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PER CAMINS I CORRIOLS
Sau sota mínins i neu als Pirineus
Per Pere Magrià i Pou
La Colla Excursionista Els Isards segueix caminant. Aquesta vegada ens expliquen
tres caminades on l’aigua i la neu són les protagonistes
Aquest fet aplega cada cap de setmana un munt de gent que s’acosta
a la vall per tal d’immortalitzar la
sequera.

Església de Sant Romà
̀ de Sau.
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Tavertet i Sau
El 2 de febrer passat ens vam desplaçar a Tavertet per tal de fer una circular per les Guilleries-Collsacabra
visitant el pantà de Sau amb la seva
església de Sant Romà i que tant de
moda està darrerament en els telenotícies a causa de la sequera. Deixant
els cotxes a Tavertet, ens vam enfilar
en direcció al pla del Castell, baixant
pel camí que ens portaria dalt del
puig de la Força. Val a dir que la vista
des del cim era espectacular, fent-nos
oblidar els mals tràngols soferts pels
trams aeris que haguérem que superar per arribar-hi.
Tot seguit vam baixar fins a l’església
de Sant Romà, on les aigües del pantà ja estan per sota del temple.

De retorn a Tavertet, vam seguir pel
camí de la riera de Balà, passant pel
sot del mateix nom, comprovant pas
a pas com la riera anava totalment
seca al llarg del recorregut. I finalment, una breu parada a Rupit per tal
d’engreixar-nos un xic més amb les
coques de la fleca.

Setmana Santa al Pirineu
Com ja és tradicional, per Setmana
Santa fem una sortida d’uns dies al
Pirineu i aquesta vegada li va tocar el
torn a la vall d’Ordesa. Tenint en
compte que aquest any s’esqueia

Vall d’Ordesa.

molt aviat, això va fer que l’hivern fos
encara present arreu i que l’excursió
esdevingués totalment hivernal.
El dia 21 de març vam arribar al
bonic, petit i típic poble de Sarvisé, a
pocs quilòmetres de Torla i on la
colla d’Els Isards ens vam allotjar
totes les nits.
L’endemà, dissabte, vam anar a la
vall de Bujaruelo i, seguint el curs del
riu Ordiso, vam arribar al coll del
mateix nom, per baixar novament a
Bujaruelo per la vall d’Ortal, on, contra tot pronòstic meteorològic, ens va
fer un dia radiant.
L’endemà, diumenge de Pasqua,
però, el temps va empitjorar i decidírem fer una sortida per la vall d’Ordesa fins a la Cua de Cavall, on
l’intens fred havia gelat totalment la
cascada. El vent, el fred i l’aigua
havien format increïbles i efímeres
escultures al llarg del riu, tal com es
pot observar a la fotografia.
L’últim dia, al llevar-nos, ens van sorprendre els trenta centímetres de neu
que havien caigut durant la nit i que
havien deixat el poble preciós.
Per sort, les màquines llevaneu netejaren les carreteres i feren el retorn a
Bescanó totalment normal.

Seguint les passes del bandoler
Serrallonga
La darrera excursió també va ser una circular per les GuilleriesCollsacabra incloent els paratges de Querós, Sant Martí, Montdois
i el Quer. Tan sols baixar del cotxe i enfilar el camí a l’antic pont
de Querós, ens vam adonar que la soledat es barreja amb la bellesa de l’entorn, ja que a causa de la baixada de les aigües del pantà
de Susqueda havien quedat al descobert masies, ponts, el molí,
antics camins i camps de conreu que feia anys que no es veien.
Pont sobre el riu Ter a Querós. FOTO: PERE MAGRIÀ
Vam fer una visita a l’església de Querós en honor del seu patró,
sant Martí, i vam seguir enfilant-nos amunt, i sempre amunt, fins a arribar al santuari de Montdois.
Aquí també l’abandonament de les obres inacabades ens va donar una visió del que hauria pogut ser aquest
indret catalogat per molts de catedral. Prenent de nou el camí i amb una visia prèvia a la casa Quer, on encara es
conserva una bóta de vi en el que havia estat un celler, va arribar l’hora de dinar al cim del Quer.
A la tarda, i ja tot de baixada, vam arribar novament al pantà de Susqueda i, seguint aigües amunt, vam tornar a
la vall de Querós, on vam pujar al roc del Mal Sopar, nom mític que invoca el malaurat bandoler Serrallonga, que
segons diuen en aquest lloc va haver de deixar el sopar a mitges per l’arribada de les tropes del rei, i des d’on es
veu una bonica panoràmica de tota la vall.
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