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El Forat de Bulí
Diu en Lluís Llach que el nostre país és petit…, però té racons increïbles on ens podem
perdre i els quals molt poca gent coneix. Un d’aquests racons desconeguts és el Forat de Bulí,
un tram engorjat del riu Rialb envoltat de màgia i realment impressionant! La proposta és
accedir al punt inferior del Forat de Bulí, ja que el descens sencer és llarg i delicat i requereix
coneixements tècnics i experiència. Si bé el recorregut complet s’inicia en l’indret conegut
com les Cots, on es filtra el riu fins a la font de Bulí, en la qual el riu torna a brollar i creua un
paisatge frondós, supera petits salts d’aigua i en algunes parts les parets verticals de l’engorjat
superen els dos-cents metres, el riu finalment desemboca a un túnel obert a la roca que s’ha de
travessar, passat el qual el congost s’eixampla i que és on nosaltres arribarem des de baix.
L’accés més directe és per la carretera C-1412-b de Ponts a Tremp i trencant cap a Politg, en
direcció a Peramola, per la carretera perimetral que es va fer amb el nou pantà de Rialb, i abans
del gran pont que creua el riu agafem la pista que puja a l’esquerra paral·lela al riu Rialb fins
al Molí Nou. També hi podem arribar des del quilòmetre 15,5 de la C-1412-b, agafant la pista
asfaltada que surt de la collada de la Santa fins al Rialb i el Molí Nou. Després continuem per
la pista que puja sempre a l’esquerra del riu i deixem a l’esquerra la pista principal que amb un
revolt porta cap a la Masia Maçaners (un bon lloc per anar a dinar). Seguint amunt per la pista,
en bon estat al principi, aquesta es comença a complicar abans de la capella encimbellada de
Sant Martí del Puig, que es mereix una visita –aneu amb compte amb els barrancs i gaudiu de
la vista del riu. Passada aquesta capella, un cotxe que no sigui tot terreny pot arribar una mica
més amunt, poc abans de la casa de Terrassola i en un revolt que travessa un petit torrent i per
on una pista baixa a la dreta. Aquí podem aparcar el vehicle.
Comencem a baixar per la pista de la dreta, que al cap d’uns tres-cents metres s’acaba per
donar pas a un camí que s’endinsa entre la vegetació i que ens portarà en un màxim de deu
minuts al riu Rialb. En aquest punt és millor creuar el riu i, tot i que es pot fer saltant les pedres,
el més adequat és anar preparats per fer-ho sense evitar de mullar-nos, ja que més endavant,
si el temps acompanya, podrem banyar-nos en els gorgs de més amunt. Continuant amunt per la
riba del riu, ara per la dreta, ben aviat arribarem a l’inici del misteriós engorjat que, amb un gorg
immens, convida a entrar-hi, amagant la sortida espectacular del Forat de Bulí.
La proposta inclou la possibilitat de portar una barca inflable per ajudar els més menuts a passar
el gorg i arribar a veure aquesta sortida del Forat de Bulí, amb el túnel obert a la roca. Cal anar
amb molt de compte i ser prudents amb l’espai, ja que el riu pot ser perillós i cal no molestar els
escurçons i altres salvatgines! En sortir de l’engorjat s’ha de desfer camí, però ho podem fer tot
baixant uns metres pel riu fins a tornar a trobar el camí que puja i que enllaça amb la pista que
més endavant ens retorna on hem deixat el vehicle.
El riu Rialb, riu blanc –del llatí albus– discorre en direcció sud i té tres parts clarament
diferenciades (alt, mig i baix Rialb), de les quals la part del mig s’engorja d’una manera
espectacular en l’anomenat Forat de Bulí, on convergeixen quatre torrents tot formant un
indret espectacular. El descens del torrent no s’ha de fer mai abans, durant o després de pluges,
ja que les crescudes poden convertir el passeig idíl·lic en un infern, i en alguns punts del riu
es formen remolins molt perillosos i coneguts per la gent del Rialb com a xucladors, pels
imprudents i el bestiar que, diuen, s’havia empassat el riu.
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1. Escriu un subtítol per a cadascun dels paràgrafs que formen el text.
Primer paràgraf:
Segon paràgraf:
Tercer paràgraf:
Quart paràgraf:
2. Separa en dues columnes els elements naturals dels elements en què ha intervingut la
mà de l’home.
congost - gorg - pista - torrent - pont - capella - barranc - masia
Elements naturals

Elements no naturals

3. Digues si les afirmacions següents són certes (C) o falses (F).
Està prohibit banyar-se al riu Rialb perquè és perillós.
El Forat de Bulí és un indret poc conegut.
La collada de la Santa és un bon lloc per dinar.
L’excursió ha de fer-se amb un vehicle tot terreny.
Al Forat de Bulí conflueixen quatre torrents.
Rialb vol dir ‘riu blanc’.
4. Busca en el text paraules sinònimes de les següents.
•
•
•
•
•
•

baixada:
espès:
fruïu:
travessar:
esquivar:
enorme:

5. Encercla els adjectius que escauen al text que has llegit i explica per què ho creus.
argumentatiu - descriptiu - instructiu - narratiu - poètic

© 2009 Grup Promotor / Santillana Educación, SL

171326 _ 0001-0168.indd

47

47

31/7/09

15:00:57

