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'lnstitut de Giroiia, a les
classcs de Ciéncies Naturals i de Geografía, ens
parlaven de les geleres i
^ deis fenomens d'erosió
glacial, de les diverses menes de morrenes i deis cstanys de muntanya. Jo,
pero, n o vaig c o m p r e n d r e gaire res
d'aquelles lli^ons ceoriques de Geología fins que, tor^a anys després, vaig
teñir la possibilitat de recorrer la valí
alta del riu Duran i les muntanyes granítiques que Tenvotten.
El D u r a n : vet a q u í un n o m
d'aquells que el sistema escolar no ensenya on cau, perqué només és un
afluent del Segre per la dreta, i n'hi ha
d'altrcs de mes importants, certament.
Cal situar-se a la solana de la Cerdanya, a la banda mes occidental de la
demarcació provincial gironina, justament al límit amb la de Lleida.
El curs que ressegueix el riu Duran
és curt: poc mes de 16 quilonietres.
S'origina al circ deis Engorgs, a mes de
2.700 m d'altitud, i quan desguassa
entre Isovol i Bellver de Cerdanya, on
s'estreny la cubeta terraplenada de la
Cerdanya, ha davallat a 1.030 m. Ara
aplega i transporra les aigües pluvials i de fusió de la neu pirinenca, pero la petja de les
époques glacials quaternáries, del temps
en qué el riu arrossegava masses de
gla^, n'ha afai^on a t tüt el curs
alt fins ais encontorns
de
G i r u l . En el
c o n j u n t de la ^
valí hi ha un
contrast evtdent,
i ben marcar,
entre les formes en
U i les en V, és a dir,
entre la valí glacial i
la própiament fluvial. La
primera va assolir menys de
quarre quilometres de recorre102

gut, la qual cosa vol dir que la gclcra del
Duran va ser for^a mes curta que la seva
germana del Querol, que s'acostava ais
30 quilometres.
Els Engorgs, un circ ovalat
El circ glacial deis Engorgs conforma un gran amfiteatre, peiac i solitari,
imitat per les crestes que enllacen
cinis posats per damunt deis 2.500 m:
el bony Manyer (2.788), el de Calm
C o l o m e r ( 2 . 8 6 5 ) , el deis Engorgs
( 2 , 8 1 8 ) i el Puigpedrós ( 2 . 9 1 2 ) . I
tambe per dues portel les que comuniquen cap a l'exterior: la deis Engorgs o
de Calm Colomer, vers la valí de la
Llosa, i la de Meranges, vers la valí de
Campquerdós.
El roponim amb la preposició en
aglutinada al substantiu indica que
som a prop d'Andorra, on el fenomen
es repetetx sovint (Envalira, Encamp,
Engorgany, etc.), i parla bé d'un plural
de cubetes que hi foren excavades per
importants masses de glag. Dins el fons
esglaonat es poden comptar fins una
desena d'estanys, els mes importants
deis quals son el Llarg (que amida uns
80 metres de Uargada i 40 d'amplada) i els Aparellats. Pero
t a m b é és molt d i d a c t i c
d'observar-hi zones de
mulleres i de torberes
t|uc delaten la desaparició gradual
W
^^
d'altres estanys.
^ ^ ^ ^
Si tot el pa'"^^r
B ratge constiA
^ ^
tueix un camp
^ ^ ^
ideal i practic
A
per estudiar-hi
els f e n o m e n s
glacials i perigíacials, com ho
h a fet A n t o n i o
Gómez Ortiz, per a
una visió global cal
pujar a les altures. Des
del Puigpedrós, per exemple, es domina tot el conjunt
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ovalaC i les taques Je hlau deis estanys
que contrasten amh un paisatge refref^at, sensc vef^etació. Des del iona, en
canvi, la visió queda molt reduída, i
hom s'ha Je decantar cap ais detalls:
els cons detrítics acumuláis al pcii deis
cingles, les roques a m o l t o n a J e s , la
yespa encoixinaJa, les yranotes que
salten a les parrs huniiJcs.
En un Jels replans inleriors destaca
el retuyi imuitanyenc dedicar a joaquim Folch i Girona, situar a 2.350 ni
d'altitud, que és rúnica nota antropica
- m o d e s t a , t a n m a t e i x - enmig de la
yran solitud. Va ser construit, l'any
1953, per iniciativa del Club Munranyenc Barcelonés. Posteriormenr ítiu
cedit a la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, la qua! es va
encarregar de restautar-lo i Je reinaugurar-lo l'any 1980. Es J'accés Uiure i
té una capacitat de 18 places.
El camí del riu
Les aigües que s ' a c u m u l c n a la
conca del n a i x e m e n t del riu Duran
salten o es filtren enmig de les roques i
es concentren no gaire mes avaÜ del
retugi deis excursiónistes, on s'obre la
valí en forma d'U. El corrent s'hi encaixa i prossegueix el camí, vers el
sud-est, davalíant rapidament de repla
en repla.
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Eí Duran s'origina
alcircdels Enunrg^s.
Lti i'íjíl de la ¡xm nha
té forma d'U.

El riii OITTC un irait
en forma de amaló
i l'aígiííi davalía saltant
¡K'lcurs encaixiinai.

L'aigua es precipita en un primer escaló que presenta mes de 100 metres de
desnivell i lii fa una obertura impressionant, a la manera d'un canaló. Després
el riu s'eixampia i origina una cubeta,
coneguda com el pía de Sallent, on
abunden els blocs angultwos i hi ba un
cordó que tendeíx a tancar-la.
Un nou desnivell d'uns 100 metres
comp<irra la formació d'una cascada
on el corrent salta deleros i juganer.
Ací el Duran ja fa patxoca i demostra
í'impacte Sdnor que és capai; de provocar. A l'extens pía de Campllong, poblat de prats extensos i envoltat de
dipnsits morrénics, s'hi sitúa la cubeta
terminal. S'bi localitza també una passareMa construida d'obra.
Aquesta cubeta terminal, on moría
l'antiga llengua glacial, ens ofereix la
morrena lateral esquerra, el serrar d'en
C o m e s , molt b e n conservada, i ini
conjunt J'arcs que afai^onen el Hit de
la valí. Els blocs erratics Je granit apareixen enmig Je graves i de sorres que
actúen de matriu.
Durant uns tres quilomecres es detecta encara una zona de transició entre
la valí glacial I la fluvial. Es nota la
forma en bres, impropia d'una valí fluvial, tet que ha estat moriu de discussió
quant a l'origen. Gómez Ortiz no descarta la pnssibilitat d'acció d'una hipotética geiera pre-würmiana, de la quai
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no s'han localitzat el.s sediments, pero
concliHi que el relleu J'aqiiest sector és
producte LFLines determinades conJicions estructuráis sobre les quals han actuat diversos sistemes morfogénics, escalonáis en el Cemp,s, i que racciíi deis
uns ha einmascarat la deis altres.
Els fondals de la valí son coberts
de camps í de prats. Durant segles, els
habitants d'aquests rodáis hi han engreixat el bestiar que criaven i hi han
treballat els recursos agn'coles. La valí
és ara mes eixamplada i el riu s'hi escola engorjat.
Uns tres quilómetres mes avail de
Meranges, el Duran entra dins els límits administratius de Lleida. Abans
d ' a r r i b a r a O l o p t e , un tram a c t ú a
també de divisió entre les províncies
de Lleida i de Girona, la qual cosa es
torna a repetir a la part final del riu,
un cop ha transcorregut peí municipi
d'lsovol, que forma parr de la provincia de Girona.
D'Olopte al Segre, el Duran és mes
conegut com a Valí Tova. C o n t a la
Uegenda que una noia d'Olopte, que
estava cansada d'anar a cercar aigua a
una font allunyada de la població, va
fer un pacte amb el diable perqué li fes
rajar ima font abundosa i propera.
L'aigua hi brolla generosa, i la valí relativament seca i estreta d'Oloptc íou
batejada amb el nom de Valí Tova.
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L'eslan^' de Malniu:
un oasi enmiñ dd graníi
o un ¡ardí angiés.

La cascada, on l'aigua es precipita
feni el so cíircictL'miíc,
assenyala un nou dexnwdl
del ciírs ali.

A banda i banda del riu, entre el
tossal d'lsovol i el mont Curt, es localitza un conjunt de coves que han proporcionar troballes prehistoriques i
entreteniment ais espeleolegs interessats a estudiar-ne tots els detalls. Porten noms com la balma del Vent, la
cova deis AMuvjons, la d'en Manent,
Cova Gran d'Olopte, etc.
Havent passat sota el pont de la carretera comarcal de la Seu d'Urgell a
Puigcerda, arran del camping de Bellvcr, el Duran s'aiguaharreja amb el
Segre. El corrent, que arriba a! final del
recorregut, mostra, malauradament,
símptomes inequívocs de contaminació.
Uestany de Malniu
A b a n s d'arribar a M e r a n g e s , el
Duran rep la contribució de les aigües
que a través de la riera d'en Valls i del
torrent que s'hi adjunta baixen de l'estany de Malniu.
La cubeta lacustre de Malniu supera
les sis bectarees de superficie i assoleix
els 15 metre.s de profunditat máxima.
La denominació no evoca res de positiu, pero té un encant peculiar enmig
del bosc de pi negre, el sotabosc de
neret i les crestes del roe deis Lladres. Es
-a mes a mes- una compensació saludable després d'haver conegut l'escampadissa impressionant de blocs morrénics
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que se succeeixen des del refugí del pía
del Tarterés. Si els rons blavo.sos, de
color gris i verdós, que reOecteixen les
aigües no expressen sempre una alegría
mediterrania, el fet de ser un indret
fnr^a concnrregur li lleva una part considerable de la cárrega negativa que van
ohservar-hi els qui el batejaren. Algú bn
dit que l'estany de Malniu semblava un
jardi anglés, i potser té rao.
Com la majoria deis esranys, centra algunes Uegendes magiques. Rafael
Gay de Montella va poder recollír la
rondalla d'tin pastor que contava que,
el Dijous Sant, hi havia vist, al fons de
íes aigües, les tres creus del Calvari í
bi bavia sentit la fressa deis grillons
que Pilat, diuen, arrossegava des de la
mort de Jesucrist.
Jo, a m a n c a d'un altre escenari
que pugui acostar-me a la bellesa deis
llacs alpins, bi rememoro els versos
que Alpbonsc de Lamartine dedica al
Ilac de Bourgec i constato, tot repass a n t - l o s , que alguna estrofa n o bi
desdiu gens:
« O lac! rochers mueis! grottes!
obscure!»

forél

Les altres aporcacions que van a
parar al Duran, per la dreta, contormtn
els torrents de Turcr, Orri Vell, Ttv
rrentbo i Llevador, i altres riereis menys
significatius que baixen de la Carabassa
o del Bac. Per l'esquerra cal citar - a part
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A puní de iliitrar-se ai Se^^e,
c'í cii)-.s haix del Duran
mtisfra símlnames metjmVocs
de ciJiiitimmíidD,
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del que procedeix de Malniu- el torrent
de Prat Nnu, que travessa el nucti de
Merangcs, el Torrentas, etc.
Els nuclis poblats

El Duran, quan passa
¡)ci ¡)la de CampUong,
¿s imriu rtcc,
cmmurcaL ¡)cr mi ¡msíngc natural
que ha de ser ¡treservaí i ¡mne^l.

En els 50 quilomcfrcs quadraCs que
ocupa la valí del Duran s'assenten iins
pocs pobles i veínats que, com tants
altres de la comarca cerdana, posseeixen una toponimia enigmática i sonora: Girul, Meranges, Eller, Cortas i
Olopre, dociimentats com a Geruli,
Meranicos, EÜar, Cortalz i Olorbite a
l'acta de consagració de la catedral
d'Urgell (839). Tors plegats no arriben
ais 500 babitants, per culpa del mcdi
bostil a la instaMacíó humana i també
per la manca de les comoditats de la
vida moderna, i tots es dlstribueixen
en un petimetre irregular.
Eller i C o r t a s están situats a la
banda dreta de la valí, la qua! dominen des de mig aire. A m b capital a
Eller fins el 1962, ambdós tormaven
un municipi independen! que a bores
d'ara ta part de l'cxtens terme de Bellver de Ccrdanya. Ambdtjs veínats presenten un temple parroquial d'origen
romanic, Eller el té dedicat a santa
Eulalia, i Cortas, a sant Policarp. Procedent del primer, el Museu d'Art de
Cacakinya conserva una típica majestat del segle XIL
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Giru! és un perit veínat de Meninges, un deis mes alts de la Cerdanya,
damunt els prats del costat esquerre
del Duran. Nn guarda cap piirricularitat especial i sembla mi^ abandonar.
Meranges, en canvi, enre^istra moviment pero exerceix una certa arracció
Turística per Tolerta ¡gastronómica.
L'església de s a n t S e r n í , d ' o r l g e n
romanic, va sotrír moditicacions for^a
importants. Dins el terme és famosa
l'área de picnic situada a l'entom del
refugi del Tarterés, des d'on es poden
prof^ramar excursions variades, com
Tañada ais estanys de Malniíi i de
Guils o la pujada al Puigpedrós.
Olopte, també dins el costal esquerre, és en un coll que comunica la va
a m b la p l a n a de la C e r d a n y a .
Forma part del municipi
d'lsovol.
L'cs.íjlésia
románica, amb el campanar de ttirre afe¡^it, fou
dedicada a sant Pere. Els
amics de l'espeleologia en
c o n e i x e n les seves coves.
que ja he esmentat.
El paisattje d'aquest sector
deis Pirineus no té la verdor
profunda de les valls de Camprudon i de Ribes. Perqué la Cerdanya és una de les concrades mes assolellades de Catalunya, i albora
perqué la pluviosicat hi resulta infe106
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a i'eiquerra ád Duran,
éi una pohlaciú comguáa
¡icr i'oferta gasirunumicci.

Diímiit í'csii»,
í'arc'íí íiA Tañeres
safrcix una fona ¡yrcssió lurfuaca.

rior a la que enrej^íistren les valls del
Ripollés, el panorama se'ns presenta
for9a mes sec i amarrtinat. Hi falta
aií^ua. Aiyua perqué els prars pu.yuin
mantenir el bestiar i perqué les hortes
produeixin els conreiis i.]ue la necessiten. D'aixii s'íntereix la necessirat de
compensar la manca de líqiiid amb la
construcció de recs. Aíxi les aígües del
Duran foren ménades fins a Cortas i
Olopte per tal de proveir llurs respectives poblacions, i hi ha també una
o b r a d ' a q u e s r a m e n a ais p r a t s d e
Campllong.
Al capdavall, dones, cal constatar
que el Duran ha fet feina - m o d e ant, d'una manera particular, el
paisatge i l'orografia de la Cerdanya-, i que si bom no I'ha aprotitat mes ha estat per les limitacions i la petitesa de les poblacions assentades a la seva valí.
El Segre, que l'acuU quan el
curs rributari ha perdut tota
Poriyinalitat de I'alta valí,
taaibé en diu bé.

Josep Clara i Resplandís
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