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Ourcaso [Orcau], 

Poble pobre: també aquí la planta Baixa de les ca- 

ses és una quadra que no netegen més que un o 

dos cops cada any, quan en treuen el fem. Podem 

imaginar, en climes com els d’aquí , els deliciosos 

perfums que se senten: propagats fins a la cuina i 

les cambres, constitueixen tal barreja d’olors que  

el més pràctic dels químics no podria distingir res. 

Tot el vi blanc és cuit . La muntanya, camí avall,  

és tota de bancals amb oliveres que viuen perfec- 

tament sobre la penya, sense donar-li, però, cap 

mena de bellesa. Que no s’intenti, doncs, guarnir un 

paisatge amb aquesta verdor horrorosa; la vista no 

ho agrairia. Passem enormes erms, que en altres 

països serien per als bens; aquí, no. Les cinc sise- 

nes parts del terreny són ocupades per plantes aro- 

màtiques  silvestres. Passem un torrent bonic, amb 

molts acres de terra més avall, però o es reguen. 

No sé per què, fora que siguin terres del comú: 

Això ho explicaria tot. 

Veiem de lluny Saint-Roma [Sant Romà d’Abe- 

lla]. El camí voreja un petit lllac rodó situat a gran  

alçària, sense muntanyes pròximes. Diuen que és  

molt profund. Aquesta és una zona de petxines. Pas- 

sem per un immens desert cobert d’espígol . També 

hi ha cereals. Vam veure com preparaven amb l’ai- 

xada un rostoll d’ordi llaurat prèviament, fent-hi 

petits solcs per plantar-hi monetes. El mill co- 

mença a sortir. Un cop feta la collita ho deixaran a  

les males herbes. 

Passem el Monte Schia [Montesquiu], que és enterament un pedra blanca i una 

espècie de marga argilosa. Girant el cap es descobreix un immens horitzó sense bosc. 

És clar que coneixen bé el valor de l’aigua, raó per la qual la que brolla d’una caba 

losa font és acuradament conduïda a un dipòsit, que només obren a les set el matí i a 

la nit per regar uns horts. Trobem un camp de  cànem ben regat. He vist ja prou del 

país per a constatar que  l’aigua ho és tot; quan n’hi ha, no tenen voluntat o 

coneixements per a preparar la terra, per bona que sigui, i treure’n un bon rendiment. 

Dia 13.- Deixem la Pobla. Hi ha alfals, però no gaire bo. Els horts són ben regats; 

morers. Preu de la seda aquest any: 18 lliures la lliura. Conreu entre les oliveres, però 

a  base de gra un any i repòs el següent. Travessem el riu, ample de 60 iardes en 

aquest lloc: el riu compensa aquí, facilitant aigua per a bonics regadius, les destrosses 

que a vegades fa i de les quals hem pogut veure dos cops senyals desoladors. Veiem 

rodes que eleven 10 o 12 peus l’aigua pels horts. Són de construcció molt simple, és a 

dir, semblants a les rodes d’un molí d’aigua, però molt lleugeres; les llantes són buides 

i porten unes divisions amb uns forats simètrics que recullen l’aigua, que vessen en un 

dipòsit així que la  roda ha fet mig tomb; des d’aquest dipòsit la condueixen on volen. 

És econòmic, senzill i pràctic. Molts presseguers als horts. Altes muntanyes; 

combinació, agradable a l’esguard, de conreus i de natura verge. No hi ha prats, i les 

nostres mules mengen palla i ordi en comptes d’herba; em diuen que és així a tot 

Espanya, excepte als llocs on h ha alfals de rec. Baten a tot arreu. No hi ha xais, 

només ca bres, a les muntanyes i als erms. Molts noguers, carregats de nous. Tot és 

gravat amb delmes de l’església. Travessat dos trossos en els quals van fer sègol l’any 

passat; aquest anys són coberts de males  herbes; l’any que ve hi tornaran a fer sègol; 

lamentable conreu! No venen els fulles del morer; però, si ho fan, valen, per arbre, 4 ½ 

lliures. Les vaques són vermelles. Les terres de la vall es venen a 20-25 lliures 

esterlines el jornal. 


