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1- POEMA SURRI 
 

D’un temps d’un país 

 

Desperta el vell conco amb cara 

d’enuig  

el cap emboirat de la nit dels records 

del temps en què tots eren fadrins 

forts 

per segar i fangar amb volant i aixada, 

matxo, alforja, carro i arada 

mentre la neu pel callís s’escola i fuig. 

 

Una ganyota de malaurança 

de dolor del carriscle fins al claviller 

i del cor i l’ànima també. 

 

És el vell furro, orgullós i solitari 

que de ningú no és padrí 

i a ningú fa confiança. 

 

Ho sent als ossos, barrufa i fred de neu 

gairebé no pot obrir la finestra 

cada dia que passa més maldestre 

però no demana ajut, ni als homes ni a 

Déu. 

 

Els homenots de muntanya 

viuen i moren trencats a trossos 

sols i fotuts igual que gossos 

però no treuen mai del forat la banya

 

Hug Rotger XXI   
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2- ARRIBARÀ EL DIA 

 

Tot està fosc, en silenci... amb prou feina se sent el so dels llençols quan et mous. 

Ring ring ring. Sona el despertador. 

 

Fa molt de temps que estàs desperta, pensant en lo bonic que seria pujar 

al Puitavaca i des d'allí observar la vall de Cardós, tan bonica que ha d'estar a la 

primavera. Treus la mà de sota els llençols i amb delicadesa apagues el despertador. 

A poc a poc, sense presses t'aixeques del llit i et poses les espardenyes, vas al bany i 

com fas cada dia cantes una cançó mentre et dutxes. Una vegada vestida penses què 

t'agradaria esmorzar avui i ho prepares. Tranquil·lament esmorzes i després de fer-

ho estires una màrfega, poses una música relaxada i fas la teva sessió d'estiraments.  

 

Quan acabes, ho reculls tot i apagues la música. La casa està en silenci, no s'escolta 

res, tan sols la teva respiració. Mires cap a fora i veus com a poc a poc el sol va entrant 

per la finestra, són els primers raigs de sol que tímidament comencen a escalfar. Són 

les millors hores del dia. Penses que bé s'ha d'estar a fora, a l'aire lliure, sentint el 

sol com va començant a escalfar, però saps que has d'estar a dintre de casa, que estàs 

confinada. Surts a la terrassa i sents la calor del sol en les galtes. Vas aixecant la vista 

al cel i veus com molt lentament es mouen els núvols. Quines formes tan boniques 

que tenen, quin contrast el blanc dels núvols amb el blau del cel. Escoltes i sents el 

cant dels ocells, quantes classes d'ocells diferents ha d'haver-hi? Et concentres, 

escoltes... i t'adones que hi ha molta varietat de cants. A la llunyania veus volar un 

ocell, i veus també com algú altre s'apropa a la finestra. Et fixes i veus que per fi han 

arribat les orenetes i quan abaixes la vista et fixes en el prat que hi ha davant de casa 

i ets conscient que també hi ha papallones i flors. I penses en la natura que hi ha a 

fora seguint el seu curs natural, aquesta natura que sembla que ara comença a 

explotar amb tota la seua intensitat de color, de vida, de moviment...  

 

I amb aquest pensament ets conscient que la vida a fora segueix el seu curs i que el 

dia que puguis sortir d'aquestes quatre parets que t'envolten podràs gaudir-la com 

mai ho havies fet. I amb aquesta il·lusió et disposes a passar la resta del dia dins de 
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casa desitjant que arribi el dia què puguis córrer en aquest prat que ara està tan ple 

de flors, i sentint el vent a la cara i el sol a les galtes, mirar al cel i veure els núvols i 

escoltar aquests ocells que amb els seus cants ara t'alegren els matins de tancament. 

 

Papallona 
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3- LA VALL CONFINADA 
 

Fa dies que t’espero tancat a casa 

Imagino que estàs amagada 

Miro per la finestra i et veig llunyana 

Entre Tavascan i Ribera confinada 

 

Cardosenca, quan surti estaràs 
enfadada 

Diràs que t’he deixat sola i 
abandonada 

Et sentiràs ofesa i enganyada 

Diré que no m’han deixat 

Però em retrauràs que podia haver 
escapat 

 

Suplicaré el teu perdó 

I després et demanaré un petó 

Llavors faràs veure que estàs distreta 

I somriuràs des de fora la finestra. 

 

Ipuco 
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4- UNA FORMA DE VIDA, UNA IDENTITAT PRÒPIA 

 

No me cal puiar massa amont per veure  la meva apreciada Terra. 

Miro, veig, sento i m'hi identifico. 

La Terra que els meus avantpassats van treballar, lluitar i cuidar. L'herència més 

preuada, la qual no vull, no volem deixar perdre. Una Terra que no es presta de cap 

marca perquè ja té identitat pròpia. 

Al lluny, escolto el so del batall de les esquelles. Les vaques, ansioses per puiar cap a 

la montanya una altra primavera més, com ho porten fent des de fa molts anys, tots 

els anys. 

El gall cante més fort aquests dies. La primavera li ha posat un plomatge frondós i 

brillant. Es passeja pel corral traient pit. Les gallines ja el tenen molt vist. 

Sento l'olor de l'herba verda, de les carreretes i els maixarrons. L’olor del fem que 

els fa créixer.  

Respiro més profund... Soc a casa. 

La xumenea fa fum, les tardes encara són fredes i el foc fa companyia.  

El gat dorm a la cadira. Té els ulls "xinos" i ronque. L'espetec d'una llima del tronc 

de cirerer el fa saltar. Que punyetera és aquesta llenya... 

Tanquem els porticons dels finestrals, és hora d'anar a "colgar-mos".  

Demà serà un altre dia ple de vida, a casa... 

Pulips  
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5- FLOQUET I VIOLA 
 

Cada matí agafo el diari en un petit quiosc de Les Corts. L´home, quan em veu, ja me 

l’allarga i crida: bon dia sinyor, bon dia Ramon, i jo li dono l'import. 

Un dia li vaig preguntar per què la botiga es deia Floquet i Viola. I em va dir: 

• Jo sóc del Pallars, d'Estaon, i teniva nou o deu anys que a l´istiu ja nava fins a 

Perafita. Dos hores de camí de puiada, on m'esperava un ramat d´auvelles 

que al matí treia al prat fins a bocafoscant. Cada dia, cada dia.                        Viola, 

la pobra, era gran, una gossa peluda, blanca i negra. Em seguia amunt i avall, 

encara que algun dia es parava a Nibrós i se'n tornava. Ella feia lo que volia. 

• I Floquet? 

• Ere un mixonet, li tirava bocins de pa i se'm va fer amic. Ja mai més em va 

deixar. Volava per demont meu i se'm posava a l´espatlla i cantava. M´agrada 

recordar-ho. 

• Per què vas marxar del poble?  

• Un dia a l´arribar a la borda les auvelles eren totes mortes, el llop. No tenívam 

res més. Sort que un oncle venia diaris a Barcelona... 

Peret de Coté  
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6- El CAVALL 
 

Altiu, gran, elegant, atent, 

vigilant el camí amb la crinera al vent. 

Els pollins descansen, 

les euques mengen, 

estan tranquils, saben que des del turó 
el cavall vigila. 

 

I si hi ha un enrenou, cridarà 

i el renill serà avís per fugida 

i el seu so farà parar, de l’enemic, 
l’embranzida. 

 

A vegades ve l’infant, 

rialler, innocent, sense malícia 

i s’atansa al cavall cantant, 

només vol aconseguir, a l’animal més 
imponent del ramat, 

fer una carícia. 

 

El cavall acota el cap. 

l’infant, amb les mans estirades, s’hi 
atansa vergonyós. 

El cavall no fuig, espera desitjós 

que el nen li abraci el cap i li faci 
moixaines. 

Ell se sentirà estimat i el nen es creurà 
victoriós, 

serà el llaç que els unirà tots dos. 

 

Rocco  

  



JOCS LITERARIS DE LES VALLS DE CARDÓS 
Recull d’obres participants de l’edició 2020 

 

 

11 
 

7- El CAVALLER ENAMORAT DE CASSIBRÓS 
 

Fa molt temps, tant que només se’n recorden les pedres, en una petita vall del Pallars 

Sobirà, a la vall de Cardós, entre muntanyes i rius, hi vivia un xicot, en Miquel de cal 

Tamborí de Cassibrós.  

 

En Miquel va néixer a Cassibrós, la seva família, els de cal Tamborí, eren músics i 

s’encarregaven d’anar als pobles que els cridaven per fer el ball de la Festa Major. A 

vegades també els cridaven d’alguna casa perquè feien alguna celebració i volien fer 

ball i, és clar, per fer ball fa falta música i perquè soni la música, fan falta músics!!  

Doncs els homes de cal Tamborí de Cassibrós, es coneixien tota la vall, de cap a peus, 

sabien tots els camins i coneixien tots els racons, igual que els passava amb la gent, 

coneixien tothom i tothom els coneixia a ells. I en Miquel era el músic més jove de la 

saga.  

 

L’entrada a la vall estava al Forat de Cassibrós, marcat amb una creu de terme 

perquè tothom tingués clar quan hi entrava i quan en sortia. Passat el forat venia el 

poble de Ribera, el més gran, i després, travessant un pont de pedra, a la banda dreta 

del riu, Cassibrós.  

 

Al Miquel, a més a més de la música, li agradaven els cavalls i era molt destre 

tractant-los. Els cavalls, a més a més de ser animals nobles i bonics, s’utilitzaven com 

a eines de treball: estiraven les arreus per llaurar l’hort; estiraven el carro de càrrega 

per dur el fem als trossos per bogar; estiraven l’escalada per dur l’herba; estiraven 

la tartrana per anar, tota la família, a fer visites, de viatges, al mercat o a festa major, 

però on més es lluïen i es reconeixien era quan feien de muntura d’algun cavaller, 

tant a la guerra com en tornejos.  

 

Els cavallers eren uns homes que recorrien tot el territori anant de castell en castell, 

ajudant qui ho necessités, sobretot als reis, a les princeses, als comtes, ... Quan havien 

de lluitar anaven amb una armadura de ferro i sempre viatjaven amb el seu cavall i, 

a vegades, portaven un escuder, un altre home que els feia com de criat i que, 

sobretot, s’encarregava de cuidar el cavall.  
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A Cassibrós no n’hi havia cap de cavaller però en Miquel en coneixia algun de quan 

anava a tocar al castell de Sant Martí del Pui. Sant Martí era un poblet fortificat, 

enlairat damunt el puig del mateix nom i des d’on es vigilava la vall. Al Pui s’hi 

entrava per un únic camí, empedrat, estret, amb origen al camí que l’heroi Ermengol 

Emill utilitzava, anys després, per passejar per la vall, el camí que uneix els pobles 

de Bonestarre i Ainet i que també passa pel Pui de Bellero, on hi ha un altre mirador 

que domina Ribera i Cassibrós i arriba a Ainet de Cardós. La torre de guaita del 

campanar de Sant Martí es veia des de molts punts, el més important, el de la torre 

del campanar de Santa Maria de Ribera, entrada a la vall i des d’on es comunicava 

qualsevol enrenou. A la vall no hi entrava ni en sortia ningú que no ho sabessin els 

guaites. 

  

Cadascuna d’aquestes torres estava controlada per un senyor que estava a les ordres 

del comte del Pallars, i aquests senyors, quan rebien la visita del comte o quan feien 

alguna festa al castell, demanaven l’assistència de la família de músics de cal 

Tamborí de Cassibrós.  

 

Una nit de Sant Joan, mentre els músics tocaven a la plaça major de Bonestarre, al 

Miquel li va semblar contemplar la cosa més bonica del món, va arribar muntada en 

un cavall blanc, duia un vestit blau, llarg, amb floretes de color daurat, com els seus 

cabells, també llargs i daurats. La noia va arribar a la plaça i en un racó de l’entrada 

va desmuntar i va deixar el cavall estacat en una de les anelles de la paret. Va dirigir-

se al centre i es posà a ballar amb la resta de gent, fent rotllana i seguint les 

instruccions que el director de la banda de músics anava donant.  

El pobre Miquel va quedar tan garratibat que, de tant en tant, pitxava alguna de les 

tecles del seu acordió que no tocava i quedava una nota desafinada. No ho podia 

evitar, no podia apartar els ulls d’aquella noia.  

En un dels descansos, mentre feien el sorteig de la toia, amb l’excusa d’anar a buscar 

aigua per beure, en Miquel va baixar de la tarima i va aprofitar per fer-s’ho venir bé 

i saludar la noia que parlava amb tothom:  
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- Hola, bona nit – va dir en Miquel que de sobte va notar com les galtes li 

bullien.  

- Bona nit. Tu ets un dels músics, oi ??  

- Si, toco l’acordió, com el pare. Em dic Miquel.  

- Doncs jo sóc l’Ermessenda i m’agrada molt la música ... i ballar ...  

- I els cavalls, t’agraden els cavalls?? Em sembla que aquell cavall blanc d’allà 

és teu ...  

- És el Brillant, me’l va regalar el pare de pollí, l’he domat jo i sempre anem 

plegats a tot arreu.  

 

Al Miquel li van fer un senyal des de l’escenari i va haver de deixar la conversa amb 

l’Ermessenda just quan es posava interessant, tenien un punt en comú, va pensar, a 

tots dos ens agraden els cavalls. En acabar el ball, la noia que havia enlluernat en 

Miquel va marxar amb en Brillant, deixant el noi ben enamorat ...  

 

Passaven els dies i en Miquel no es treia l’Ermessenda del pensament: al matí es 

despertava pensant en aquella noia i el seu cavall; a la tarda, quan estava amb els 

seus, de cavalls, pensava en aquell cavall espectacular i la noia que duia al llom; a la 

nit, s’adormia i només somiava amb l’Ermessenda i el Brillant... així que va decidir 

deixar de banda la vergonya i demanar on la podria trobar.  

 

-Pare, vós coneixeu una noia anomenada Ermessenda que va venir a la festa 

de Bonestarre amb un cavall blanc ?? – va demanar.  

-Ah!! Tu vols dir la filla del senyor d’Ainet, ja vaig veure que hi parlaves ... és 

molt guapa però oblida-te’n, ella és filla de senyors i tu ets un pobre músic.  

-Li agraden els cavalls, com a mi, i sap muntar ...  

- Si, és la pubilla del senyor, en Roger d’Ainet només té noies i ha hagut 

d’ensenyar a la primera les coses que ensenyaria a un fill. Oblida-te’n, Miquel, 

fes cas al teu pare.  

 

Però els dies continuaven passant i ell només pensava en Ermessenda.  
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El juliol va passar sense que el noi sabés res més de la seva estimada però s’atansava 

el 10 d’agost, la festa major de Surri, i en Miquel hi havia d’anar a tocar. En arribar 

al poble, el primer que va veure va ser el Brillant a l’era de cal Pubill i això el va 

deixar una mica amoïnat, l’Ermessenda ja era allà i en Brillant no estava estacat a 

una anella del carrer sinó que estava menjant i sense muntura a l’era del Pubill, què 

estava passant ??  

 

En arribar a la Plaça Major, ja era plena, hi havia taules parades i la gent estava 

menjant, agafant viandes d’aquí i d’allà, contents, de celebració. Els músics es van 

posar a lloc i va començar el ball. La gent es va anar apartant cap a les vores de la 

plaça deixant el mig lliure i no ballava ningú. Finalment, passats uns segons de l’inici 

de la música, es va posar al mig de la plaça el senyor de cal Pubill, duia el fill d’una 

mà i en l’altra hi duia la mà de l’Ermessenda. En arribar al mig, va fer que el noi 

agafés la mà de la noia i va anunciar, ben fort perquè ho sentís tothom:  

 

-Avui és un dia gran, el dia de la Festa Major i el dia que el meu fill Cinto s’ha 

promès amb Ermessenda d’Ainet, així doncs, que enceti el ball la parella!!  

 

En Miquel, damunt l’escenari, va notar que li faltaven les forces per aguantar 

l’acordió però després d’unes notes malsonants i d’una mirada fulminant del seu 

pare, va continuar sense més incidents.  

L’endemà, ben d’hora i sense dir res a ningú, agafà el Valent, el seu cavall, i pel camí 

del costat del riu, va arribar a Ainet. Va demanar a un pastor que guardava el ramat 

si coneixia la casa del senyor Roger. L’home li va explicar que el senyor d’Ainet vivia 

a la fortalesa del Pui de Sant Martí i al Miquel li va faltar temps per arribar-hi.  

Davant la portalada, el guarda va demanar qui era i què volia. En Miquel només volia 

entrar per veure i parlar amb la noia però això no ho podia dir, així que va inventar-

se. 

 

-Sóc en Miquel, l’ensinistrador de cavalls i m’han encomanat que ensenyi al 

Brillant algunes coses per la desfilada del dia de la boda, puc passar ?? – i va 

respirar fons. 
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Havia dit el primer que se li havia ocorregut però va funcionar i la porta es va obrir. 

Va entrar a una gran plaça envoltada per una muralla que tenia incloses dins la seva 

estructura, la casa del senyor, les cases dels soldats i dels criats, les quadres i una 

petita església amb torre campanar, encarada cap a Ribera. A la primera persona 

que va trobar li va demanar on podria trobar els cavalls i el van indicar. Sabia que 

tard o d’hora, la mestressa del Brillant aniria a veure el seu cavall.  

 

Mentre esperava va pensar que podia aprofitar i treballar una mica amb aquell cavall 

que li semblava majestuós. Molt més fi de potes i cos que els que ell criava i estava 

acostumat a veure. Elegant, de moviments que semblaven estudiats però que la 

bèstia feia amb naturalitat, dolç, altiu i al mateix temps dòcil, molt dòcil, es notava 

que era un cavall mimat. El va muntar a pèl i, el cavall, en tot moment va respondre 

al genet, feien un tàndem perfecte, hi havia moments que el cavall semblava ballar i 

en Miquel tenia la sensació d’estar surant ... De cop en Brillant es va aturar, aixecant 

el cap, amb les orelles dretes, mirant en la direcció d’una ombra que s’atansava.  

 

-Bon dia, així que ets músic i ensinistrador de cavalls, eh??  

- Crec que sí, sé fer les dues coses. Bon dia.  

En Miquel va reaccionar amb naturalitat i sense baixar del cavall va dir:  

-Saps que en Brillant balla?? No li fa falta música, senzillament algú que el 

porti, t’ho ensenyo??  

-Sí, em faria il·lusió.  

 

El noi va deixar el cavall a Ermessenda, que no va tenir cap problema a muntar a pèl 

i li va donar una sèrie d’indicacions de com guiar l’animal només amb les cames i el 

pes del cos. La noia, damunt el cavall, encara estava més guapa , va pensar ell.  

Passada una estona, la noia va dir d’anar a fer un tomb i provar tot allò que estava 

aprenent, fora del recinte. En Miquel que semblava esperar-ho, hi va estar d’acord i 

van marxar tots dos muntats al seus cavalls.  
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Van passar per camins estrets, per camins més amples, per pujades i per baixades i, 

finalment, van arribar al Pla de Negua on van desmuntar i van deixar que els animals 

beguessin i pasturessin una mica.  

 

-Ermessenda, et puc demanar una cosa una mica compromesa??  

Ella el va mirar als ulls, no semblava sorpresa i va dir que sí, que demanés el 

què volgués.  

-Per què et cases amb el Cinto d’en Pubill de Surri ??  

-El meu pare m’hi fa casar, diu que aquest matrimoni anirà bé a les dues 

famílies i a la vall.  

-I a tu?? T’anirà bé a tu casar-te així ??  

-No ho sé, m’han ensenyat a creure el pare i si ell diu que anirà bé, no puc 

contradir-lo.  

-Això no és ben bé així, t’han ensenyat a muntar com un noi, t’han ensenyat a 

dur el castell com un noi, ara que estàs a punt per fer-ho, per què necessites 

un home?? o més ben dit, per què no pots triar tu aquest home ??  

 

Es va fer un silenci, la noia tenia el cap cot però de sobte va aixecar els ulls i els dirigí 

als del seu company que, ni un sol minut havia deixat de mirar-la, d’observar-la, ... la 

mirada castanya del noi es trobà amb els ulls de cel de la noia, es va fer un silenci i ... 

es van besar.  Ni l’un ni l’altre havien sentit mai una música celestial tan maca com 

aquella ...  

Amb l’excusa d’ensinistrar el Brillant, aquests moments d’escapada s’anaven 

repetint dia rere dia, fins que va arribar el moment, el dia de la boda.  

L’Ermessenda no es volia casar i en Miquel estava disposat a impedir-ho.  

L’hora de la cerimònia s’atansava i a l’església de Sant Martí estava tot a punt.  

Durant el temps en què va durar el suposat ensinistrament del Brillant, quan en 

Cinto de Pubill anava a visitar l’Ermessenda, el rebia la seva germana i les visites 

d’en Cinto al Pui de Sant Martí es van fer cada vegada més habituals.  

 

L’hora de la cerimònia va arribar, els campanars de Sant Martí i de Santa Maria a 

Ribera, repicaven tan fort que se sentien a tota la vall, s’ensumaven aires de festa 
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grossa. Hi havia, però, quatre persones que desitjaven canviar el destí. L’Eulàlia, que 

així es deia la germana petita de la pubilla del senyor d’Ainet, va explicar a 

l’Ermessenda els seus sentiments envers en Cinto, sentiments que semblaven ben 

correspostos. La germana gran també va confessar-li a la xica les seves escapades 

amb en Miquel i van decidir posar remei a l’esdeveniment que estava a punt de 

succeir.  

Començaven a sonar els acord de la marxa nupcial, els músics, la família Tamborí de 

Cassibrós i la festa estava a punt de començar.  

 

En Cinto del Pubill de Surri esperava mudat a l’altar, amb cara de circumstàncies, en 

Miquel se’l mirava intentant no desafinar ... el pare de la núvia espera amb el braç 

estirat a l’inici del passadís i, de sobte entra, una noia bellíssima, amb un vestit blanc 

ple de flors, amb un ram d’espígol fresc a la mà esquerra i estenent la mà dreta 

buscant la mà del pare. Tothom està pendent de la núvia, de sobte la cara d’en Cinto 

s’il·lumina, el pare no entén res però duu la filla a casar, en Miquel se n’adona i 

dirigeix la mirada cap a les dames d’honor, les germanes i li canvia la cara, un 

somriure d’orella a orella el delata i l’Ermessenda se n’adona i li fa un senyal. Mentre 

comença la cerimònia, en Miquel s’aixeca procurant no fer massa daltabaix i es 

dirigeix a la porta on s’ha quedat la seva estimada esperant, surten, en Miquel munta 

el Brillant que , com si ho tingués tot previst esperava allà, agafa l’Ermessenda que 

també hi puja, a la gropa, abraçant fort l’estimat per no caure i marxen al galop pel 

camí del Pui de Bellero, cap a Bonestarre, passant l’alzinar d’en Pubill i baixen a 

Ribera pel camí de Surri. 

Arriben davant de Santa Maria, els espera un capellà que els fa entrar dins i se 

celebra una altra boda.  

 

A la vall de Cardós, les coses bones, s’hi fan de dos en dos !!  

Bons Agalius 
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8- ANEM A ESTUDI 

 

Ribera de Cardós. Curs 1959-1960. Jo teniva quatre anys i ja era hora d’anar a 

“estudi”. Hi havia una mestra, la Consuelo, recordo que era de casa Mill de 

Bonestarre, i el seu home feve de mestre a l’estudi dels nens,  l’edifici al costat de la 

rectoria que, pels que no ho sabeu, ara s’ha convertit en consultori mèdic, la Escuela 

Parroquial de Santa Maria de Ribera de Cardós. Aquest rètol, pintat de blau, es podive 

mig veure desdibuixat, fa poc, just per sobre la porta d’entrada. El temps ho mig 

esborra tot, és per això que escric aquestes paraules.  

 

El meu primer contacte amb l’escola no va ser aquest,  va ser a l’estudi de dalt, el de 

les nenes. Ara, enderrocat, s’ha convertit en un “pardinot” que dona llum a aquest 

indret. Estava situat just per sobre casa Cisquet, a l’esquerra del pas que hi ha per  

sota casa Bernadina. Aquest espai, en un mig soterrani, a peu de carrer,  

tradicionalment era conegut com “la presó de Ribera”. El carrer mena cap al Racó, 

on es trobava la Casa Cuartel de la Guàrdia Civil. La porta estava  pintada de color 

verd “alegria de la huerta” i per sobre un cassigall, rojigualda amb gallina inclosa,  i 

un cartell que advertive: Todo por la Patria. Per sort, era un lloc prou enfuronyat, 

allunyat de la vista de tothom. Aprofito per fer-vos una recomanació als  qui no l’heu 

llegit:  “La nena de les Trenes” de Pepita de Rodrigo. (Històries de la meva vida pels 

quartels del Pallars. Garsineu Edicions 2008). 

 

 Aquest estudi, el  de les nenes, era un vell edifici sòrdid, quasi lúgubre, amb una 

petita escala de fusta que accedia a un reduït espai amb dos finestrals que li donaven 

llum pel costat nord, amb els típics vells pupitres de seient abatible i els testimonis 

esgrafiats de  generacions passades. Recordo, també, els seus tinters de porcellana 

blanca. La tinta la feve la mestra a partir d’un tint en pols, que guardava a l’armari al 

costat d’un globus terraqüi, que, amb quatre carallades més, erin els únics béns 

preuats de l’escola.  Com us diva, per estalviar-se el tint en pols, n’hi posave poc i,  

barreiat amb aigua, com no tenive prou densitat, quasi no marcave. Erin anys que 

l’estalvi ho abraçave tot. L’estalvi era la prèvia davant qualsevol despesa, per 

insignificant que fos. Parlem d’un temps d’una economia de supervivència, de 
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postguerra. No hi havia un duro. La canalla encara tiràvem de cèntims de pesseta, 

dos rals i, com algo extraordinari, deu rals, una perra gorda que en diven els que van 

arribar de lluny. I  pel cap de setmana, un duro!  A la paret del darrere de la taula de 

la mestra, al centre, l’inevitable santcrist i, a un costat i a l’altre, les ridícules 

fotografies de Franco i José Antonio, omnipresents en tots els espais públics, i també, 

esporàdicament, en alguna casa particular. La meua tieta, la fotografia del 

Generalísimo Franco vestit de capitán general de los gloriosos ejércitos de España, 

presidia el menjador de casa seua. Tot això passava en la  llarga, feixuga i 

ignominiosa dictadura. Una estufa de llenya al mig de l’espai era, quan no feve fum, 

l’únic element que donava escalfor física i humana a la sala. La decoració es rematava 

amb una vella pissarra i un ranci i escrostonat mapa d’Espanya, el centro del mundo. 

Just al costat de l’entrada, a la planta baixa, a l’esquerra, hi havia la comuna: una 

mena de banqueta amb un forat al mig que et permetive sentar-te còmodament i fer 

les necessitats... Les necessitats quedaven allà mateix per acabar d’ambientar 

l’escena amb el característic flaire de merda i pixum.  

 

Allà només hi vaig anar un curs, aquella era l’escola de les nenes i, ara, en diríem, 

també de pàrvuls. A l’any següent el destí fou anar a l’estudi dels nens. Penso, si la 

memòria no m’enganya, que aquest ja va ser l’últim any que va funcionar aquest 

ensopit edifici al mig del poble. A partir d’ara les nenes anirien a l’escola que es va 

fer al nou edifici de l’ajuntament, on és encara ara, a peu de carretera,  i els nens a 

l’escola Parroquial, l’edifici del que us he parlat al costat de l’església i que, 

tradicionalment, era conegut per la gent gran com “el convent”. Sembla ser que en 

l’antigor hi havia hagut un cenobi de monges. Mossèn  Cinto Verdaguer quan el 14 

de juliol de 1882, camí de la Maleïda, va passar per Ribera, assegura que el campanar 

de Santa Maria formava  part d’un monestir de templaris. 

 

Aguet mateix any va coincidir amb l’arribada d’un nou mestre, el senyor Ramon 

Forné Esteve. Era fill de Menàrguens, i s’acabava de casar amb la Pepita, una bona 

dona de Durro. Penso que en aquesta coincidència  hi va tenir a veure un capellà, 

mossèn Miquel Ninou, fill de casa Escolà de Ribera, que era cosí germà de la meva 

iaia i que, durant un munt d’anys, va ser rector de Térmens,  es coneixien de pr’allà 



JOCS LITERARIS DE LES VALLS DE CARDÓS 
Recull d’obres participants de l’edició 2020 

 

 

20 
 

baix. Jo, per allò de la família, l’anomenava senyor tio. Tots dos van arribar a l’hora. 

Al principi de la dècada dels seixanta va ser el moment que van començar les obres 

de les centrals hidroelèctriques a Cardós. Això va crear una explosió demogràfica 

impressionant amb un canvi de vida total a la vall en tots els àmbits. 

 

 El mestre tenia una manera ben peculiar, d’acord amb el temps, d’entendre la 

docència. Vejam si us ho puc explicar una mica. Al matí, abans d’entrar a estudi, 

formàvem al patí davant la porta d’entrada. Ara hi ha una placa on diu plaça de l’Om, 

però era un salze ploraire el que, en realitat, hi havia al bell mig del pati. 

-Firmes, Arr...! A cubrirse, Arr!. Fila recta!  Derecha. Izquiera. Media vuelta...Arr!. 

Seguidament: Brazo en alto, i... “Cara al Sol...tachín, tachín...tachín”. Arriba España. 

Viva España. Viva Franco...El programa era més extens, però dins la mateixa variació: 

“Por Dios, la Patria y el Rei, Prietas las filas...Son himnes que, de sobte, m’han vingut 

al cap. Ah, i sense oblidar hissar la bandera cada matí, i arriar-la per la tarda. Quina 

alegria!  

 

Sí, amics sí,  aquest va ser el començament. A part de l’educació que imperava en 

l’època, aquest mestre que, òbviament com a bon español ja havia fet “la mili”, a més, 

era un habitual dels campaments que organitzava als estius la OJE (Organización de 

las Juventudes Españolas). Sovint, al bon temps,  apareixia amb una samarreta 

imperi, i a mig vestir ens obria la classe, després de l’habitual himne i la comèdia de 

la bandera, s’entornava a casa per acabar-se d’arreglar i, una vegada reincorporat a 

la feina, la santa de la Pepita, la dona, li baixava l’esmorzar a l’escola. L’esmorzar eri 

una mena de sopes de llet amb pa i un ou que, a vegades, estava mig cru i la clara li 

penjava de la cullera al moment de portar-la a la boca. El mestre vivia just a sobre 

de l’escola, en un piset que es comunicava mitjançant una escala interior. L’alegria 

completa va arribar, de seguida, amb el naixement del seu fill, Ramonet.  

 

Ramonet, quan va tenir l’edat de fer els seus primers passos amb el taca-taca, ho va 

fer entre els pupitres de l’escola. La mare al darrere intentant donar-li les papilles 

amb l’atractiu afegit de l’ajut de tots els alumnes, que li reïven les gracietes al fill del 

mestre, és clar. Ramonet feve vida a l’estudi, era més divertit que estar tancat a casa 
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amb la mare. Quan ja va ser una mica més grandet, res va canviar,  la mare seguia 

donant-li el dinar entre els pupitres i, de la mateixa manera que l’estufa de llenya era 

la protagonista dels dies de fred, quan arribava la calor, l’estufa la guardàvem al 

quartet dels trastes, i el protagonisme, ara, era  per al cantre. Un cantre de Verdú que 

reposava en un angle de la sala. Després del ritual: Señor maestro, puedo beber agua?, 

ens permetive estirar les cames i refrescar-nos una miqueta. Doncs a Ramonet, li 

agradava “porqueiar” amb lo cantre... i jo, un dia, quan vai anar a fer un trago d’aigua, 

amb el silló, (el mestre en dive silló), aixecat ben alt, vaig adonar-me que amb l’aigua 

baixaven, també, els fideus de la sopa que Ramonet hi havia posat pel forat gros... 

marraneiant. 

 

En aquells temps els bolquers no eren com ara, que sarren bé, que no s’escape res, 

vaja. Un dia, a primer de batxillerat, ja era el 1966,  a l’assignatura de dibuix ens feien 

presentar un àlbum, amb tots els dibuixos, quan anàvem a Lleida a examinar-nos. 

Jordi Pedrico de casa  Llauner, ja estava a punt de finalitzar una granota que era 

l’exercici més difícil del catàleg i la  darrera de les làmines que s’havien de presentar 

a final de curs. De sobte, del sostre, d’entre  les  taules de fusta vella  del pis de dalt 

on hi vivia Ramonet, van anar  gotejant las aguas menores que és així com ens ho feia 

dir el señor maestro. Era el pipí que havia desbordat del bolquer del nen. Quina 

punteria, Ramonet, directament a la granota,  i sense apuntar! De la mateixa manera 

que quan demanàvem per anar al servei, havíem que diferenciar-ho de las “aguas 

mayores” quan es tractava de... 

 

Aquests exàmens de batxillerat, també el de preparatori, els havíom d'anar a fer a 

l’institut de Lleida. L’èxit del curs ens el jugàvem, tot, en un sol dia. Sortívom de 

Ribera amb una DKW blau turquesa que tenive Mundo, a les quatre del matí. Una 

vegada a Lleida, ens examinàvom de totes i cadascuna de les assignatures. El treball 

de tot un any en un sol dia. A les 9, geografia, a  les 10, matemàtiques, a les 11 

literatura...  I a la tarda: Religió, Formación del Espiritu Nacional... i gimnàstica. 

Nosaltres, a Ribera mai vam fer gimnàstica, només févom l’instrucció!   En aquest 

primer curs de batxillerat, jo que m’havia marejat com “una sopa” en el viatge 
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d’anada, ho vaig suspendre tot. Bé, tot no, vaig aprovar religió. És que jo, quan era 

xic, voliva ser Papa... però de Roma! 

El mestre es passava tot el sant dia a l’escola. A part de tots els cursos de primària, 

es cursaven els sis de batxillerat, quatre d’elemental i dos de superior amb les seves 

corresponents revàlides. També tres cursos de comerç i, fins i tot Lluís Solé, de casa 

de l’Electriciste, hi va fer preuniversitari. 

 

Vam arribar a ser uns seixanta alumnes... amb un sol mestre. Des de canallona que 

no coneixien les vocals fins a joves de 18 anys. Les classes començaven a les 9 del 

matí, fins a la 1. A la tarda de tres a cinc i mitja, però a les sis podies anar a repàs fins 

a les 8. Això permetive al mestre cobrar un plus que li acabave d’apariar la mesada. 

Les vetlles d’exàmens, els que anàvom a Lleida, ens hi feia tornar una hora després 

de sopar. Els dissabtes també hi havia classe al matí i, a la tarda, repàs. Recordo, fins 

i tot, haver-hi anat els diumenges. Una bogeria.  

 

Un dia vam veure arribar un operari del taller de fusteria de Copisa amb un pupitre 

nou de trinca, de pi, polit i vernissat. Resulta que el pare del Jaume Arró li va 

demanar al mestre si podive portar el seu fill a l’escola, però li va dir que no, que no 

hi cabia ningú més, que estava a tope, que ho sentia molt i que  ni tan sols tenive lloc 

per sentar-se... L’Arró era el cap de tallers de Copisa i no va tardar ni vint-i-quatre 

hores a fer-li un pupitre nou. 

 

Hem de reconèixer que el mestre estava desbordat de feina amb tanta canalla de 

totes les edats, i tocava, al cap de la jornada,  cinquanta tecles diferents, però... Com 

no ho havia d’estar d’atabalat? Nosaltres, jo mateix, sovint, me fai aquesta reflexió: 

reconec que estem malament els de la nostra generació, però el que no acabo 

d’entendre és, com no estem pitjor, havent viscut el que vam viure?  

A Ribera, aquells feliços seixanta no hi havia llum als carrers, ni asfalt a la carretera. 

La TV va trigar a arribar, jugàvom a boles per tot arreu:  media, quarta, pié i guache. 

Les corts estaven atestades de bestiar, els carrers,  enmerdats, eren unes pistes de 

patinatge fantàstiques. Col·leccionàvom cartrons de caixes de mistos, cromos de la 

xocolata, soldats i feres salvatges de plàstic, províncies d’Espanya que regalaven als 
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paquets de sabó en pols: Omo, Duca, Persil...o la xocolata la Campana de Elgorriaga.  

Ribera era un formiguer de gent que, malgrat els llocs inhòspits on vam viure,  amb 

mínimes condicions de confort,  en alguns casos, llogant una habitació en cases 

velles i compartint la cuina...Moltes d’aquestes famílies, en acabar les obres, van 

marxar amb llàgrimes als ulls perquè aquí van ser feliços . Al Teleclub cada 

diumenge feven dos pelis per cinc pessetes (tres cèntims d’euro), després ball. Hi 

havia, a Ribera, catorze bars, tres perruqueries de senyores, tres!, un barber, dos 

sabaters, un llauner amb botiga d’estris de la llar, dos botigues de comestibles, 

l’economato de la companyia, dos botigues de roba, estanc, llibreria...  La 

concentració de canalla arribats de totes les parts de la península, sobretot 

d’Andalusia, ens va enriquir i vam entendre i valorar tots els coneixements que ens 

van portar de fora. 

 

Arribat a la meva edat, com diu Schubert en una de les seves cançons del seu Viatge 

d’Hivern:  Ara que ja estem a punt d’emprendre aquell camí del que ningú no ha tornat, 

agraïm haver viscut amb intensitat i a plaer aquell temps,  i no donem, en absolut, 

per desaprofitats aquells anys ue, malgrat tot, vam ser feliços. Molt feliços. 

Jo 
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9- LA CAMISA 
 

Es cordà la camisa, aquella camisa de tonalitats tardorenques que tant li agradava, i 

sortí d’aquella vella borda mentre s’exhauria l’oxigen que permetia que el foc 

continués encès. De camí a casa, resseguint la vida del riu Cardós, s’intentava repetir 

una vegada i una altra que tot s’havia acabat, que no entraria mai més en aquella 

borda, però la fressa del riu en aquells primaverencs dies de desgel no li permetia 

escoltar els seus pensaments. 

 

“La 27” digué al recepcionista sense mirar-lo als ulls. Agafà les claus i, en un to sec, 

demanà si podria sopar aquella nit al Puitavaca. En arribar a la seva habitació tancà 

els ulls i, pensant en aquella camisa de tonalitats tardorenques, va poder ensumar la 

flaire de llibertat que li proporcionaven les estones amb el Guerau en aquella antiga 

i abandonada borda perduda al mig dels idíl·lics paratges de la vall de Cardós, 

estones que la feien desconnectar de la seva atabalada vida a la ciutat de Barcelona. 

 

Quan per fi arribà a casa, Guerau es descalçà les botes i es deixà caure al sofà. Confós, 

mirà per la finestra i trobà un cel de plom mimetitzant-se amb aquelles imponents 

muntanyes del Pallars Sobirà. Agafà aire i pensà en quantes vegades ell havia estat 

cel entre aquelles muntanyes barcelonines. En quantes vegades s’havia mimetitzat 

amb la senyora Blanca en la vella borda. Què hi guanyava? Només eren quatre calés 

cada dos o tres mesos. Sí, d’acord, i uns quants presents que li portava la senyora 

dels grans magatzems de la ciutat comtal. Però no, ell no volia continuar sent pres 

d’aquella vida, ell volia ser lliure i esbatanar les seves ales per poder governar 

aquella vall com tant havia somiat de petit. Així doncs, es va dir que s’havia acabat, 

que a l’endemà tot allò s’acabaria per sempre més. 

 

<<Zum-zum>>. <<Zum-zum>>. La força del mòbil feu tremolar la tauleta de nit de 

l’habitació, mentre la senyora Blanca s’abaixava les calces disposada a relaxar-se 

amb un bon bany d’aigua calenta abans d’anar a sopar. Obrí l’aixeta i anà a buscar el 

mòbil. Desbloquejà la pantalla i veié: “2 missatges nous ~ Guerau”. Obrí l’aplicació i 

llegí: “Hola sra. Blanca.” “Demà com sempre i on sempre”. Deixà el mòbil sobre el llit 
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i es dirigí cap al bany, on una banyera, tipa de somnis humits, l’esperava per 

submergir-se entre ells. 

 

L’endemà, la senyora Blanca es dirigí a la borda on ja l’esperava Guerau amb el foc 

encès, les botes marrons, els pantalons de pana albergínia, i la camisa amb tonalitats 

tardorenques que tornaven boja la senyora Blanca i que ella mateixa li havia regalat 

feia uns anys. Bé, tota la roba que portava el Guerau posada aquell dia la hi havia 

regalat la senyora Blanca. La roba que ella li regalava era per a ella i per a ningú més, 

aquesta era una de les quatre normes que l’adinerada senyora havia posat en la seva 

relació. Les altres tres eren que el Guerau no podia estar amb cap altra dona, que 

sempre s’havien de veure en aquella vella i abandonada borda perduda al mig dels 

idíl·lics paratges de la Vall de Cardós , i que ningú se’n podia assabentar, del que hi 

havia entre ells dos. 

 

Les cinc tocades i la porta s’obrí. Les llums de la tarda s’escolaren a la borda abans 

que ho pogués fer la senyora Blanca. Tres segons després, que al Guerau li semblaren 

una eternitat, aparegué ella vestint aquell somriure picardiós que sempre li feia 

aconseguir el que es proposava. Guerau empassà saliva i pensà que el temps no havia 

passat per a ella, és més, la trobava tan atractiva com el dia en què es van conèixer a 

la piscina de l’Hotel Cardós, devia fer uns disset anys. Però ell no era allà per pensar 

en la senyora Blanca, sinó per pensar en ell mateix; per pensar en el seu futur i per 

trencar amb una relació que l’empresonava. Decidit s’aixecà de la cadira i digué: 

“Senyora Blanca, volia comentar-li una cosa”. “Què em vols dir Guerau?” Va dir-li ella 

amb veu de seda, tot apropant-se a menys d’un pam seu. I abans de que pogués 

articular paraula, la senyora Blanca es deslligà la gavardina i la deixa caure a terra, 

oferint el seu cos nu a Guerau. Ell restà immòbil, captiu de la seva bellesa, mentre 

ella li arrencava els botons d’aquella camisa que tant li agradava, arrencant-li en 

cadascun d’ells un bocí de l’anhelada llibertat d’en Guerau, i convertint-lo en un cel 

presoner d’aquelles muntanyes barcelonines que regnaven en la vella i abandonada 

borda perduda al mig dels idíl·lics paratges de la vall de Cardós. 

 

MarCar 
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10- L’ARES I EL PADRÍ TON VISITEN ELS CASTELLS DE LA VALL DE 

CARDÓS 
 

L’Ares té set anys i el seu padrí Ton, seixanta-vuit. Els dissabtes es troben per 

caminar pels pobles de la vall. A ella li agraden les explicacions del padrí, pregunta i 

pregunta, és molt observadora, i ell es delera a satisfer la seva curiositat. 

Un matí baixaven pel camí del Comunidor vers l’església de Santa Maria de Ribera 

de Cardós quan l’Ares, en veure l'església i el seu potent campanar, li pregunta: 

 

   – Padrí, a dalt del campanar, per què hi ha aquelles muntanyetes que poso 

quan dibuixo castells? 

   – Ah! Tu vols dir els merlets. Aquest tipus de torre és molt antiga, en aquest 

cas, romànica, ja que fou edificada als segles XII i XIII. L’acabada en merlets 

és pròpia d’una estructura defensiva o de guaita, com un castell. Fixa’t que es 

troba al bell mig de la vall, al costat de l’església, per poder comunicar-se amb 

les altres torres o forces. 

   – Forces? Hi ha més torres, padrí? 

   – Sí. Una força és un petit castell o només una torre, i amb aquest nom són 

conegudes al Pallars. Aquesta torre es comunicava amb la torre de la borda 

de Custodi, avui coneguda com la borda de Bernadina. Es troba a l’entrada de 

la vall. La borda era fortificada amb una torre de guaita que una ensulsiada 

va fer caure totalment. 

   – I es comunicaven? 

   – Sí, per mitjà de senyals o tocant els corns. Es pot parlar d’una autèntica 

línia fortificada, formada per un seguit de castells o forces, situats a molt poca 

distància l’un de l’altre. El campanar de Ribera es comunicava amb la força 

de Cassibrós, el proper dia hi anirem, Ares, i aquesta es comunicava amb el 

pui de Sant Martí i, d’aquí, al castell de Lladorre; aquest sí que era un castell 

gran, i també hi anirem, i de Lladorre a Tavascan. Era la medul·la espinal d’un 

primitiu però consistent, estratègic i eficaç sistema defensiu de la vall de 

Cardós. 
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La curiositat de l’Ares és tan gran que el mateix dia vol arribar-se a Cassibrós. Amb 

el padrí segueixen el camí ral vers el nord, passen per davant del càmping i la borda 

Pubill i tot seguit creuen la Noguera de Cardós pel pont de pedra medieval de 

Cassibrós per pujar al poble. Només tarden vint-i-cinc minuts. S’atansen a la font per 

beure aigua i travessen el poble per sortir pel carrer Arrabal, a llevant. Continuen 

per la pista de terra i just abans del revolt, on la pista pren la direcció vers migdia, 

prenen un corriol a la dreta que en cinc minuts els deixa a dalt del serrat de Sant 

Miguel, on són situades les restes del petit poblat o només una força, amb les restes 

de la capella romànica de Sant Miquel. 

 

El serrat no és gaire alt, es troba a 979 metres, però la seva estratègica situació fa 

que sigui un bon lloc d’observació. Molt abans d’establir-s'hi el poblat i la capella al 

segle XII, fou habitat per població ibèrica, vers els segles III-I aC, com ho demostra 

la localització, el 2001, de sis monedes ibèriques i una sivella de cinturó de bronze, 

també ibèrica. Per aquesta troballa, el serrat de Sant Miquel ha estat declarat com a 

jaciment arqueològic pel Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. 

 

No cal dir que l’Ares i el padrí gaudeixen a cor què vols de la bona panoràmica que 

s’albira des del serrat. A migdia contemplen Ribera i Surri; a ponent el curs de la 

Noguera i el pui Tavaca, i a tramuntana el poble de Cassibrós. El retorn el fan seguint 

la pista vers migdia fins que un camí assoleix el marge esquerre de la Noguera; més 

endavant creuen el riu pel pont de formigó i entren a Ribera pel camí de la Reguera. 

 

L’Ares, que no estava gens cansada, metrallava a preguntes el padrí, que l’anava 

seguint amb molta atenció. Tot d’una li demana: 

 

   – Padrí, jo he sentit a dir que a Ribera hi havia un castell. És veritat? 

   – Sí Ares, és veritat, però no en queda res. Estava situat en la part més alta 

del poble. Ara és un mirador molt interessant...  
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L’Ares no el deixa continuar, el talla i li diu d’anar-hi. El padrí no s’hi sap negar però 

pacta amb ella que serà el darrer lloc on aniran avui. Pugen al turonet que hi ha a la 

banda nord-oest del poble, a 953 metres, lloc on era el petit castell o força, ideal per 

copsar el poble a l’abast dels seus llosats de pissarra grisa, des d’on el padrí continua 

l’explicació. En un document del segle XI o XII, s’esmenta per primer cop el “castro 

de ipsa torre de Ribera”. Quan s’extingeix el comtat de Pallars, el 1487, es lliurà al 

rei. Com a testimoni popular queda el carrer de la Força, el qual fa una 

circumval·lació tot encerclant les cases al seu interior,  pràctica que palesa, com el 

seu nom indica, la formació d’una força amb les pròpies cases fent de muralla. 

Aquesta força comunicava amb el castell de Surri, del qual queden poques restes, i 

aquest amb el d’Anàs, castell documentat el 1166 però del qual es desconeix la seva 

ubicació, i amb els de Bonestarre i Estaon, també sense localitzar. 

 

El dissabte següent l’Ares i el padrí Ton s’adrecen en cotxe cap a Lladorre i Tavascan. 

Primer aparquen a Ainet de Cardós i pugen al pui de Sant Martí en vint minuts, situat 

a 1.037 metres d’altitud, des d’on es contempla una magnífica panoràmica de la vall 

i on es troben les restes de l’església de Sant Martí, d’estil romànic. En l’acta de 

consagració, de l’any 1146, es menciona que es troba situada en el lloc dit “Civitas 

antiquitus” i en documents posteriors apareix unida a un “Castro Libero”. Aquesta 

“Civitas” és possible que s’hagués erigit a finals de l’època romana, entrat el segle IV. 

Però els romans no van ser els primers pobladors del pui. Excavacions realitzades el 

1982 van descobrir un nivell d’habitació neolític. Això demostra que aquesta talaia 

natural al bell mig de la vall ha estat l’origen de la població cardosenca i punt 

estratègic d’observació.  

 

Abans d’arribar a Lladorre, a la dreta, es deixa el manso Serra el qual ens evoca una 

tipologia de la construcció típica del món rural de l’alta edat mitjana. La casa havia 

estat fortificada i disposa d’una capella romànica del segle XII dedicada a Santa 

Eulàlia. El castell de Lladorre es troba a davant del poble, a l’altra banda de la 

Noguera i de la carretera, a uns deu minuts a peu des del poble. Padrí i neta es 

disposen a visitar-lo. Quan l’Ares el veu se sorprèn: 

   – Padrí, padrí! Aquest sí que és un castell gran! 
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   – Sí Ares, molt gran, però només hi queden els murs, i no tots, l’interior és 

un tarter de rocs. Entrem-hi! 

 

Aquest castell controlava la sortida del congost d’aigües amunt, pas d’una important 

ruta d’enllaç amb Occitània. Malgrat l’estat ruïnós, els murs que es conserven 

permeten obtenir tot l’assentament del recinte castral, d’uns 43 metres de llargada 

per uns 22 d’ample, amb els murs d’1,30 metres de gruixària, i les restes d’una torre 

quadrada, tot obra del segle XI. 

 

El darrer objectiu és visitar les restes del castell de Tavascan. Es troben sobre un 

penyal eminent sobre el barri de les Cases o barri del Castell. Segons la Carta 

Arqueològica del Pallars Sobirà, del 1994, el castell es pot datar vers els segles XI o 

XII. A finals del segle XV encara existia, amb un capità i nou homes. S'hi puja per la 

pista asfaltada que mena vers les bordes de Graus i Quanca, i acaba al refugi de la 

Pleta del Prat. Deixen el cotxe davant del castell. Ara tot el recinte castral resta 

protegit per un filat metàl·lic, però es pot observar i també gaudir de la vista 

esplèndida que s’albira. L’Ares explota: 

 

   – Padrí! Quina vista! És impressionant! 

   – Sí Ares, es veu tot el poble i l’embassament de Tavascan. I mira les tres 

bestorres, aquestes torretes petites que hi ha a les puntes, i al mig s’alçava la 

torre principal, de planta quadrada. 

   – Què bonic padrí! Un altre dia podem anar al pui Tavaca? M’han dit que és 

la millor vista panoràmica de tota la vall de Cardós, que es veuen tots els 

pobles de la vall menys un. Tu saps quin és aquest poble, padrí? 

   – Sí Ares, però no t’ho penso dir fins que no hi anem... I això serà un altre 

dia, eh? 

Áirdius Reivax  
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11- SANT JORDI 2020 
 

 

Sant Jordi ha arribat 

i aquest any  

confiscats ens ha trobat. 

 

Preparant roses i llibres, 

tots als cases tancats. 

Guarnint balcons i finestres,  

és la festa de tots els catalans !!! 

 

Tot anirà bé, 

la crida de l’esperança 

per tornar a abraçar   

els nostres estimats llunyans. 

 

El dol al cor de les persones  

pels familiars i amics  

que el virus s'ha emportat. 

 

Lluitarem contra la pandèmia  

i junts ens en sortirem. 

 

      Antivirus 

 

 

 

 



JOCS LITERARIS DE LES VALLS DE CARDÓS 
Recull d’obres participants de l’edició 2020 

 

 

31 
 

12- NIT DE BRUIXES 
 

Són les 3 de la matinada, però la Laia encara està desperta, traient el cap per la 

finestra, observant com tots els edificis s'han fusionat ja amb les seves ombres i com 

el silenci ha tornat a envair els carrers. Ha estat la nit més màgica de l'any a Ribera 

de Cardós: durant un cap de setmana a l'agost, el poble s'impregna d'una atmosfera 

festiva on realitat i fantasia es mesclen i creen un ambient on qualsevol cosa sembla 

possible. La Laia ho sap millor que ningú: des que té memòria que cada estiu, amb 

els seus pares, baixa pel carrer Major fins a diluir-se entre la multitud, que apareix 

del no-res d'un dia per l'altre, i es compra una crep, o una poma de caramel, o inclús 

un cop es va comprar una petita cartera artesana de color beix, que encara conserva.  

 

Arribada la nit, el foc i els petards tenyeixen d'un color diferent les façanes de les 

cases a tocar de carretera, mentre bruixes i dimonis prenen forma i surten per ballar 

i gaudir de la nit. Però no era res d'això, el que més li agradava a la Laia. La seva mare 

es pensava que sí, però ella encara no havia entès el que passava. No sabia que, cada 

mitjanit, quan el foc finalment feia el seu últim descens cap a la plaça de l'Església, 

on moria després d'una intensa cerimònia final de batucada, i tothom tornava a casa 

seva a dormir, la seva filla no s'adormia. Es quedava estirada al llit amb els ulls 

oberts, esperant el moment en què el silenci absolut ho absorbís tot. I passava: la 

Laia sabia, de cada any, que aquella nit el silenci era diferent, era total, i l'únic que 

podies escoltar en treure el cap al carrer era la seva pròpia respiració i el so del seu 

cor, que llavors semblava que bategués amb més força que mai. En una ocasió inclús, 

li va semblar que aquell batec no s'originava dins seu, sinó que venia de darrere les 

muntanyes, i s'estenia i ressonava amb força per sobre de tots els teulats, com el so 

d'un immens tambor marcant un ritme funest. Aquesta nit no és diferent: el seu pare 

s'ha perdut ben aviat entre les flames, i fins que no han arribat a casa no l'han tornat 

a veure, aquest cop dormint a la butaca amb la tele encesa i adoptant una posició 

clarament antinatural, abraçant una llauna de cervesa que probablement seguia a 

mig beure. La seva mare, llavors, l'havia acompanyat al llit, on reposava un pijama 

net i planxat, i l'havia acomiadat amb un petó al front i mig somriure mentre li 
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tancava la porta. És llavors quan ella s'ha canviat la roba, s'ha tapat amb els llençols 

i ha tancat el llum, però mantenint els ulls oberts.  

 

Amb el seu pingüí de peluix contra el pit i les cames arronsades, espera. I a les 3.02, 

encara en la mateixa posició, nota que el seu cor comença a escoltar-se més fort. La 

finestra llisca suaument i la cara de la Laia entre en contacte de cop amb l'aire del 

carrer, més fred i sec que mai. Des d'aquella finestra, d'una casa situada per sobre la 

carretera principal, pot veure bona part del poble i abraçar-lo entre els seus braços 

mentre planta cara al vent, que li provoca llàgrimes als ulls i li despentina el cabell, 

però tant li fa.  

 

Aquella nit el vent bufa igual que sempre, ella ho nota, però ho fa sense fer cap soroll. 

Amb un terç del cos fora i reposant sobre els seus colzes, espera. I el temps passa. La 

Laia mira fixament el cel, buit d'estrelles, d'un negre gairebé poètic. El vent segueix 

bufant, fent dansar els seus cabells, però eternament silenciós. De cop, però, un 

xiulet. Al principi pensa que s'ho imagina, però si para atenció, si deixa de respirar i 

ignora el batec del seu cor, està segura que pot sentir-lo. Sembla el so del vent, però 

alhora és totalment diferent. A més, està segura d'on ve: ve d'aquell negre infinit que 

s'estén ja no davant seu, sinó per tot el seu voltant. Es posa nerviosa i nota que les 

cames comencen a tremolar-li. El so del bombeig de sang dins el seu cap ja és 

impossible d'ignorar; el xiulet, per altra banda, és cada cop més nítid i tangible, i les 

seves orelles comencen a sentir que el so arriba des de dins seu, i no des de fora. Està 

convençuda que és l'única que el pot escoltar. Amb les cames encara tremolant i mig 

cos fora, patint per aguantar-se bé sense caure, arrufa les celles i manté la mirada 

mentre s'enfronta a aquell mar de foscor i somriu.  

 

Al matí següent la seva mare, quan obre la porta, no troba la Laia al seu llit. Els 

llençols estan desfets, la finestra oberta, i just a sota resta el pijama net, assecat i 

plegat. El vent del carrer bufa suaument i mou la finestra, i s'escolten els grills dels 

matolls de davant. El xisclet agut d'un ocell fa que la seva vista es clavi a través de la 

finestra.  
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El cel és clar, sense cap núvol i amb un sol que il·lumina però no crema. A la façana, 

dues petites papallones parades que tornen a emprendre el vol cap a l'horitzó. La 

mare resta a l'entrada, sense obrir la boca. Tot seguit s'acosta a la finestra i s'hi 

queda parada uns segons, encara mirant el cel, i sense abaixar la vista en cap 

moment. Llavors recull el pijama i el deixa, amb cura, sobre el llit. Torna a mirar per 

la finestra breument abans de sortir de l'habitació i tancar la porta.  

 

Luigi 
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13- ROC BATALLER 

 

Arribat a aquest punt, em dono permís per deixar sortir les emocions que m'han 

anat trobant durant el camí i que havia contingut dins la motxilla. Amb l'alè, tornen 

de nou, de puntetes, al pas d'una llàgrima que s'aboca per la llau de la galta. 

 

Des d'aquí, tot queda per sota, allà davall. Els neguits, les incerteses, les pors, 

Juntament amb el cansament de la pujada, es fan petits, minúsculs, invisibles... 

Només hi ha l'instant present, contemplant com el temps transcorre, al ritme dels 

núvols mandrosos que ombregen la Serra Mitjana, que provo d'abastar amb la 

punteta dels dits.  

 

Em distrec posant nom, records i històries als seus bonys, puntes i tucs. Més a prop, 

Punta Puiti es manté amagada. Recordo la primera arribada fins allà, inesperada, 

ben acompanyat de la Llum i el Toni, guardians del "nom d'aquest lloc" i de la litúrgia 

estiuenca que s'hi celebra cada estiu, per l'aplec de la santa. 

 

Encara que mai més serà com aquella primera vegada, mantinc el meu vot d'amor 

per aquestes valls i l'agraïment als amics, per la seva descoberta. El camí no acaba 

aquí. No hi ha pujada sense baixada. Al principi, hi ha els meus: m'esperen i espero 

trobar-los. 

 

Només reprendre el pas, el desig es fa nou: tant de bo pugui tornar-te a veure, ben 

aviat! 

 

Sobreelterreny 
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14- TANCAR LA INNOCÈNCIA EN UN HOTEL DE CARDÓS 

 

Donats de la mà entraren a la cambra on, a posta de sol, hi restava una entreclaror 

etèria. Un tocador, ran de paret, abraçava un mirall que donava amplitud a l’estança. 

Damunt, una rèplica de la Venus de Milo els picà l’ullet i els desitjà bona estada. El 

mirall mostrava l’esquena de la Deessa, de tal manera que l’esguardaven completa.    

 

Ell, amb mirada enriolada, deixà l’americana al respatller d’una cadira.      

Ella, amb mirada fugissera, jugava amb la cremallera dels seus pantalons granota.   

 

Posaren “Viatge a Ítaca” al mòbil i la remor de l’aigua s’estengué per l’espai. El vaivé 

de les ones agità  als tres pensaments envers la visió blanca i turquesa d’unes illes a 

la Mar Jònica.   

 

Fantasiaren al voltant que els braços de la Deessa de l’amor li retornaven al cos.  

Seguint la juguesca asseguraren que la túnica blanca li lliscava pels vorals de la pell, 

i el semblant de satisfacció era la resposta als sons que la ubicaven a la seva vella, 

tan bella, Grècia.                     

Ambdós albiraren que es movia, sensual, al so de la melodia, i es cregueren que reia 

en sentir-se tan a prop de la seva antiga casa.  

La llum tènue damunt la tauleta de nit, tornassolà la imatge de la Deessa. I les ombres 

diàfanes, produïdes pel capvespre, rodaren per les parets.    

 

Encengueren encens amb aroma de violeta. L’halo envaí la cambra i els envolà entre 

les notes marines. 

La Deessa, enmig el núvol boirós a violetes, els mirà movent el seu cos al so de les 

lletres de Kavafis.  

Atenent l’oda a la vida, cregueren haver aconseguit la felicitat damunt les aures.  

Se suposaren endinsats vers un camí fantàstic i es juraren perseguir l’horitzó d’Ítaca. 

Ell s’agafà a l’esquena de la noia abraçant-la davant el mirall, les línies dels cossos 
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s’hi dibuixaren, enmig de moviments tremolosos. Els llavis vermells cremaren de 

desig i els ulls els lluïren com flama encesa.  

 

Nuaren les mans descobrint els tactes com un joc tan novell com ells, i tan antic com 

la Deessa, que s’agitava furiosa.  

Ell li baixà la cremallera i els pits, tibats i menuts, s’emmirallaren enfront dels de 

Venus. Davant la nitidesa del cristall, els cercà i les seves mans els cobriren, 

prement-los amb tendresa, com si fossin dues perles.  La Deessa feia festes als seus, 

folla de plaer.  

 

Mentre ell li omplia el clatell de petons, la Deessa elevà els braços al sostre. Les 

carícies dels joves l’havien enorgullit i, alterada i gelosa, es bellugà com una serp 

desfermant el seu entusiasme, com si la dualitat del bé i del mal s’enfrontessin amb 

cruesa.  

Ells s’ho miraren com un espectacle entre la ingenuïtat i la puresa del bé, i 

l’obscuritat i la rancúnia del mal, i aquella combinació encetà una tempesta mig 

incerta, mig perfecta, entre el núvol del perfum de violes que fumejava. 

 

Units, demanaren que el camí els fos llarg, sense forçar la travessia.  

Es digueren d’anar molt lluny, i quan creguessin arribar seguirien cercant noves 

sendes. A cau d’orella, ell li xiuxiuejà: “Els perills tan sols et sortiran si els portes 

dins. Treu els dimonis que et destorben. Mai no oblidis arribar a la meta, emperò, el 

més important no és el destí sinó gaudir del camí. Aquest és el secret”. 

 

A l’alba, ell es llevà entre mandres i, en passar davant de Venus la contemplà, llisa i 

estàtica.  

Li amanyagà la cara i els braços partits. Amb un mocador li tragué la pols.  

La jove, mig vergonyosa, allunyà la soga invisible que li oprimia el final de la 

innocència i amb els peus nus, tastant la rajola càlida de la cambra, corregué a 

abraçar-se a l’esquena d’ell.  
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En tornar a emmirallar-se, ell, li fregà el mocador pels cabells deixant-li un tros de 

teranyina embolicat en un rull.  

En voler-se’n deslliurar es posà a riure, perquè s’adonà que aquella polsina estava 

tan unida a la cabellera com les besades que es feren tota la nit, camí de la utopia.   

 

Violeta 
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15- QUI HO HAVIA DE DIR? 

 

A la vall de Cardós un setembre del 2007 vaig arribar. 

El destí però no va ser del meu agrat. 

Després de tants anys per aquí dalt, 

ja sóc una més del poble sense diferenciar. 

 

D’experiències, històries i aventures 

un munt us podria explicar 

però me les quedo pel record 

no sigui que algú en surti malparat. 

 

Què dir de la Vall Cardós? 

Un vall plena de cims, llacs i monuments com la que més. 

He conegut persones, personetes i personatges molt peculiars, 

de totes en podria publicar un llibre 

de les anècdotes que m’han arribat a contar. 

 

És una vall plena d’encant i encanteris 

perquè ja ho diuen que al Pla de Nèqua 

de bruixes n’hi havia un tiberi. 

I qui no s’ho cregui 

que vagi una nit i ho vegi. 

 

 Potxoneta 
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16- VIATGE A LES VALLS DE CARDÓS 

 

On vas? 

Fins Anàs. 

 

Vens d’on? 

D’Estaon. 

 

Aquest vailet 

és d’Ainet. 

 

Quina falera, 

Arribar vol a Ribera 

 

I aquell gos? 

Té l’amo a Lladrós 

 

I l’home gros? 

Té casa a Cassibrós. 

 

      Papinotxo 
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17- CARTA AL RECORD 

 

Estimada Marta, 

  

Sé que fa molt de temps que no saps res de mi. El mateix temps que fa que jo no sé 

res de tu. Massa.  

 

Hi ha dies que tinc ganes d’escriure’t i no m’atreveixo a fer-ho perquè no sé com et 

sentarà llegir-me. Però avui m’he recordat una altra vegada de tu, de nosaltres, i 

m’he volgut arriscar a trencar aquest silenci que s’ha instal·lat entre tu i jo sense que 

cap de les dues ho volgués.  

 

Aquesta tarda, quan he sortit del metro per venir cap a casa, he ensopegat amb una 

bossa que gairebé em fa caure. Una bossa de tela negra com la que fèiem servir per 

anar al mercat. He sentit un clinc sospitós i m’he imaginat que hauria trencat el que 

hi havia a dins. No gosava remenar, però allà a la vora no hi havia ningú i no m’ha 

quedat més remei. I sí, també tenia una mica de curiositat. Ja saps que sempre he 

estat més xafardera que tu. 

 

He obert la bossa sense apropar-me massa, no fos cas que hagués trencat algun 

líquid perillós, i m’hi he trobat una ampolla de cola blanca gran. No he pogut evitar 

riure i m’he dit que era un senyal que havia esclafat alguna cosa. He posat la mà a la 

bossa i n’he tret un petit test amb una planta. Primer, pensava que era de plàstic, 

però li he clavat l’ungla i he comprovat que era de veritat. He repassat el test 

exhaustivament i no tenia cap esquerda ni rascada. Bé per mi! A part de xafardera, 

també he estat més maldestra que tu. He tocat tot l’interior de la bossa per notar si 

hi havia alguna butxaca interna, però no. I tampoc cartera, ni mòbil… només un pot 

de cola i una planta, que diria que és ágave (o escric en castellà que no em surt com 

es diu en català). 
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I llavors, no sé per què, m’he transportat a aquell estiu que vam passar a la vall de 

Cardós. Suposo que ha estat cosa de la memòria… sensitiva, se’n diu? M’ha vingut 

l’olor de la cola i el vernís que fèiem servir al taller de fanalets del càmping. No en 

recordo el nom, tu sí? Només sé que estava ple de flors i l’herba tenia un verd 

especial, brillant. He mirat la planta d’ágave, però el verd que jo recordo era més 

intens, amb més vida.  

 

Tu i jo, aquell estiu a Cardós. Va ser el millor estiu de la meva vida. I no t’ho vaig dir. 

Ni llavors ni quan va començar l’avorriment, les discussions i els malentesos. 

 

A Cardós em vaig sentir lliure, saps? Feia pocs dies que havia dit als de casa que 

m’agradaves i s’ho van prendre molt malament. Aquella nit vaig marxar de casa els 

pares donant un cop de porta i et vaig venir a buscar. Vam tancar tots els bars de 

Gràcia i vam acabar a la Balcells esmorzant uns xurros que ens van endolcir els 

problemes. Va ser quan vam decidir passar l’estiu fora. Teníem quatre duros, com 

aquell qui diu, i el somni del viatge per Europa es va fondre. Però vam descobrir el 

Pirineu... 

 

La nostra convivència va començar al càmping de les flors. I aquells dos mesos van 

ser magnífics. Els tallers, els balls de nit, els passejos vora el riu, la fresca del matí... 

Allà et va picar una vespa, te’n recordes? Com se’t va inflar la cuixa! I com em va 

agradar fer-te fregues suaus amb l’oli d'espígol que havíem comprat a la fira d’un 

poble prop d’allí. 

 

Al càmping érem dues anònimes. I ens vam inventar una vida que es va anar 

esberlant a poc a poc quan vam tornar a Barcelona. Sovint he pensat com hauria 

estat la nostra vida juntes si ens haguéssim quedat al Pirineu. Tu podries haver 

treballat a distància i jo hauria pogut muntar una botiga de melmelades i sabons. Sí, 

encara m’agrada fer sabó. De melmelades ja no en faig. A tu t’agradaven més que a 

mi. 
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Tu i jo, aquell estiu a Cardós. Va ser el millor estiu de la meva vida. I no t’ho vaig dir. 

T’ho dic ara. Suposo que és massa tard per tornar a ser com érem llavors. Però tinc 

l’ordinador obert al costat i he trobat el nostre càmping. Té disponibilitat per la 

revetlla de Sant Joan. Si et ve de gust…  

 

Anar-hi per parlar, anar-hi per trencar el gel.  

Anar-hi per tornar a sentir-nos anònimes i lliures. 

Què me’n dius? 

 

T’estimo, 

 

Laura. 

 

Vesc 
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18- ALES I FLORENSIO 

ALES 

Un dia me vai somià 

anjopida a terra sense vida 

un tros de carn canviant 

com es papallones ho fan 

 

Lo meu cor ple de tristesa 

de la pell me sortive fang 

 

 

I la boca vomitave paraules 

anverenades 

angollides de fa mols anys 

I a dintre lo pit es sentiven astancats 

es plors podrits del cor trencat 

 

Me voliva despertar 

pro no saviva com 

allavons me vai imaginar 

amb un puesto més familiar 

 

I vai sentir l´auló de l´herba tallada 

com me rentave la cara 

I la frescor de la neu 

com apagave la flama 

La plutja i lo sol me van posar una 

nova pell 

I poc a poc me vai llevar 

es ulls auverts i sense por 

despullada a contravent

 

FLORENSIO 

No vui que te'n rigues, papa 

sense que me'n riga jo 

aguelles ideies teues 

tes guardes en un racó 

 

Allò pensava de xica 

quan tu te vas tornar boig 

prò ara que soc més gran 

sé que la boja soc jo 

 

Es coses que tu volives 

es vas dixar de cantó 

ho vas donar tot as altres 

sense queda-te res de bo 

 

Prò aguelles rigalles teues 

són a drintre del meu cor 

 es rego cada dia 

i ara són es meues flors 

 

Florensita 
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19- ROSITA 
As sis anys ja traballaves 

feves mitja i te barallaves 

amb es soldats de la Guerra 

quan te monyiven es cabres 

 

As nou anys feves de mare 

i germana des bessons 

quan es malparits de tossinos 

se te van fotre es seus pantalons 

 

Quinse anys i ja pastaves 

amb es teues mans de nena 

feves pa negre de séguel 

i redorts de tota mena 

 

Te vas casar joveneta 

Rosita de Tambonet 

lo dia 19 de març 

del 1953 

 

Traballant com una ruca 

trainant amont i avall 

mil pasos cap a Cardedo 

a fer herba i redall 

 

Ja no tenives por 

quan papa se va posar malalt 

caminaves amb la fosca 

tota sola camí avall

Trainaves cap a Ribera 

a compra a l'Economat 

puyaves ben carregada 

pinya, formatge i vi xampanyat 

 

I quan te buscàvom, mama 

sempre te trobàvom a l'hort 

que ha sigut lo teu company 

tota la vida fins a la mort 

 

I me dives, mira nena, 

portame aguet panèr 

I nem a buscar sauquèr 

que la mala puta de taupa 

furgue com un tossino fèr 

 

Prò camina pel carreró nena 

i no me xafes es sebes 

a on teniu es ulls, collons !!! 

al rader des aurelles? 
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I menjate aguetes fragues 

que porto adrintre la col 

I no m´ emprenyes més nena 

và, que ja 'hnas fet prou 

 

Descansa ara, Rosita 

que tots te ho agraïm molt 

I es esforços que has fet per nantri 

es portarem sempre al nostre cor.

 

Florensita 
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20- NOMÉS ÉS QÜESTIÓ D’ESCRIURE 
 

Les vistes des de casa eren increïbles. Més en aquell dia de primavera. Era primera 

hora del matí, i tot estava moll després del ruixat que havia caigut aquella passada 

nit. 

 

M’havia llevat ben d’hora. M’havia fet un cafè i una torrada amb mel mentre em 

preparava la motxilla. M’hi vaig posar un entrepà, una ampolla d’aigua, un paraigua 

i la meva acompanyant preferida i inseparable: una petita llibreta amb un llapis, una 

goma, una paleta d’aquarel·les i uns pinzells. A  la part del davant hi escrivia records, 

històries...,i a la part del darrere ho expressava en forma de dibuixos.  

 

Vaig fer un glop de la tassa i em vaig endur la torrada per menjar-me-la mentre 

baixava les escales, i sense fer soroll per no despertar la mare i el pare, vaig tancar 

la porta a poc a poc. Els havia deixat una nota escrita damunt la taula de la cuina on 

els deia que anava a caminar una estona, i que a l’hora de dinar ja hauria arribat.  

Vaig treure la bicicleta del garatge. Vaig canviar marxes i vaig enfilar carretera 

amunt fins arribar a Lladrós. Un cop hi vaig arribar, un home d’avançada edat, i que 

coneixia de veure’l pel bar, treia el cap per la finestra, i em va veure en bicicleta i 

bastant cansada. Crec que li vaig fer pena, perquè em va convidar a pujar al seu jeep 

i marxar fins a l’ermita després de comentar-li que volia pujar al pui Tabaca. Fins a 

arribar a Sant Isidre no el vaig sentir gaire a parlar, però una vegada hi vam ser, no 

va parar de xerrar. Em va explicar una mica d’història d’aquell lloc i les festes que 

s’hi havia fet. En fi, ell va tornar a baixar i jo vaig emprendre el camí fins al mirador. 

 

El sol ja feia estona que m’acompanyava, i era molt agradable la seva companyia. 

Acompanyada del cant dels ocells, del soroll llunyà de les esquelles i dels càlids raigs 

de sol, vaig arribar al meu destí. 

A l’arribar a dalt, em vaig asseure sobre una roca per descansar. Vaig sospirar, vaig 

agafar aire i vaig reordenar els meus pensaments. Em vaig quedar uns deu minuts 

contemplant el paisatge i memoritzant instants.  
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Vaig apropar-me la motxilla i en vaig treure l’entrepà i l’ampolla d’aigua que ja 

estava mig buida després de fer alguna parada prèvia. Quan vaig guardar l’embolcall 

de l’entrepà i l’ampolla d’aigua, vaig veure al fons de la motxilla el meu tresor. La 

vaig obrir i vaig escriure tot el que em va passar pel cap, encara que res no tingués 

sentit. Només era el moment d’escriure, i a casa durant algun temps mort ho 

reorganitzaria fins que tot estigués lligat.  

Vaig mirar el rellotge, a la mà dreta, que marcava les 10,12 del dia 11 d’abril. Vaig 

signar l’escrit i hi vaig afegir la data. 

Quan girava la llibreta em va sonar el mòbil. Vaig mirar la pantalla. Era la mare. Li 

vaig despenjar el telèfon, i el primer que em va dir va ser si estava bé. Li vaig dir que 

sí, que tot estava en ordre i que cap a la una i mitja seria a casa, com havia fet altres 

vegades. Vaig penjar i vaig tornar a guardar el mòbil a la bossa. Ara sí vaig començar 

a dibuixar. 

Vaig treure el llapis i la goma i m’ho vaig deixar damunt d’una pedra que tenia al 

costat. Vaig visualitzar bé el paisatge, fins i tot hi vaig fer quatre fotos. Vaig arrencar 

un full per fer-hi un esbós. Quan el vaig tenir a punt, el vaig passar a la llibreta. 

Primer hi vaig traçar una línia com si fos el riu, i pel costat, la carretera. Primer vaig 

dibuixar els pobles que quedaven a peu de carretera, que eren Ribera, Ainet i 

Lladorre. Una vegada fets, vaig traçar totes les corbes per arribar a Cassibrós, a 

Arrós,  a Ginestarre i a Esterri de Cardós. No vaig haver d’esborrar gaires coses, i per 

això vaig obrir la paleta, vaig treure els pinzells i una mica d’aigua. Vaig sucar el 

pinzell més prim a l’aigua, i des d’allí el vaig portar al to més fluix del blau, per pintar 

el riu. Quan el riu se’m va tallar al final de la pàgina, vaig netejar el pinzell i el vaig 

posar al gris per pintar la carretera, i com que era semblant al color de les lloses, 

vaig pintar les teulades de les cases. Vaig agafar un color crema per fer les façanes, i 

ho vaig deixar que s’eixugués uns cinc minuts. 

Vaig tornar a agafar el llapis, ara per fer una silueta de les muntanyes i omplir-la 

d’arbres tot formant un bosc immens. Vaig mullar el pinzell al to fosc del verd, per 

fer les cotes més altes, i vaig anar reduint el color a mesura que baixava. Vaig fer-hi 

algun prat amb bestiar. I en primera línia del meu poble, el que en tots els dibuixos 
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que feia i que no hi podia faltar, una persona gran, que en aquest cas era padrina, 

que estava regant les flors del balcó. 

L’últim detall que hi vaig fer va ser pintar el cel i fer-hi uns núvols, tal i com eren en 

aquell mateix moment. 

Eren les dotze en punt i feia molta calor. Vaig recollir-ho tot, em vaig posar la 

motxilla a l’esquena i vaig començar a baixar. Ara no tenia ningú que em baixés i 

havia d’anar una mica de pressa per no fer tard a casa.   

Vaig anar baixant, i al cap de vint minuts ja tornava a ser a l’ermita. Des d’allà ja em 

quedava poc per arribar a Lladrós, agafar la bicicleta, dutxar-me, dinar, descansar i 

retocar el dibuix. 

Finalment va ser així, i el dibuix em va quedar preciós.  

 

Avet 
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21- LES ENCANTADES I BRUIXES DE LES VALLS DE CARDÓS 
 

Mossèn Cinto ens dona peu a parlar de les encantades, aquests éssers fantàstics que 

moltes vegades apareixen barrejats amb les bruixes i que a la vall de Cardós tanta 

tradició tenen, tant les unes com les altres, encara que les nostres encantades no 

tenen la malícia de les bruixes. Les trobarem escampades vivint en coves, per la vall 

d’Estaon i al cim del pui Tabaca, o a les Olles o Nius d’Encantades de la Roca del Ferral 

de Lleret, a prop de rius o barrancs, ja que la seva principal activitat consisteix a 

rentar la roba i estendre-la per damunt dels prats. 

 

Segons l’etnògraf pallarès Ramon Violant i Simorra, la tradició de les encantades és 

una antiga romanalla del mite cèltic de les rentadores, que en aquesta part dels 

Pirineus es presenta molt poc desvirtuat. És creença popular que aquestes 

misterioses encantades, que ningú sap explicar com són, encara que hom les suposa 

semblants a les nimfes, fades, goges, aloges o dones d’aigua, tenen la virtut de 

transferir, a les robes que contínuament renten, uns poders sobrenaturals. Són 

moltes les cases que tenen una tovallola, o un llençol, o una altra peça de roba 

procedent d’aquesta màgica bugada, la possessió de la qual, presa a les encantades 

en un dels pocs moments de distracció –d’aquí la sort de posseir una d’aquestes 

peces de roba, ja que és dificilíssim d’arreplegar-la per la rapidesa en què les 

encantades s’esmunyen, cova endins, quan veuen algun mortal que les ronda–, 

proporciona riquesa a la casa o, en tot cas, no deixarà mai que s’empobreixi. 

Aquestes peces de roba de les encantades són també un excel·lent amulet contra les 

tempestes i pedregades, que tant sovintegen per aquestes contrades. 

 

El Niu d’Encantades del Forat de Cardós al qual es refereix mossèn Cinto és una 

estreta escletxa oberta a la roca, davant de la carretera, just on hi ha el dispensador 

de sal per a les nevades. Es pot entrar a peu dret però als quatre metres es redueix 

l’alçada a 0,80 metres, just per entrar a una saleta final d’un metre de diàmetre, 

només apta per a les encantades… 
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El Dissabte de Glòria les dones de Ribera anaven a buscar aigua beneïda a l’església; 

una part la tiraven per les cases per guardar-les de les bruixes. 

 

La nit de Cap d’Any és Sant Silvestre i, tal com diu el refrany: 

 

Per Sant Silvestre, entren les bruixes per la finestra. 

 

Efectivament, durant aquesta nit, com per la nit de Sant Joan, nits màgiques per 

excel·lència, hi havia la creença que les bruixes rondaven pels aires i era costum 

protegir totes les entrades de les cases perquè no hi entressin. Hom protegia les 

finestres, les portes i sobretot els forats dels panys amb llorer o romaní beneït el 

Diumenge de Rams mentre s’anava recitant una curta oració de caràcter protector. 

Per protegir la baixada de les bruixes per la xemeneia feien tres creus damunt la 

cendra o deixaven els esmolls (‘tenalles per agafar les brases’) oberts formant una 

creu damunt el caliu. De matinada les bruixes de Ribera es reunien amb les de la vall 

de Cardós i vall Ferrera al pla de Negua, per celebrar la festa de les bruixes. Hi havia 

–i encara es pot observar en algunes cases de la vall de Cardós (1995)– el costum de 

penjar a les portes de les cases, eres o bordes la flor de la carlina, antic símbol solar, 

amulet pagà contra les bruixes, que collida als prats alpins durant la matinada de 

Sant Joan és una bona protectora contra les bruixes i les tempestats, i excel·lent 

higròmetre camperol i casolà amb el qual es guia la gent de muntanya per deduir-ne 

els canvis atmosfèrics, segons s’obrin (senyal de sequedat) o tanquin (senyal 

d’humitat, amenaça de pluja) les seves fulles. Pel mateix motiu, en la coberta de les 

xemeneies es posa una pedra punxeguda, a fi que les bruixes no s’hi asseguin. 

 

Santa Coloma s’escau l’últim dia de l’any i són nombroses les creences i costums que 

el trànsit d’un any a l’altre ha originat. Aquesta nit és la festa major de les bruixes, i 

hom creu que és el dia de l’any que tenen més poder. Per aquesta raó la gent prenia 

mesures per evitar la seva visita. Es posava llorer o romaní beneït a totes les portes 

i finestres i sobretot al forat del pany; mentre, s’anava recitant una curta oració de 

caràcter protector. 
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Les bruixes de Surri es reunien al planell de les Bruixes, conegut també com el planell 

de Malet, situat al turonet o serrat de Fruita, sobre Ribera. Hi acudien en gran 

nombre. Eren desdentegades, despentinades, geperudes i amb el nas encorbat; 

anaven saltant de les escombres i seient en una misteriosa rotonda per iniciar els 

seus rituals satànics. 

 

Aleshores, cadascuna de les bruixes començava la relació dels seus maleficis. L’una 

havia ofegat un nadó; l’altra havia calat foc a uns pallers; aquella havia espantat uns 

bous, que s’estimbaven d’un cingle… I així passaven la nit entre narracions 

escruixidores i ballant fins que, a la sortida del sol, assegudes damunt de llurs 

escombres, desapareixien com un llamp. 

Pocs eren els poble on no hi haguessin dones que tinguessin la fama d’ésser bruixes. 

La reunió de bruixes en basc es diu aquelarre, que vol dir ‘prat del boc’ o ‘muntanya 

del boc’. Els antics bascos (recordem que l’Alt Pallars fou habitat pels bascos) eren 

devots de Satanàs i es reunien en un prat per celebrar les reunions, orgies i bacanals 

eròtiques a l’entorn d’un boc, símbol del dimoni. Són molts els paratges de Catalunya 

que el poble assenyala com a llocs de reunió de les bruixes. Les bruixes de la vall de 

Cardós es reunien a Surri i al pla de Negua. Les seves reunions i malifetes arribaren 

a tenir tanta importància en la comarca del Pallars Sobirà que les Ordinacions i 

Privilegis de les Valls d’Àneu (dels segles XIV-XV) en parlen i les sancionen. El pla de 

Negua és un indret excepcional situat a 1.974 metres d’altitud en la carena que 

separa la vall de Cardós de la vall Ferrera, inclòs en el Parc Natural de l’Alt Pirineu, 

amb unes panoràmiques realment meravelloses i que, a més a més, des de l’edat 

mitjana ha estat portador d’un gran doll de misteri i llegendes. Els padrins avesats a 

explicar històries fabuloses de bruixes a la vora del foc han trobat en aquest pla la 

inspiració necessària per recrear-s'hi a gratcient. En el mític pla es concentrava tota 

la bruixeria d’aquestes contrades pirinenques, sobretot durant les nits màgiques de 

Sant Joan i de Cap d’Any. Per tot això, i per les moltes fonts que es troben durant la 

ruta, a peu de pista, d’aigua molt freda i bona, es pot dir que la visita al pla de Negua 

és de les obligades. 
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En el mateix pla criden l’atenció dues rotllanes de pedres que s'hi troben al bell mig. 

Atenció! Ens trobem en territori profà. No malmeteu les rotllanes, no goseu aixecar 

les pedres, on seuen les bruixes i el gran bruixot durant les seves reunions 

satàniques. Si una d’elles troba a faltar la seva pedra, o la troba decantada, us maleirà 

per tota la vida. Aquests éssers endimoniats són capaços d’enginyar-se qualsevol 

mal. I per res del món se us acudeixi de tafanejar-les. Homes forts i valents han fet 

apostes per atalaiar-les en les nits màgiques de Sant Joan i de Cap d’Any, festa major 

de les bruixes, no havent estat capaços ni d’atansar-se al pla. Amb els crits i les 

músiques infernals n’han tingut suficient per girar cua, com gats escaldats, vessant 

avall, cames ajudeu-me! Alguns diuen que són ruqueries, i és cert, però no ens 

negareu que aquestes històries o llegendes sobre les bruixes que tant han explicat 

els padrins als més menuts a la vora del foc, tenen un encant especial, embadaleixen, 

tant a petits com a grans. Arreu del món s’expliquen i són fruit de les creences i 

supersticions que arrelaren en la fosca nit medieval. 

 

El mític i petit (d’uns 45 m de diàmetre) estany del Diable resta amagat a ponent de 

l’estany de Mascalida, a 2.320 metres d’altitud. Ambdós estanys s’alimenten d’una 

torrentera que baixa dels estanys de Mascalida de Dalt (2.440 m), conjunt de tres 

estanyols (els dos de ponent molt reblerts de sediments), situats al fons d’un circ on 

destaca, a tramuntana, el pic de la Coma del Forn (2.682 m). La solitud de l’indret, 

envoltat d’altes parets rocoses de color fosc, com les aigües de l’estany, genera una 

gran sensació de basarda. La mitologia pirinenca, rica en creences i llegendes, ens 

diu que els estanys eren el punt de trobada de les bruixes, o bé la porta de l’infern 

per on sortia el mateix dimoni, sovint disfressat amb la pell d’un marrà negre. 

L’estany del Diable, com el seu nom indica, és el més diabòlic dels estanys pirinencs. 

Áirdius Reivax 
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22- I SURTO 
 

Obro la porta i surto de casa, plou, però no agafo el paraigua. Vull caminar, observar, 

sentir... i no vull res que em faci nosa. 

 

A les primeres passes començo a notar com la pluja intensa em regalima, em revifa, 

em rega i apaga la meva set vegetal. Tot i sortir sense direcció trobo el camí i m'enfilo 

a la muntanya. M'envolten cirerers florits i sota els meus peus, una catifa verge de 

pètals, sento el cant de diferents ocells que s'amaguen entre les branques, es 

camuflen, es mimetitzen en el seu entorn. També sento el vent, la pluja i més 

llunyana, l'aigua del rierol... arribo a una roca arrodonida, m'assec i admiro la vall 

oberta, ella també m'observa. Tanco els ulls i sento, jo també em vull fondre en 

aquest paisatge i ser muntanya, roca, arbre, flor, formiga o cabirol, tant me fa, només 

vull ser-ne part, sense pensar, només ser i en ser, saber-ho tot. Saber on trobar 

menjar, on beure, on tinc els meus refugis, el meu cau, saber conviure i trobar 

l'equilibri, per instint, seguint la força inexorable de la natura. Respiro l'aire fresc i 

humit i net, relaxo cada partícula del meu cos (encara tinc els ulls tancats). 

 

I a cada inspiració m'omplo de verds, de petjades, de cims... 

I expiro respecte, amor, admiració... 

 

Instants després obro els ulls i sé on sóc, m'aixeco i ressegueixo el camí de tornada. 

Ara cau una pluja fina que no mulla, colors intensos m'acompanyen, olor de terra, de 

fusta, d'orenga i farigola, música de fulles i branques, piuladissa d'ocells, l'esquella 

del bestiar... i mentre, la boira dansa. 

 

Versos caminats que em retornen a casa, davant la pomera presumida. M'he deixat 

la porta oberta i han sortit totes les pors. 

 

Cintapintanuvols 
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23- L’ÚLTIM LLOP DELS CORTALS 
 

Fa uns quants anys a Lladrós hi havia un llop que tenia atemorit tot el poble. 

 

Cada nit, quan els veïns se n’anaven a dormir ben cansats, no podien aclucar l’ull 

perquè el Llop no els deixava descansar  i feia uns udols esfereïdors. No sabien ben 

bé de quina part de la muntanya venia. N’hi ha que pensaven que del camí d’Esterri, 

d’altres que de Lladorre, però no ho havien pogut aclarir mai perquè ningú no l’havia 

vist. El Peret cada matí anava a la cort a buscar la mula. Li posava el bast i pujava 

caminant agafant-la pel ramal cap als Cortals de Lladrós. Hi anava cada dia a buscar 

la llet de les vaques dels seus padrins. Ells es passaven des de la primavera fins ben 

entrada la tardor fent péixer les vaques pels prats dels Cortals. Cada matí a punta de 

dia les munyien i posaven la llet en bidons, així quan arribés el Peret ja els tinguessin 

a punt per carregar al bast de mula. 

La padrina li preparava un bon plat de sopes, ho feia cada dia perquè el bordegàs 

arreplegués forces per baixar de pressa cap al poble. Hi havia d’arribar abans que la 

camioneta de la llet.  La camioneta de la llet o “lechera” com l’anomenaven, pujava 

cada matí a la vall a recollir la llet dels pobles de la línia de la carretera. A part de 

transportar la llet, hi havia gent que aprofitava per pujar-hi i baixar fins a Llavorsí o 

Sort per poder agafar el cotxe de línia, anar a mercat o altres afers. 

Aquell dia, els padrins estaven preocupats perquè el Peret tardava més que de 

costum en  arribar. “Què deu fer el bord que no arriba?” es preguntaven. 

 

El Peret, aquell dia, mentre anava pujant, notava com si l’estiguessin seguint. Al 

primer moment va sentir por, però va pensar que devia ser un cabirol. Quan va fer 

unes quantes passes més, va tornar a sentir un altre soroll aquesta vegada de rames 

i més a prop seu. De sobte, li va sortir una guineu que ben tranquil·la va passar-li pel 

davant creuant el camí.  Va quedar-se més tranquil en deixar de sentir sorolls i va 

anar seguint el camí. Quan va arribar al punt on cada matí es parava a reposar, es va 

asseure a sobre d’una roca, tot mirant cap als Boldissos, li quedaven a la muntanya 

del davant. Sempre hi parava i mirava els prats que estaven recent dallats i d’altres, 
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en canvi, que ja tenien l’herba seca per portar al paller. Però el que més li agradava 

de mirar cap allà era perquè a Boldís hi havia una xicota de la seva edat que el 

portava boig. N’estava completament enamorat. 

 

Mentrestant ell reposava, ben encantat, va sentir un udol molt a prop seu. Va ser 

aleshores quan es va espantar de veritat. Els sorolls que sentia durant el camí no 

eren com els dels altres dies. Estava segur que era el Llop que l’havia estat seguint 

durant tota l’estona. Va tenir una esgarrifança molt gran, però va aixecar-se ben de 

pressa i va decidir acabar de pujar de pressa fins als Cortals a buscar la llet.  

Havia perdut molt de temps, el sol ja començava a arribar a Lleret. S’havia 

d’espavilar i anar de pressa  perquè s’havia encantat i feia tard. En arribar als Cortals, 

els padrins li van fer mil preguntes per saber si li havia passat alguna cosa, ja que ell 

sempre era puntual. Però per no espantar-los va decidir no dir la veritat. Va menjar-

se el plat de sopes amb una esgarrapada, els va fer un potxó a tots dos i va marxar 

com si hagués vist el dimoni costes avall. Quan els padrins ja el van perdre de vista, 

el Peret va pujar a cavall de la mula. Baixaven ben de pressa. En portava una de cap 

per trair el Llop. Quan va arribar l’encreuament de camins, en ves d’anar cap al poble 

va seguir recte pel camí de la Llobatera. La bèstia els va seguir tot el camí, però 

sempre amagant-se per darrere els arbres. Quan ja estaven a punt d’arribar-hi va 

pensar que no tenia cap tros de carn per llençar a dins la Llobatera i  no sabia com 

faria caure el Llop al parany.  

El Peret primer va pensar que hi faria caure la mula, però era massa bon animal per 

treballar i a casa no li perdonarien. El millor era que s’hi posés ell, com que era 

valent, va pensar que en podria sortir. 

 

Quan ja estaven arribant, va fer girar la mula pel camí dels Prats perquè anés cap a 

casa. Quan la va haver engegat camí cap al poble, es va posar a córrer. Va saltar la 

paret de la Llobatera i es va fotre una bona esmorrificada. No es podia posar dret. La 

cama li feia un mal insuportable. La barreja del mal amb la por li feia perdre el món 

de vista. El Llop en arribar i veure’l allà plorant de dolor, sense fer soroll, va anar a 
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buscar unes cordes d’un Prat del costat i les va anar lligant fins que va veure que era 

prou llarga per estirar el noi. 

Es va acostar a la Llobatera i el va xiular. El Peret es va quedar impressionat, el Llop 

havia xiulat. Ara sí que estava veient el seu final, va pensar que delirava. 

 

El Llop, en veure que no s’immutava, va tirar-li la corda i va tornar a xiular. Aquesta 

vegada el Peret va estar ben conscient que sí que li havia xiulat, el Llop. Va agafar-se 

a la corda, el Llop l’havia estacat en un bedoll i va començar a estirar-lo amb les dents 

fins a acostar al Peret vora la paret. Llavors va canviar la corda amb un roure gros 

que hi havia més a prop, va pujar a sobre l’arbre i va continuar estirant el més ràpid 

que va poder fins que va tenir al Peret al camí.  

Va ser llavors quan es va presentar: 

 

• Hola, soc l’Ot el Llop. 

 

El Peret es va espantar, el Llop li havia parlat. Li va dir:  

 

• Hooola, sóc el Peret. No sabia que els llops parlessin. Cada nit al poble 

en sentim udolar un. I ara que em faràs?  

Suposo que em voldràs menjar - El Peret tremolava de por. 

 

El Llop Ot li va respondre:  

 

• No, no, només et seguia perquè et veig cada matí i m’agradaria tenir 

un amic. Quan jo vaig néixer la meva mare es va posar molt malalta. El 

pare va demanar ajuda per curar-la a un bruixot. Com que a ella no la 

podia curar, va dir al pare que si volia li podria concedir un desig. El 

pare va triar que jo pogués ser com els humans: pogués parlar, riure, 

caminar amb dos potes, etc. Jo cada nit udolo perquè em trobo sol. El 

pare, l’any passat, va caure aquí dins de la Llobatera. Li feia molt mal 
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una pota i quan va veure que ja no podia caminar més, s’hi va deixar 

caure. Jo estava a la cova i en veure que no arribava el vaig estar 

buscant. Però quan el vaig trobar ja era tard. Ara anem al gra, ara t’he 

de portar al poble perquè et curin ràpidament.  

 

El Peret es va emocionar, l’Ot l’havia deixat ben trasbalsat. 

 

El Llop Ot el va posar sobre d’un sac, hi va lligar una corda i el va estirar fins al poble. 

Els seus pares es van quedar ben espantats quan van veure la bèstia arrossegant el 

seu fill, al  primer moment van pensar que el Peret estaria mort. 

Quan ja estaven a punt d’arribar al poble, el Peret va cridar:  

 

• No feu mal al Llop!!! M’ha salvat la vida! 

 

Va explicar als pares i a tots els curiosos del poble que s’havien acostat tota la 

història. Es van quedar tots ben sorpresos. Entre tots van decidir fer una cabana al 

Llop Ot perquè visqués a dins del poble. L’Ot els ho va agrair i va ajudar tothom 

sempre que el necessitaven. Per fi va deixar d’udolar a les nits, ja no es trobava sol. 

Va ser per Sant Pere, Festa Major de Lladrós, quan l’Ot encara es va sentir més acollit. 

El van convidar a sopar a la plaça amb tots els veïns. Es va asseure al costat del Peret, 

que ja estava recuperat de la caiguda. I quan va començar la música van fer-se tots 

dos un bon fart de ballar. 

  

Conte, contat ja s’ha acabat 

Xicoia 
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24- RENTAR ROBA AL RIU A CARDÓS 
 

Segurament, si em senten els ecologistes, es posaran les mans al cap. Com 

m’agradaria poder anar a rentar la roba al riu, sí, al riu de Cardós. Fa temps que hi 

penso, em poso a la pell d’aquestes dones que feien la bugada, fa uns quants anys, a 

la vora del riu. I m’agradaria saber si totes aquelles dones seguien la mateixa recepta 

per fer la bugada i el sabó. 

 

Un dia d’agost del 1982, estava jo amb la meva cosina i la meva tieta. Al poble s’hi 

arribava a peu, no hi havia carretera, i tot s’havia de portar al coll. Jo només hi anava 

a l’agost de vacances, i a la motxilla només m’hi cabia la berena i alguna muda de 

roba. Així que les calces, els mitjons i la samarreta, cada dia l’anàvem a rentar al riu. 

Primer ens posàvem el biquini i les sabates velles, després la tovallola embolicada 

al cap, i a sota el braç el cove amb la roba bruta. Del poble baixàvem caminant fins al 

riu, un tros més avall, allà posàvem l’aigua al cove amb la pastilla de sabó de casa, a 

estovar. Mentre ens banyàvem a la tolla, la roba semblava rentar-se sola, dins de 

l’aigua amb sabó. Ja veus, tampoc estava tan bruta. Amb la meva cosina de Barcelona 

ens ho passàvem molt bé, totes dues amb els peus dins del cove, com si aixaféssim 

raïm, xis-xas, xis-xas. 

 

•  Va, que encara he de fer el dinar! Aneu acabant! - cridava la tieta. 

 

Així que nosaltres anàvem fent, xis-xas, xis-xas, per no tornar tan aviat a casa. Un 

cop la roba ja era neta, la tiràvem a la tolla i nosaltres al darrere, amb l’excusa de 

treure-li el sabó. Així ens banyàvem una estona més. Però l’aigua estava gelada i 

sortíem sempre amb els llavis morats, sobretot ella, que era més de ciutat. Un dia va 

arribar al poble una padrina de la casa veïna, que en veure el que fèiem ens va 

barallar. 

 

• No us poseu al riu nenes, l’aigua tan freda us farà agafar reuma. 
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I així va ser com justament aquella tarda, va caure un xàfec d’estiu, i nosaltres amb 

la padrina, preníem té amb llet a la vora del foc. Les calces i els mitjons penjaven de 

la cadira, gairebé secs. Va començar a explicar-nos com feien la bugada al poble. 

Algunes cases guardaven la roba bruta en un quarto, amuntegada, i només rentaven 

dues vegades a l’any. N’hi havia una muntanya, i calia rentar un dia de sol i calor. 

Primer la posaven dins un bugader (estri de llautó, amb un forat a la part baixa per 

desaiguar). Damunt la roba hi tiraven el lleixiu fet a casa amb cendra, sempre colat 

amb un llençol vell. I a poc a poc l’anaven passant per aquella aigua de color brut, 

cada vegada més negra, però els llençols a la fi sortien tan blancs que t’enlluernaven 

els ulls. Els llençols d’abans eren molt més pesants, a vegades picaven a la pell, quan 

es feien vells o quedaven prims de tant rentar-los, els cosien a mà un pedaç, 

normalment es gastaven més del mig del llençol, just on més emprenya notar un 

pedaç quan dorms. 

Al poble del costat tenien més sort, tenien un safareig molt gran i podien anar a 

rentar més sovint. Mentre rentaven, explicaven de tot, xafarderies, mentides, però 

també cantaven i reien. La feinada més grossa era tornar a pujar la roba neta, 

mullada i pesant, per estendre-la al sol i guardar-la seca als armaris. La padrina 

explicava amb pena aquell record, era una mala feina. En canvi, jo m’imaginava els 

llençols estesos per damunt les plantes, del color blanc de la llet acabada de munyir. 

I llavors em venia la imatge que quan anàvem a buscar la llet al poble del costat. 

Aquelles vaques d’abans, eren tan felices! Jo crec que, tot i que les tenien lligades 

dins la cort, per munyir-les, eren vaques rialleres. Crec que fins i tot feien bona olor, 

almenys jo tinc un bon record de merda de vaca. Fins i tot la merda era bona, la 

utilitzaven per tapar forats, en la fusta o entre pedres, com si fos ciment. Per això 

diuen: la merda de la muntanya no fa pudor, encara que la remenis amb un bastó. La 

pena és que a Cardós poques vaques queden i també poques padrines.  

Crec que si fem bugada un altre cop, les padrines tornaran, per explicar-nos elles els 

seus records. 

La saboneta 
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25- COVID-19 
 

C omenço  a dubtar de tot 

O bservo  i  analitzo diferents relats 

V eig un  temps de transició 

I ntueixo  un  futur incert 

D esconcert  planant pel món 

 

C aminem  per camins inhòspits 

O beïm  dictàmens controvertits 

V ida, sol, aire ... ens falta 

I ncertesa, por, ansietat ... ens sobra 

D ecidirem  canviar, millorar, 

adaptar-nos? 

 

C al  analitzar els perquès 

O ferir alternatives  respectuoses 

V isualitzar el procés  de  

transformació 

I maginar un món millor 

D esaprenent i decreixent 

 

19  i més enllà ... 

 

El nostre món ha de continuar, 

Tornar-se  a reinventar, 

I a les valls de Cardós  podrem tornar

 

Garba 
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26- REFLEXIONS DES DEL CONFINAMENT 
 

ABRIL, els cirerers estan florits, és un espectacle visual molt plàstic i encisador, ple 

d’una delicadesa exquisida que frega la mística i l’espiritualitat, en aquesta hora 

baixa a punt de la posta. 

La vall està quieta, silenciosa, serena, .. com expectant, i els rumors de la natura es 

perceben amb més subtilesa que mai. 

Serien dies de festa i esbarjo per a molta gent, que vindria a gaudir d’aquests 

paratges per renovar l’esperit i el cos, per recarregar “les piles”, com diem sovint, 

però no és així, el món s’ha parat! Podria escriure un relat inspirat en els beneficis 

d’estar en un entorn natural tan meravellós i privilegiat, però tothom estem mirant 

d’adaptar-nos a aquest nou estat de les coses i no resulta fàcil pensar en altres 

situacions que no siguin aquest AQUí I ARA. 

 

Tot i que, com anava  el nostre món, a cops tenia pensaments pessimistes i un xic 

fatalistes, d’on ens podia portar tot plegat, on aniria a parar tanta mala gestió? Mai 

dels mais, hauria augurat un confinament a escala mundial. És allò que la realitat 

supera la ficció, que s’ha tornat a fer palès, i altre cop el sentit comú, que ja saben 

que és el menys comú dels sentits, ens deia sovint que no anaven bé, i no li vam fer 

cas. 

 

• Les desigualtats creixents. 

• La riquesa mal distribuïda. 

• La pobresa com un mal necessari. 

• L’avarícia com a valor. 

• La competitivitat com a mitjà. 

• La productivitat com a finalitat. 

• La rapidesa com a forma de vida. 

• La ciència com a doctrina. 

• La tecnologia com a religió. 
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• La natura  com a recurs inesgotable. 

• Comprar i llençar com a modernitat 

• El menjar com a mercaderia. 

• La salut com a negoci. 

• La cultura oblidada. 

• L’educació menystinguda. 

• La justícia – injusta. 

• La violència com a normalitat. 

• La vanitat com a virtut. 

• La solidaritat – insolidària. 

• La vellesa sense vincles. 

• L’espiritualitat com a reducte anacrònic. 

 

En podem afegir tants i tants altres de conceptes i actituds de vida erronis i sense 

qualitat humana que fa dubtar molt de nosaltres com a societat. L´han anomenat,  

metafòricament, modernitat líquida, res és perdurable en el temps, tot es immediat 

i en constant canvi. Estem abocats a desenvolupar la síndrome de la impaciència i 

del breu gaudir de les coses  que consumim i posseïm, com si tot estigués dissenyat 

amb obsolescència programada, els afectes, el treball, l’educació, el coneixement... 

Pot ser aleatori que el virus hagi triat aquest moment per aparèixer, però tot fa 

pensar que no és així, tant si ha estat un fet espontani, com si és provocat, hem estat 

creant una sèrie de condicions, multifactorials, que ens han portat fins aquí. Haurem 

d’arribar a conclusions plausibles, de les causes, i trobar possibles sortides per 

superar el tràngol  i evitar-ne de nous. 

La paradoxa, la ironia, l’ensenyança, és que un microorganisme ha canviat les 

prioritats que movien el sistema econòmic neoliberal, i d’un dia per l’altre. El fi, 

justificava  els mitjans, l’objectiu era maximitzar els beneficis dels més poderosos, 

globalitzant l’economia  i la privatització a gran escala, fomentant l’individualisme i  

la llei del lliure mercat, per aconseguir el major lucre econòmic de les grans 

corporacions mundials, fen indispensable una xarxa planetària  de comunicacions  
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fàcils i ràpides. Tot això en detriment dels petits productors locals, artesans i 

ecològics, que no poden fer front aquesta competència deslleial. La globalització 

comporta pèrdua de biodiversitat, d’identitats culturals, d’especulació dels 

recursos, de contaminació a gran escala, d’un nou tipus d’esclavitud laboral,  facilita 

la propagació de malalties...   

 

Els estats es preparen, per la seguretat nacional, amb grans exèrcits i amb armament 

cada cop més sofisticat, amb pressupostos bilionaris, prioritzant-ho per damunt de 

tots els altres sectors socials, salut, ensenyament, benestar, cultura ... i ha sigut un 

agent biològic, del qual es desconeix gairebé tot i  que no es veu a simple vista, el que 

ens ha aturat i ha confinat milers de milions de persones. La POR ha paralitzat el 

MÓN, així som de fràgils! 

 

Ara el temps ha tornat a tenir hores, la producció s’ha minimitzat, els transports i la 

mobilitat també. Tot el que no és prioritari s’ha parat. Tothom a casa. Una mena de 

vaga general, a escala mundial, s’ha fet efectiva amb una rapidesa increïble, que ens 

ha deixat a tots bocabadats i plens de perplexitat. Ara volen salvar el món de la 

massacre,  d’un virus que ens ataca, sembla que inevitablement, fent servir aquest 

argot bel·licista militar, que ens fica a tots la pell de gallina.  Caldria que algú fes un 

llistat de la quantitat de gent, activistes, ecologistes, científics, filòsofs, pensadors, 

antropòlegs, naturalistes filantrops..., de tots els àmbits,  que fa anys que estan 

qüestionant aquest progrés sense ètica ni moral, i ningú movia un dit per canviar 

res. 

 

El sistema sanitari, tan maltractat, ha passat a ser el prioritari de la societat i el sector 

primari ha recuperat el seu paper primordial, el de l’alimentació humana,  posant en 

valor la proximitat i la qualitat. L’habitatge com a dret fonamental. La solidaritat i 

cooperació veïnal com a fet necessari davant l’alarma social. L’empatia i la 

intel·ligència emocional, cuidar el proïsme i compartir, ha fet possible un 

confinament més suportable.  Estem repensant la nostra vida i qüestionant-nos-la a 

molts nivells.  
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Hem observat, perplexos, com els cels de les grans urbs esdevenien nets i blaus, les 

aigües es tornaven transparents, es podia escoltar silenci, els ocells cantaven més 

que mai,  animals de totes les espècies recuperaven els terrenys que els han estat 

robats. El forat d’ozó de l’Àrtic s’està tancant. Hem vist clarament que  som 

prescindibles per al planeta  i  no l’inrevés.  Ara tenim clares quines són les prioritats 

reals del nostre dia a dia. 

 

És l’hora d’aplicar polítiques econòmiques que repercuteixin directament en les 

persones més vulnerables, de forma àgil i resolutòria. La renda bàsica universal. Els 

polítics hi són per a això, per vetllar per les necessitats  de la població. És el que fa 

un país ric, prioritzar el benestar de les persones, per davant del  PIB i de les 

especulacions borsàries que disfressen les estadístiques de progrés econòmic i és 

pura farsa populista, al servei dels poderosos. Hi ha prou recursos per a tots, mai 

n’hi ha hagut tants, només que estan mal repartits i gestionats. Ara tenen i tenim 

l’oportunitat de crear noves escales de valors que es contraposin a la 

deshumanització ferotge que hem viscut fins ara.  

Les societats evolucionen amb la cooperació i l’adaptació, i amb una massa crítica 

suficient per fer possibles  tots aquests canvis. 

Hem malmès l’equilibri de Gaia (macroorganisme que s’autoregula) i caldrà que tots 

ens apliquem tant com puguem per recuperar-lo. 

 

Aquestes muntanyes i aquestes valls clamen al cel perquè les puguem tornar a 

gaudir i puguem crear relats literaris d’un present en llibertat i harmonia amb la 

biodiversitat. Esperant l’aletejar de les papallones, com a indicadores del benestar 

del medi i la seva bona recuperació. 

Artemísia Annua 
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27- BLANQUES I NEGRES 
 

Estic en un lloc de debò paradisíac,  

Si vaques té el paradís, blanques i 

negres 

I, sinó perquè aquest prat tan verd 

Exemple de pastures? 

 

A un costat, el riuet amb palets 

Al fons, tres decorats:  

Primer la tanca, estaques velles i 

ennegrides 

Al mig, muntanya pedregosa amb 

algun arbre escadusser,  

Els nens s’hi enfilen.  

 

A banda i banda,  

Ben arreglades torres i pals de 

conducció elèctrica 

Bé ha de tenir llum 

El poble de més amunt! 

 

Per teló de fons un cim,  

Tan gros com el vulgueu 

Inaccessible ja per als meus peus 

 

Us ho imagineu tot blanc a l’hivern 

I ara, si no fos per la boira que m’ho 

tapa 

Es veurien tots els tons del verd. 

 

Perquè, això sí, estic rodejada de 

verdor, 

Trèvols, pixallits, agram 

Bedolls, oms i falgueres 

Espurnejats de blancs i grocs 

I alguna mosca vironera 

 

En fi, tot és com ha de ser 

A la vall de Cardós 

A la primavera.  

 

Carmina Monfort 

 

 

  



JOCS LITERARIS DE LES VALLS DE CARDÓS 
Recull d’obres participants de l’edició 2020 

 

 

66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATS I POEMES INFANTILS  

–menors de 14 anys- 
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I01- M'ENCANTA LA PRIMAVERA 

 

M’encanta la primavera, el sol ens espera 

Els animals passegen i els colors s’espargeixen 

Els prats ben bonics i plens de tulipes 

Horts sembrats i flors als costats 

Bolets petitets 

Vigila! O te’ls menjaràs xafadets 

 

 

Floreta  
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I02- UNA BRUIXA AMB BATA
Al meu poble hi ha una cascada,  

que ningú sap perquè està molt 

amagada. 

A la meva vall hi ha un cavall, 

que és de color castany. 

A la nit sento cantar el xut 

i em fa sentir poruc. 

Si vaig al bosc de Niarte 

tot es torna fosc com Marte. 

 

A la porta  m’espera un os 

per anar a Ainet de Cardós. 

Al cim del Puitavaca 

hi ha una bruixa amb bata 

que balla una sardana 

agafada de la sargantana. 

Des del Pui de Martí, 

espia amb prismàtics el bruixot 

Magí. 

 

A la meva casa hi ha un  pati 

on  jugo amb la padrina Nati. 

Al celler on tenim el vi, 

hi fa vida el ratolí. 

A la casa del veí, 

se sent tocar el violí. 

És paleta  i  arregla la borda 

sempre lligat d’una corda. 

I sembro a l’hort 

trumfes per al porc. 

També hi tinc flors 

de quatre o cinc colors, 

que li dono a la padrina 

i en deixo 3 o 4 per la veïna. 

Carbassons  i carbasses, 

n’hi ha per totes les cases. 

 

És la festa major, 

i el músic del poble toca l’acordió. 

Els meus amics estan dallant 

mentre les  amigues van cantant. 

Ara arriba el pescador 

amb les truites i el porró. 

Un bon dinar, 

per tothom arribarà. 

 

Les bitlles estan jugant 

tots volen guanyar. 

I a les carreres de sacs 

participen els desfargats. 

A casa estic confinat 

però menjo confitat. 

Somnio que tot tornarà 

i tota la vall s’abraçarà 

Pingüí pallarès
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I03- EL MILLOR DEL MEU 2019 A LA VALL DE CARDÓS 
 

La vall de Cardós que pertany al Pallars Sobirà té aquests pobles: Surri, Bonestarre, 

Ribera de Cardós, Anàs, Ainet de Cardós, Cassibrós i Estaon. 

 

Jo visc a Ribera De Cardós! 

 

Mai he passat el Nadal aquí però els estius sí. Venen els meus tiets i cosins a qui 

encanta la vall. Normalment anem a Surri caminant. Després passegem per la 

muntanya i arribem al mirador del meu poble que es diu Pui de Bellero. Contínuament 

anem al riu de Ribera de Cardós a fer un dinar a l’aire lliure i després banyar-nos. 

 

Quan ja arriba la tardor els meus tiets i cosins se’n van. El que queda de dies abans 

que comenci l’escola, el meu pare i jo anem a Ainet de Cardós amb bicicleta, després 

quan tornem visitem Cassibrós.  Una altra cosa que ens agrada sobretot al meu germà 

petit i a mi és anar a recollir mores i menjar-nos-les,  que és el que a ell li encanta.  

 

A vegades amb alguns amics anem a Bonestarre a buscar carreretes i aprofitem de 

passejar per Anàs que és molt bonic.  

 

El passat estiu va ser un dels meus millors  perquè van vindre els meus tiets i avi d’un 

altre país que no els veia des de fa 8 anys! Vaig poder ensenyar-los tots els llocs bonics 

que us he explicat abans, però aquesta vegada vam anar també a Estaon i tota la 

família es va quedar meravellada amb tot però molt més amb els paisatges. 

 

Aquest és el meu 2019 a la vall de Cardós! Espero que us hagi agradat molt i que també 

us hagi entretingut. 

 

Gràcies!!!  

Dent de lleó 
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I04- LA GRAN AMISTAT DEL BLANQUET 
 

El blanquet és un gall periquito que com lo seu nom indique és de color blanc, tant 

sols medeix la mitat de l’estatura convencional. Al Blanquet li agradave molt cantar, 

fins que, un mal dia, va arribar al seu galliner un tros de gall de corral amb ganes de 

buscar seroll. Ben aviat el nouvingut es va fer l’amo del galliner. El pobre Blanquet 

només feve que rebre picotades del gall de corral. 

 

Un matí que es van descuidar la porta entreoberta, ell sense pensar-ho gaire es va 

esmunyir cap a fora. Llavors per casualitat es va ensopegar amb una gata roia que 

voleave pels voltants. Aquesta li va dir, si no vols tornar a aquell mal forat, val més 

que vingues amb mi. Tots dos d’amagatotis van allunyar-se del galliner, camí cap al 

bosc de bedolls de la Mata. 

 

La Coco li va explicar que ella era una gran aventurera i que no s’avorria mai, que 

sempre anave d’aquí cap allà, cap a on el vent la portave. 

 

El Blanquet encetave una nova forma de vida i coneixie per primera vegada la 

llibertat. No tenive gaire idea dels perills del bosc, però estave convençut que amb 

la seua nova amistat tot seria força més fàcil. La Coco, que ere una gran experta amb 

trobar menjar i refugis, feia que els dies més durs del gener, se semblessen als dies 

soleiats del maig. El temps li volave, al Blanquet, amb tan bona companyia. Es 

passaven l’estona rient i fent orquetats, amagats dins d’algun cau que havien trobat. 

Les matinades se li solapaven amb les tardes, i tot d’un plegat, ja es començava a 

abidriar el final de l’hivern. 

 

Un dia, cap al tard, a bocafoscant, es van sentir uns lladrucs llunyans de gossos 

caçadors, cada camí s’atansaven més. La Coco, de seguit, es va malfiar i li va dir al 

Blanquet que no li agradave gens aquesta nova companyia. Acabat de dir i sense 

taleiar-se que ja en tenien un allà mateix. Sort que no podia colar dins del seu forat, 
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si no ja estaven llestos. El fato del gos va posar el morro dins del cau i llavors el 

Blanquet li va picar amb totes les seves forces. Aquella pobra bèstia encara deu 

cridar ara. Al cap d’una estona quan ja havia tornat la tranquil·litat, la Coco li va dir 

al Blanquet que havia estat molt valent. 

 

Bianda 
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JOCS D’INSTAGRAM 

–Recull de fotografia i text- 

  



JOCS LITERARIS DE LES VALLS DE CARDÓS 
Recull d’obres participants de l’edició 2020 

 

 

73 
 

 

 

 

 

 

 

 

@casalgasia 

Guarda el silenci de la Vall 
Roman imperiosa de baix fins a dalt 
La Cardosenca em crida la nit de reis 
Vol que la fotografïi mentre la lluna creix 

 
 

@rebecacasal 

-Ainet- 

El Caubo et mira atent 
com amb el temps vas canviant lentament 
Confinats, ara esperem amb els ulls brillants 
poder tornar a gaudir dels teus encants 

 
@conxitadepoco 

Vall de Cardós estimada 
Vall de Cardós confinada 

 
Tots els meus records de la infància 
amb aquesta ocasió els recordo amb més 
enyorança 
Aviat tornaré a pujar al Pui Tabaca 
I gaudiré més que mai 
de tota la Vall que m'embarca 

@iolandasort 

Entre els records de les valls de cardós, lo 
meu favorit é una immensa porta 
auberta, prop del firmament, lo port de 
Tavascan, 
que desde França en diuen Marterat, me 
té lo cor robat, 
lloc de pas i refugi, de càtars, cavallers, 
pagesos, exiliats, tractants... 
caminantes solitàries o acompanyades per 
camins de llibertat 
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@madoya123 

@festivalvallsdecardos 
#vallsdecardos 
#jocsliterarisvallsdecardos 

 
 

@marionagrau111 

El so del silenci. 
Exili desitjat. 
Lentament, sense dir res, el somni 
segueix. 
Riu de Lladrós, capital del món. 

 

@somriu.s 

La Vall d'Estaón, a La Vall de Cardós, 
una vall de gran recorregut que 
estudiem i visitem sovint per donar a 
conéixer la seua història i el seu llegat 
cultural, natural i humà. 
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@joel.d.metgessa 

A la vall, 
La primavera no entén d'estats 
d'alarma, 
Al fons el Pui Tabaca, 
un sentinella pacient i contemplatiu. 

 

@elenadoya 

Camina que caminaràs, que a 
Bonestarre arribaràs 

 
@elenadoya 

Vet aquí un gat, vet aquí un gos a 
Cardós. I aquest conte ja s'ha fos. 
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@anvesa5 

 
Entre aquestes quatre parets anhelo 
travessar la porta, però mentre arriba 
el moment la imaginació s'escapa entre 
les escletxes. 

 
@cintapintanuvols 

I surto... Obro la porta i surto de casa, 
plou, però no agafo el paraigua. Vull 
caminar, observar, sentir... i no vull res 
que em faci nosa. 

@xavier_sudria 

Etnologia pallaresa. Recordant al padrí 
Ferreperet de Ribera de Cardós. Juliol de 
1998. Ens va ensenyar a "fer camí a la dalla 
", o el que és el mateix "picar la dalla", o 
"aprimar la dalla", en definitiva esmolar-la 
perque talli millor. Es passa la fulla de la 
dalla per sobre de lo pic i es va picant amb 
un martell. Després de dallar l'herba, "lo 
pasto", cal assecar-la al sol i carregar-la al 
carro amb la forca pallera. Tot a mà, com 
es feia abans dels tractors... 
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@rosapuigpey 

La fotografia és la borda de casa 
Ramon d'Aineto, en les Bordes de 
Graus, de l'any 1983. La coberta de palla 
de sèguel és original, tal com es feixen 
antigament, 

 
 

 
@jordirabella 

Lladres de Lladrós !! torneu-me el cor 
robat 
encara que només sia un tros. 
tot el que m'heu donat 
No en val un... 
sinó dos. 

@casamoraarros 

Un dia tornarem a tindre aquella 
llibertat que ara ens han robat i 
caminarem per aquests paisatges tant 
desitjats. 
Tenim les botes aparcades i els camins 
plens d'herbes.Ben aviat amb l'ajuda del 
@pnaltpirineu ho tindrem apunt per 
poder-ho compartir amb tots vosaltres 
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@perxadadetico 
 
Paisatge ramader: a les valls de 
Cardós la  
ramaderia de muntanya és molt 
important en  
el manteniment de la 
biodiversitat. Folguero,  
Boldís Sobirà. Juny2019 
 

@xavier_sudria 

El cardosenc és un territori d'encantades 
i bruixes. 

 
El Niu d'Encantades al Forat de Cardós 
(entrada de la Vall) que cantava Jacint 
Verdaguer. 

 
      
 
@gemsineroli 
 
Els llacs de Cardós són com pensaments 
brillants, que comencen als caps de la vall i en 
reguen el cos. Quan soc allí on els llacs reposen, 
a mi també em brillen les idees, sembla que la 
ment té més espai per pensar. 
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@nuria_laguia 

 

Les flors de la pomera, la 

paret vella, Ginestarre allà 

damont i el sol que ja puie 

a Llosaus. 

 

 

 

 

 

    
 
 
@ginestart 
 
Buscava idees per estampar una 
roba, la naturalesa m'ha donat 
l'estampat i la textura 
Jocs literaris de les Valls de 

Cardós 2020 
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@olgaoma 

Sant Cristòfol de Boldís 

Jussà 

Espai sagrat de l’anima 

alliberada 

on el temps s’atura i la 

respiració se sent 

pausada. 

 

Inert afloren les coses 

adormides de l’ànima 

i t’obliga a sentir la 

veritat máxima. 

 

Racó d’inspiració per 

escriptors i somiadors, 

repòs de pastors i 

observadors. 

 

Mirador de contemplació 

que porta a l’oració, 

memòria de records 

eternament vius al cor, 

Cristòfol estàtua i 

guardià 

al record viuràs amb 

devoció, 

recés de pau i amor 

et dedico aquest poema 

amb candor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



Moltes gràcies a tots i totes que vau participar a l'edició 2020
compartint els vostres relats, poemes i fotografies! 

També volem adreçar un especial agraïment a totes aquelles entitats i
persones que van col·laborar amb els jocs literaris aportant els llibres
que van ser sortejats: 

Agraïments

Laia Carbonell 
Lluís Colomé
Cinto Gabriel
Núria Garcia
Cinta Ramos
Xavier Sudrià

Associació Cultural Cívica i
Esportiva de les Valls de Cardós
Ajuntament d'Esterri de Cardós

Ajuntament de Lladorre
Ajuntament de Vall de Cardós

 

Us desitgem una feliç
diada de Sant Jordi!



Autora: Cinta Pinttanúvols


