
JOAN COROMINES: TRES QUARTS DE SEGLE ... 

dor; i jo també. A la posta de sol tornavem a ésser a !'hotel. Una de les 
vegades vaig escriure uns folis per no oblidar-me de res. Me sembla que 
aquest és el lloc més adequat per donar-los a coneixer. Aixo és el que vaig 
escriure. 

La pista de muntanya, pedregosa i empinada, que va d'Aigües Tortes 
a Estany-llong, discorre entremig d'una area boscosa de pins negres i d'al
bers. Per fer d'una sola tirada la pujada des de la vall de Boí, per la vall 
de Sant Nicolau, s'han de tenir carnes fortes, estar-avesat a caminar i tenir 
el cor jove .. 

L'home que caminava, agil i segur davant mi, malgrat els anys, el' doctor 
Coromines, en arribar a un repla del camí, quasi a tir de bassetja de les 
aigües d'Estany-llong, va fer una aturada i queda una estona en silenci. Els 
seus ulls blaus i penetrants resplendeixen com vives brases d'un foc en
cantat. Adre~a el seu tors doblegat pels anys i la feina, es posa la ma per 
visera, i amb el garrot de muntanyenc assenyala un planiol verd davall un 
roquissar coronat de neu, entre bedolls i avets que s'enfilen penyes amunt, 
com cer~ant el cel pels contraforts del Gran Tuc de Colomers. 

Nostalgic i pausat, diu: 
-Alla és on acamp_avem amb En Pompeu Fabra. 
Jo no esperava, tan de sobte, aquest comentari. Em vaig commoure re

cordant aquella procer figura de la nostra llengua, evocada amb tanta sen
zillesa. No vaig saber que dir. Vaig mirar, amb ulls esglaiats de reverencia 
i respecte, el Mestre. -Me sembla que ell també estava torbat pel record i 
l'emoció. 

L'atmosfera era diafana, el cel d'un blau intens. El silenci era romput 
només perla remor de les aigües que corrien i saltaven, com a nimfes en
cantades, entre roques disforges de granit i arrels d'arbres gegantins, i per 
l'oratge que feia cantar el fullam. Com a baixant de dintre del mateix in
finit una aguila reial planejava a ritme de ballet, com en un largo maes
toso damunt els cims nevats de l'alt Pirineu. 

El doctor Coromines té fama entre els pastors d'aquelles valls d'ésser 
un gran escalador. Encara el recorden, els més vells, quan amb el seu sac 
a l'espatlla i les seves llibretes, recorría com un pelegrí de la ciencia els 
llogarets més amagats i llunyans,-per realitzar les seves enquestes de topo-
nímia. ~ 

Al doctor Coromines li espirejaven els ulls. Era aquell com un reencon
tre amb la seva jovenesa; i a una pregunta meva va respondre: 

-M'inicia a l'escalada l'aranes Joaquim Delseny quan jo tenia setze 
anys. Als desset ja vaig pujar a Puig Llan,ada, sobre les fonts del Llobre
gat, i als vint-i-un, en solitari, al Montardo d'Aran, de 2.830 m d'altitud, 
sobre les de la Noguera Ribagorfana. 

Ens asseguérem sobre la soca d'un gran arbre abatut. Intuia jo que era 
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