, a 144O m d'a1titud, 6s conegut

a 1a comarca amb el nom del Castell.
Al centre de 1'escut dels Eri11 campeja un 11e6 rampant vermell-

Segons Joan Amades, tots e1s guerrers que a les ordres d'0tger Cata

l6 iniciaren 1a 1luita contra els sarrains, Portaven un 11e6 pintat

a Ilur escut, com a continuadors de la tradici6 guelrera dels gots.

E1 comte de Besa16, 01iba Cabreta, es revoltb contra e1 de Barcel-o-

na i el senyor d'Eri11 e1 secundb. En 6sser derrotaLs, Borrell tI

obligb els venguts a canviar el color de llurs blasons' que passh-

ren a 6sser vermel]s, com a signe de trarci6. Per aixb a 'I'escuL

dels Erill hi figura e-I 11e5 vermelf

o escorxat, com es diu en herbldica,
tal com es pot veure a 1'a1tar major

de l'esg16sia de Caldes de Boi-
En un pedro de I 1BJ 1 consten 1es

poblacions de Barruera amb 15 hnimes

Boi 40, Cardet 22, Co11 68, Er111-1a

Va11 JO i Taiill 90. Totes pertanyien
aI corregimenL de Talarn.

Fins a 1'any 1B)r, els Poblats de

la vall que actualment PertanYen a

1'arxiprestat de Pont de Suert (Dur-

ror Llesp i Coll), dePenien dels Pre

lats del monestir oe Lava,ix en e1 pc

der eclesiastic, civil i criminal- E R I L L

tls Abats exercien una plena potes-
tat i nomenaven els batlles i cbnsols que reg-ren e1s pobles

Durant 1a Republica ia Generalitat de Cataiunya creb una Ponbn-

cia per tal de procedir a 1a constituci6 i delimiLaci6 de 1es comar

ques catalanes. En qLiestionar-se 1es autori t-ats loca1s sobre 1a co-

marca a la qual creien pertbnyer, Barruera indicb 1a Va11 de Boi,
Durro, 1a Muntanya i Llesp, a l'igua1 que altres poblacions vernes

de la va11 de 1a Noguera libagorqana(Ma1pbs, Pont de Suert i Vila-
ller) es decantaren per 1a Muntanya Xica. A comenqament del segle

actual, les altes valls trj-buLbries de 1a RibagorEana eren conegu-

des amb aquest nom, en contraposici6 a 1a Muntanya Gran(1a Vall de

1a Noguera Pallaresa i l.a Conca). Tots eis rnunicrpis declararrlrr ;ls-

sistir a1 mercat de Pont de Suert.
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L'any 1933r 1a divisi6 comarcal establerta per 1a Ponbncia de 1a

Divisi6 Territorial inclofa el-s pobles de l-a vall- dintre l-a comarca

del Pallars Jussb, amb un total de 42 municipis i fa. capitalitat a

Tremp. Una modificacio posterior creb 1a comarca de 1'Alta Ribagor-

Qa que comprenia les val-1s de Castanesar la de Barrav6s i 1a de la
Noguera de Tor, els rius de les qua1s, una vegada units, formen 1a

Noguera Ribagorgana, constitulda per quinze municipis, entre els
quaJ-s, BarrueIa, Dutro i Llesp, amb Pont de'Suert com a centre co-

marcal. Despr6s Durro fou incorporat a Barruera i Llesp passb a for
mar part de Pont de Suert.

L'any 1955, el-s 13 petits poblats de l-a vafLr registraren un

cens de 1286 habi-tants, equivalent a 1r4 habitants per quilbmetre
quadrat. L'any 1981 es registra el segijent poblament: Barruera 526

Pont de SuerL 2879 i ViLaller 939.
En data recent 1a Generalitat ha aprovat 1a creaci5

comarca 1'Alta RibaqorQa, constitulda per aquests tres
de l-a nova

municipis.
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BARRUERA

E1 poble de Barruera, a 1096 m d'aItitud, s'assenta a lmarge

dret de 1a Noguera de Tor, arrecerat de la solana del Forcat(Puig
de 2452 m, a1 limit amb el- terme de Vilaller), poc despr6s que 1a

Noguera rep e1 torrent de Barruerar gue davalla del port de Gelada

(zotS m).

La poblaci5 antiga 6s a banda i banda del carrer Major, antic
cami que pel port de Gelada duia a Senet.

Hom hi troba cases, pallers i bordes; 1es primeres, d'un a tres
pisos, tenen balconades de fusta treballada, protegides per teulats
volais; tenen aixi mateix llindes de pedra i coberta exterior, de

lloses de llicorella del pais, a doble vessant. Hi ha edif,icls d'a-
parataments i algun hote1, i a l-a part m6s sud-occidentalr les case

de 1'INHER. L'esgl6sia parroquial de Sant Fe]iu de Barruera, romb-

nicar 6s situada a llevant de 1a carretera, fora del nucfi antic
de1 pob1e. Hi mena e1 cami de l'esgt6sia. E1 temple, d'una sola nau

6s capgat per un absis amb arcuacions Ilombardes; a migdia t6 ados-

sada una capella capgada per un absis semicircular sense arcuacions

E1 portal, de mig punt, L6 motllures a1 seu intrad6s i un guarda-

pols a 1'extrad5s;6s protegit per un porxo. t1 campanar, de torre
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quadrada, es drega al costat de la fagana de 1'esgl6sia. Hi ha una

escola rural unithria de pbrvuls, fins a cinqu6 d'EGB.

E1 municipi t6 pistes polisportives i piscines, a m6s de dos ve-
dats de caQa(porc senglar, isard, guatl-1es, etc). Hi ha 129 hab.

El topbnim BARRUERA 6s citat aIs documents mediaevals com a

Varrorzera, 6s a dir, Vatlis Ursaria(vall d'6ssos); interpretaci6
que presenta dificultats des del punt de vista filolbgic, que tanma

teix sembla que es podrien explicar per una evoluci5 l"oca1 arcaica.

'.i t

(rr,!1,

situat a 1'esquerra de 1a carretera a caldes, sobre e1 riu de
sant Marti(prop de la seva conflubncia amb 1a Noguera de Tor), a l'
antic cami a Capdella. La poblaci6 6s vora 1'esg16sia i el lloc ro-
c6s conegut encara pe1 nom del Castell, del qual en resten pocs ves-
tigis. La poblaci6 emmurallada; en resten encara panys de mural 1a,
una torre rectangular i un porLal d'acc6s, amb arc de mig punt i a-
puntada 1a volta interior. La "vi.I1a de Bogin" 6s documentada el-
1A r'-9 i eI Casteli eia ei m6s importani cie ia vaii. La ind6stria tra-
dicional consistia en dos molins fariners, una serradora, uns telers
i, vora ef terme de Durro, s'explotaven mines de plom que nodrien I'
antiga farga( avui residbncia de 1'ENHER ) . Actualment hi ha 1a cen-
tral elbctrica de Boi i 6s un ce.ntre turistic. Hi ha 1iB habitants.

BOI



L'esgl6sia pairrcquial de Sant Joan de Boi 6s un edi ficr icmanrc 
'

en origen de tres naus cobertes de fusta i posteriorment reformades

i cobertes amb voltes I nom6s es conserva un ai-rsis. t1 campanar, de

planta quadrada, 6s de tipus l1ombard.'[1 temple conteri-ia un con-

junt de pintures rombniques de gran interbs; conservades ar.iui al

museu d'art de Catalunya, hom ha instal.latal tempJ-e sengles lepro-
duccions. Les piniu-fes que s'han de datar dins el segle XI, decora-

ven eIs murs. Vora la porta hi ha una escena ornamental amb 1a l1-
gura d'un camel-l; una altra cont6, dins quadricules, ejs an:-ra1s d'

un bestiaril en una altra composicio hi ha, contraposades, repre-
sentacions del paradis I de l'infern. Una de les escenes mes cble-
bres 6s 1a lapidaci6 de Sant fsteve. Una altra escena 6s la d'uns
joglars que s explrca per la il.lustraci6 de l-a Biblra del segle XI

anomenada de Rodes. Un altre fot de pi.ntures de Sant Joan procedeix

del pbrtic de 1'esg16sia; de tembtica ornamental I viva policromia,
s5n m6s estbtrques i ires tardanes, ProbablemenL del segie Xii- A1

Museu de Barcelona es conserva tambe un frorttal d'altar rombnic pro

cedent de 1a capella de Sant Pere, avul arruinada, als afores de la
poblacio.

laterals.
o Segle xr.
r Pintura mural'

Un mestre-Pintor.andnim
6s I'autor d'aquestes Pin-
tures de gran simPJicitat,
imaqinaci6 fecunda i nota-
ble ireativitat plbsticb. La
narraci6 ddl martiri de sant
Bteve, mort apedregat, t€
tot el dramatisme que ha-
via de copsar I'home me'
dieval.
En fobra del Mestre de
Boi coincideixen gran Part
de les caracteristiques .de

Ia pinhrra romdnica.
Els cossos dels bobrins, i
principalment braEos, es-
patlla i ventre, segueixen
una corba imaginiria, que
confluek en el personatge
principal 

-sant 
Esteve-,

-de_majors dimensions qpe
els albes. El mirtir, de
genolls, ulls i mans agmn-
dits en desmesura, prega i
implora 6 PPs misericdr-
dia pels seus bokins.
La presEncia de D6u-Pare-
Creador €s representada'per la mi encerclada, en
aclitud de beneir i projec-

TRE DE BOI.

i6 de sant Esteve

Esgl6sia de Sant Joan,
(Alta Ribagorqa).

tant raigs,simlol de- vida i
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E1 poble de Tarill , a 1482 m d'al
tj,tud, situat a l-'antic cami de Cap

del1a, eonsta de Cos nuclis, el
principal a1 voltant de 1'esg16sia
de Sanla Maria i un segon, en f,orma

de carrer allargassat, prop de 1'
esgl6sia de Sani Cli-ment. Hi- ha 94

habi tan ts
L'esgl6si.a de SANTA MARIA fa fun

cions de parroquial; fou restauracja

fa pocs anys, 6s de tres naus sepa-

iades per columnes i es cobreix amb

taulada de fusta adoble vessant I

mo-l-t semblant a l-a de Sant Climent,
f interior era decorat amb pintures
rombniques, de menor qualj-Lat, perb

que Ia de Sant Climent, que avui
s5n a1 Museu d'Art de Catalunya des

del 1922. Aquesta esgl6sia fou con-

sagrada un dia m5s tard que la de

Sant ClimenL, que ho fou el 10 de

desembre del 112-\ pel bisbe Ramon

de Roda.

L'esgl6sia de SANT CLIMENT, amb

1a qual 1'anterior serva un gran pa

rentiu, 6s de tres naus, separades

per columnes cilindriques, amb co-
berta de fusta a doble vessant, i
tres absis semicirculars decorats
per arcuacions i lesenes de mitja
columna. EI campanar, quadrat, es

drega a l'angle sud-est, amb sis
pisos, cinc dels quals amb fines-
tres geminades, exteriorment 6s de-
corat amb arcuacions llornbardes i
frisos de dent de serra marcant la
separaci6 de pisos. Segurament que

1'esg16sia fou bastida pels Eri11,
en intentar de Crear un nueli monbs

tic a la va1l. L'esg16sia fou res-
taurada el 1922 i- una altra volta

deta11 areuacions de 1'absis de Santa Maria

detall arcuacions de l'absis de Sant Climen
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El Pantocrbtor que presi-
dia 1'absis de 1'esgl6sia
de Sant Climent de Ta[il1,
^L^^ ^^^J^t i^ t^ ^:^t..uur d udPud_L ug _Ld p rr r LU-
ra rombnica de la Va1l de
Boi(avui al Museu d'Art
de Catalunya).

el 197O. Aquest darrer cop hi foren descobertes unes altres pintures rombniques,

conservades al lloc. Les que es trobaren a la primeria de segle, ornant l'absis
central- i les parets del presbiteri, aixi com decorant part de l'absidiola de

tramuntana, foren restaurades i trasLladades al- MUseu d'Art de Catal-unya el 1922

corresponen a l-'esg16sia consagrada el 1123. E1 conjunt de les pintures de Sant

Climent 6s presidit pe1 Pantocrhtor o Crist en Majestat dins 1a mandorla, envol-
tat per hngels i pels simbo-Ls del Tetramorf. Sota, emmarcats per arcades i sepa:
rats per cofumnes pintades, hi ha la Verge, un apbstol(probablement Sant Tombs),

Sant Bartomeu, Sant Joan Evangelista, Sant Jaume i una altra figura molt malmesa

Al"s arcs del presbiterj. hi ha escenes de l'Antie Testament, del Nou Testament i
de 1'Apocatipsi. Aquestes pintures de l-'absis central- de Sant Climent, d'una gra

forga expressiva, d'una gran puresa de linies i d'una acurada i rica policromia,
s6n dels millors exemples de la pintura rombnica. [n 1'actualitat sofs hi que-

den reproduccions. A.l- Museu d'Art de Catalunya, entre d'al,tres objectes de Taril-1

es conserven tamb6 algunes imatges de ta1]a que formaven part d'un Davallarnent,
de Santa Maria, uns flrontals d'altar i un banc de presbiteri- de fusta decorat
amb motius de tradici6 rombnica i pre-rombnica. A1 Museu Di,ocesb d'Urge11 i a1

Museu l4arbs tamb6 hi ha algunes peces-ptocedents de Tari1l.
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t Davallament d'Eri1i-la-Va]l. Fusta tallada policromada, s.XII (Museu D.de Vic)

IRILL-LA-VALL

A 1a dreta de 1a Noguera de Tor, en un emplagat davant Boi, gue
6s a 1'esquerra del riu, hi ha el poble d'Eri]l-la-va1L(125:> m), aI
peu del pic d-Erill(2627 m). L'esgI5sia parroquial de Santa Eulblia
6s un notable ediiici rombnic, d'una sola nau capgada per un absis
semicircular, amb absidioles formant creuer. Hi ha un porxo amb ar-
eades sobre colum nes. E1 campanar, de torre quadradar 6s un magni-
Fic exemplar de 1'arquitectura romhnica de Boi. E1 1]oc pertangu5
a1 monestir de Lavaix. A 1a primeria de segle trobh a Ia sagristia
de l-a poblaci5 el- f amr5s grup escultbric rombnic de1 Davallament, de
segle XII, conservat entre eI Museu Episcopal de vic i er Museu d'
Art de catalunya. [1 Museu Diocesb d'urgell hi ha fragments d'un
reutaule del segle XVI que pro.cedeix d'Eri1I-la-Va1l. Actualment en
e1 poble hi ha 6B habitants.

CALDES DE BOI

A1 capdemunt de 1a vall hi ha e1 balneari, sanLuari i centre tu-
ristic de Caldes de Boi , a '1470 m a la dreta de la Noguera de Tor,
prop d'on hi conilueix e1 barranc de Sal1ent, sota Corla-1o-Formo.
Les seves aigties, mineromedicinals, surgeixen de 17 fonts(amb diver
sa eomposici6: sulfuroses i sbdiques; clorurades, sbdiques i ferru-
ginoses; bicarbonatades), entre els vint-i-quatre graus i cinquanta
sis graus centigrades i tenen propietats perapbutiques(reumatisme,
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herpes, malalties de la pe11, etc). A] costat de les antigues ter-
mes romanes(trobal-1es de monedes), es basti e1 santuari dedicat a

la Mare de D6u de Caldes. La imatge original era rombnica(destrulda
el- 1936); resten 1a capella renaixentista i l-es dependbncies del s.
XVIII. Fou un centre de beneficbncia de Ia mitra d'Urge11, adminis-
trat per 1a Consbrcia i Junta de Sant Roc de Boi(formada pels velns
de la vafl i del batlliu de Sas), fins que se'n f6u cbrrec l-a Dipu-
laci6 de Lleida(1839) i passb despr6s a 1'estat, que vengu5 e.L bal-
neari e1 1895. Entre 1'antic hotel de Cal-des i el m6s nou, el, Manan

tial, sumen prop de 400 places hoteferes. De Caldes surt una carre-
tera menor fins a f'estany de Cavallers(que era dels Erill)r Qn hi
ha una rescl-osa de 1'ENHtR, i, encara, per mit jb d'a.Ltres caminois
s'arriba a1s al-tres estanysr entre els quals f'esLany des Monges,

que era dels monjos de Lavaix.
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PARC D, AIGUES TORTES

Un dels atractius princi-pa1s per a1s visitants de 1a Va11 de Boi
6s L'excursi5 amb Jeep a1 Parc d'Aigties Tortes, creat per un -decret
llei.- de 1'any 1955 i reglamentat dos anys m6s tard, d'una extensi
totat d'unes 10 500 ha. Els vessants que donen aigtles a 1a Noguera
de Tor formen la conca de1 riu de Sant Nicolau. L'any 1948 s'inau-

gurb una pista paral-.lela a aquest riu Que , a trav6s del Por+-arr6
d'fspot, de 24?5 m, s'endinsava pFr 1a vall de Sant Maurici fins a

Espct i gue pernnetia efectuar amb vehicle un recorreEut meravell-6s
a traves d'aquestes dues va]1s pirinenques. Malauradamentr la pista
fou abandonada i actualment nom6s 6s viable fins als plans d'AigLies
Tortes, a uns deu quilbmetres a l'inici de l-a val-l-.

l-a ccnca que j-ncl-cu aquest. parc cornenQa a La valL de Boi, no

l1uny de l'indret on exisLia 1'antiga farga de Caldes, de 1a quaJ-

queCen -l-es rulnes on 1'empresa tNHIR pensava reconstruir per ta1
de rehabilitar-1a com a museu del trebail de1 ferro.

La mena emprada per aquesta farga procedia de 1es mines del co11
de Ferro, situades a unes quatre hores de l-a farga. Les ruines que-
den dins e] recinte de 1a residbnci.a gue porta eI nom de 1a farga,
construlda per 1'empresa explotadora de les aigties de 1a vall. Junt
a 1'edif,ici. modern es conserva un dels antics mal1s que pesa m5s de

tres-cents quilos.
A uns cinc quilbmetres de l'inici de La va11 es troba 1'estany

de la Llebretar prop de1 iorrent que baixa de 1'estany serrader. A

les vores estb permesa 1'acampada a l'igua1 que a les ribes de 1'
estany Llongr per b6 que cal sol.Iicitar 1a dequda autoritzaci6.
A1s altres i.ndrets de Ia va11 no estb autoritzada 1'acampada.

No lluny de 1'estany de 1a Llebreta es troba 1'ermita de Sant
Nicolau, d'orr gen rombnic. La primitiva construcci5 sembla que fou
destrurda per un terratrbmol. L'edifici actual 6s de l'inici d'a-
quest segle.

Junt a1 desguirs de 1'estany es troben algunes restes d'una anti-
ga resclosa(restanea en e1 dialecte aranbs), que eI segle passaL
era utilitzada per a1 transport de troncs per una companyia suissa
que explotava eLs boscos de 1a va11. El procediment emprat consis-
tia a tancar 1a sortida de 1'estany, Ies aigijes pujaven i finalment
1a forga de 1'aigua rompia i ava1l anaven 1'aigua i- els troncs que

els llenyataires havien llengat a I'estany.
Despr6s de passar 1a cascacia deI Sant Esperit, d'un desniveil

d'uns cinquanta metres, entrem a Aigiies Tortes prbpiament dit, in-
dret on e1 riu es bifurca i forma diversos illots que s5n accessi-
bles per mitjb de pintorescos pontarrons que travessen els bragos



de1 riu. fn un del-s illots es troba la capelJ-a del Sant Esperi-t,
construcci6 moderna d'original disseny, obra de l_'autor de l'esqI6-
sia de Pont de suert, l'arquitecte Eduardo Torroja. La capel1a, d'
airosa silueta de mitja cupula, en forma de barca, ha rebut eI nom

popular de nau fenicia i en cas de mal temps serveix d'aixopluc als
visitants de 1a vall, puig que esia situi:da a sotavent.

!a1l amunt sorgelxen e1s anomenats prats d'Aiguadassi, un Aigi-ies
Tortes en petit, situat-s a',l890 m d'altrLrrd, poblats de pins i d'
avets. A1 quj. lbmetre dotze, a l'esquerra de la pista, es troba l'
estany Llong, cj'una superficre d'unes J r5 ha, abundant amb truites,
amb un refugi vei propretat cje 1'Agriccla ForstaL Pirenaica S.A.,
inaugurat 1'any 194t, guardat a 1'estiu i amb un annex 11iure.

Damunt l'estany l-long es l-roba el- Redo, d'una superficie sem-
blant al L.iong, a 2i15 n cj 'aItitud. A1 seu cjamunt saiten dues espec
taculars cascades d'un cenl-enar de metres pf ocedenLs oeis desguas-
sos dels Ilacs superiors. A partrr de I'estan;,LLong 1a pista, tc-
talment abandonada, guanya en successives ztqa-zagues e1s quatre-
cents metres de desnivel-l exrstents fins al Portarr6 d'Ispot, veI]
mrrador de la valL de Sant Piaurici.
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ParaL.ge natural del
parc d'Aigries Tortes
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COSTUMS TRADICIONS

A Vi1a11er, i es pot dir que en tots els llogarrets de 1a Ribe-
ra del Noguerar la poblaci-5 mascurina es divideix en tres grups:
els fadrins de m6s de quinze anys; e1s de deu fins a aquesta edat,
i- els inf,ants des d'uns set. fls fadrins pugen a les muntanyes ve-
fnes, a fer 1es gtans fall-es; e1s xicots en fan de m6s petites i
els van a espetar un tros enl1b de la pob1acr6, i e1s m6s petits
no passen dels afores. fl-s Car L:rs casats de l'any encenen 1es
grans f ogueres de-l- poble, .que s6n senyaJ- que tamb5 1es poden en-
cendre e1s fadrins de 1a muntanya. Amb les fa1les enceses a1 co11,
baixen muntanya avaJ-1, en rbpida i f,antbstica cursa, que omple de

claror i de quspires tota 1a fosca muntanya i tot e1 bosc misteri-
6s. Quan arr-iben al- punt on e1s esperen el-s xicots, l-es dues col--
1es es iusionen, com Lamb6 s'hi afegeixen els nois deLs afores de

la nohla'niri- A.rri-ben tots
donen un pare11 de voLtes
ren tots a 1a gran foguera
ment augmentada, s'abranda

f ins a 1a pl-aga, a l-'enlorn de la qual
amb 1es falies al col1. Despr5s, 1es ti-
que crema enmig, 1a qua1, considerable-
en proporcions qegantesques. La fadrina

11a, fatigada per 1a cursa ;' pe1 pes de 1a fa11a, se'n va a sopar.
En havent sopat, fan ball- a1 voltant de la immensa foguera.

La nota tipica de 1a festa de Tari11 era el contrapbs de 1a pila
en e1 qual interveni-en f adrins so1s. Es caracter j-tza per acabar
amb 1a "pi1a", mena de petita torre o castell baix. Presidj.a e1

ball un personatge, quali ficat de sant Isidre. Aneva vest.it de

bure11, portava un barret de pa11a, d'a1es moit amples, de 1es
quals penjava un farbalb de coloraines. Duia al co11 una re1Ia, i
tamb6 hi duia penjat un gran "redorL" o torte1J., de pasta de pa

assaonada. Anava armat d'un agu115 de menar bous. E1s ballaires,
sense perdre e1 ritme ni eIs punts del ba11, feien tot a1lb que
podien per prendre-1i eI redort, i e1 personatge es defensava a1-
lrunyant-los amb 1'a9u115, que esgrimia i brandava a tarl de llan-
9a o de pica. La brega entre Sant Isidre i e1s contrapassaires
constituia 1a nota cbmica i viva de 1a festa.

plt Jc Sunl l.idrc. dc 'Iaiill. r la
Itr",'llirh Ix.r l,r"..l' l'inyol i

Vull dc Boi. a l.'Alt Pallar..
Mirarlu.

'li,nurlr Jcl Lull
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Sant Isitirr:, ctJrd;tnst'r rlrl irall
quc duu cl scu nom, a Taiill.

Ia 7jld, f gurr que t.lorr el conrrapis qrrc b:rllcn cls {adrins dc la Vnll de Boi. el cap de collu

delr'gualr ta h candelcta, bairant 
ncao" ntr.":r",,.fi"., 1:1rr.O" 

la torre formada pcL compan'vs

Si Ia Fadrinalla assolia Fer-se seu el redort, e1 Sant. queia en

ridicul, i els baLlaires l'havj-en venQUt i es menjaven e1 redort
entre tots. si e1 Sant assoria que no 1i'1 prenguessin, erl era e1

vencedor i es reia dels altres.
Quan els contrapassaires i I'apbcrif sant s'havien cansat de bre

garr els baLlaires feien la pi1a, com a rematament de1 ba11. La pi-
1a o torre mai no passava, a tot estirar, de quatre pisos. si el ma

joral o cap de co1la que menava e1 ball era prou garrit, rematava
1a figura de 1a dansa fent 1a candeleta;6s a dir, que pujava aI

I

cim de 1a pila per coronar-ra, i en baixava pel centre, cap per a-
va1I.

ii
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DESCRIPCIO DE L, iTINERARI PEU

00'Partim de Barruera(tOg0 m) pe1 earrer Major i antic cami de
senet, e1 qual travessa tot el poble de llevant a ponent i
de mica en mica es fa m6s pujador. E1 cami 6s totalment em-
pedraL fins arribar a1 dipbsit d'aiguar on passem a la nova
pista forestal que tamb6 puja molt forta. seguim per la pis
ta i, a volt.es, agafem alguna drecera det cami antic; algu-
nes vegades p1e de pedres procedents de 1a pi.sta. La pujada
es fa per la part dreta de1 barranc de Barruera i la vista
esdeve cada j-nstant m6s boni-ca, amb petits saLtants d'aigua
a l-a part del riu.

JO' Arribem a 1es rulnes de Sant Sa-Lvador (lSZ0 m) entre Llns
plans vercis, on f,arem una petita estada per fer fotografies
i admirar ei pai.satqe cje ia part on veni-m. De 1'ermita no-
m6s resta 1'absis a1 nivel] de l'arrencada de ra volta. Re-
emprenem 1a marxa pels plans dels Prats, on sempre hi ha va
ques pasturant, i passem a frec de 1a cabana de ComelIa, on
a vegades raja una petita lont. EI cami, amp1e, va pujant
suaument fins arribar a1 port de Gelada(2O75 m).

3o' Port de Ge-l-ada. Hi f em una artra parada per veure e1 ves-
sant de 1a Noguera Ribargorgana i el poble de senet, a baix
Tornem a caminar, ara cap a l1evant, pel cami d'Eri11-la-
vall, en un bon trajecte que segueix per sota les costes
de Barruera, travessant 1es canals de 1'Esquerra, la cjel
Mig i 1a de 1a Dreta, que s6n col.Iectors de1 ci.tat barranc

ii< 't
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Restes de 1'absis de l'ermita de Sant Salvador
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-:4..1:Arrancada de la volta de l'ermita de Sant Salvador

de Barruera i pujant una micar s'srriba a 1a collada de

Basco o eo11 d'EriIl(1901 m).

n,qui hi ha una filferrada que parteix e1 terme i e1 pas
de l-es vaques; a 1a part d'Eri11 hi trobarem una font en

un com de fusta i des de1 lloc es veu una esplbndida vi-
si6 de 1a va11 d'Eri11 i de Ia de Sant Marti, per scbre
de Boi. AI nord, teniml'Aut i, al sud, un pujol que po-
cjem ascendir en uns quinze minuts( facultat j.u).

Port de la Gelada (2075 m)
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Del coll de Basco baixem en fort pendent i sempre pe1
11om de 1a coma, en direcci6 a un arbre solitari. A par-
tir d'aquest, procurarem baixar una mica m6s cap a 1'es-
querra, tocant 1a fondalada que baixa del co1r, perb no
el travessarem fins vora er p1a, en lLoc escaientr ofi
existeix un corricl que ens menarb cap a 1es Bordes, si-
tuades vora l-a part de migdia de 1'Aut. poc abans d'ar-
ribar a i,es cases, una altia fonL de com ens refrescarb
altra vegada.

De 1es Borde d'Eri11(1610 m) sortim per 1a part de 1Le-
vant, i seguint un corrioleL que travessa un petit fondal
que baixa de 1'Aut. Er eorriol passa inclinat pe1 vessant
de mrqdia de 1'Esbomegada r prof uncj i oeri j_r5s esiiavissa-
ment cje terres i pedres de gran mida r gue peribdicarnent
baixen fins e1 poble d' Erit1, perb que s5n aturades per
unes rescloses o di.cs de contenci6 qre van fer-hi expres-
sament per minvar eIs danys.

E1 corriol arriba a1 capdevalr de L'Esbornegada, i just
on hi ha una gran pedra sota e1 cingre, e1 cami comenga
a baixar en perma-
nents zi ga-zagues,
pel costat dret del
fondal.

iJna vegada hem

arribat a1 barranc
de Bascor QUe baixa
de Ies Bordes r aga-
farem e1 cami de

Senet en direcci6
cap a Eri11, poble
que no hem deixat
de veure mentre
baixavem.

En eI poble ens es-
peren els acompan-
yants de la sortida.

E1 magnific campanar d'Eril1-1a-Va11
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JUSTITICACIO

D. AQUEST TREBALL SE N'HAN FET UN TOTAL DE

VUI TANTA IXIMPLARS NUMIRATS. AQUESTA PU-

BLlCACIO S'HA CONFECClONAT PER TACILITAR

UN CONTiNGUT DOCUMENTAL ALS COMPONENTS DE

LA SITZENA SORTIDA ''CONTGUEM CATALUNYA",

QU' S;=A AGi'ST NOI,l GENERIC ORGANi TZA LA

SECCiO DI CULTURA DE L'A.E. TALAIA.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

tXt14PLAR nq 4e
Vilanova i ]a Geltrri, 10 de juliol del 19BB

Han preparat f itineraris a peu: Viceng
Rosa

Antoni
Viceng
Vicenq

Han confeccionat aquest dossier:

CARBONELL i
RTVTNJIOS

SAGARRA i-

CARBONTLL

CARBONELL i VIRELLAN'6s e1 cap de la sortida:

Representaci.6 de
Sant Climent de

Maria.. Detal-1 de
Tari]]. Museu d'Art

1'absis de
de "Catalunya.
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