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Amb Pompeu Fabra
Del gorg Estelat de Noedes a la vall de Marimanya
Jordi Mir

Aquesta confessió de Pompeu Fabra 
revela ben clarament quins van 
ser els seus dos objectius vitals: 

el país i la llengua catalana. Amant de 
llargues caminades des de molt jove, va 
fer servir el seu afany de trepitjar el país 
per a conèixer de prop les particularitats 
lingüístiques de cada zona. Allò que és 
de doldre, si de cas, és que, de totes les 
excursions que sol o acompanyat va fer 
arreu de Catalunya i que es complaïa a 
comentar oralment, no tingués per cos-
tum de deixar-ne ressenyes escrites. Els 
qui tenim la llengua i la terra com dos 
fets indissociables, segur que hi trobaríem 
la font de molts matisos que després van 
quedar reflectits en les seves teories gra-
maticals.

Tot i no poder gaudir, doncs, de les 
seves impressions, tenim una bona infor-
mació de la trajectòria excursionista de 
Pompeu Fabra gràcies a les notes d’amics i 
deixebles que van tenir el goig de poder-lo 
tenir de company d’excursió. D’entre els 
molts indrets que d’una manera o altra ens 
n’ha arribat referència, n’hi ha dos que per 
la situació estratègica en els límits septen-
trionals de la llengua i per la singularitat 
del paratge són especialment representatius 
de l’esperit que el guiava: la capçalera de 
les valls d’Èvol i de Noedes, al Conflent, i 
la vall de Marimanya, a la partió entre el 
Pallars Sobirà i la Vall d’Aran.

De la primera anada a Noedes l’any 
1891 amb Jaume Massó i Torrents, Joaquim 
Casas-Carbó, Enric Morera i Enric Grana-
dos, només tenim la referència que Massó i 
Torrents en fa en la narració «La nit al ras» 
de Croquis pirinencs, on deixa entreveure 

Gorg Estelat de Noedes. Amb la brisa que baixa de Madres, l’aigua de l’estany fa 
honor al seu nom, car es cobreix de petits reflexos que són com un ramat d’estels. 

FOTO: JORDI MIR (any 2010)

Gorg Negre d’Èvol    FOTO: JORDI MIR (any 2010)

Ni la pràctica de l’ex-
cursionisme ni l’estudi de 

la llengua no m’han donat 
mai cap disgust.
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la duresa i les vicissituds 
d’aquella llarga travessia 
iniciada a Ribes de Freser 
o, potser, a Ripoll. Fabra, 
de gran, encara no s’es-
tava de recordar-la amb 
complaença, i la persona-
litat dels concurrents l’ha 
convertida en una excursió 
gairebé mítica. Però de la 
segona, duta a terme entre 
els dies 5 i 9 de setem-
bre de 1895 per Josep M. 
Roca, Adrià Gual, Josep 
M. Biada i Pompeu Fabra, 
ara ja com a guia, dispo-
sem del testimoni que en 
va deixar Josep M. Roca al 
butlletí del Centre Excur-
sionista de Catalunya, en 
una detallada ressenya que 
ens trasllada a l’ambient i 
a la màgia d’aquells parat-
ges conflentins que tenen 
el Canigó com a sentine-
lla. Després d’una dura 
travessia de dos dies des 
de Ribes de Freser a Oleta 
per Núria, Carançà i Toès, 
van remuntar la vall d’Èvol fins al gorg Negre, i Fabra encara 
els va induir a superar el coll dels Gorgs per fer-los veure 
l’indret que més l’havia seduït en la primera ocasió: el gorg 
Estelat de Noedes. I amb raó, perquè, si es té la sort d’en-
certar-ne el moment, el lloc té un encanteri especial. Si la 
brisa que sol baixar de la immediata serra de Madres s’es-
cau de ser la justa, l’aigua encalmada de l’estany fa honor 
al nom, perquè es cobreix de petits reflexos que són com un 
ramat immens d’estels en ple dia: un miralleig enlluernador 
que acaba de fer màgic l’indret. Fabra segur que es va com-
plaure veient repetida aquella visió, que en la narració, des-
prés de deixar enrere el gorg Negre, el seu company va glos-
sar així: «Pujàrem bosch amunt: calia cercar l’altre estany… 
Per fi vam respirar ab tota l’ànima, encare que fos pantejant: 
haviem arribat al cim de la montanya. Un cop allí, passant 
entre atapahida brolla d’arbossos y gatoses que á cada pas 
clavaven ses urpes á la roba, volguentnos privar de passar 
avant, com si la cambra ahont jeu l’Estelat fos l’arca santa, 
de sopte vegérem al fons la verdosa taca de l’estany ajegut en 
son llit de molça y tenint per capsal el gros maciu de Madres 
y á son entorn, com un chor de vestals vetllant son somni 
majestuós y etern, ramells de flors boscanes qu’ab ses olors 
li embaumen la morada y gegantins abets que altívols fan la 
guaita, privant qu’el caminant qu’aquells llochs petja trenqui 
ab cap còdol el cristall de l’aigua… Els ulls no’s cancen may 
de dur á l’ànima les impressions d’un lloch tan apacible.» 

Aquella crònica emotiva i romàntica, però mancada de la 
puresa i la galanor lingüístiques desitjables, Pompeu Fabra 

–que en aquell moment ja havia mostrat el seu neguit per 
treure la llengua catalana de la maligna letargia que l’ofegava 
amb la publicació del seu Ensayo de gamática de catalán 
moderno– la devia llegir tot refermant-se en el convenci-
ment de la necessitat d’empènyer un projecte que el contacte 
continuat amb la terra i la seva gent li anava fent veure més 
clar i imprescindible. D’aquesta excursió no se n’ha conservat 
cap fotografia, tot i que el cronista fa algunes referències a la 
presa d’imatges. Tenint en compte l’època de què parlem, és 
de doldre que no ens hagin arribat, perquè segur que serien 
molt interessants.

Fabra va anar seguint un procés fecund en el coneixement 
del país i en la construcció d’una llengua moderna i, al cap 
de trenta anys, ja en plena maduresa vital i acadèmica, tor-
nem a topar amb la seva petja a l’altre extrem del Pirineu 
Català. És en els coneguts Campaments Fabra, que, promo-
guts pels germans Pere i Ignasi Arnalot i Sansa, de casa el 
Tort d’Alós d’Isil, van tenir lloc a les valls pallareses entre 
1927 i 1935. D’aquests campaments i de les excursions que 
es feien en tenim comentaris puntuals d’alguns dels assis-
tents. Així, per exemple, sabem que l’estiu de l’any 1934, des 
de l’acampada del Planell de la Trapa, a tocar de l’estany de 
Lladres, Fabra va pujar al pui de Linya, de 2.868 m, el cim 
més alt que sembla que va assolir en la seva vida d’excur-
sionista. D’aquests campaments n’hi ha un cert nombre de 
fotografies publicades, i fins i tot uns fragments de filmació, 
però totes se centren en algun aspecte puntual del lloc i no 
n’hi ha cap que permeti una visió prou àmplia per a situar 

Campament Fabra a Marimanya l’any 1927. Fabra és el del mig dels tres personatges que hi ha 
davant la tenda.              FOTO CEDIDA PER HERMÍNIA ARNALOT
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l’espai global de l’emplaçament. La finestra a la curiositat 
de poder precisar algun d’aquells espais es va obrir amb la 
publicació l’any 2009 del llibre L’últim hereu – Casa el Tort 
d’Alós o la insòlita aventura de la família Arnalot. Una 
neboda dels organitzadors d’aquestes acampades, Hermínia 
Arnalot i Carrera, va facilitar a l’autor del llibre, David Grà-
cia, una fotografia inèdita de l’acampada de 1927 a la vall de 
Marimanya, que, amb un angle visual superior a les altres 
conegudes, permetia d’intentar-ne la localització.

La curiositat i l’afany de trepitjar amb certesa l’indret 
exacte on Fabra havia iniciat la sèrie dels nou campaments 
als quals va assistir, incitava a córrer l’aventura de trobar-lo. 
Al marge d’un prat i una tenda, que tots sols l’haurien fet 
ben poc identificable, un tros d’horitzó amb una sinuositat 
poc definida però concreta i amb la seguretat que no estaria 
transformada, permetia d’intentar la recerca amb un punt de 
referència indubtable.

Un primer intent precipitat l’estiu mateix de 2009, si més 
no per a conèixer les característiques de la vall, no va donar 
el resultat desitjat. Amb el terreny ja més apamat, i mirant 
d’interpretar les intencions dels coneixedors d’aquell lloc 
que en el seu moment van escollir l’emplaçament de l’acam-
pada, el mes de setembre del 2010 una nova visita a la zona 
va fer possible la localització matemàtica de l’indret. A ben 
poca distància del riuet que parteix la vall i la fa mig palla-
resa i mig aranesa, entre la barraca de pastors que hi ha a la 
pleta del cor de la vall i el cercle superior dels estanys que 

li donen anomenada, en una 
cometa lleugerament arrece-
rada que s’obre cap a ponent 
apareix el paisatge exacte de 
la il·lustració del llibre. El 
perfil del sector central de la 
carena que va del tuc al por-
tilló de Marimanya hi queda 
del tot definit i les pedres que 
clapegen el tros de prat per-
meten de situar d’una manera 
precisa el lloc que hi ocupava 
la tenda.

Els qui no vam tenir el 
goig de compartir excursi-
ons amb ell ens hem hagut 
d’acontentar pensant que, 
en mig segle de trescar per 
camins i dreceres, segur que 
en moltes ocasions les nos-
tres petjades s’han superpo-
sat a les seves arreu del país. 
Tenir, finalment, l’oportuni-
tat de resseguir detinguda-
ment l’espai que havia acollit 
feia vuitanta-tres anys el qui 
va dedicar la vida a ennoblir 
la nostra llengua no podia 
deixar de produir-nos una 
sensació entranyable.

Fabra a la serra de Madres havia pogut copsar els mati-
sos del parlar septentrional o rossellonès en contacte amb 
l’occità immediat, i a Marimanya havia viscut de prop el 
pallarès pirinenc frec a frec amb el gascó en la seva variant 
aranesa. Dues experiències que, a més de proporcionar-li un 
esplai físic i d’enriquir la seva voluntat de percepció de la 
llengua, ens havien d’ajudar a evitar «disgustos» en el nostre 
camí de servei al país. 

Amb la satisfacció d’una il·lusió acomplerta, la tornada 
cap a Alós, per un camí que sabíem del cert que ell havia 
ajudat a fressar, no cal dir que es va fer especialment plaent 
i familiar. u

El mateix indret l’any 2010. Tots els detalls del relleu es poden identificar perfectament; tan sols 

la vegetació ha variat notablement. Al mig del pla, a l’indret precís on veiem Fabra en la fotografia 

anterior, l’autor d’aquest article.                  FOTO: JORDI COLOM


