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Presentació 

Rafael de la Torre i Boronat (Barcelona 1929) de ben jove va començar 
la seva afició per l’excursionisme i per la cartografia. Sovint marcava els 
itineraris sobre mapes que copiava i ampliava amb molta precisió a par-
tir dels que editava l’Instituto Geográfico Nacional. També hi corregia els 
errors, sobretot camins i noms, i en alguns hi feia petits dibuixos de mo-
numents destacats d’algunes de les poblacions. 

En els anys cinquanta del segle passat es va relacionar amb Joan Coro-
mines. És sota les seves indicacions que inicia el recull de la toponímia del 
terme de Barruera (Alta Ribagorça), que l’any 1957 va obtenir un accèssit 
en l’edició del III Premi Eduard Brossa de monografies onomàstiques. El 
convocava la Societat Catalana de Geografia a la millor recopilació de 
noms de lloc d’un terme municipal de les terres catalanes. L’any 1958, per 
iniciativa pròpia, recull la toponímia del municipi de Santa Maria de Mer-
lès (Berguedà), lloc d’origen de la família de la seva esposa. Amb aquest 
segon treball va guanyar el IV Premi Eduard Brossa. En ambdós casos, els 
reculls anaven acompanyats d’acurats i precisos mapes del sector estudiat. 

L’any següent, el 1959, va participar en el III Premi Francesc Blasi i Va-
llespinosa per a monografies geogràfiques sobre els Països Catalans que 
convocava l’Institut d’Estudis Catalans, premi que també va guanyar 
amb un treball que portava per títol Alt Urgell -i que va tenir una certa 
continuïtat amb altres treballs sobre la comarca, entre els quals destaca, 
per sobre de tot, el capítol “Alt Urgell”, del segon volum de la Geografia 
de Catalunya dirigida per Lluís Solé i Sabarís i publicada per l’Editorial 
Aedos l’any 1964.

Els reculls de noms de lloc de Barruera (que també portava un segon 
títol, Els noms de lloc de les Valls de Boí) i de Santa Maria de Merlès han 
restat inèdits fins ara, però el seu valor històric i la riquesa de la informa-
ció toponímica que contenen fan que la seva publicació sigui encara avui 
necessària i molt significativa per a l’onomàstica catalana, unes obres que 
ens transporten més de seixanta anys enrere i que, en el cas de Barruera, 
permet veure els antecedents i les fonts d’informació de treballs posteri-
ors, com els de Coromines i, indirectament, de Xavier Terrado.

L’edició present reprodueix íntegra el treball de Rafael de la Torre amb 
la voluntat d’intervenir-hi el mínim possible. Solament s’han regularitzat 
els aspectes gràfics per homogeneïtzar-ne la presentació i s’han adaptat 
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els aspectes ortogràfics d’acord amb la normativa lingüística vigent. S’ha 
mantingut l’ordenació que l’autor va fer per sèries de significat (munta-
nyes, planes, rius, boscos, estanys...), tal com era tradicional a l’època. 
Cada entrada duia una nota a peu de pàgina que contenia l’explicació del 
nom que es creia convenient, que en aquesta edició s’ha decidit unificar 
per facilitar-ne la lectura. La transcripció fonètica que acompanya cada 
entrada generalment no s’ha modificat (llevat d’alguns casos concrets, 
que s’han homogeneïtzat, com les [s] en posició final), malgrat que al-
guns aspectes serien avui precisables, perquè representa un dels criteris 
utilitzats en aquells anys i per les dificultats d’interpretació. S’han respec-
tat tant els usos lèxics de l’autor (amb l’adaptació personal de mots com 
alpatges), com la utilització de la majúscula inicial en la majoria de noms 
genèrics (Collada, Estany, Plana, Port, Ribera, Serra, etc.) i la minúscula 
en els casos en què era regular (barranc, riu, camí, etc.). Els topònims més 
significatius també s’han regularitzat d’acord amb els estudis posteriors 
i els usos normalitzats actuals (Comaloforno, Comalesbienes, Contraix, 
Travessani, etc.). Originàriament el treball presentava una doble deno-
minació, “Barruera (Terme municipal)” a la portada i “Els noms de les 
Valls de Boí” a la primera pàgina, que en aquesta edició s’ha unificat en 
un únic títol, “Els noms de lloc de les Valls de Boí”, ja que és el nom que 
l’autor fa servir de manera general al llarg de l’estudi i perquè facilita una 
identificació precisa de l’àrea treballada.

Aquest recull inclou, a més de la informació toponímica del munici-
pi, una breu descripció de la comarca en un període de transformacions 
econòmiques i una precisa i clara cartografia elaborada pel mateix autor 
que incorpora i localitza els noms relacionats en el seu treball. 

En el cas del treball dels noms de lloc de les Valls de Boí, s’han incor-
porat les esmenes puntuals que Joan Coromines va fer en llapis a l’origi-
nal, mentre que, quan són comentaris més amplis, s’han afegit en nota 
a peu de pàgina.

Joan Anton Rabella
Ventura Castellvell
Societat d’Onomàstica
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Preliminar 

Abans de passar a l’exposició dels noms recollits creiem que cal fer uns 
advertiments preliminars referents a la forma en què s’ha fet aquest recull. 

Les Valls de Boí són avui en tot aspecte molt conegudes però desgra-
ciadament mal conegudes. Per començar direm que a l’encarar-nos amb 
la tasca a desenrotllar no foren poques les dificultats que se’ns presenta-
ren. La cartografia oficial existent i la de totes les guies excursionistes pu-
blicada fins ara és bon xic defectuosa, molts cops en detalls de veritable 
interès. O bé teníem de prescindir de fixar els topònims sobre el mapa, 
limitant-nos únicament i exclusivament a recollir una llista més o menys 
llarga de mots o procedir a una revisió completa de la topografia ensems 
que recollir i fixar els noms del terreny sobre el mapa. Com a detall direm 
que en el nostre mapa s’han assenyalat no menys de 130 estanys, molts 
d’ells sense nom. El mapa de l’Institut Geogràfic només n’assenyala 97. 
Ens decidírem, doncs, per la segona posició per creure-la més profitosa. 
Tots aquest treballs no cal dir-ho ens allargaren considerablement la fei-
na si més no fent-la carregosa. 

El present recull es va fer el passat mes d’agost, els dies sis a dinou. Si 
pot semblar curt de resultats cal tenir present dos punts principals: (a) 
La tasca de fixació dels noms al mapa i la seva revisió ens obligà a una 
feina immensa. (b) La comarca per més que extensa està molt despobla-
da; vegis que la densitat màxima de topònims la trobem prop dels nu-
clis habitats. Hi ha extenses zones a les quals l’home no ha arribat mai. 
Llocs desconeguts pels pastors i gent del país. Així en aquest sentit no 
som nosaltres els més indicats per decidir si hem reeixit en l’intent. Tam-
poc en som mestres. Hem intentat compensar amb entusiasme la nostra 
manca de coneixements. 

Per a la notació fonètica dels noms hem seguit unes instruccions que 
ens han estat facilitades gentilment pel Sr. Joan Coromines.1 Creiem per 
tant que han de concordar en essència amb les de la Societat Catalana 
de Geografia. Aquestes instruccions les hem adaptat a les particularitats 
del terme objecte del treball. 

S’ha mantingut l’ordre alfabètic pels noms de muntanyes i habitacions 
humanes, però hem cregut més convenient establir un ordre descendent, 

1  Instruccions per a la notació fonètica de l’Onomasticon Cataloniae. 
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segons el curs de les aigües, pels rius i els seus afluents, arrenglerant-los 
d’aquesta manera a les llistes adjuntes. 

Barcelona, gener de 1957 
Rafael de la Torre i Boronat 
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I  La gran comarca 

1  RIBAGORÇA    Ribagórsa
Comarca natural a l’extrem NO de Catalunya. Fisiogràficament resta 
compresa dins dels límits de la conca de la Noguera Ribagorçana, entre 
el seu naixement sota el Pic de Mulleres i l’estret de Mont-rebei, al Mont-
sec. Els límits orogràfics són a llevant (vessant esquerre), aigües amunt: 
estret de Mont-rebei,2 serres del Montsec, Sastret, Montllobar, Lleres, Sa-
les i Sant Gervàs, el Cerví, Puifalcon, Rus, el Pessó, Colomers, Montar-
do i Port de Viella; per la dreta, a ponent, també aigües amunt: l’esmen-
tat congost de Mont-rebei, Serra de Montgai, l’Almúnia, Xiró, Llera, les 
Toralles, Serra de Sis, Creu de Bonansa, el Ginestar de Rin, Vallibierna i 
Mulleres, per anar a morir altre cop al Port de Viella. 

Aquesta comarca es pot encara subdividir per a facilitat d’estudi en les 
zones, subcomarques o sectors següents, cadascú dels quals amb trets 
singulars que els caracteritzen i individualitzen: (a) la Vall de Barravés, 
conca de la Noguera entre el Pic de Mulleres i el seu aiguabarreig amb la 
Noguera de Tor, prop del poble de Vilaller; (b) la Vall de Castanesa, al-
tes Valls de Boí i Ribera de Sant Nicolau; (c) els sectors de Llevata i Sis, 
corresponents a la muntanya mitjana entre l’aiguabarreig de les dues No-
gueres i el Pas d’Escales de Sopeira; (d) la Ribagorça meridional entre el 
Pas d’Escales i el Congost de Mont-rebei. 

L’extensió de l’antic comtat de Ribagorça era bon xic més gran per tal 
com comprenia totes les terres de Graus, Benasc i Benavarri. El Cinca 
constituïa aleshores la ratlla frontera de ponent. La frontera lingüística 
del català es troba també quelcom a ponent de la conca del Ribagorçana, 
car comprèn quasi tota la conca de l’Isàvena i del Queixigar. Per aquesta 
raó fora millor d’incloure aquesta conca en el Ribagorça actual. Creiem 
que un estudi geogràfic més científic no pot deixar de considerar aquest 
punt. 

Políticament la Noguera Ribagorçana divideix la comarca en dos sec-
tors: un sector català o oriental i un occidental o aragonès. El primer 
constitueix l’anomenada Conca de la Ribagorçana, que conjuntament 
amb la Conca de Tremp i la Ribera de Flamisell, formen el Pallars Jussà. 

2  Joan Coromines ratlla Mont-rebei i anota: “És Bonremei”.
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En el quadre adjunt hem indicat els termes que formen els dos sectors 
de la comarca. 

Clima 

Hom distingeix tres zones climàtiques ben acusades: el Ribagorça meri-
dional, amb poques precipitacions, de l’ordre dels 450-500 mm. de plu-
ja anual, sec i estepari, caràcter accentuat per les ingents masses rocoses 
de les serres del Prepirineu. Calorós a l’estiu i fred a l’hivern quan bufa 
el vent de port. 

Comarca de Ribagorça 

Termes municipals de la Conca de la Ribagorçana.  
Sector català o oriental: 

• Barruera 
• Durro 
• Espluga de Serra
• Fígols de Tremp (part d’aquest terme) 
• Llesp 
• Malpàs 
• Pont de Suert 
• Sant Esteve de la Sarga (part d’aquest terme) 
• Sapeira 
• Vilaller 
• Viu de Llevata 
• Viella (part del terme) 

Termes municipals del sector occidental o aragonès: 
• Areny 
• Betesa 
• Bonansa 
• Bono 
• Castanesa 
• Cornudella de Baliera 
• Montanyana 
• Montanui 
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• Neril
• les Paüls 
• Santorenç
• Sopeira 
• Viacamp i Lliterà
• Part dels termes de Monesma de Benavarri, Beranui i Calbera.

Zona de conreus típicament mediterranis on la trilogia, blat, oli i vinya 
es manté ferma per més que els rendiments que s’obtenen són molt vari-
ables i les collites insegures. 

Una zona de muntanya mitjana, corresponent als sector de Llevata i 
Sis, entre Vilaller i el Pas d’Escales de Sopeira. Les precipitacions més 
abundoses, de 600 a 700 mm de pluja a l’any, i l’aprofitament de les aigües 
dels rius i torrents pel regatge artificial dels prats, li donen un aspecte 
atractiu i fresc. Els trets mediterranis de la part meridional desapareixen 
ací. El blat retrocedeix davant del séguel. Aquest conjuntament amb les 
trumfes i el bestiar constitueixen els principals recursos. 

Per últim el sector de les altes valls del Ribagorça per correspondre a 
una zona molt elevada de precipitacions abundoses, 800 a 1.200 mm. de 
pluja anual, presenta un aspecte veritablement alpí. L’economia ramade-
ra sobrepassa en molt la dels conreus, séguel i trumfes, els quals moltes 
vegades no són suficients per al normal abastiment de l’exigua població, 
constitueixen els altres conreus típics de la muntanya. El fred molt ri-
gorós a l’hivern i les intenses nevades que aleshores cauen imprimeixen 
un caràcter especial d’adaptació al clima, a les construccions d’aquestes 
altes valls: Erill, Senet, Llesp, Boí, Taüll, etc. A dalt de la serra les prime-
res nevades cauen a les primeries d’octubre, excepcionalment a l’agost i 
setembre. A les parts baixes la neu fa poca estada. A Erill no dura més 
de vuit a deu dies. En canvi a les Bordes d’Erill, a Basco, la neu s’ajau fins 
ben entrat el mes de març. Per això les collites es retarden a les parts altes. 
Mentre a Erill es sega a darrers de juliol a Taüll no ho fan fins el setembre. 
També per la mateixa raó s’acostuma a sembrar part dels cereals a mitjans 
de març, quan la neu ja ha fos a les parts més altes. Són els cereals d’estiu 
de cicle de creixença molt ràpid. 
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Paisatge

En íntima connexió amb el clima es distingeixen també tres zones prin-
cipals de vegetació. Les parts altes de les Valls de Boí, ja hem indicat que 
són el regne dels prats. Prats de regadiu a les valls i prats naturals a les 
costes. Freixes i oms s’arrengleren a la llinda dels camps tancats amb un 
teixit de branques de freixe. Petit paisatge de “bocage”. El verd dels prats 
i camps contrasta violentament amb els tons grisosos de les roques dels 
cims i la neu de les petites congestes. Per dessota els rasos erms i prats 
d’altura, aprofitats si més no per algun escamot d’ovelles i algun cabirol 
s’estenen els boscos d’avets, pins, bedolls i faigs. L’associació pi negre i 
bedoll és intensa en molts indrets, principalment a la Ribera de Sant Ni-
colau, prop de l’Estany de Llebreta. Els conreus es redueixen als esmen-
tats amb anterioritat. A mesura que hom davalla els conreus es fan més 
varis, les hortes són més productives i s’obtenen algunes fruites, peres i 
pomes sobretot. Molt renomenades son les pomes “gaies” de Fontjanina 
a la Vall de Castanesa. Molt més avall entrem a la zona que hem anteri-
orment anomenat muntanya mitjana. 

Els prats naturals, es fan més escassos. Només la vora dels rius i tor-
rents s’aprofiten mitjançant el regatge artificial, per l’obtenció d’herba 
i farratges pel bestiar gros principalment. Els boscos, on n’hi ha, són 
ara de roures i alzines principalment. Només en els punts més enlairats 
de difícil accés es conserven bones mates de pins i avets. Freixes i po-
llancres segueixen la ratlla dels canals de rec. Les importants obres hi-
dràuliques han modificat el paisatge que ens atreviríem a anomenar, en 
molts indrets, paisatge de llacs. Les desboscassades abusives han cau-
sat estralls en el paisatge, que presenta així un aspecte més míser que el 
que en realitat li correspon. És la zona dels conreus. Darrerament s’ha 
iniciat la repoblació forestal d’alguns bocins de muntanya: sector de 
Viu de Llevata. 

Per últim a la zona meridional de Ribagorça el paisatge s’ha empobrit 
de debò. On no es disposa de la nota acolorida dels boscos el paisatge 
presenta un aspecte estepari i míser. Les masses rocoses del cretaci, de 
les serres del Prepirineu, formant per l’acció erosiva de les aigües de la 
Ribagorçana imponents congostos són característiques en el paisatge de 
la Vall. Esmentarem els de Mont-rebei, Canelles, Boix, Giró i Santa Anna, 
en ordre descendent. 
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El poblament antic

Des de temps immemorial les muntanyes del Ribagorça han servit de 
segur refugi als homes. Ens ho manifesten les diverses troballes prehis-
tòriques a la comarca. Les altes valls foren possiblement habitades en un 
temps per tribus d’origen basc. A la toponímia comarcana els noms de-
rivats de la llengua basca són molt freqüents.3 Fins els romans en la seva 
tasca imperial i atrets segurament pel renom de les aigües termals de Cal-
des, arribaren al Ribagorça. Després fou segur refugi contra els invasors 
àrabs i punt de partida de la reconquesta de les terres baixes. Foren no-
gensmenys el bressol de les diferents nacionalitats peninsulars. Durant 
aquesta Reconquesta, Ribagorça adquirí la categoria d’un petit regne in-
dependent, la qual perdé al desaparèixer les circumstàncies que l’exalta-
ren. D’aquesta època ens resten les ruïnes de nombrosos castells i palaus, 
i una mica més ben conservades les meravelloses esglésies romàniques 
orgull de Catalunya i ornat del paisatge comarcal. 

Economia

Hem esbossat el quadre general dels conreus. En general l’agricultura és 
deficitària, sobretot ara amb la gran afluència de forasters per les obres 
hidroelèctriques. 

Ens resta parlar de la ramaderia, font principal d’ingressos de la co-
marca. Els ribagorçans són, abans que tot, ramaders i pastors. Ovelles, 
vaques i bestiar equí són la base d’aquesta ramaderia. 

El bestiar de llana passa els hiverns a l’Urgell, als voltants de Lleida 
a conlloc o arrendament d’un terme. A mitjan maig pugen a la munta-
nya on fan estada tot l’estiu i part de la tardor. Del 20 d’octubre al 20 de 
novembre davallen de nou a les terres baixes. Quan les pastures no són 
suficients, anys de poques precipitacions, anys de molts caps, el bestiar 
de llana s’envia a arrendament a Espot i al Port de Caldes. El bestiar va-
cum i equí roman tot l’any als pobles. A l’estiu el bestiar que no és de tre-
ball s’envia als alpatges dels cims, als mateixos indrets que el bestiar de 
llana. A mitjan octubre baixen de nou al poble i ja no es mouen general-

3  VII Congreso Internacional de Lingüística Románica -Barcelona- Separata. So-
bre els elements preromans del domini català. p. 13. Joan Coromines.



18

ment fins a les primeries de juny. De la mateixa manera cavalls i egües 
romanen als pobles a l’hivern. Estació intermèdia d’aquestes migracions 
temporeres la constitueixen les bordes, primer salt entre el poble i l’alta 
muntanya. Cavalls i egües han disminuït prop d’un 30% els darrers anys 
com a conseqüència de la mecanització del camp de la plana, la meca-
nització dels exèrcits i la introducció de bones comunicacions rodades 
a la comarca. Antigament un dels bons ingressos dels ribagorçans era el 
transport en cavalleries dels banyistes que anaven a prendre les aigües 
de Caldes. Les carreteres i els preus abusius que cobraven pel transport 
han anul·lat aquest tràfic.

Les vaques de treball i llet són de raça del país. Només prop del balne-
ari de Caldes i per al consum dels forasters hi ha vaques de llet importa-
des d’altres comarques, Urgellet, Santander, etc. 

L’explotació forestal abans molt intensa ha cedit un xic davant les me-
sures oficials de protecció als boscos. La creació del Parc Nacional d’Ai-
güestortes és una fita important en aquesta campanya de renovació i con-
servació de les masses forestals encara molt abundants a la comarca. Així 
i tot l’explotació forestal és encara una de les fonts principals d’ingressos. 

La mineria fins fa poc descuidada per falta de bones comunicacions ha 
agafat ara molta empenta. S’extrau carbó a Malpàs i plom a Senet. 

Per últim cal considerar les dues manifestacions més modernes de 
l’activitat de l’home a la comarca. L’aprofitament de la força hidràulica, 
i el turisme. Al Ribagorça regna una gran activitat. Les obres hidroelèc-
triques en projecte, en construcció o enllestides, són d’una importància 
extraordinària: esmentarem les de Llesp, Senet, Bono, Vilaller, Boí, Pont 
de Suert i Escales, en funcionament. Caldes, Pont de Muntanyana, Cane-
lles i Santa Anna, en construcció. Sant Nicolau, Negre, Baliera i Llausset, 
en projecte. Totes aquestes centrals podran produir més dels mil milions 
de quilovolts hora anuals. La construcció d’aquestes centrals ha exigit la 
creació de poblats temporers per al personal treballador i directiu, ca-
mins i carreteres. Derivació de camins, construcció de línies elèctriques, 
canonades i canals per a la conducció de les aigües a les turbines de les 
centrals. Grosses preses de derivació d’aigua. Tot això, no cal dir ha por-
tat una transformació radical en molts punts del paisatge de la comarca. 

Aquestes obres han estat la causa de la renovació de la xarxa de comu-
nicacions, del creixement de Pont de Suert i dels altres pobles, així com 
del moviment turístic en augment. 
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Les belleses naturals que la comarca atresora, la riquesa monumental 
de les seves esglésies, castells i palaus atrauen cada any més grossos con-
tingents de turistes de Catalunya i de forasters de tota nacionalitat, es-
pecialment a l’estiu. El balneari de Caldes de Boí ha vist augmentar així 
l’afluència de banyistes. Ha tingut d’ampliar i millorar les antigues ins-
taŀlacions i construir un nou hotel. També en tots els pobles situats més 
amunt de Pont de Suert l’activitat hostalera és gran a l’estiu. Avui ja es 
considera un bon ingrés per la comarca. L’Oficina de Turisme de la Po-
bla de Segur, amb la seva tasca divulgadora, n’és possiblement un dels 
principals impulsors. 

Esmentarem també, a l’estiu sobretot, l’afluència de turistes, que dis-
posen de bons refugis des dels quals poden fer interessants excursions 
i escalades. 

El poblament

Ribagorça té una població escassa. Hi predominen els petits caserius i 
els despoblats. Aquells es situen preferentment a les solanes de les valls 
defugint també les fondalades, això darrer perquè no són rars els fenò-
mens d’inversió de les temperatures. Excepció feta de Pont de Suert, de 
creixença totalment artificial, degut a les construccions hidràuliques, els 
altres pobles mantenen les seves característiques de rusticitat extrema. 
Murs rònecs i rovellats, amb cobertes de llosa a les Valls de Boí, de fus-
ta a Senet, i de teula per avall de Vilaller, són les característiques prin-
cipals de les cases d’aquests pobles. Grans balconades cobertes per la 
teulada general de la casa en voladís serveixen com assecadors de pro-
ductes tardans i ornat de la casa. Estan molt esteses a les altes Valls de 
Boí i Taüll. A Boí són també típics els passadissos volats sobre els car-
rers comunicant dues cases o construccions, emprats pels habitants a 
l’hivern quan l’espessa gruixa de neu cobrint els carrers els fa intransi-
tables. Els pobles estan formats per agrupaments de cases més o menys 
esglaonats formant carrers o bé en forma dispersa. Al tipus primer cor-
responen, a les altes Valls de Boí, Taüll, Durro i Boí. Erill és d’agrupa-
ment més aviat fluix. 

Les poblacions més importants són Vilaller i Pont de Suert. Aquest 
darrer ha sextuplicat la seva població en 46 anys. Compta amb més dels 
tres mil habitants. És per tant un dels nuclis principals del Pirineu català. 
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Les comunicacions

Sobre les primitives cabaneres es calcaren els primers camins de bast de 
la comarca. Fins vint anys endarrere aquests eren els únics camins trans-
itats. Avui encara a la part meridional del Ribagorça és freqüent veure les 
pintoresques rècules de muls conduïdes per un sol traginer. Aquest tràfic 
pel que respecta al moviment de banyistes al balneari de Caldes ja hem 
dit que no es fa. Avui les carreteres arriben als indrets més apartats de la 
comarca. Són rars els pobles sense carretera. L’any 1950 s’obrí definitiva-
ment al tràfic el túnel de Viella, que permet la comunicació amb l’Aran i 
França tot l’any. Amb aquesta carretera, la de la Pobla de Segur a Pont de 
Suert, la de Palau de Noguera a Pont de Muntanyana, Vilaller a Castejón 
de Sos i de Pont de Suert a Espot, aquesta darrera encara no oberta al trà-
fic, la comarca del Ribagorça ha trencat el seu aïllament. A l’estiu sobretot 
el tràfic és molt intens. 

II. Els topònims de les Valls de BoÍ

2  BARRUERA    Barruéra
Cap del terme de la Vall de Boí, a la vora dreta de la Noguera de Tor, a uns 
1.145 m, sobre el nivell de la mar, a uns 15 qms per carretera de Pont de Su-
ert, per on comunica amb la Pobla de Segur. Església romànica interes-
santíssima, amb notable absis. 

3  BOÍ    Buí
Dona nom a un conjunt de valls arraconades, de grandiosa bellesa. Po-
ble del districte municipal de Barruera a l’esquerra del riu Tor a 1.250 m 
d’alçària. 

A redós de la Roca del Castell, a la dreta del riu de Sant Martí, s’esta-
bliren possiblement els primers pobladors de la vall. Amb l’existència 
de l’església i sagrera annexa, anà creixent la població. En un principi 
Boí estaria segurament reduït al clos format per les cases que donen a 
la plaça de les Gralleres, l’accés exterior de les quals, als camins dels Ai-
güires, Durro i Barruera, Erill i Caldes es feia pels portals d’Ací Mamet 
i Quelet respectivament. Al voltant d’aquest primer clos el poble s’anà 
estenent a tot el llarg de l’Edat Mitjana, fins a tocar el cingle del riu de 
Taüll. Fora muralles existirien ja les cases de Cap del Poble, en el camí 
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de Caldes. L’església, sota l’advocació de Santa Maria de Caldes, és un 
interessant exemplar del primitiu romànic. Prop de la plaça de Guasc 
es troba també una petita capella abandonada en la qual antigament es 
retia culte a Déu. 

Després vingué l’abandonament de la muntanya, el despoblament. Boí 
es quedà quasi sense habitants. Amb les obres hidroelèctriques i l’arri-
bada de la carretera a Boí, el poble ha cobrat nova vida. Avui davant de 
l’antic clos, a l’esplanada del Treio, s’aixequen al cel les esveltes siluetes 
de les noves construccions dels hostals per als banyistes de Caldes. 

Els carrers i edificacions de Boí s’adapten magníficament a les caracte-
rístiques climàtiques de la muntanya. En ells criden l’atenció poderosa-
ment els passadissos volats, transversals, tancats amb posts, que comu-
niquen dues cases sobre el carrer. Són útils només a l’hivern quan ha ne-
vat fort i l’espessa gruixa de neu al carrer no permet transitar-hi. També 
s’observen portes obertes a una alçària superior que queden per damunt 
del nivell possible de neu. Teulades de llosa i murs de pedra en sec, rove-
llats pel temps, harmonitzen amb l’asprivesa de les muntanyes que em-
presonen el poble. Darrerament s’han arrebossat algunes façanes i s’ha 
instaŀlat alguna que altra balconada de ferro. 

4  CALDES DE BOÍ    Kàldez de Buí
Balneari de la vall de Boí. Nombroses deus d’aigües termals conegudes 
de temps immemorial són aprofitades per llurs propietats curatives per al 
tractament d’un gran nombre de malalties. El primitiu edifici dels banys 
s’arrecera a la Capella de Santa Maria de Caldes i serví com hospital en 
el camí de l’Aran pel coll de Collicrestada. Les seves instaŀlacions, molt 
descuidades, s’han modernitzat darrerament a l’arribar la carretera fins 
al balneari, el qual pot competir avui en comoditats i instaŀlacions amb 
els primers d’Europa. 

5  CARDET    Kardét
Lloc del terme de Barruera, a la dreta de la Noguera de Tor, en terreny 
trencat dominant la vall. Altitud 1.193 m. 

6  CÓLL    Kóll
Del terme de Barruera, dalt d’un coster d’alterosa serra a la dreta de la No-
guera de Tor. Altitud 1.200 m. Església romànica molt notable. 
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7  ERILL LA VALL    Eríll(-abàll)
A la dreta de la Noguera de Tor, dessota la Collada de Basco, a 1.271 m d’al-
çària. El poble, d’agrupament molt dispers, està situat en un petit planell 
format possiblement pels arrossegalls del B. d’Erill que baixa de l’esmentat 
coll. És molt interessant l’església romànica del poble, amb notable porxo 
d’entrada i altíssim campanar d’influència llombarda. 

8  TAÜLL    Taúll
Del terme de Barruera. A uns 1.500 m d’alçària. El formen tres agrupa-
ments bastant apretats: Taüll, el Barri i la Guinça. A la solana de la Vall 
del seu nom dessota el Cap de Creuetes i el Cap de la Pala del seu nom. 
Té una magnífica església romànica dedicada a St. Climenç, al barri de la 
Guinça, al costat de la qual es troba l’actual cementiri del poble. L’esglé-
sia és de tres naus amb absis orientats a llevant. Les tres naus estan sepa-
rades per columnes, les quals serveixen per al sosteniment d’una coberta 
de fusta, en lloc de volta de pedra. Les interessants pintures murals que 
cobrien l’interior dels absis es troben avui curosament restaurades i con-
servades al Museu d’Art de Catalunya, art antic, a Montjuïc. L’església 
fou consagrada l’any 1123. De tipus semblant, a l’interior del poble, tro-
bem l’església de Santa Maria, molt interessant. Les dues esglésies tenen 
airosos campanars de forma llombarda. 

Les contrades locals                           

9  ALTES VALLS DE BOÍ    Àltez Bàllz de Buí
Hem donat aquest nom, com és comú a la comarca, a la part més septen-
trional de les Valls de Boí. Així en aquesta denominació s’inclouen les 
contrades de Culieto i Comalesbienes. 

10  CONTRAIX    Kontràix 
Contrada de l’alta Ribera de Sant Nicolau, entre la Creu de Colomers i el 
Pic de Sarradé. Quasi desproveïda de vegetació. A la seva capçalera es tro-
ba l’Estany de Contraix i la gelera del seu nom. 

11  CULIETO    Kuliéto 
En extrem pintoresca. Es troba en el camí de Boí a l’Aran pel Port de Co-
lomers. El fons de la vall està ocupat per bosc. Paisatge de llacs. 
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12  DELLUI    Dellúi 
Dona nom a una petita zona lacustre a gran alçària a l’esquerra de la Ribe-
ra de St. Nicolau molt a la vora de l’Estany Llong. S’hi compten 16 estanys. 
Prop del més gran hi ha bastit un refugi des del qual es poden fer interes-
sants ascensions als pics que l’envolten. 

13  LLACS    Llàks 
Aquest nom no correspon a la realitat. En aquesta contrada no es troba 
més que el petit Estany de Mussoles. Molt boscada a les parts baixes amb 
meravellosos prats. Un dels racons de més encís del nostre Pirineu. Volta-
da de cims gegants entre els quals mereixen menció especial els de Mus-
soles, Pessó, Muntanyó i Bony del Graller. 

14  RIBERA DE SANT NICOLAU    Ribéra de Sàm Mikolàu
  AIGÜESTORTES    Àiguestòrtes 
Constitueix una subcomarca dins de les Valls de Boí. Comprèn els mera-
vellosos indrets de Llebreta, Aigüestortes, Aiguadassi i Estany Llong, en-
tre d’altres. Despoblada totalment, l’acció de l’home es redueix als petits 
conreus de séguel i trumfes poc abans d’arribar a Llebreta, a la zona de 
les boïgues del Pago i de les Bordes de Casós i Estallos. També l’explota-
ció forestal és intensa a la contrada per més que com hem apuntat anteri-
orment cessarà segurament des de la creació del Parc Nacional d’Aigües-
tortes. Els ramats d’ovelles posen a l’estiu una nota de color a la contrada 
sobretot al principi i final del bon temps, quan els camins s’omplen amb 
remor de bels i concert d’esquelles, a les anades i vingudes del pla a la mun-
tanya i d’aquesta al pla. 

15  SARRADÉ    Sarradé
Petita valleta afluent de la Ribera de Sant Nicolau. El seu accés des de Lle-
breta és bon xic difícil però aquestes dificultats venen compensades pel 
magnífic panorama que des de la seva capçalera es domina. El camí d’ac-
cés puja des de la capella de St. Nicolau costa amunt després de traves-
sar els petits torrents de Copiello i Puialteix. Poc després s’entra en una 
zona boscada amb gegantins avets, es travessa el petit riuet de Sarradé i 
el bosc de l’Estrac i per damunt d’aquest s’arriba a les vistes de l’Estany 
de Sarradé. A partir d’aquest punt el bosc escasseja. Poc abans d’arribar 
a l’Estany de Sarradé d’Amunt ja ha desaparegut del tot. La roca tren-
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cada per les gelades és ara la característica del paisatge. Es puja penosa-
ment fins als peus del Pic de Contraix, on es troba un petit estanyol. A la 
dreta un corriol ens porta al Coll i gelera de Sarradé i travessa a la regió 
de Contraix i Culieto. 

Les muntanyes4 

16  VALLS DE BOÍ I TAÜLL    Bàllz de Buí i Taúll 
Amb aquest nom s’entenen totes les valls del terme de Barruera i Durro. 
Resten però exclosos Cóll i Saraís pertanyents també als termes de Bar-
ruera i Durro respectivament. 

17  EL CERVÍ    el Serbí 
A 2.743 m d’alçària entre els passos d’Erta i Llevata. Pertany a la comar-
ca del Pallars Jussà, Ribera de Flamisell, terme de Benés. Bones pastures. 

18  COLOMERS    Kolomés 
A la part nord oriental de la comarca fent partió d’aigües amb l’Aran. Com-
prèn el Port, la Creu i el Pic del seu nom. Aquests formen pel cantó de 
l’Aran un bonic circ que rep el nom de les muntanyes que l’encerclen. 

19  SERRA DE COLLS    Sèrra de Kòlls 
Nom que es dona a la serra que s’estén des del Pic d’Erill fins el Pic Mu-
nyidor.

20  COMALOFORNO    Kómolofórno5 
Massís muntanyós sobre el llac de Cavallers. S’hi troben dos dels pics més 
enlairats de Catalunya, el Comaloforno a 3.032 m, el Besiberri i la Punta 
Senyalada del Montardo de Caldes. 

4  Joan Coromines anota: “Conserva totes les corrupcions introduïdes pels ma-
pes i estranyes encara a la toponímia populars”.

5  Joan Coromines ratlla la transcripció i anota “Kóma lo Fórno”. Com assenyala 
Xavier Terrado a Els noms de lloc de la Vall de Boí (Lleida, Pagès Editors, 2002, p. 74): 

“Joan Coromines va recollir la forma Comaloforno, però gairebé sempre els infor-
mants pronuncien Comoloforno”.
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21  COMALESBIENES    Kómalezbiénes 
A l’esquerra de la vall del riu de Tor dominant la contrada de Culieto i Es-
tany Negre. Magnífica vista sobre Travessani, el Montardo d’Aran i Tu-
meneja. 

22  SERRA DE LLACS    Sèrra de Llàks 
Es dona aquest nom a la serra que fa partió d’aigües entre el riu de St. Ni-
colau i el riu de Sant Martí. També s’anomena del Muntanyó de Llacs. 

23  MONTARDO D’ARAN    Montàrdo daràn 
Montardo d’Aran. Massís muntanyós a la part nord de la comarca, entre 
l’Aran i Ribagorça.

24  MONTARDO DE CALDES    Montàrdo de Kàldez
Massís a la dreta del Tor, formant part del Comaloforno. És l’anomenada 
Punta Senyalada.

25  ELS OBACS DE TAÜLL    elzaubàkz de Taúll 
Serra de l’obaga de la Vall de Taüll. Partió de les aigües del riu de St. Martí 
i el de les Feixes. També partió dels termes de Barruera i Durro. 

26  PEDREGANA    Pedregàna 
Serra entre la Collada de Basco i Collada de Senet. Pastures del poble 
d’Erill. 

27  PESSONS    Pesóns 
Conjunt d’alterosos cims a la partió oriental de l’alta vall del riu de St. Mar-
tí, entre els termes de Barruera i Cabdella. 

28  PUIFALCON    Puifalkón 
Serrat de formes suaus, arrodonides, amb bones pastures per al bestiar de 
llana a la partió dels termes de Barruera i Benés. 

29  SERRA DE SANT MARTÍ    Sèrra de Sàmmartí 
Amb aquest nom s’anomena la serra partió d’aigües del riu de St. Nicolau 
i riu de St. Martí. 
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30  SUBENUIX    Subenúix 
A l’extrem oriental de les Valls de Boí. Sobre la contrada d’Amitges. 

31  TUMENEJA    Tumenéja6 
Nom que es dona al bocí de serra comprés entre el Pa de Sucre i el Port 
de Collicrestada. 

Els ports, els passos

32  PORT DE CALDES (de Boí o de la Ribereta)    Pòrt de Kàldez  
 (de Buí o de la Riberéta)

Port en el camí de Boí a Tredòs.

33  PORT DE COLOMERS    Pòrt de Kolomés 
A la partió d’aigües del Tor i la Ribera de Rencules. Hi passa el camí i ca-
banera de la Vall d’Aran. De Boí a Tredòs.

34  PORT DE COLLICRESTADA / Port de Güellicrestada 
  Pòrt de Kòllikrestàda7 
El mapa de l’Institut Geogràfic el marca com a Port de Calda. El de la guia 
del Pallars de J. Sala8 li dona el nom de Port de Güellicrestada, 2.455 m d’al-
çària. En el camí de Boí a Arties (Vall d’Aran). 

35  PORT D’ERTA    Pòrt dérta 
En el camí d’Erta a Taüll, a la partió d’aigües del riu de Sant Martí i riu 
d’Erta. Sota el Cerví, entre els termes de Barruera i Benés. 

36  PORT DE RUS    Pòrt de Rús 
Hi passa el camí de Boí a Cabdella. Partió entre aquests dos termes i d’ai-
gües del Tor i Ribera de Flamisell. 2.622 m d’altitud. 

6  Joan Coromines anota: “Tumenéja (Aran) Xumenéia (Boí)”.
7  Joan Coromines anota: “Això no ho diu ningú. Corrupció del nom aranès Güe-

llicrestada introduïda pels forasters. A Boí en diuen Port de Rius”.
8  J. Sala Sivilla: Pallars, Barcelona, Ed. Velloso, Colección de la Montaña y el Mar, 

1946.
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37  PAS DE LLEVATA    Pàz de Llebàta 
En el camí de Durro a Cabdella a la partió d’aigües dels rius de Sarroca i 
Sant Martí.

38  PAS DE TRESCASES    Pàz de Tréskàzes 
Collada septentrional del Besiberri Sud. Una extensa gelera entre els dos 
Besiberris fa dificultós el seu accés. El nom ve del seu descobridor, el fran-
cès Trescazes, l’any 1905.

Les collades 

39  COLL ARENÓS    Kòll Arenós 
Coll Arenós. Els mapes de la guia del Pallars i el de l’Institut Geogràfic 
espanyol, marquen un Collarenos, contracció segurament mal feta de Coll 
i Arenós. El situen al naixement del barranc de Comalespada. El que ací 
s’indica està situat sobre el Bosc Negre de Boí, prop de Comaltes. 

40  COLL ARENÓS    Kòll Arenós 
Contrada quelcom extensa de la zona dels estanys Roig i Gémenes entre 
la Collada de Senet i la Punta Senyalada del Montardo de Caldes. 

41  COLLADA DE BASCO    Kollàda de Bàsko 
En el camí d’Erill a Senet. Indret abundant en pastures. 

42  COLLADA DE CONTRAIX    Kollàda de Kontràix 
Pas entre la Ribera de Sant Nicolau i Culieto. 

43  COLLADA DEL COTO    Kollàda del Kóto9 
A la Serra de Sant Martí, entre la Pala de Taüll i la Roca Roja. 

44 COLLADA DE DELLUI    Kollàda de Dellúi 
També anomenada de Morrano a la guia del Pallars. Hi passa el camí d’Es-
tany Llong a Estangento. 

9  Joan Coromines anota al costat de la transcripció inicial com a Cotó: “Ep! Això 
és tret d’una font escrita. És Còto i no Cotó”.
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45  COLLADA DE FENARRUI / Coll del Fener Roig 
 Kollàda de Fenarrúi10

Aquest nom és possiblement corrupció dels dos noms fener i roig. El mapa 
de l’Institut el marca com a Collado de Senet, per quan per ell passa el camí 
de la Farga o Espot a Senet. 

46  COLLADA GELADA / Coll de la Gelada    Kollàda Txelàda
Hi passa el camí d’Erill a Senet. Anomenat també Coll de la Gelada. 2.060 
m d’alçària. Pastures abundoses. 

47  COLLADA DE MORRANO    Kollàda de Morràno 
Al naixement del barranc de Morrano, partió amb el terme de Torre de 
Cabdella. 2.631 m d’altitud. 

48  COLL DE MONTARDO    Kollàda de Montàrdo 
En el camí de Caldes de Boí a Arties, partió d’aigües entre la Ribera de 
Tor i l’Aran. A 2.500 m d’alçària. 

49  COLLADA DE PUIFALCON    Kollàda de Puifalkón 
Més amunt dels Pedrenyos a la Serra del Pinar de Boí. 

50  COLLADA DE SENET    Kollàda de Senét 
En el camí de Caldes de Boí a Senet. De Caldes a la Collada es compten 
tres hores de forta pujada. En el camí, a través de bosc fins el Pla de la Ca-
bana, són dignes d’admirar el Saltant de Llubriqueto, l’esmentat Pla de la 
Cabana, el saltant dels Gémenes, d’uns 100 metres aprox. i la muntanya 
vermella del Pic del Ferro. 

51  COLL DE SETZONS    Kòll Setzóns11

En el camí de Boí a Erill.

10  Joan Coromines anota: “Nom desconegut en el país. Seria, si de cas: Fener 
Roi”.

11  Joan Coromines encercla aquest nom i hi posa un interrogant.



29

Els Tucs12

52  TUC CENTRAL13    Túk Sentràl 
Tuc Central, de Tumeneja. Prop del Tuc Nord a 2.781 m d’alçària.

53  TUC DE COLOMERS    Túk de Kolomés
Marcat Colomés al mapa de l’Institut i guia del Pallars. És el pic gegant del 
Circ de Colomers amb els seus 2.932 m d’alçària. Pedró dels quatre ter-
mes d’Arties, Tredòs, Espot i Barruera. Divisòria d’aigües de l’Atlàntic i 
la Mediterrània.

54  TUC DE COMAMARXA    Túk de Kómamàrtxa 
Sobre les cometes de Casesnoves a 2.557 m. Correspon al nom indicat com 
la Pala en el mapa de l’Institut. A la Serra de Sant Martí i Llacs. No Sant 
Martí Llacs ni Martí Llach com assenyala el mapa de l’Institut.

55  TUC DE CONTRAIX    Túk de Kontràix
Al cap de la Collada de Contraix, entre les Riberes de Sant Nicolau i Cu-
lieto.

56  TUC DE LES CORTICELLES    Túk des Kurtisélles 
Altitud 2.673 m. Domina una extensa comarca de llacs entre els quals po-
dem citar els de Dellui, Corticelles i Amitges. El mapa de l’Institut marca 
17 estanys en aquesta zona, el de la guia del Pallars altres tants. En realitat 
el seu nombre és de 32.

57  TUC DE LA COSTA    Túk de la Kòsta 
A la dreta del Noguera de Tor. 2.165 m d’altitud. En un dels serrats despre-
sos del Pic d’Erill.

58  TUC DE LES COSTES    Túk de les Kòstes 
A la Serra de Sant Martí. 2.718 m d’alçària.

12  Joan Coromines anota en referència al nom tuc: “Mot desusat en el país o molt 
poc usat. És aranès. A Boí només he sentit, algun cop, lo Tuc d’Erill, però el nom an-
tic d’aquest és l’Agut d’Erill, que encara és el més viu”.

I ratlla els Túk de la transcripció i indica, de manera general: “Diuen Pic o Pui”.
13  Joan Coromines anota: “Nom dels forasters”.
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59  TUC DE LA MINA    Túk de la Mína 
2.770 m d’alçària. Pertany ja a la Ribera de Flamisell. Prop dels Castells 
o Tossal de Rus. El mapa de l’Institut Geogràfic està molt deformat en 
aquesta regió.

60  TUC DEL MONT    Túk del Món 
Altitud 2.520 metres. Serrat desprès del cim d’Obacs, a la dreta del Tor, 
sobre les canals de la Muntanyeta i la Comamiana. El mapa de l’Institut 
el marca com a Muntanyeta.

61  TUC NORD DE TUMENEJA    Túk Nòr de Tumenéja
A la serra partió d’aigües de la Ribera de Valarties i Tor. Altitud 2.696 m. 

62  TUC DEL PORT DE CALDES    Túk del Pòrt de Kàldes
Es troba a migdia del Port de la Ribereta, a la partió d’aigües de la comar-
ca de Travessani amb l’Aran.

63  TUC DE QUERANS    Túk de Keràns14 
És el pic de Muntanyó de Llacs que indica la guia del Pallars. Ací comença 
la Serra de Llacs, partió d’aigües de la Ribera de Sant Nicolau i el riu de 
Sant Martí. Altitud 2.789 m.

El nom Querans està molt estès per les comarques del Pallars i Ri-
bagorça. En Josep Bertran, de Montesquiu (Conca de Tremp), ens diu: 

“Queran, saltador, penya d’on salta l’aigua. Canal en un penya-segat per 
on salta l’aigua”. Josep Monçó, d’Orcau, diu que queran és una canal més 
fonda que un torrent per la qual passa l’aigua. Els dos informadors són 
unànims en afirmar que si no hi salta o passa l’aigua ja no és un queran. 
Es redueix aleshores a un simple torrent o canal. 

Les agulles, els bonys 

64  AGULLES DE DELLUI    Agúllez de Dellúi
El mapa de l’Institut Geogràfic és bastant erroni en la representació del 
terreny d’aquesta contrada. Els estanys i torrents que s’assenyalen no cor-
responen a la realitat. Igualment el mapa de la guia del Pallars no aclara la 

14  Joan Coromines anota: “Karáns és com he sentit jo allà”.
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situació real i relativa dels mateixos. Les agulles de Dellui, a l’esquerra de 
la Ribera de Sant Nicolau, dominen vuit petits estanys, els de Corticelles, 
que cap dels mapes esmentats indiquen.

65  AGULLES DE TRAVESSANI    Agúllez de Trabesàni
A l’entrada de la comarca de Culieto en zona boscada, pujant de l’Es-
tany Negre de Caldes, a l’esquerra del camí de Boí a Tredòs pel Port de 
Colomers. El mapa de l’Institut Geogràfic marca Tramesane. En Josep 
Llebot d’Erill diu que el nom veritable és Travessani,15 cosa que per altra 
part no hem pogut confirmar doncs tothom16 el coneix pel de Travessany.  
L’antiga cabanera de l’Aran pel Port de Colomers passa prop d’aquest 
indret.

66  BONY D’AIGÜISSI    Bóny daiguísi17

A 2.870 m d’alçària. Domina la comarca lacustre de Comalesbienes i de 
Sarradé.

67  BONY BLANC    Bóny Blànk
També anomenat Llebreta en el mapa de la guia del Pallars, segurament 
per ésser el pic que domina l’Estany de Llebreta, a l’esquerra de la Ribera 
de Sant Nicolau. Als seus peus besant les vores del llac s’estén un magní-
fic bosc de bedolls, únic18 a la comarca.

68  BONY DE LA CARMEN    Bóny de la Kàrmen19 
Sobre el Pla de la Cabana a la dreta del camí que des d’aquest punt va als 
Estanys Gémenes i Besiberri.

15  Joan Coromines anota: “Únic usat en el país”.
16  Joan Coromines ratlla tothom i anota: “Ningú del país! Són els forasters”.
17  Joan Coromines anota: “Evidentment no ha sentit aquest nom i el treu ell o el 

seu informador d’una font escrita, llegint-la malament”.
18  Joan Coromines anota: “Voldrà dir d’importància única. Hi ha bedolls a mol-

tes bandes de la vall, encara que potser no formen un gran bosc”.
19  Joan Coromines anota: “D’altres diuen la Carma”.
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69  BONY DEL GRALLER    Bóny del Grallé20 
2.633 m d’altitud. Entre el barranc de Mussoles i el de Muntanyó, els quals 
al ajuntar-se formen el barranc de Llacs que desguassa prop del Planell 
del Sant Esperit, Ribera de Sant Nicolau. És la regina de les muntanyes 
del Parc Nacional d’Aigüestortes. 

70  BONY NEGRE    Bóny Négre
Per damunt del Bony Blanc de Llebreta.

71  BONY DE L’ORRI    Bóny de lòrri
En un dels estreps rocosos del Comaloforno a la dreta de la Ribera de 
Caldes o Tor.

Les puntes, els castells de roques, les roques 

72  PUNTA ALTA    Puntàlta
Forma part del cercle de l’Infern, contrada de Culieto; altitud 3.014 m. És 
després del Comaloforno el pic més alt de les Valls de Boí i un dels més 
alts de Catalunya.

73  PUNTA HARLÉ    Puntarlé21 
El cim més alt i meridional de la Serra de Tumeneja, a la divisòria d’aigües 
del Tor i el Ribagorçana. 2.886 m d’altitud. Nom donat l’any 1920 en honor 
del seu primer escalador, André Harlé, el qual arribà per primera vegada 
al cim el 8 d’agost del 1912.

74  CASTELL DE MORÓ    Kastéll de Moró
Tossal de 2.664 metres d’altitud a l’esquerra del riu de Sant Martí prop de 
les seves fonts. Serà el Muro que marca un xic més avall el mapa de l’Ins-
titut Geogràfic?

75  CASTELLS DE RUS    Kastéllz de Rús
2.783 m d’altitud. Sobre el Port de Rus, camí de Boí i Taüll a Cabdella.

20  Joan Coromines ratlla la i de Graié i la substitueix per ll i anota: “Ningú no 
pronuncia i per ll en aquesta comarca”.

21  Joan Coromines anota: “Desusat en el país”.
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76  LA ROCA    la Ròka
Al poble de Boí. Antigament s’hi assentava el castell. Als seus peus s’agru-
pen les cases del poble.

77  ROCA BLANCA    Ròka Blànka
De la Serra de Sant Martí, sobre el Tossal de Torrosso.

78  ROCA DE L’ESPADA    Ròka de lespàda de Dúrro
Estrep rocós del Cap del Pinar de Boí que creua el camí de Boí a Durro, 
quan hom es troba a la vista d’aquest darrer poble.

79  ROCA PISANITA     Ròka Pizaníta22

Estrep rocós del Cap dels obacs de Taüll, en el camí de Boí a Durro, sor-
tint de la primera localitat poc després de travessar el riu de Sant Martí. 

80  ROCA ROIA    Ròka Ròia
Un dels cims de la carena de la Serra de Sant Martí, sobre Taüll.

Els pics 

81  PIC D’AVELLANERS    Pík dabellanés23 
Punta sobre l’Estany Gelat, a la Serra del Montardo de Caldes.

82  PIC BLANC    Pík Blànk24

Un dels cims que formen la cresteria del Circ de Colomers. Altitud 2.876 
m. El seu nom ve de les petites congestes de neu o geleres que el coronen.

83  PIC DE COMAMIANA (de Comaminyana)    Pík de Kómamiàna25 
Altitud 2.620 m. Pic bessó del cim dels Obacs, a la Serra Pedregana, sobre 
la muntanya de Barruera i el Clot de Comamiana.

22  Joan Coromines encercla aquest nom i hi escriu dos interrogants.
23  Joan Coromines anota: “No és popular. Crec que és el Pic d’Abellers”.
24  Joan Coromines anota: “No és popular”.
25  Joan Coromines anota: “Jo només he sentit -minyana. Possible (?) que d’altres 

diguin -miana”.
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84  PIC DE COMALESBIENES    Pík de Kómalezbiénes
2.997 m d’altitud. Coma les Bienes, al mapa de l’Institut Geogràfic. A l’es-
querra de la Ribera de Tor, dominant l’Estany de Cavallers o de Caldes.

85  PIC DE DALT    Pík de Dàl
2.802 m d’altitud. Serra de Llacs.

86  PIC DE DELLUI    Pík de Dellúi
Al naixement de les canals de Morrano i Dellui, a 2.803 m d’altitud.

87  PIC D’ERILL    Pík deríll
Està situat a la serra que té per origen el cim dels Obacs i va a morir al riu 
Tor sobre el poble de Barruera. Altitud 2.510 m. Anant d’Erill a Senet ens 
queda a la dreta de la Collada de Basco.

88  PIC DEL FERRO    Pík del Fèrro
Muntanya vermella a l’esquerra de la Collada de Senet, anant de Caldes 
a Senet. Altitud 2.575 m. Sobre el Pla de la Cabana.

89  PIC FORCAT    Pík Forkàt
Anant d’Erill a Senet ens queda a l’esquerra de la Collada Gelada.

90  PIC DE MARIOLO    Pík de Mariòlo
Altitud 2.857 m, sobre l’Estany de Dalt. A la partió d’aigües de la Ribera 
de Sant Nicolau i Cabdella.

91  PIC MUNYIDOR    Pík Munyidó
A la Serra de Senet o Pedregana. Un xic més a migjorn que el Pic del Fer-
ro del qual està separat per la Colladeta de Fenarrui. 

92  PIC DE LES MUSSOLES    Pík dez Musòles
2.876 m d’altitud. És el cim marcat Cogomella al mapa de la guia del Pallars 
i del Peso en el mapa de l’Institut Geogràfic. A la Serra de Llacs.



35

93  PIC DEL PESSÓ    Pík del Pesó 
2.894 m d’altitud. Sobre l’Estany del Pessó, a la Ribera de Sant Martí. Una 
extensa gelera s’estén pel seu faldar septentrional. S’hi puja fàcilment vo-
rejant la gelera des de l’Estany del Pessó en hora i quart.

94  PIC DE SARRADÉ    Pík de Sarradé
Altitud 2.941 m. Marcat Sarradé en el mapa de l’Institut. Entre les contra-
des de Culieto i Contraix.

Els caps de serra, els puigs 

95  CAP DE COPIELLO    Kàp de Kopiéllo 
A la dreta de la valleta de Sarradé, damunt l’Estany de Llebreta.

96  CAP DE CREUETES    Kàp de Kreuètes 
Sobre l’aiguabarreig del Tor i el Sant Nicolau i carretera de Caldes a Espot.

97  CAP DE GINEBRELL    Kàp de Txinebréll 
És el cim assenyalat en el mapa de l’Institut com a Cap de Pales. Altitud 
2.637 m. Una petita colladeta el separa del Tossal de Puifalcon.

98  CAP DE LLADRES    Kàp de Llàdres 
Serrat paraŀlel al Serrat de la Pala, dalt de la Serra de St. Martí.

99  CAP DELS OBACS DE TAÜLL    Kàp delzaubàkz de Taúll 
Correspon a l’indret assenyalat Muro, en el mapa de l’Institut, nom des-
conegut a la comarca. 2.083 m d’alçària. A l’esquerra del riu de Sant Martí.

100 CAP DE LA PALA DE TAÜLL    Kàp de la Pàla de Taúll 
2.252 m d’altitud, a la Serra de Sant Martí. El camí de Taüll al Sant Esperit 
passa prop del cim, per l’Obaga de Sant Nicolau.

101 CAP DE PALES DEL PLANELL GRAN    Kàp de Pàlez del Planéll 
 Gràn 

A l’esquerra del riu de Sarradé separant aquesta valleta de la de Sant Ni-
colau. 2.745 m d’alçària.
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102 CAP DEL PINAR DE BOÍ    Kàp del Pinà de Buí 
Cap de l’extens bosc de pins situat a l’esquerra del riu de Sant Martí. 

103 CAP DE PLETA MALA    Kàp de Pléta Màla 
Sobre els Feixants del Sant Esperit a la Ribera del Sant Nicolau. Alt. 
2.680 m.

103a  PUIALTEIX    Puialtéx 
A la dreta del riu de Sarradé al naixement del petit barranc del seu nom.

104 PUIG CASTRO    Puikàstro 
Petit turó sota el Serrat del Campo, a l’esquerra del Tor, sobre Caldes de 
Boí.

105 PUIFALCON    Puifalkón
A la partió sud-oriental de la comarca. Contrada abundosa en bones pas-
tures. Muntanyes de formes suaus.

106 PUIGGALÍ    Puigalí
Al Solà de Boí. Actualment hi ha instaŀlats uns barracons de l’ENHER 
pels obrers que treballen en la construcció de la central de Caldes o de 
la Farga.

Els tossals, els serrats 

107 TOSSAL DE PUIFALCON    Tosàl de Puifalkón
A la divisòria d’aigües del Flamisell i trencada de terme amb Torre de 
Cabdella.

108 TOSSAL DELS TORROSSOS    Tosàl des Torrósos
Serrat que baixa de la Serra de Sant Martí sobre Taüll, entre els barrancs 
de Remediano i Torrosso.

109 SERRAT COLOMER    Serràt Kolomé
Al Solà de Boí, sobre la Farga.
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110 SERRAT DE FONT PODRIDA    Serràt de Fòn Podrída
Baixa de Roca Roja i Cap de la Pala de Taüll, a la Serra de St. Martí i fa 
cap a la Riba.

111  SERRAT GROS    Serràt Gròs
Un dels serrats despresos del Solà de Boí a la dreta de la Ribera de St. Ni-
colau, prop de Puiggalí.

112 SERRAT DEL MIG    Serràt del Mítj
Prop de l’anterior. 

113 SERRAT DE L’HORTÓ    Serràt de lortó
Al solà de Boí a l’indret on la carretera de Llebreta creua el riu de Sant 
Nicolau.

114 SERRAT DE LA PALA    Serràt de la Pàla
Al cim de la Serra de Sant Martí.

115  SERRAT DE PUIG CASTRO    Serràt de Puikástro
Al bosc Negre de Caldes, sobre la Molina.

116 SERRAT DE LES REGADES    Serràt de lez Regàdes
Sota els Pedrenyos, a l’esquerra del riu de Sant Martí.

117 LA SERRA    la Sèrra
Nom general de la Serra del Pinar de Boí.

118 SERRADOR    Serradó
En el mateix indret de Cap de Lladres, a la Serra de Taüll.

119 SERRAT XIC    Serràt Txík
Sota Loriet, prop dels serrats Gros i del Mig. Dreta de la Ribera de St. Ni-
colau.
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Les comes, les pales 

120 COMALESPADA    Kómalespàda
La guia del Pallars ens parla de Cómolos Espada i el mapa de l’Institut 
posa Coma la Espá. A la dreta del camí que porta a Colomers sobre l’Es-
tany Negre de Caldes.

121 COMALTES    Komàltes
Grup de cims i crestes coronant el bosc Negre de Boí, a l’esquerra de la Vall. 
El mapa de l’Institut marca Bosch Negre i el de la guia del Pallars Còmolos 
Pales. És molt possible que aquest darrer nom es doni a la part més alta de 
la canal de Comalesbienes on es troba el cim de la Pala Alta de Sarradé.

122 COMA BESURBS    Kóma Besúrps
Al bosc de l’Obaga de Caldes, sota la Muntanyeta i Serrat Colomer.

123 COMELLASSES    Komellàses
A la dreta del riu de Taüll, sota la capella de Sant Quirc.

124 COMES ROIES DE CARDET    Kómez Ròiez de Kardét
Serrat vermellós de la Serra de Cardet. Bosc.

125 COMETES DE CASESNOVES    Komètez de Kazeznòbes
A la serra que fa partió d’aigües del riu de St. Martí i Ribera de St. Nicolau. 
Sota el Bony Blanc de Llebreta.

126 COMETES DE QUESTIÓ    Komètez de Kostió
Bosc. A l’esquerra del barranc de Llacs.

127 PALA ALTA    Pàla Àlta
En un dels contraforts del Besiberri, sobre els Gémenes i els boscos de la 
Solana de Caldes. 2.965 m.

128 PALA ALTA    Pàla Àlta
A la Serra de Tumeneja, sota la punta Harlé i dominant la contrada del riu 
Malo. A la dreta del Tor.
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129 PALA ALTA DE SARRADÉ    Pàla Àlta de Sarradé
Entre el riu de Sarradé i Comalesbienes. 2.982 m d’alçària. Marcat Còmo-
los Altes a la guia del Pallars i Punta Alta al mapa de l’Institut.

130 PALES DE CUBIESO    Pàlez de Kubiéso
Altitud 2.782 m. Divisòria d’aigües de la Vall de Sant Nicolau i la Ribera 
de Flamisell. Domina la zona lacustre de Dellui, Cubieso i Estany Tort.

131  LA PALA DE L’EMPRIU    la Pàla de lempríu
Petit bosquet de pins dalt de la Sª de St. Martí a llevant de Roca Roja, so-
bre Torresplanes.

132 PALA DE MORRANO    Pàla de Morràno
A l’esquerra de la vall de Sant Nicolau, damunt el Pla de la Molina. Alti-
tud 2.551 m.

133 PALES D’ESTANY LLONG    Pàlez destàny Llónk
A la dreta i sobre l’Estany Llong al naixement de la vall de Sant Nicolau. 

134 PALES DEL PLANELL GRAN    Pàlez del Planéll Gràn
Sobre l’Estany de Sarradé, a l’esquerra del riu d’aquest nom.

Els feixants, els obacs 

135 FEIXANTS DE RIU MALO    Fexànz de Ríu Màlo
A la dreta de la Ribera de Tor. A l’esquerra del riu Malo. Indret boscat sota 
Punta Harlé i Pala Alta.

136 FEIXANTS DEL SANT ESPERIT    Fexànz del Sàntesprít
Feixants de roca a la dreta de la Vall de Sant Nicolau, damunt del Planell 
i Capella del Sant Esperit. Parc Nacional d’Aigüestortes.

137 FEIXANTS DE SANT NICOLAU    Fexànz de Sàmmikolàu
A la dreta i sobre l’Estany de Llebreta.

138 OBAC DE TAÜLL    Obàk de Taúll
Partida de terres de conreu sota el Cap dels Obacs de Taüll.
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139 OBACS    Aubàks
A la partió d’aigües del Noguera Ribagorçana i Noguera de Tor. Altitud 
2.630 m. Sobre la muntanya de Barruera.

140 OBAGA DE LA FONT DE L’AIGÜERA    Aubàga de la Fòn de  
 laiguéra

Obaga del poble d’Erill en el camí de Senet.

141 OBAGA D’ESTANY LLONG     Aubàga destàny Llónk
Bosc de pi negre i avets a l’esquerra d’Estany Llong. És bastant extensa.

142 OBAGA DE LA FONT DEL LLOP    Aubàga de la Fòn del Llóp
Obaga del poble d’Erill, en el camí de Senet.

143 OBAGA DEL PINAR    Aubàga del Pinà
Sobre Basco a l’esquerra del camí de Senet.

144 OBAGA DE RIBES    Aubàga de Ríbes
Obaga del poble d’Erill, en el camí de Senet.

145 L’OBAGA DEL TON     laubàga del Tòn 
Sobre el barranc de la Comamarxa.

Les solanes, les prades26 

146 EL SOLÀ    lo Solà
A llevant de Cap de Lladres a la Serra de Taüll.

147 SOLÀ DE BOÍ    Solà de Boí
A la dreta de la vall de Sant Nicolau, sobre Puiggalí.

148 EL SOLÀ XIC    lo Solà Txík
A la Serra de Sant Martí, sota el Serrat de la Pala de Taüll.

26  Joan Coromines anota en referència als topònims 146-151, 152 i 154: “Això no 
són noms propis”.
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149 LA SOLANA    la Solàna
Solana sobre el poble de Taüll. Abundoses i bones pastures.

150 SOLANA DE DURRO    Solàna de Dúrro
Solana extensa del terme de Durro que s’estén des de prop del Port d’Erta 
fins el crestall de la Roca de l’Espasa de Durro.

151  SOLANA DEL PINAR    Solàna del Pinà
Sobre el planell de Basco, a la dreta del camí de Senet.

152 ELS FENERS DE L’OBAC    els Fenéz de laubàk 
Sota els Pedrenyos i Serrat de les Regades, a l’esquerra del riu de Sant 
Martí. Hi passa molt a la vora el camí de Taüll als Ports d’Erta i Llevata.

153 PRATS D’AIGUADASSI    Pràtz dàiguadási 
D’aigua-das segons el mapa de la guia del Pallars. A la vall de Sant Nico-
lau, camí de Boí a Espot passat el Pla de la Molina i poc abans de comen-
çar la pujada a Estany Llong. Abans existia una petita centraleta elèctrica, 
avui en ruïnes.

154 PRAT DEL PONT    Pràt del Pòn 
Prats junt al Pont de Boí. Camí de Boí a Durro. 

Les planes 

155 PLA DE LA CABANA    Plà de la Kabàna
Petita plana amb bosc i pastures sota el Pic del Ferro, en el camí de Caldes 
a Senet. És punt de partida a les ascensions al Besiberri i Estanys Gémenes. 

156 PLA DE LA MOLINA    Plà de la Molína
A la Ribera de Sant Nicolau camí de l’Estany Llong i Portarró d’Espot.

157 PLANA MELIGÀ    Plàna Meligà
Planell herbós en el camí d’Erill a Senet, poc abans d’arribar a la Colla-
da Gelada.
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158 PLANA MITXEL    Plàna Mitxèl 
Tocant al camí de Boí a Durro.

159 PLANA NUQUIL    Plàna Nukíl27 
A la Serra del Pinar de Boí.

160 PLANA VIDAL    Plàna Bidàl
Petita plana que es troba junt a la carretera de Caldes al sortir de la Farga 
i endinsar-se a la vall del Tor. En un revolt de la carretera.

161 PLANELL DEL SANT ESPERIT Planéll del Santesprít
Prop del saltant del mateix nom. Passat aquest en direcció a l’Estany Llong.

162 EL PLANO    el Plàno
Planell conreat en el camí de Boí a Cabdella, prop de Taüll i de la Cape-
lla de Sant Quirc.

163 EL PLANO    el Plàno
Plana conreada, destinada principalment a l’obtenció de farratges, situa-
da a mig camí entre Barruera i Erill la Vall.

164 PLANOS    Plànos
Nom que es dona a la Plana de Barruera, a l’esquerra del Tor, sota el camí 
de Boí. Prades artificials.

165 ELS PLANOS    els Plànos 
Pla conreat junt a la Capella de Sant Quirc, a Taüll. 

Els boscos 

166 BOSC DE LLACS    Bòsk de Llàks
A l’esquerra del Sant Esperit. Avets i pi negre, algun bedoll. Forma part 
de l’Obaga de Sant Nicolau, que s’estén des de la Pleta del Pago fins a l’Es-
tany Llong.

27  Joan Coromines anota: “He sentit Luquil”.
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167 BOSC NEGRE    Bòsk Négre
És el bosc de Boí d’uns 6 qms quadrats d’extensió. Hi dominen els avets i 
pins negres, per més que hi ha nombrosos faigs, bedolls i d’altres espècies 
forestals menys representades. A l’esquerra del Tor. Comença a la Vall de 
Sant Nicolau i acaba al barranc de Comalesbienes o Benes encara que en 
forma no continua s’allarga fins la comarca de Culieto, Ribera d’Estany 
Negre de Caldes amunt.

168 CALVERA    Kalbéra
Tros de bosc sota el Faro, al Solà de Barruera, ribera dreta del Tor.

169 CANALS    Kanàls
Bosc del terme de Cardet, a la dreta del Tor.

169a EL FARO    lo Fàro
Cap del bosc del seu nom a 2.061 m d’alçària. S’estén des de la Collada de 
Basco fins a tocar al poble de Barruera.

170 EL PINAR    el Pinà
Bosc de pins del poble d’Erill, sota la Collada de Basco i el Faro.

171 PINAR DE BOÍ    Pinà de Boí
A l’esquerra del riu de Sant Martí a la serralada que fa partió de terme amb 
Durro i d’aigües entre el riu de Sant Martí i el de les Feixes.

172 PINAR DE DURRO    Pinà de Dúrro
Extensa pineda de la muntanya de Durro, a l’esquerra del riu de les Fei-
xes i riu Tor.

173 LES SELVES    lesèlbes
On desguassa el B. de les Cruïlles, a la riba esquerra del riu de Taüll.

174 SOLANA DELS MARROS    Solàna dez Màrros 
Bosc a la dreta del barranc de Pessó, al naixement del riu de Sant Martí.
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Els fragments de muntanyes 

1a sèrie 

175 L’AGUT    laút 
Marcat Laut en el mapa de l’Institut Geogràfic. A la dreta del Tor, prop 
del Pic d’Erill.28 El mapa de la guia del Pallars el marca com a Pic d’Erill.

176 BESIBERRI SUD    Bisibèrri Súd 
3.030 m d’altitud. El rei dels cims de les Valls de Boí dominant amb la seva 
alçària bona part d’aquestes.

177 EL CASTELLET    el Kastellèt 
Tros de Bosc en el mateix indret de Mosquera.

178 CELESTÍ PASSET (Pic)    Selestí Pasèt29 
El seu nom prové del primer home que hi va pujar, el guia Celestí Passet, 
l’any 1906.

178a  [Sense nom a la llista]
Pic de Leqeutre. Descobert l’any 1906 a la primera ascensió al Comalofor-
no per Bazillas i Celestí Passet.

179 COMALOFORNO    Kómolofórno 
Cim bessó del Besiberri Sud a 3.032 m d’alçària. Gourdon va ésser el pri-
mer escalador d’aquest pic l’any 1900.

180 COMALESTORRES    Kómalestórres 
Un dels estreps rocosos que es desprenen del Besiberri Sud sobre l’Estany 
de Caldes o de Cavallers. De molt difícil accés, terreny trencadíssim i ro-
cós, geleres i tarteres.

28  Joan Coromines anota: “És el Pic d’Erill”.
29  Joan Coromines anota: “No és popular”.
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181 CREU DE COLOMERS    Kréu de Kolomés 
A la partió d’aigües de la Ribera de Rencules o Aiguamoix. Altitud 2.894 
metres. Domina l’extensa contrada de Culieto i Estany Negre de Caldes.

182 LORIET    Lorièt 
A la dreta de la Vall de Sant Nicolau. 2.440 m d’alçària. A la Serra de Co-
maltes.

183 MALLS D’ESTALLOBAGO    Màllz destallobàgo 
A la dreta del Tor sobre Rosselló.

184 EL MUNTANYÓ    el Muntanyó 
És el pic anomenat Tossal Blanc a la guia del Pallars. A la Serra de Sant 
Martí.

185 PA DE SUCRE    Pà de Súkre30

A la Serra de Tumeneja. Altitud 2.863 metres. 

186 PENYA D’ALBA    Pènya dàlba
En un dels estreps rocosos del Pic d’Erill, a la dreta del Tor sobre la pa-
lanca del Rosselló.

187 PESSÓ PETIT    Pesó Petít 
A 2.789 m d’altitud. És el pic anomenat del Peso, vèrtex de triangulació del 
mapa de l’Institut. Sobre l’Estany del Pessó.

188 PUNTA SENYALADA    Púnta Senyalàda 
A la Serra del Montardo de Caldes a continuació de Serra Pedregana. Alti-
tud 2.951,56 metres. Vèrtex de triangulació de primer ordre, marcat com a 
Bizberri en el mapa de l’Institut. Domina la comarca dels Gémenes i dels 
Estanys Roigs. Va ésser instaŀlat per Schrader l’any 1878. Primera ascensió.

30  Joan Coromines anota: “Crec que és nom inventat pels forasters”.
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Els fragments de muntanyes 

2a sèrie 

189 BASCO    Bàsko
Replà a la muntanya d’Erill abundant en bones pastures. Hi passa el camí 
d’Erill a Senet. S’hi troben unes bordes d’habitació temporera.

190 BASSES    Bàses
Nom d’un bocí del bosc de la solana de Caldes de Boí, entre el barranc de 
la Muntanyeta i el riu de la Sallent.

191 CANALS DE L’ESTRAC    Kanàlz de lestràk
Es desprenen del Cap de Pleta Mala i fan cap al riu de Sarradé.

192 EL CANTÓ    el Kantó
Petit turó a la dreta del Tor, a uns tres qms. de Cavallers. La carretera de 
Caldes a la residència de Cavallers el contorna.

 193 CASANOVES31    Kazanòbes 
A dalt de la Serra de St. Martí a l’oest de Roca Blanca i Tossal de Torros-
so, sobre de Taüll.

194 CASESNOVES    Kazeznòbes
Bosc a la Serra de Sant Martí. Obaga de Sant Nicolau.

195 CERCLE DE L’INFERN    Sérkla de linfèrn32 
A la comarca de Culieto. El formen les crestes de Punta Alta i Comaltes.

196 EL COMPTADOR    El Kontadó
Bosc a l’Obaga de Sant Nicolau. Sobre el Pago de Boí.

31  Joan Coromines encercla les entrades 193 i 194 i anota: “Tot és el mateix, pro-
núncies diferents”.

32  Joan Coromines anota: “Nom inventat pels forasters”.
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197 CORTICELLES    Kortisélles
Entre els estanys del seu nom i la contrada d’Amitges, a l’esquerra de la 
vall de Sant Nicolau. Altitud 2.673 m.

198 LA CREMADA    la Kremàda
A l’esquerra d’Aigüestortes, com el nom ja indica existí en aquest indret 
ja fa molts anys un bosc d’avets i pins que el llamp cremà i dels quals en 
resten avui alguns esquelets retorts.

199 ESTAPIELLA    Estapiélla
Un dels contraforts del Besiberri, sobre els Gémenes i el Bosc de la Solana 
de Caldes. 2.510 m d’alçària.

200 MOSQUERA    Moskéra 
A la dreta del Tor, sota el Faro, entre Erill i Barruera. Bosc.

Els fragments de muntanyes 

3a sèrie 

201 MUNTANYA DE BARRUERA    Muntànya de Barruéra
És la comarca compresa entre Collada de Basco i Collada Gelada, a la 
dreta del camí d’Erill a Senet. Per damunt els cims dels Obacs, Comami-
ana i Pic d’Erill. 

202 MUNTANYETA    Muntanyéta
Tros de serrat a la Serra Pedregana, a la dreta del Tor, sobre el barranc de 
la Muntanyeta. Pastures d’estiu del poble d’Erill.

203 MULLERA MAJOR    Mulléra Maió
Mullera a l’indret dels Planos i Capella de Sant Quirc del terme de Taüll.

204 PALANQUILS DE SENET    Palankílz de Senèt
A la Serra Pedregana entre els cims dels Obacs i el Pic Munyidor.
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205 PALOMERA    Paloméra
A la dreta del Tor, sobre el camí de Caldes a Erill, poc abans d’arribar en 
aquest darrer poble.

206 RACÓ DE CONTRAIX    Rakó de Kontràix
A la contrada de Contraix, és un petit serrat desprès del Pic de Sarradé.

207 ROSSELLÓ    Roselló
Planell de la vora dreta del riu Tor. Hi passa el camí d’Erill a Caldes de Boí. 
Pastures i conreus de séguel i trumfes.

208 LA SECA    la Séka
Bosc de pins a la dreta del Tor, entre les canals de la Muntanyeta i el bar-
ranc de la Sallent.

209 TALLADA LLARGA    Tallàda Llàrga
Tros de l’antiga cabanera de la Vall d’Aran prop del Port de Colomers. És 
una tallada llarga de pendent bastant suau. D’ací li prové el nom.

210 TORRESPLANES    Tórresplànes
Colladeta a dalt de la Serra de Sant Martí, entre Roca Roja i Cap de lla-
dres.33

211 LES ROIES DE CARDET (Roques)    lez Ròiez de Kardét
A la dreta del Tor, sobre el poble de Cardet, partió d’aigües amb la No-
guera Ribagorçana. 

Les partides de terra 

212 ELS BAIERTIS    els Baièrtis
Partida de conreu en el camí de Boí a Taüll.

213 LA BAIXADA    la Baxàda
Nom que es dona a un bocí del camí de Boí a Barruera quan davalla cap 
els Planos.

33  Joan Coromines anota: “És Cabo Lladrés”.
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214 ELS BANCALETS    elz Bankalèts
Petites terrasses de conreu prop de la Font de Taüll, tocant al camí de Boí.

215 LES BASSES    lez Bàses
En el camí de la Farga a Caldes, sota la Ft. del Bosc de Caldes.

216 LES BOÏGUES    lez Buíges
Partida de conreu temporer en el camí de Boí a Durro.

217 LES CABANASSES les Kabanàses
En el camí de Cóll a Barruera.

218 EL CAMPO    el Kàmpo
2.250 m d’alçària. Turó que domina el Solà de Boí i el Bosc de Caldes.

219 CAPELLA DE SANT QUIRC    Kapélla de Sàm Kírk
Planell herbós en una clariana del bosc de Durro a l’esquerra del riu de 
les Feixes.

220 EL CASTELL    el Kastéll
Roca dominant el poble de Boí, on antigament estava bastit el castell.

221 CASTELLASSOS    Kastellàsos
En el camí de Cóll a Barruera.

222 ELS COMERS    els Komés / elzeskomés
Partida de conreu i pastures junt al camí de Boí a Erill, tocant a la palanca 
d’Erill. A la dreta del Tor.

223 ELS CRUIXALS D’AVALL    els Kruxàlz dabàll
Prats a l’esquerra del riu de Taüll sota els Toscassos.

224 L’ESTADELLA D’AVALL lestadiélla dabàll
Sota el Pinar, al naixement del barranc de les Cruïlles.

225 ELS TIMONS ROIGS    elzestimonrròis
Partida de terra prop del camí de Boí a Caldes.



50

226 LES FONTANELLES    els Fontanélles
Partida de conreu tocant al camí de Boí a Taüll.

227 LA FORANCA DE COLLS    la Furàka de Kòlls
Seguint riu de Sant Martí avall i passades les Selves es troben unes penyes 
per les que salta l’aigua, les quals reben aquest nom.

228 GARBOTÍ    Garbotí
En el camí d’Erill a Barruera tocant a aquest darrer poble.

229 ELS HORTALS    elzortàls
Passat el pont sobre el riu de Sant Martí, partida d’horta i prats.

230 HORTS DE LA BAIXADA    òrz de la Baxàda
En el camí de Boí a Barruera. A la baixada d’aquest camí cap els Planos.

231 HORTS DEL RIU    òrz del ríu
Anant de Boí a Durro i Barruera, partida d’horta que es troba entre els dos 
camins i que es rega amb l’aigua de la séquia de la Mola.

232 ELS LLANCEROS    elz Llanséros
Los Llaureros al mapa de l’Institut Geogràfic. En el camí de Boí a Caldes. 
A l’esquerra del Noguera de Tor poc abans d’arribar al barranc del Gaspar.

233 LA LLUBARÇANA    la Llubarsàna
A l’indret de Puifalcon. Prats.

234 LA MOLA    la Mòla
Partida de terra de conreu tocant a Boí el nom de la qual prové de l’antic 
Molí del poble.

235 LES MOLINES    lez Molínes
Tocant a la carretera que puja a Llebreta. A la dreta de la Vall de Sant Nicolau.

236 LA MOLINA    la Molína
Lloc de la ribera esquerra del Tor on antigament existia una molina sota 
el bosc Negre de Caldes i Puigcastró.



51

237 LA MOLINA    la Molína
Indret on antigament s’aixecava una molina, en el camí de la Farga a Cal-
des, poc després de passar Plana Vidal. 

238 ORQUERA    Orkéra
Tros de l’Obaga de Sant Nicolau, damunt del Planell de Llebreta. Bedolls.

239 EL PAGO    el Pàgo
És el nom d’una extensa contrada de l’Obaga de Sant Nicolau, entre la 
Farga i Llebreta. Boscos d’avets i pi negre, algun bedoll. Boïgues del Pago.

240 EL PAGO    el Pàgo
Tarterar en el camí de Durro a Boí, pel que passa la cabanera de la Vall 
d’Aran.

241 LA PART    la Pàr
Conreus en el camí de Boí a Barruera.

242 LES PEGUERES    les Pegéres
A la dreta del camí de Boí a Caldes, poc abans d’arribar a l’indret de la Far-
ga. Lloc on antigament s’hi feia pega per marcar el bestiar de llana.

243 ELS PEDRENYOS    els Pedrényos
Partida de terra junt al camí d’Erill a Barruera, tocant a les Tallades.

244 PICOLANOS    Pikolànos
Conreus vora el camí d’Erill, dins del terme de Barruera, tocant a la seva 
trencada.

245 LA PLANXANIA    la Plantxanía
Tros de conreu en el camí de Boí a Taüll.

246 LA RIBA    la Ríba
Bocí d’horta al capdamunt de la Planxania, prop del camí de Boí a Taüll.
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247 ELS RIBERALS DE LA MOLA    elz Riberàlz de la Mòla
Nom que es dona a la ribera esquerra del riu de Sant Martí o Taüll, com-
presa entre el barranc de Moró o Ginebrell i els Cruixals d’avall.

248 SANTA CECILIA    Sànta Sesília
Partida de conreu tocant a Barruera, a l’esquerra del Tor. 

249 LA SANTETA    la Santéta
Nom de la trencada del terme de Durro i Barruera, en el camí de Durro a 
Boí. Antigament vora al camí a la dreta es trobava una capelleta de camí.

250 LES SETZONS    lesetzóns
Al sortir de Boí anant a Erill.

251 SOBRECASTELL    Sobrekastéll
A l’esquerra del riu Tor, terme de Durro, sobre l’embassada de Cardet.

252 LA TALLADA    la Tallàda (també les Tallàdes)
En el camí d’Erill a Barruera, passat el barranc d’Erill.

253 LES TARTERES    les Tartéres
A l’esquerra del camí de Boí a Durro, camí del Pago, sota el Pinar de Boí i 
Roca Pisanita. També marcat com les Tarteres del Pago.

254 ELS TOSCASSOS    els Toscàsos
Terrerots sota Plana Nuquil, a la Serra del Pinar de Boí.

255 ELS VALLOS    elz Bàllos
Partida de conreu en el camí de Boí a Taüll tot just se surt d’aqueix pri-
mer poble.

256 ELS VEDATS    elz Bedàts
Camps tocant a Boí sortint d’aquest punt vers Caldes de Boí.

257 ELS VERNYANOS    elz Bernyànos
A la dreta dels Baiertes pujant de Boí a Taüll. 
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Els rius 

258 EL CERVÍ    el Serbí34 
Nom que es dona al riu de Sant Martí o de Taüll per quan al naixement 
del barranc de Ginebrell es troba l’important Pic Cerví, entre els passos 
d’Erta i Llevata.

259 EL FLUM DE TOR    el Flúm de Tòr35 
Nom donat també a la Noguera de Tor.

260 LA NOGUERA DE TOR    la Nogéra de Tòr
Nom que també es dona al Flum de Tor o al riu de Caldes.

261 EL RIU DE CALDES    el ríu de Kàldes
Amb el de Sant Nicolau els dos rius formadors de les altes Valls de Boí. 
La zona de llacs de Monges, Mangales, Tumeneja, Travessani, Negre i 
Culieto constitueix el seu origen. Les aigües d’aquests, les geleres de les 
alteroses serres de la capçalera, els boscos i darrerament l’embassada de 
Cavallers regulen completament el doll abundós del riu, la força erosiva 
del qual es manifesta en la pregona canal excavada entre Boí i Erill. Tota 
aquesta comarca sense l’existència del Balneari de Caldes, i ara amb les 
obres de l’ENHER, passaria possiblement desapercebuda a la gran cor-
rent turística actual àvida de paisatges i nous horitzons.

262 EL RIU DE SANT MARTÍ    el ríu de Sàmmartí
Riu de la Vall de Boí i Taüll que recull totes les aigües de les serres de Sant 
Martí i Llacs, Pessons, Rus, Llevata i Erta. Rep aquest nom a partir de les 
Fonts del seu nom.

263 EL RIU DE SANT NICOLAU    el ríu de Sàmmikolàu
S’origina a la comarca de Colomers, Serra de Crabes i Portarró d’Espot, 
terme d’Espot. Nombrosos llacs regulen amb llurs aportacions d’aigua 
el doll del riu, que és manté així àdhuc en els mesos de més calor. Les be-
lleses naturals que atresora la vall del seu nom, Estany Redó, Llong, Prats 

34  Joan Coromines anota: “No és viu”.
35  Joan Coromines anota: “No es diu. Nom medieval”.
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d’Aiguadassi, Aigüestortes, Dellui, comarca de Llacs, Sarradé, Llebreta i 
d’altres li han donat renom internacional i l’han fet acreedor del títol de 
Parc Nacional. Una carretera comarcal per la que poden només avui cir-
cular vehicles de característiques molt especials donarà segurament un 
moviment turístic molt intens a tota aquesta contrada, el qual ja té per al-
tra banda actualment fins Aigüestortes i Llebreta.

264 EL RIU DE TAÜLL    el ríu de Taúll
Nom que també se li dona al riu de Sant Martí. Tros entre Taüll i Boí. 

Les fonts 

265 FONT DE L’AIGÜERA    Fòn de laiguéra 
En el camí d’Erill a les bordes de Basco.

266 FONT DE L’AVELLANER    Fòn de labellané
Font d’aigua termal alcalina del balneari de Caldes.

267 FONT DELS BANYS    Fòn delz Bànys
Font d’aigua sulfurada sòdica les aigües de la qual brollen a uns 48ºC, al 
balneari de Caldes.

268 FONT DEL BOIX    Fòn del Bóx
Una de les renomenades fonts Fredes dels Banys de Caldes.

269 FONT DEL BOSC o de l’Obaga    Fòn del Bòsk o de laubàga
A l’obaga del balneari de Caldes. Font d’aigües sulfurado-càlciques-sulf-
hídriques que brollen a uns 25ºC.

270 FONT DEL BOSC    Fòn del Bòsk
D’aigües termals radioactives sulfuroses i alcalines a la Baga del Balneari.

271 FONT DEL BOU    Fòn del Bòu
Font dels Banys de Caldes de Boí. D’aigua termal bicarbonatada-sòdica, 
iodurada, lítica i fluorada. Brolla a uns 34ºC.
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272 FONT DEL CÀNEM     Fòn del Kànem
Altra font dels banys de Caldes. D’aigua termal radioactiva sulfurosa al-
calina.

273 FONT DELS CAPELLANS    Fòn dels Kapellàns
Una de les fonts fredes del balneari de Caldes. Es troba a l’esquerra del 
Tor prop de la passera dels Banys. Per la seva vora hi passa la cabanera de 
la Vall d’Aran.

274 FONT DE LA CASA    Fòn de la Kàza
Font d’aigua sulfatada-càlcica dels banys de Caldes de Boí. Les seves ai-
gües brollen a una temperatura aproximada de 35ºC.

275 FONT DE LA DUTXA    Fòn de la Dútxa
És la font de les dutxes d’aigua termal de Caldes. Les seves aigües brollen a 
uns 50ºC, és sulfurado-càlcica i molt indicades pels tractaments reumàtics. 

276 FONT D’ERILL    Fòn deríll
Prop del Cap del Poble, indret anomenat el Pati del Tarter, on comença el 
camí de Barruera i Senet.

277 FONT DE L’ESTUFA    Fòn de lestúfa
Aigües sulfurado-sòdiques pels tractaments reumàtics del balneari de 
Caldes. Brollen a una temperatura aproximada dels 56ºC i són per tant 
en aquest aspecte les de temperatura més elevada de totes les del Balneari.

278 FONT DEL LLOP    Fòn del Llóp
Molt a la vora hi passa el camí d’Erill a les Bordes de Basco i Senet. Sor-
tint d’Erill.

279 FONT DE LA MUNTANYA DEL FERRO    Fòn de la Muntànya 
  del Fèrro

Aigua freda, ferruginosa-sulfatada, que brolla a uns 8ºC als Banys de  
Caldes.

280 FONT PODRIDA    Fòn Podrída
En el serrat del seu nom sobre Taüll.
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281 FONT DE POMPEIO    Fòn de Pompèio
D’aigua termal radioactiva sulfurosa càlcica als Banys de Caldes.

282 FONT DE SANT JORDI    Fòn de Sàmjòrdi
Altra font dels Banys de Caldes, també d’aigua termal radioactiva sulfu-
rosa càlcica.

283 FONT DE SANT NICOLAU    Fòn de Sàmmikolàu
Font d’aigua ferruginosa als Banys de Caldes de Boí. Temperatura 9ºC.

284 FONT DE SANTA COLOMA    Fòn de Sànta Kolóma
Aigua ferruginosa, del conjunt de fonts dels Banys de Caldes. 

285 FONT DE SANTA LLÚCIA    Fòn de Sànta Llúsia
Font d’aigua termal radioactiva sulfurosa alcalina als Banys de Caldes.

286 FONTS DE SANT MARTÍ    Fòn de Sàmmartí
Fonts que es troben anant de Taüll a Cabdella al creuar el riu de Sant Mar-
tí. A partir d’aquest punt és quan el riu pren el nom de Sant Martí que con-
serva fins sota Taüll.

287 FONT DE LA TARTERA    Fòn de la Tartéra
D’aigua termal, 39ºC de temperatura, radioactives sulfuroses càlciques 
als Banys de Caldes.

288 FONT DE TAÜLL    Fòn de Taúll
Font que es troba poc abans d’arribar al poble de Taüll venint de Boí.

289 LES TERMES ROMANES    les Tèrmez Romànes
D’aigua termal clorurada-sòdica als Banys de Caldes.

290 FONT DE LA TOSCA    Fòn de la Tòska
Es troba sota els Pedrenyos a l’esquerra del riu de Sant Martí.

291 FONT DEL TREIO    Fòn del Tréio
Prop del poble de Boí en el camí d’aquest punt a Erill. 
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El riu de Sant Nicolau 

a) El riu

292 ESTANY LLONG    Estàny Llónk
A 1.996 m d’alçària a la contrada del Portarró d’Espot. En indret merave-
llós, boscos i prats. Punt de partida d’interessants excursions. Refugi de 
muntanya per excursionistes.

293 AIGUADASSI    Àiguadási
Meandres que el riu de Sant Nicolau forma al passar per la plana i prats 
d’Aiguadassi.

294 AIGÜESTORTES    Àiguestòrtes
La grandiositat dels seus paisatges, la meravella dels seus boscos i aigües 
han fet acreedora a aquesta comarca del títol de Parc Nacional. El seu 
nom s’origina en els nombrosos meandres que el riu de Sant Nicolau re-
corre al esmunyir-se peresosament i plàcida per un replà de la vall, cobert 
de prades i boscos.

295 TOLL DEL MAS    Tóll del Màs
Al saltant del Sant Esperit, poc abans d’arribar a Llebreta anant d’Espot 
a Boí.

296 ESTANY DE LLEBRETA    Estàny de Llebrèta
A la Ribera de Sant Nicolau. D’un qm aproximadament de llargada, en 
indret sumament agradable.

b) Afluents per la dreta

297 BARRANC DE CONTRAIX    Barràng de Kontràix
Té el seu naixement a l’Estany de Contraix i el seu desguàs prop de l’Es-
tany Llong.
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298 RIU DE SARRADÉ    Ríu de Sarradé
Té les seves fonts sota el Tuc de Contraix a uns 2.760 m d’altitud. El seu 
doll es manté gràcies a les aportacions de diverses geleres i petits estanys. 
Desguassa a Llebreta.

299 BARRANC DE PUIALTEIX    Barràng de Puialtéx
Petit barranquet que té el seu origen al Cap de Copiello a la dreta del riu 
de Sant Nicolau i fa cap a l’Estany de Llebreta.

300 BARRANC DE COPIELLO    Barràng de Kopiéllo
Del cap de Copiello on s’origina fa cap a Llebreta. Canal pregona i de curt 
recorregut.

301 BARRANC D’AIGÜISSI    Barràng daiguísi
Emissari de l’Estanyet d’Aigüisi porta les seves aigües al riu de St. Nicolau.

302 BARRANC D’ESTALLOS    Barràng destàllos
Deu el seu nom a les bordes d’Estallos prop de la vora dreta del Sant Ni-
colau. Baixa de Loriet a 2.440 m d’altitud. 

303 BARRANC DE FRONTINOVA    Barràng de Frontinòba
Una de les canals del Solà de Boí, sota el Campo, les quals fan camí cap 
el Sant Nicolau.

304 CANAL DELS FAIGS    Kanàl des Fàis
La canal dels Faigs baixa del bosc de faigs del Campo i Solà de Boí. Des-
guassa al St. Nicolau a l’indret de les Molines.

305 CANAL DE LA GRALLERA GROSSA    Kanàl de la Graiéra Gròsa
Baixa del Campo i Solà de Boí vers el Sant Nicolau.

306 BARRANC DE RIBES BLANQUES    Barràng de Ríbez Blànkes 
Sota el Solà de Boí.

307 ESTANY RODÓ    Estàny Redó
A la trencada del terme de Barruera i Espot sobre l’Estany Llong.
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308 ESTANY DE CONTRAIX    Estàny de Kontràix
A 2.590 m d’altitud sota el Coll del seu nom i Creu de Colomers. Les seves 
aigües fan cap a la Ribera de Sant Nicolau.

309 ESTANY GELAT    Estàny Txelàt
En el barranc de Sarradé sota el Tuc de Contraix.

310a ESTANY DE SARRADÉ D’AMUNT    Estàny de Sarradé damún
Petit estanyol les aigües del qual fan cap el riu i Estany de Sarradé.

310 ESTANY DE SARRADÉ Estàny de Sarradé
Al riu de Sarradé en indret boscat sota Pala Alta de Sarradé.

311 ESTANYET D’AIGÜISSI    Estanyèt daiguísi
Estanyet sota el bony d’Aigüissi a la comarca de Comalesbienes. 

c) Afluents per l’esquerra 

312 BARRANC DE PEIXERANI    Barràng de Pexeràni
Porta les aigües de les cometes d’Amitges a l’Estany Llong tot i travessant 
l’Obaga de l’Estany Llong.

313 BARRANC DE DELLUI    Barràng de Dellúi
La comarca de Dellui abundosa en petits estanys, n’hem comptat setze, 
està situada a la ribera esquerra del riu de Sant Nicolau. És regió molt in-
teressant i pintoresca abundosa en prats i amb alguna clapa de bosc. El 
barranc de Dellui recull les aigües d’aquesta regió i les porta al St. Nico-
lau, a l’indret d’Aiguadassi.

314 BARRANC DE MORRANO    Barràng de Morràno
Porta totes les aigües de la meravellosa regió de Morrano, abundosa en 
boscos i prats gemats a l’indret d’Aigüestortes.

315 BARRANC DE LLACS    Barràng de Llàks
Recull les aigües del Muntanyó i les Mussoles, portant-les al Planell del 
Sant Esperit, riu de Sant Nicolau.
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316 BARRANC DE LES MUSSOLES    Barràng dez Musòles
Porta les aigües del llac de Mussoles on s’origina. Després de travessar in-
drets d’indescriptible bellesa desguassa al barranc dels Llacs, que fa cap 
a Aigüestortes.

317 BARRANC DEL MUNTANYÓ    Barràng del Muntanyó
Baixa del Muntanyó i costes de la Serra de Llacs. Per això se l’anomena 
indegudament, barranc del Muntanyó de Llacs. Indegudament per quan 
el barranc de Llacs pren el nom a l’aiguabarreig del B. de Muntanyó amb 
el de les Mussoles.

318 BARRANC DE LES MOLINES    Barràng de lez Molínes
Baixa de la Serra de Sant Martí i fa cap a les Molines, a l’indret del Pago.

319 BARRANC DEL PAGO    Barràng del Pàgo
Barranquet que baixa de dalt de la Serra de Sant Martí el qual limita per 
llevant les boïgues del Pago, a la vall de Sant Nicolau.

320 BARRANC DE LES BOÏGUES    Barràng dez Buíges
A l’Obaga i boïgues del Pago sota la Pala de Taüll. 

321 ESTANY DE COMETES AMITGES    Estàny de Kométez Amít- 
 jes36 

Sobre l’Obaga de l’Estany Llong. Sota Pales de Cubiesso i el Tuc de les 
Corticelles.

322 ESTANY DE DELLUI    Estàny de Dellúi 
Sota el Pic de Dellui i Pales de Cubiesso.

323 ESTANY DE LA COLLADA    Estàny de la Kollàda
D’Aigüestortes un camí que s’enfila pel bosc de l’Obaga i fa cap a Morrano 
travessa aquesta serra i baixa a Dellui. En la collada per on travessa aquest 
camí la Serra de Morrano hi ha un petit estany. Porta el nom de la Collada.

36  Joan Coromines anota: “El que conec és Coma de Mitges”.
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324 ESTANY DE DALT    Estàny de Dàl
Sota el Pic de Mariolo a l’origen del B. de Morrano. Consteŀlació de sis 
llacs. El més enlairat pren el nom d’Estany de Dalt.

325 ESTANY DE LA RIBERA    Estàny de la Ribéra 
Sota la Collada de Morrano.

326 ESTANY DE LES MUSSOLES    Estàny dez Musòles 
Sota el Pic de Mussoles.

 El riu de Taüll 

327 ESTANY DEL PESSÓ    Estàny del Pesó
A la contrada dels Pessons i Serra de Llacs, al naixement del riu de Taüll.

328 BARRANC DEL COMPTE    Barràng del Kónte 
Nom que es dona al riu de Taüll entre el camí de les Mulleres i les Fonts 
de Sant Martí. 

a) Afluents per la dreta

329 BARRANC DEL PESSÓ    Barràng del Pesó
Afluent principal del riu de Taüll. És l’emissari de les aigües que recull 
l’Estany del Pessó sota la gelera del pic del seu nom.

330 BARRANC DE MOSQUEROLA    Barràng de Moskeròla
Es troba en el camí de Taüll i Cabdella poc després de travessar el bar-
ranc de les costes.

331 BARRANC DE QUERANS    Barràng de Keràns
Té les seves fonts a la Serra de Llacs. Porta les seves aigües al B. del Comp-
te o riu de Taüll.

332 BARRANC DE LES COSTES    Barràng des Kòstes
Porta el nom del tuc de les costes on s’origina.
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333 BARRANC DE PORNIELLO    Barràng de Porniéllo 
S’origina al Tuc de Comamarxa, Serra de Sant Martí, baixa cap els Planos 
i Capella de Sant Quirc.

334 BARRANC DE COMAMARXA    Barràng de Kómamàrtxa
Baixa del Tuc de Comamarxa. Porta les seves aigües al barranc de Mulle-
res i Mullera Espona.

335 BARRANC DE MULLERES    Barràng de Muiéres
Nom que es dona també al barranc de Mullera Espona.

336 BARRANC DE MULLERA ESPONA    Barràng de Mulléra Es- 
 pòna

Tocant a Taüll. Recull les aigües dels barrancs de Torrosso i Comamarxa 
i les porta al riu de Sant Martí.

337 BARRANC DE TORROSSO    Barràng de Torróso
Un dels barranquets que baixen de la Serra de Sant Martí sobre Taüll.

338 BARRANC REMEDIANO    Barràng Remediàno 
Divideix el poble de Taüll en dos ravals, Santa Maria i el Barri. Baixa de 
Casesnoves a la Serra de Sant Martí.

339 BARRANC DE LA RIBA    Barràng de la Ríba
Nom que es dona a un bocí del B. de Serrador tocant a Taüll, el qual a la 
vegada dona nom a una partida de terres: la Riba.

340 BARRANC DEL SOLÀ    Barràng del Solà
Barranquet del Solà de Taüll. Rep també els noms de B. de la Riba i de 
Serrador.

341 BARRANC DE SERRADOR    Barràng de Serradó
Té les seves fonts sota la Pala de Taüll. Les seves aigües s’aboquen al riu 
de St. Martí tocant a Boí.
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342 BARRANC DE COLOMINA    Barràng de Kolomína 
Baixa de dalt de la Pala de Taüll a fer cap al B. de Serrador prop del poble 
de Boí. 

b) Afluents per l’esquerra 

343 BARRANC DE MORÓ    Barràng de Moró
Petit afluent del riu de Taüll que baixa de Puifalcon i Castell de Moró.

344 BARRANC DE GINEBRELL    Barràng de Txinebréll
Un dels brancals de més longitud del riu de Sant Martí. S’origina al Pas 
de Llevata i Cap de Ginebrell. Rep també el nom de riu Cerví per estar 
situat el Pic Cerví a la capçalera d’aquest barranc prop del Pas de Llevata.

345 BARRANC DE LES CRUÏLLES    Barràng des Kirílles37 
Baixa del Cap dels Obacs de Taüll al riu de Taüll, a l’indret de les Selves.

346 LA SÉQUIA DE LA MOLA    la sékla de la Móla 
Tocant a Boí. Deriva les aigües del riu de Taüll i rega les partides de terra 
anomenades els Horts del Riu i Riberals de la Mola.

El Flum de Tor 

347 ESTANY DES MONGES    Estàny dez Mónjes 
Sota el Port de Collicrestada. En el camí de la Vall d’Aran. Té una fondà-
ria màxima de 44 metres. El Montarto d’Aran a Nord i el Tuc Nord de 
Tumeneja a l’oest fan de teló de fons al feréstec paisatge. Alguns l’anome-
nen Estany dels Monjos.

348 ESTANY DES MANGALES    Estàny dez Mangàles 
Sota el Coll del Montarto. Les seves aigües s’ajunten a un qm del seu des-
guàs amb les de l’Estany des Monges i fan cap a l’Estany de Travessani.

37  Joan Coromines anota: “Cuirilles”.
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349 ESTANY CLOTES    Estàny Klótes 
Petit estany les aigües del qual fan cap a l’Estany de Travessani del qual 
dista uns 300 metres. Hi passa el camí de Caldes a Tredós per la Ribereta.

350 ESTANY TRAVESSANI    Estàny Trabesàni 
Constitueix el punt d’afluència de les aigües d’alguns llacs de la comarca 
de Montardo i Ribereta. En total sis estanys. Els camins de la Vall d’Aran 
per Collicrestada, Montarto i Ribereta passen per les seus vores. Fondà-
ria màxima 32 metres.

351 ESTANY XIC    Estàny Txík 
Tocant al Travessani una mica més aigües avall. Entre aquest punt i l’Es-
tany de Travessani es troba la cruïlla de camins de l’Aran. A la ribera est 
es troba un refugi de R.F.E.

352 ESTANY NEGRE    Estàny Négre
A l’entrada de la comarca de Culieto. Recull totes les aigües dels estanys 
de la comarca de Culieto i Montarto i origina el Noguera de Tor. Fondària 
màxima 28 metres. Un dels paisatges més meravellosos i impressionants 
del Pirineu català.

353 ESTANY DE CALDES O DE CAVALLERS    Estàny de Kàldes o  
 de Kaballés 

En Josep Llebot d’Erill diu que el nom veritable d’aquest estany és Estany 
de Caldes, però que degut a la gran afluència, sobretot en els darrers temps, 
de banyistes i turistes als Banys de Caldes, el seu nom s’ha transformat 
en el que primerament hem assenyalat. Una resclosa en construcció ai-
xecarà el nivell de les aigües del llac el paisatge del qual molt transformat 
perdrà el seu actual encís.

354 EMBASSADA DE CARDET    Estàny de Kardét 
Embassada de les aigües del Noguera de Tor prop del poble de Cardet.
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a) Afluents per la dreta 

355 ESTANYS GELATS DE TUMENEJA    Estànys Txelàtz de Tume-
néja

Dos estanys sota la Serra de Tumeneja a 2.295 i 2.275 metres d’altitud res-
pectivament. 32 i 16 metres de fondària respectivament.

356 ESTANY DE MALAVESINA    Estàny de Malabezína
Petit estany sota Pa de Sucre a la Serra de Tumeneja.

357 ESTANY DE LA LLOSA Estàny de la Llóza 
Sota el Comaloforno al naixement del barranc de Remengueres.

358 SALTANT DE LLUBRIQUETO    Saltàn de Llubrikéto
Salt del queran de Llubriqueto per les aigües del barranc de la Sallent.

359 ESTANY ROIG DE DALT    Estàny Ròi de Dàl 
Una mica més amunt de l’Estany Roig a l’indret de Coll Arenós.

360 ESTANY ROIG    Estàny Ròi 
Sota el Pic del Ferro i Collada de Senet. La característica coloració verme-
lla del Pic del Ferro, ric en mineral d’aquest metall, es reflexa en les aigües 
de l’estany. D’ací en resulta el seu nom.

361 ESTANY GELAT    Estàny Txelàt 
Nom que es dona a quiscun dels tres estanys situats a la comarca del Co-
maloforno i Punta Senyalada del Montarto de Caldes, a 2.600 metres 
d’altitud.

362 ESTANY GÉMENA DE DALT    Estàny Txémena de Dàl
Un dels estanys bessons de la comarca de Comalesbienes. 32 metres de 
fondària.

363 ESTANY GÉMENA DE BAIX / Estanys Bessons o Gémenes 
 Estàny Txémena de Bàx 

18 metres de fondària. En indret quelcom boscat sota el Comaloforno.
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364 SALTANT DE LA MUNTANYETA    Saltàn de la Muntanyéta 
Format per les aigües del B. de la Muntanyeta al saltar el queran del seu 
nom, a la solana de Caldes. 

365 BARRANC DE LES LLASTRES DE LA MORTA 
  Barràng de lez Llàstrez de la Mórta
Petit barranc les aigües del qual baixen dels Estanys de Tumeneja a la 
dreta del Tor.

366 BARRANC DE RIU MALO    Barràng de Ríu Màlo
Pregona torrentera que baixa del Pas de Trescases a la Serra de Tumeneja. 
Davalla prop de 900 metres en menys de sis quilòmetres de cursa.

367 BARRANC DE COMALESTORRES    Barràng de Kómalestórres
Baixa dels Comalestorres a l’Estany de Cavallers.

368 BARRANC DE COMALOFORNO    Barràng de Kómolofórno
Canal estreta i pregona que porta les aigües del desglaç de la gelera del 
Comaloforno al riu Tor.

369 BARRANC DE REMENEGUERES    Barràng de Remenegéres
S’origina al llac de la Llosa sota la Pala Alta del Comaloforno.

370 BARRANC DE LA SALLENT    Barràng de la Sallén
Nom degut al saltant de Llubriqueto, format al saltar les aigües que bai-
xen dels estanys Gémenes i Roigs pel queran de Llubriqueto a la solana 
de Caldes.

371 BARRANC DE LA MUNTANYETA    Barràng de la Muntanyéta
Davalla del Pic del Ferro i Coll de Fenarrui (Fener roig). Fa cap a l’indret 
de la Molina.

372 BARRANC DE COMAMIANA    Barràng de Kómaniàna / Kóma- 
 minyàna

O de Comaminyana. Una de les canals afluents del B. de la Muntanyeta. 
S’origina sota els Pics de Comamiana i d’Erill.
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373 BARRANC DE SERRADA    Barràng de Serràda
Una de les canals que baixen del Pic d’Erill a la Ribera de Tor.

374 BARRANC DEL RIU PALANQUES     Barràng del Ríu Palànkes
Altra canal que baixa del Pic d’Erill a la Ribera de Tor.

375 BARRANC NEGRE    Barràng Négre
Canal que baixa del Pic d’Erill a la Ribera de Tor.

376 BARRANC D’ORTOS    Barràng dórtos
Canal que baixa de l’Aüt a la Ribera de Tor. (Agut)

377 BARRANC DE LA CULTIA    Barràng de la Kultía
Una de les canals que davallen del Pic d’Erill i de l’Aüt a la Ribera de Tor.

378 BARRANC D’ERILL    Barràng deríll
Porta les aigües de l’altiplà de Basco al riu Tor junt al poble d’Erill. 

379 BARRANC DEL MIG    Barràng del Mítj
Una de les canals del bosc de l’Obaga de la Collada d’Erill.

380 BARRANC DELS QUIRONS    Barràng des Kiróns
Una de les canals del bosc de l’Obaga de la Collada, d’Erill.

381 BARRANC DE BARRUERA    Barràng de Barruéra
Porta les aigües de la Muntanya de Barruera i Collada Gelada, al riu Tor 
prop de Barruera.

382 BARRANC DE VILAGRASSA    Barràng de Bilagràsa
De la Collada de Basco on comença fa cap al barranc de Barruera.

383 TORRENT DE LA COT    Torrén de la Kót
Torrent que baixa de les Roies de Cardet.
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b) Afluents per l’esquerra 

384 BARRANC DE COMALESPADA     Barràng de Kómalespàda
Baixa de Comalespada i desguassa al Tor uns cent metres avall de la pas-
sera de l’Orri.

385 BARRANC DE PUNTA ALTA    Barràng de Puntàlta
Té el seu origen a Punta Alta, a la regió de Comalesbienes.

386 BARRANC DE COMALESBIENES    Barràng de Kómalezbiénes
Té el seu origen a la regió de Comalesbienes i Comaltes, als llacs de Co-
malesbienes. D’ells se’n marquen cinc en el mapa de la guia del Pallars i 
set en el mapa de l’Institut. En són vuit.

387 BARRANC DE COMALTES    Barràng de Komàltes
Baixa de la Serra de Comalesbienes, del Coll Arenós, cap al riu Tor prop 
del balneari de Caldes de Boí.

388 CANAL RASA    Kanàl Ràza
Del cim de Loriet davalla fins tocar a la Font dels Capellans, Banys de 
Caldes.

389 CANAL CARNISSERA    Kanàl Karniséra
S’origina al cap del Bosc Negre de Boí, travessa aquest bosc i desguassa al 
Tor davant del balneari de Caldes.

390 CANAL DE LES FREIXES    Kanàl des Fréxes
Un dels innombrables barranquets del bosc Negre de Boí, que fan cap a 
la Ribera de Tor.

391 BARRANC DE COMA BESURBS    Barràng de Kóma Besúrps 
Al bosc de l’Obaga de Caldes, sota la Muntanyeta i Serrat Colomer. 

392 RIU DE SANT NICOLAU    —
Vegis 263.
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393 BARRANC DE RIBERA MORTA    Barràng de Ribéra Mòrta
Una de les canals de la Pala de Taüll.

394 BARRANC DEL GASPAR    Barràng del Gaspà
Canal de la Pala de Taüll.

395 BARRANC DELS ARENYS    Barràng dezarénys 
Torrentera tocant al poble de Boí que comença dalt de la Pala de Taüll.

396 RIU DE SANT MARTÍ    —
Riu de la vall de Boí i Taüll que recull totes les aigües de les serres de Sant 
Martí i Llacs, Pessons, Rus, Llevata i Erta. 

397 RIU DE LES FEIXES    Ríu de les Féxes 
Nom que es dona al riu de Durro. Té les seves fonts sota el Corronco de 
Durro, al Port d’Erta.

398 ESTANY TORT    Estàny Tòr 
Sota el Port de Colomers a la contrada de Culieto. 

399 ESTANY GELAT    Estàny Txelàt
Estany glaçat a la comarca de Culieto sota el Tuc de Contraix.

400 ESTANY DE LA ROCA    Estàny de la Ròka
Sota Punta Alta i Comalesbienes, a la contrada de Culieto. El seu nom és 
degut a una roca formant illot que es troba aproximadament en el centre 
de l’estany.

401 ESTANY DE CULIETO    Estàny de Kuliéto
A la comarca de Culieto, poc coneguda, per quan els mapes de l’Institut i 
el de la guia del Pallars només assenyalen 9 petits estanys a partir de l’Es-
tany Negre i en canvi n’hem localitzat i marcat 16.

402 ESTANY DE COMALESBIENES    Estàny de Kómalezbiénes 
Sota el Pic de Comalesbienes, a 2.570 metres d’altitud. Indret molt trencat, 
rocós i quasi sense vegetació. Absència absoluta de bosc. 
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Els ravals habitats 

403 EL BARRI    el Bàrri 
Raval de Taüll entre els barrancs de Remediano i el Solà.

404 BASCO (temporer)    Bàsko
Bordes d’habitació temporera del poble d’Erill, en el camí d’Erill a Senet.

405 CALDES    Kàldes
El conjunt denominat Balneari de Caldes de Boí, que funciona com a tal 
des de temps immemorial, està situat a les altes Valls de Boí, tocant al riu 
Tor a 1.500 metres d’altitud. És el balneari més ric d’Europa en aigües mi-
neromedicinals, comptant ultra de les seves famoses estufes naturals amb 
un conjunt de 37 deus d’aigües termals sulfhídriques, sulfuroses-alcalines, 
radioactives, termoalcalines, termocloruradosòdiques, ferruginoses i fre-
des. Aquestes aigües brollen des de els 4ºC, les fredes, fins un màxim de 
56°C les calentes o termals. Estan indicades especialment pels tractaments 
del reumatisme, asma, vies respiratòries, artritisme, estómac, enfermetats 
de la pell, de la dona, nutrició, etc. Per altra part el seu emplaçament in-
comparable dins del majestuós marc pirinenc de les altes Valls de Boí el 
fa punt de partida de meravelloses excursions a tots els punts de les altes 
valls. Centre de pesca i caça.

406 CAP DEL POBLE    Kàp del Pòbble
Caseriu ravalenc del poble de Boí. A l’entrada del poble venint de Caldes.

407 CASONS    Kazóns
Caseriu que es troba a la dreta del Tor en el camí de Cóll a Cardet poc 
abans d’arribar a aquest darrer poble.

408 LA GUINÇA    la Gínsa
Barri de Taüll. Entre els barrancs del Remediano, Solà i Mulleres.

Els camins 

409 CAMÏ DELS AIGÜIRES    kamí delz Aigíres
Camí de Boí a una partida de conreus prop del riu Tor i camí d’Erill.
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410 CAMÍ DEL BATALLÓ    kamí del Batalló 
El camí de Senet des del poble d’Erill.

411 CAMÍ DE L’HERBA    kamí de lérba 
És el camí d’Erill a Barruera.

412 CAMÍ DE LA PALANCA    kamí de la Palànka
És el camí de Boí a Erill.

413 CAMÍ DELS PLANOS    kamí dels Plànos
El camí de Barruera. Sortint de Boí i passada la Mola, el primer a la dreta.

414 CAMÍ DE LES TALLADES    kamí de les Tallàdes
Nom que es dona a un bocí del camí d’Erill a Barruera. 

415 CAMÍ DE LES TARTERES    kamí de les Tartéres 
Nom d’un tros del camí de Barruera a Erill tocant en aquest darrer punt.

415a [416] CABANERA DE LA VALL D’ARAN    Kabanéra de la Bàll 
 daràn 

Va de Durro a Boí pel camí del Pago, les Tarteres, travessa el riu de Sant 
Martí pel Pont de la Mola, creua el poble de Boí i va a passar per les cases 
del Cap del Poble deixant a la seva esquerra la carretera de Caldes. Passa 
tocant l’ermita de camí de Sant Pere i per damunt de la carretera segueix 
fins prop de la Farga. Ara agafa la carretera que segueix fins al Pont de 
Caldes, a la Font dels Capellans. Deixa definitivament la carretera i per 
l’obaga arriba fins a Cavallers o Estany de Caldes i d’allí passa a l’Estany 
de Travessani, d’on dividida en dos brancs un fa cap a l’Aran pel Port de 
Rius i l’altre pel Port de Colomers. Els ramats d’ovelles pugen de l’Ur-
gell de mitjan a darrers de maig i tornen a baixar a la plana del 20 d’oc-
tubre al 20 de novembre. Romanen tot l’hivern a conlloc als voltants de  
Lleida.
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Les palanques 

417 LA PALANCA DE BARRUERA    la Palànka de Barruéra
Es troba en el camí de Barruera a Boí poc després de passar el molí de 
Barruera.

418 LA PALANCA D’ERILL    la Palànka deríll 
Petita palanca de troncs que serveix per passar el riu Tor en el camí de 
Boí a Erill la Vall. 

Les ermites 

418a CAPELLA DEL SANT ESPERIT    Kapélla del Sàntesprít 
Construcció moderna a l’indret d’Aigüestortes, voltada d’aigua i boscos, 
resolta amb gran elegància artística i tècnica.

419 CAPELLA DE SANT QUIRC    Kapélla de Sànkirk
A l’indret dels Planos, tocant a la Guinça (Taüll).

420 CAPELLA DE SANT SALVADOR    Kapélla de Sàm Salbadó
En ruïnes. Del terme de Barruera, al cap d’unes boïgues sobre el poble.

421 LA MARE DE DÉU DE CALDES    la Màre de Déu de Kàldes
Petita capelleta de camí que es troba tot just es travessa el pont del riu de 
Taüll.

422 SANT CLIMENÇ    Sàm Kliméns
Nom de l’església del cementiri de Taüll, prop del barri de la Guinça. Inte-
ressant església romànica primitiva, amb notable absis i elegant campanar 
d’estructura llombarda. Vegis ref. 1.

423 SANT NICOLAU    Sàmmikolàu
Capella existent en el Planell de Sant Nicolau, sobre Llebreta. Actualment, 
prop de l’ermita s’hi construeix un xalet.

424 SANTA CECÍLIA    Sànta Sesília
Ermita a la Plana de Santa Cecília, Barruera.
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425 SANTA MARIA    Sànta María
Nom de l’església romànica del poble de Taüll. Vegis ref. 1.

426 LA SANTETA    la Santéta 
Capella de camí del terme de Durro, tocant a la trencada del terme de Bar-
ruera, camí de Boí a Durro.

Les bordes d’habitació temporera 

427 BORDA DE FERRER NOU    Bòrda de Ferré Nòu
Es troba sortint de Boí anant a Erill, al costat del camí i de la Font del Treio. 

428 BORDA DE CASÓS    Bòrda de Kazós
A la dreta del Sant Nicolau, prop de la Borda del Pei.

429 BORDES D’ERILL    Bòrda deríll
Per altre nom, bordes de Basco o simplement Basco. A 1.610 metres d’al-
çària sobre Erill. Vegis 404.

430 BORDA D’ESTALLOS    Bòrda destàllos
A la dreta de la Vall de Sant Nicolau, aigües amunt de la Borda de Casós.

431 BORDA DE GASPAR    Bòrda de Gaspà
Tocant quasi a Llebreta, per damunt de la carretera d’Aigüestortes.

432 BORDA DEL RAMON    Bòrda del Ramón
Es troba junt a la capella de Sant Nicolau, sobre Llebreta.

Els refugis 

433 REFUGI DE DELLUI    Refúji de Dellúi
Tocant al llac del seu nom.

434 REFUGI D’ESTANY LLONG    Refúji destàny Llónk
Avui es troben en aquest indret dos refugis. El de R.F.E. al desguàs del llac 
i el de la Federació de Muntanyisme a la seva capçalera.
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435 REFUGI D’ESTANY NEGRE    Refúji destàny Négre
A 2.240 m d’altitud. Propietat de R.F.E. En el camí de Caldes a l’Aran. 

Residències 

436 RESIDÈNCIA DE CAVALLERS    Rezidènsia de Kaballés 
Hotel residència per l’alt personal de l’ENHER a l’indret de l’embassada 
de Cavallers.

437 RESIDÈNCIA DE LA FARGA    Rezidènsia la Fàrga
Edifici residencial de l’ENHER. A l’aiguabarreig del Tor i el Sant Nicolau 
sota el Campo i Solà de Boí.

Els llocs habitats 

438 BARRACONS DE PUIGGALÍ    Barrakónz de Puigalí
Barracons temporers pels obrers de l’obra de la central de Caldes. A la dre-
ta del St. Nicolau. Sobre Faieres.

439 LA CENTRALETA    la Sentraléta
Petita central abandonada que es troba a l’iniciar-se la pujada a l’Estany 
Llong des dels prats d’Aiguadassi.

440 LA FARGA VELLA (en ruïnes)    la Fàrga Bélla
Antiga farga a l’aiguabarreig del riu de Caldes i el Sant Nicolau. Avui en 
ruïnes. Per diferenciar-la amb la nova construcció de l’ENHER se l’ano-
mena avui la Farga Vella.

441 HOSTAL DE LA VIOLA    ostàl de la Biòla
Es troba en el camí de Cóll a Cardet poc abans d’arribar a la Portella de Boí.

442 LA MOLA    la Mòla
Antiga molina i centraleta elèctrica del poble de Boí.

443 EL MOLÍ DE BARRUERA    el Molí de Barruéra
Molí tocant al poble de Barruera.
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Les pletes 

444    COVA DE L’ORRI    Kòba lòrri

Sota el Bony de l’Orri, a la dreta del Tor.

445 PLETA DEL PAGO    Pléta del Pàgo

A l’esquerra del Sant Nicolau, davant de la Borda del Pei, a la comarca del 

Pago.

446 PLETA DEL PI    Pléta del Pí 

Sota els Gémenes, un poc més amunt del Pla de la Cabana. En el camí de 

Caldes a Senet. 

Els coberts 

447 EL COBERT D’ACÍ MAMET    el Kobèr dasí Mamèt38 

Antigament portal del camí dels Aigüires, quan Boí es reduïa al primitiu 

clos de les Gralleres.

448 EL COBERT DE QUELET    el Kobèr de Kelèt 

Primera porta del Clos de Boí. Entrada o sortida davant del Treio. Ca-

mins de Caldes i Taüll.

Les places 

449 PLAÇA DEL FERRER    Plàsa del Ferré

Nom d’un petit eixamplament del carrer de dalt de Boí.

38  Joan Coromines anota: “Serà Sant Mamet”.
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450 PLAÇA DE GUASC    Plàsa de Guàsk
Es troba al capdavall del poble de Boí al començament del camí de Barru-
era i Durro. S’hi troba la font del poble.

451 PLAÇA DE MIQUELONS    Plàsa de Migelóns
Al principi dels camins dels Aigüires, al poble de Boí.

452 LES GRALLERES    lez Gralléres
Plaça del nucli més primitiu del poble de Boí. De forma molt irregular. 
Dos passos, coberts o entrades li donen accés.

453 EL PATI DEL TARTER    lo Pàti del Tarté
Esplanada davant el poble de Boí on antigament s’ajuntaven els camins 
de Caldes i Taüll. Avui fora plaça. Per un costat el poble amb el seu portal 
d’entrada, per l’altra banda els nous hostals de Boí. En un dels seus costats 
la carretera de Caldes i l’església romànica, per l’altra la tanca que desllin-
da el caní de Taüll.

454 EL TREIO    el Tréio 
Al cap del poble d’Erill on s’amunteguen els arrossegalls sòlids del bar-
ranc d’Erill i on es troba la font del poble. Cruïlla dels camins de Senet i 
Barruera.

455 CARRER DEL XIQUET    Karré del Txikèt
Petit carreró de Boí. Comunica el carrer de baix amb la plaça del Ferrer.
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FONTS D’INFORMACIÓ

Els plans del terme han estat dibuixats per l’autor del recull. Les dades 
topogràfiques les hem tret dels fulls del mapa General d’Espanya 1:50.000 
publicats per l’Instituto Geográfico y Catastral. Ens hem, però, aprofitat 
dels treballs topogràfics recentment portats a terme per l’Empresa Nacio- 
nal Hidroeléctrica Ribagorzana, ENHER, fets amb molta més cura que 
els anteriors i molt més exactes i detallats. Ens ha ajudat gentilment el Sr. 
Rosendo Vila, molt coneixedor de la comarca, el qual acompanyà als to-
pògrafs d’aquesta Cía. en la realització d’aquests treballs. Hem compro-
vat amb ell sobre el terreny la majoria de les dades i la fixació dels topò-
nims sobre el mapa. A ell, tot el nostre agraïment car sense la seva ajuda 
inestimable no ens hauria estat possible fer aquest treball o almenys en 
forma profitosa. 

Fem extensiu aquest agraïment al Sr. Jaume Peregord de Boí i al Sr. 
Josep Llebot, d’Erill.
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