Borda Pina refugi sostenible

Dades tècniques excursió Port de Clavera
Temps aproximat: 6 hores d’anada i 3 de tornada
Desnivell: aproximadament 1200 metres
Dificultat: Fàcil
Senyalització: Acceptable sobretot a partir del Pont de Perosa.
Advertències: Caldrà estar molt atents a les previsions d’allaus en
les èpoques de neu ja que poden ser importants.

Port de Clavera

D

es de la Borda Pina refugi sostenible es baixa fins al Pont de Pina, es
travessa el Noguera Pallaresa i seguidament es puja per un camí curt i
ampla que ens porta cap al camí rural N34 que va d’ Esterri d’Àneu fins
a Baqueira-Beret.
En arribar a la carretera es tomba a la dreta i es continua a contracorrent de les
aigües braves del Noguera Pallaresa. Aquest ens queda, inicialment, a la
nostra dreta.
Poc després d’iniciat el camí per la carretera podem veure la desembocadura
del Barranc de la Colada al Noguera Pallaresa. En el desglaç i en les
èpoques de pluges és molt espectacular degut a la seva verticalitat.
A uns 2 km passem pel Pas Canadenc que és una explanada amb un tancat
pel pas de vaques. Poc després arribem al Pont Nou i tornem a creuar el
Noguera Pallaresa. Ara ens queda el riu a la nostra esquerra.
Una mica més enllà i just abans d’arribar al refugi del Fornet veurem a la
nostra esquerra el Barranc de la Bonaigua força cabalós i ampli lliscant per un
llit de roca.

El Refugi del Fornet
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Arribem al refugi del Fornet, avui abandonat, on hi ha una esplanada gran que
serveix d’ aparcament de vehicles pels que volen iniciar les excursions des
d’aquest punt.
Una barrera ens indica unes restriccions en el transit a partir d’aquest punt i en
determinades èpoques de l’any. A partir d’aquí el camí ja no es asfaltat.
Al cap d’uns 500 metres passarem pel costat de la malmesa borda Socampo
que queda a l’altre costat del Noguera Pallaresa.

Borda Socampo vista des del Camí a Montgarri

Poc més enllà d’aquesta borda trobem un sender a la dreta del camí. Unes
plaques indicadores i uns graons fets de tronc ens indiquen el sender que
mena al Port de Salau. Cal, però, continuar per la Pista de Bonabé que és la
mateixa que hem iniciat al Refugi del Fornet.
La pista és ampla i transcorre en paral·lel al Noguera Pallaresa. Aquest ens
quedarà a l’esquerra fins que més amunt ens separem d’ell quan enfilem la
pujada al Port de Salau
Al cap d’una mitja hora trobarem a l’esquerra un camí ampla (que no agafarem)
que baixa en direcció al riu. Va a la borda Pubill encara que de moment no
ens queda visible. Aquest pont es va reconstruir el 2010 després que les fortes
riuades de l’any 2009 el varen destrossar. No és gaire improbable que aquest
pont torni a quedar inutilitzat ja que s’ha construït en un indret que estreny el
curs del Noguera Pallaresa i la seves crescudes el poden aixecar fàcilment.
La borda Pubill ens apareix a l’esquerra després d’una estona d’haver vist el
pont.
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També des del camí podem veure la Borda Pubill.

Una mica més amunt trobarem la borda Petit, també a l’altre costat de la
Noguera. Ara disposa d’un nou i atractiu pont construït pel Parc Natural.
Durant el recorregut encara podrem observar, a ma dreta, algunes
construccions que ens recorden l’explotació forestal per part dels francesos a
finals del segle XIX.
Arribem a les bordes d’Isil que ens queden a ma dreta i poc més enllà al Pont
de Perosa on un nou aparcament permet deixar el vehicle pels que hi vulguin
arribar motoritzats. No obstant és poc aconsellable, i en alguns mesos prohibit,
pujar amb cotxe ja que la pista sol estar en males condicions en els dies
posteriors a les pluges. Fins i tot pot no ser transitable ni tan sols per un 4x4 a
l’hivern.
Arribats al dit Pont de Perosa podem triar entre un munt de recorreguts:
Travessant el pont podem anar
cap al refugi de Montgarri, ja a
la Vall D’Aran, si mantenim el
marge del riu aniríem al Port de
Clavera i al Camí de Montgós i
si ens orientem en direcció al
camí que pujàvem anirem als
ports d’Aulà i Salau.
Ja que som a Bonabé val la
pena que fem una mica
d’història.
No
obstant
l’explicació més complerta cal
cercar-la a l’excursió al Port de
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Salau. Aquí se’n fa una ressenya més resumida. El 1903, l’empresa francesa
Matussière-Forest va aconseguir els permisos per iniciar una explotació
forestal als boscos de Bonabé. Per això va idear una línia aèria que
transportaria, a través d’uns cables, els troncs fins al port de Salau. I d’allà es
baixarien per la pendent francesa fins al poble de Salau. L’empresa va decidir
des de l’inici tallar els arbres del boscos de Bonabé. No obstant errors de
càlcul en el disseny del transport per cable va provocar bastants anys
d’endarreriments que van fer malbé la fusta tallada. L’empresa, lluny de
desanimar-se, va canviar els propòsits inicials: en lloc d’ utilitzar els arbres per
fer fusta els faria servir per fer cel·lulosa per la industria del paper. Construí una
fàbrica a Salau i aconseguí finalment solucionar més o menys el transport per
cable a l’any 1908.
A la foto de més amunt es pot veure
l’enorme abast de l’explotació forestal.
La primera guerra mundial (1914-1918)
disminuí notablement els treballadors.
Finalment el 1921 l’empresa MatussièreForest va decidir tancar l’explotació. Les
raons del tancament eren l’esgotament del
bosc de Bonabé i la degradació del cablejat.
Malgrat tot durant el temps que va funcionar
el negoci va significar una forta activitat i a
Bonabé es va construir l’estació de sortida
del telefèric, una serradora, una forja, un
molí, allotjaments pels treballadors i fins i tot
una capella. Un incendi posterior al
tancament va deixar les construccions
pràcticament enrunades. Encara es poden
veure traces del que fou l’activitat frenètica
de Bonabé a principis de segle.
Continuem el camí tot agafant el que s’inicia
en direcció nord i en paral·lel al Noguera
Barranc de la Tinta
Pallaresa. Tot el recorregut el farem seguin
marques blanques i vermelles de GR i per
tant, les senyalitzacions son acceptables i indiquen Pala de Clavera. Després
de passar pel barranc de la Tinta trobarem una cruïlla on agafarem el camí de
la dreta cap al port de Clavera. El caminet
de moment es força ample. Aviat es
començarà a enfilar més decididament tot
travessant uns parts. La pendent, suau
encara, ens porta a una zona boscosa. La
foto mostra un gran exemplar de pi roig.
Aquí es troben alguns arbres amb un filat
espinós. Es un sistema que els agents
forestals fan servir per obtenir mostres de
pel de l’os bru, força corrent en aquesta
Cruïlla indicada
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gran exemplar de pi roig

Barranc de Clavera

zona del Pirineu. La idea és que els ossos aprofiten grans arbres per gratar-se
l’esquena. El filat permet obtenir mostres que faciliten el seguiment dels ossos.
Després d’una pujada i una lleugera baixada es creua el riu de Clavera (de fet
es pot anomenar riu més avall, aquí en podríem dir encara barranc). Es una
panoràmica bonica del barranc ja que la seva verticalitat i l’excel·lent
perspectiva des del sender el fan força espectacular. Ara el camí puja de valent
tot fent ziga-zaga en paral·lel al riu de Clavera. Després de la llarga ascensió
arribem a l’estany de Clavera. Es un estany preciós típic del Pirineu pallarès,

Estany de Clavera

Port de Clavera
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Rètol d'espais de Memòria al Port

l'Arieja des del Port de Clavera

amb unes aigües clares i transparents. Te la particularitat que s’alimenta
d’aigües subterrànies. En canvi es clarament visible l’origen del barranc de
Clavera que parteix d’un extrem de l’estany i inicia el descens vertiginós cap a
la vall. Les vistes són, també, imponents. El camí encara seguirà una certa
ascensió fins a trobar un planell. Ara ja es pot veure el Coll de Clavera i la forta
ascensió que encara ens queda per fer. Arribats al port veurem un rètol
d’Espais de Memòria que reivindica la història d’aquest port durant la II guerra
mundial.

Des del Port de Clavera

Aquí val la pena que ens entretinguem en esmentar les tràgiques
circumstàncies que van popularitzar aquest port durant l’ocupació nazi de
França. Malgrat que el Port de Clavera es considerablement força més alt que
el de Salau, quasi 500 metres, la major part dels perseguits pel nazisme van
optar per aquesta opció. Membres de la resistència, aviadors aliats caiguts en
terres ocupades de França, contraris als règim de Vichy i, sobretot, jueus que
fugien desesperadament dels nazis eren els usuaris d’aquest port. Sembla que
el motiu era perquè Clavera era un dels ports menys controlats pels exercits de
cada banda del Pirineu. Clavera va esdevenir tràgic especialment pels jueus
que preteníem fugir de les seves cases amb poques provisions i indumentària
inadequada per transitar a aquestes alçades (2520 metres). Per si fos poc les
comitives solien estar formades per nens, gent gran i homes i dones sense cap
preparació per afrontar una travessa tan dura i arriscada. I per acabar-ho de fer
més tràgic i patètic un nombre considerable eren interceptats per les autoritats
espanyoles, llavors sota la dictadura de Franco, empresonades primerament a
la presó de Sort i més tard lliurats a la Gestapo que els hi tenia reservat un trist
destí. Així tot l’esforç havia estat debades. La situació que es vivia a banda i
banda del Pirineu va propiciar l’aparició dels maquis que no només
planificaven, protegien i guiaven els grups de refugiats sinó que també
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s’organitzaven per constituir una força armada que possibilites al sud
l’enderrocament del regim franquista i al nord l’expulsió dels nazis. La història
ens mostra que només els que miraven cap al nord se’n van sortir. Els maquis
van ser actius entre els anys 1940 i 1945 ja que molts brigadistes vençuts a la
guerra civil espanyola no podien tornar a casa seva i mantenien l’esperança
que el desenllaç a favor dels aliats de la II Guerra Mundial els permetria
recuperar la república perduda. També resistents francesos contraris al règim
de Vichy en formaven part. Actuaven en forma de guerrilles formades per petits
grups.
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