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Llessui – bordes de Llessui – barranc de Moró – barranc de Mollons – font dels Guaus
– pas de Mainera – estany Xic de Mainera – estany Gran de Mainera

Introducció
L’itinerari de Verd madur comença al poble de Llessui,
que Josep Virós descriu al seu llibre de forma força
precisa. Com que el poble és prou gran, us aconsellem
que el visiteu un dia abans de fer la ruta, o en arribar
d’aquesta. Per estalviar-vos una bona estona de
caminar, us proposem que avanceu amb el cotxe (línia
discontínua al mapa) fins a les bordes de Llessui,
passant pel bago, on es concentren bona part dels
millors prats de dall del terme –us recomanem que us
atureu a mirar l’imponent Montsent just després del
primer revolt. Les bordes de Llessui separen la part més
humanitzada de l’excursió de l’alta muntanya, coberta
de pastures, d’animals i construccions ramaderes; fins i
tot es troben les restes dels antics orris on es munyien
les ovelles a l’estiu. Des de les bordes, on ja es respiren
els aires feréstecs de la muntanya, ascendirem al costat
del riu Berasti fins al Pas de Mainera, límit del Parc
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. A
partir d’aquí, comença el paisatge d’alta muntanya on,
poc a poc, les roques granítiques de color clar guanyen
presència i ressalten el verd de l’herba que les envolta.

Textos del llibre:
Verd Madur ( Joan Virós)

Descripció tècnica
Punt de partida: Poble o bordes de Llessui
Situació:
Vall d’Àssua
Durada:
3h 25min (Només anada. Cal tenir en compte
que aquest és el temps de marxa efectiva, no
s’han comptabilitzat les parades ni el temps de
tornada)
Desnivell:
936 m
Dificultat:
Excursió de dia sencer, amb un cert grau
d’exigència i fort desnivell, però de poca
dificultat si s’està acostumat a caminar per l’alta
muntanya. Cal prestar molta atenció a les
marques i pals de fusta que jalonen la ruta, en
alguns trams el camí està poc fressat.
Observacions: Si voleu, des d’aquí es pot ascendir al pic de
Mainera (2.906m), des del qual, es pot veure
l’immens rosari de llacs del Parc Nacional. En
aquest cas haureu de calcular un parell d’hores
més entre pujar i baixar.
Senyalització: Pals de fusta amb banderoles granes (Camí
Natural de Sort i la vall d’Àssua), marques de
cercles grocs amb centre negre (Xarxa
d’Itineraris Culturals i de Natura del Pallars
Sobirà), estaques de fusta pintades de groc (Parc
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici)
i fites.
Mapa recomanat: Pallars Sobirà-Sud (1:50.000) Consell
Comarcal del Pallars Sobirà, Editorial Piolet,
2006.
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Descripció de l’itinerari

L’itinerari s’inicia al poble de Llessui.
Us recomanem que us reserveu la tarda
anterior o posterior a la ruta per fer-hi una
visita. Josep Virós el descriu amb detall i
encara que hagin passat més de 50 anys
des que va escriure la novel·la, s’hi reconeixen els escenaris perfectament. Al
Pago, la plaça de Torre (part més baixa del
poble), podreu trobar un dels llibres del
camí, amb un dels fragments on Josep
Virós descriu Serresaltes.
Des de Llessui, amb cotxe, preneu la pista
(transitable amb turisme) que comença a
l’últim revolt abans d’entrar al poble.
Seguiu-la durant uns 5 km sense desviarvos fins a les bordes de Llessui, on
s’acaba. Aquí comença el sender ara tot
senyalitzat. Els més caminadors teniu
l’opció de sortir des del mateix poble de
Llessui pel camí empedrat de Canasso i,
després, seguir l’antiga pista de les bordes
de Llessui. Aquest trajecte forma part del
Camí Natural de Sort i la vall d’Àssua i, per
tant, està senyalitzat. Si escolliu aquesta
opció heu d’afegir al recorregut 1 h 15 min
tant d’anada com de tornada.
Bordes
de Llessui

50 minuts

1

1 hora 5 minuts

2

Boter dels
Gaverners

0h 00min Bordes de Llessui, 1.518m. Àrea
de pícnic.
Preneu el camí que surt entre
les dos primeres bordes en direcció al Pas de
Mainera. De seguida deixareu a l’esquerra
dues bordes en ruïnes i la darrera (borda de
Rogel) a la dreta. Més endavant el camí
s’eixampla. Quan aquest es torna més estret,
deixareu una cabana de pedra seca, més
amunt, a l’esquerra. Travessareu els barrancs
de Moró i del Boscarró (aquest últim per un
pont de fusta). Després d’una curta pujada,
deixareu més avall, a la dreta, la boïga
(delimitacions de pedra seca que es formaven
en espedregar un tros de muntanya que a
partir d’aquell moment pertanyia al que
realitzava aquest treball). Aviat travessareu el
barranc del Ribader.
0h 50min Boter dels Gaverners. Salt d’aigua
que veureu a l’altra banda. Ara el camí
travessa, a més d’altres petits barrancs, el de
Mollons i el de Font Grossa. A continuació
travessa una zona de prats i fa una forta
pujada, anant a buscar un pas entre roques,
sense atansar-se al riu principal. Quan ja
s’intueix el traçat de la pista procedent del coll
de Triador més amunt i a l’esquerra, el camí
s’enfila cap a un altre pas entre roques. Més
endavant el camí va paral·lel al barranc dels
Guaus, tot deixant-lo a l’esquerra. Aviat
trobareu un pal indicador i unes escales amb
esglaons de fusta.
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Recull literari
Llessui o Serresaltes

«El poble, Serresaltes, és arrecerat en un replà, a mig
pendent de la solana. Entre migdia i ponent, el
desnivell del terreny és tan pronunciat que els
balcons de les cases semblen abocar-se a la buidor.
La més alta d’aquell indret és ca de Janot, de les
millors del poble, en els seus bons temps.
Des d’allí s’atalaia un panorama meravellós que dóna,
a qui el mira, la sensació de volar. A sota mateix de
les cases, hi ha els horts, en un enfilall de bancals de
totes mides i formes; tot seguit, els bedres i les closes,
clapejades de conreus, i, més avall, l’ampla franja de
prats que arriba fins al riu. A l’altra banda d’aquest, el
pendent de l’obaga s’estén com un immens tapís que
tingués el cel per límit. A baix, continuen els prats;
després vénen els camps formant, en un escalat de
marges, un mosaic indescriptible de dibuix i colorit, i
més amunt, el costellam i el dors d’aquella muntanya
de prodigi, tota l’herba, sense arbres, sense roques,
llisa, suau, diadema d’esmaragda cenyint l’alta testa de
la Vall.»

Llessui i Torre

«Per Sant Antoni de gener, se celebrava una cursa de
cavalls i egües a la qual concorrien les cases que
tenien ensems bons exemplars equins i minyons
capaços de muntar-los. [...]. Aquesta circumstància,
d’ésser en certa manera el prestigi de les cases, més
que no pas el personal dels genets, el que entrava a la
palestra, i la rivalitat mai apaivagada que existia entre
el poble i el raval –separats per camps de conreu i
units per l’ample camí que servia d’hipòdrom-,
donava a la cursa un interès singular i apassionant,
compartit per tot el poble [...].»

Serrat de Comam enre

«La muntanya, que a dalt és tota llisa i herbosa,
mostra a la seva falda, darrera el poble, com un prisat
obert, o com un paravent colossal d’arestes rocoses i
dentades que formen una sèrie de serrats. De lluny,
semblen talment un rengle de cíclops muntant
guàrdia a l’infinit.
Són les Vessants, el lloc on pastura la vacada; un
indret realment paradisíac, per als remugants bovins,
si no fos que alguns s’hi estimben quan, arrasada ja
l’herba de costats i fondalades, la fam els porta a
seguir i resseguir les vinses de vegetació que decoren
els penyals.»

El camí de Llessui a les bordes. El bago
«A prop d’una hora de camí en direcció nord-est,
després de travessar dues contrades separades per
una carena de rocam i argelagues, es troba la petita i
recòndita ribera de Clot Geliu, regada per un dels
rierols que neixen del desglaç. Vista de lluny, aquell
matí de juliol, semblava un formiguer en plena
activitat. Rengleres de dallaries, penjats en el pendent
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Pas de Mainera
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1h 55min Pas de Mainera, 2.120m. Aparcament, àrea de pícnic i plafó informatiu del
Parc Nacional (Zona Perifèrica). Seguiu cap a
la dreta en direcció als estanys de Mainera. El
camí no sempre és fàcil de seguir ja que hi ha
trams poc fressats. Tot i així no té pèrdua
perquè seguint el riu, per una banda o per
l’altra, arribareu sempre al desguàs de
l’estany Xic. Aviat veureu unes estaques que
se’n van cap a la dreta, però aquell camí a
estones és perdedor. Per tant, us recomanem
que comenceu la pujada deixant el riu de la
Mainera i el salt d’aigua a la vostra esquerra.
Més amunt ja retrobareu el camí. Després
travesseu el riu, deixant-lo a la vostra dreta,
seguint les estaques de fusta pel camí ben
fressat. Aviat deixareu a l’esquerra el barranc
de Montorroio.
2h 45min Clot de lo Ribell, 2.339m. En
aquest punt veureu, a l’altre costat del riu, una
estaca de fusta. Travesseu-lo altre cop
deixant-lo definitivament a la vostra esquerra.
A la dreta N un camí, a trams desdibuixat i
senyalitzat amb estaques de fusta, puja
directament a l’estany Gran. Però la nostra
proposta passa primer pel petit. Seguiu el riu
que aviat es desdobla a sota mateix de
l’estany Xic. Es tracta d’anar seguint estaques
i fites sense allunyar-vos del riu. Quan
aquestes es perden, pugeu cap al NO seguint
entre blocs el curs de l’aigua. Aviat arribareu a
un petit estany que precedeix el desguàs del
primer dels estanys de Mainera.

Estany Xic
de la Mainera

3h 10min Estany Xic de la Mainera, 2.424m.
Situat als peus del pic de la Mainera, és
l’antesala de l’estany Gran. Per anar-hi,
seguiu el corriol que surt cap a la dreta (N)
fins a trobar un barranquet. Seguint-lo
arribareu al paradisíac estany.

Estany Gran
de la Mainera

3h 25min Estany Gran de la Mainera,
2.454m. Situat al dessota de la cresta de
l’Avió, anomenada així perquè un avió militar
alemany s’hi va estavellar l’any 1943. Des
d’aquí crida l’atenció la collada de la Coma
d’Espòs, partió dels sediments vermellosos
del pic de Montorroio i el granit grisenc de la
Pala Pedregosa. Ara teniu dos opcions: seguir
el mateix itinerari de pujada en sentit invers, o
bé vorejar l’estany cap al NE fins a un visible
camí que us durà al punt on es desdobla el
riu, a sota de l’estany Xic. Aquest servia per
accedir a una mina de marbre, però ara es
troba molt desdibuixat.
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dels prats, abatien l’herba en llargues tires paral·leles
que les dones i els vailets anaven girant i regirant al
sol, a cops de forca.»

Les bordes, com a símbol de l’amor de
l’Enric i l’Elvira

«Mirà, davant seu, les dues bordes. A sol i serena,
devien romandre sempre així, quietes i agermanades
l’una al costat de l’altra, mentre que, en les nits de
tempesta, la de Janot, més petita, de parets més dèbils
i cresta més fina, devia cercar aixopluc en la seva
companya. Li semblaren mascle i femella. Com un
símbol d’ell i l’Elvira.
Tant de bo que fos així! Tant de bo que poguessin,
l’hereu de Pujalt i la cabalera de Janot, aparellar-se tan
harmoniosament com ho estaven llurs bordes i prats,
allí a Clot Geliu, i com ho estaven també els trossos
d’una i altra casa en algunes contrades de conreu!
Què en dirien les bordes, els prats i els trossos
respectius, d’aquell emparentament? Ben segur que se
n’alegrarien! Però què en pensarien i què en dirien el
pare, el senyor oncle, els germans seminaristes, la
germana monja, aquelles ties tant encarcarades i tota
la parentela? I tot el poble? I tota la muntanya? Es
sentí abocat a l’abisme.»

L’Elvira se’n va a l’Estany Llarg, tot i la
por del seu pare que l’empaiti un pastor

« – Però no m’hi agafarien, desprevinguda. De pujada
muntarè la Pigarda, i ja sabeu que ningú no podria
atrapar-me, suposant que m’empaités; i de tornada,
com que m’arribaré a l’Estany Llarg a refrescar-me,
baixaré per la ribera de Clot Geliu, on no n’hi ha, de
pastors.
[...]
– Doncs no en parlem més –decidí–. Vés tu a la
muntanya, que al Manel i a mi no ens mancarà altra
feina. [...]
Als ulls de l’Elvira, enlluernats per la claror de l’alba,
la vall apareixia fosca com una gola de llop. No
s’albirava enlloc una ànima vivent. Planava arreu un
silenci pregon, total, només romput pel trepig
compassat i vigorós de les egües, secundat pels
pollins, com en bemoll. La noia, calçada amb
sabatilles de sola de cànem, caminava sense fer soroll,
lleugera com una daina. [...], tot, a cada pas i a cada
revolt, eren indrets estimats on li hauria agradat
d’aturar-se a acariciar-ne els records... Però, allà dalt,
es veien els cims, que l’esperaven, i calia prosseguir
amunt, amunt, empesa per aquell anhel irresistible
d’enlairament que, sense adonar-se’n, la féu saltar a
cavall de la Pigarda just al moment de sortir el sol
[...].»
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Sota Montsent
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«Ella prosseguí amunt, dret al nord, devers el cap
mateix del gegant que, com un miracle, domina la
serralada sense perdre la seva capa de vellut verd...»

3

2100 m.
2000 m.
1900 m.
1800 m.

2

1700 m.
1600 m.
1500 m.

1

1400 m.

La regió dels llacs
Montsent

«Havia traspassat el cim i es trobava abocada a la
fantàstica regió dels llacs. A una immensitat de verd
succeïa una immensitat de blancor, de congestes de
neu glaçada i serres de granit: talment una legió
petrificada de monstres colossals formant rotlles per
contemplar-se en el tros de mirall que els tocà en sort
el dia que caigué una capa de cel per plasmar la
meravella dels estanys. Només al voltant d’aquests
resten, com per emmarcar-los, unes vinses i
raconades de verdor, minvades encara per pigals
despresos de les crestes esberlades!
El primer, d’aquella cadena d’estanys, és l’Estany
Llarg, que allí sota mateix ensenyava la cua. L’Elvira
hi corregué, com hipnotitzada. Tots dos se sabien
units per un llaç de mútua fidelitat. Ella no en volia
conèixer cap més, de llac, i ell la tenia també com a
única nimfa.»

La muntanya de Llessui

«Allò sí que eren muntanyes, altes, immenses,
meravelloses; tan blanques, a l’hivern, que el cap
negre d’una agulla de picar hi hauria ressaltat d’un
tros lluny com una taca, i tan verdes, a l’estiu, que
tots els animals del país, milers i milers, podien
pasturar-hi sense acabar-ne l’herba!»

Estany Xic de la Mainera

Serveis en ruta
ALLOTJAMENTS
LLESSUI
- Hostal Andreva (973621723)
- Pensió Trilla (973621719)
RESTAURANTS
LLESSUI
- Restaurant El Pigal – casa Kiko
(973621715)
MUSEUS
LLESSUI
- Ecomuseu dels Pastors de la Vall
d’Àssua (973621798)
TAXIS
BERNUI

- Autocars i taxis Mario (973621533
/629742020)

CAREGUE
- Taxis Bellera (656804498)

Més Informació a www.valldassua.cat
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