Aquestes dues línies de Front (la nacional i la
republicana) paral·leles al riu Noguera Pallaresa
creuaven la Vall de Siarb pel mig la Vall de Siarb,
deixant diversos vestigis d’aquell episodi. Búnquers,
trinxeres, pous de tirador, construccions a la
rereguarda es succeeixen des del pla de Caubet fins
a les Pantalles i des del Bony del Fener Gran fins a la
Torreta de l’Orri.
Els pobles de Vilamur, Tornafort, Puiforniu, Soriguera i
Llagunes van quedar al bell mig del front i molts dels
seus habitants es van veure obligats a marxar allà on
van poder: molts a casa de familiars dels pobles del
voltant i d’altres van marxar a l’Aragó l’Aragó. Quan
va acabar la Guerra i van poder tornar als seus llocs
d’origen, la gent va trobar-se els pobles buits, les
cases destrossades, els animals morts, i van haver de
reconstruir les seves vides des de zero.

Els vestigis del Front
de Guerra a la Vall de Siarb
Després de la Guerra molts veïns i veïnes van utilitzar
els reixats de filferro o les piquets que trobaven per
construir baranes, balles o reixes. No obstant això, la
major part de les trinxeres, búnquers i altre tipus de
construccions bèl·liques van quedar allí on estaven
i s’han anat degradant al llarg dels anys sense que
ningú no ho hagi tocat mai. Això fa que avui puguem
veure uns vestigis originals només alterats pel pas del
temps i exactament allà on aquelles persones els van
construir, sense que hagin sofert cap altra modificació
ni pràcticament cap reconstrucció.
Pel fet de trobar-se entre muntanyes, els vestigis
més importants coincideixen amb turons, miradors
privilegiats i en indrets idíl·lics per anar d’excursió
i contemplar, més enllà de les restes en si, els
paisatges que s’hi divisen.
Aquest document mostra una ruta circular que es
pot fer sencera o a trossos, on trobarem un seguit
de restes tant del front republicà com del nacional.
Una ruta de 360 graus per visualitzar aquelles dues
posicions des del punt de vista d’uns i des del punt
de vista dels altres.
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L’itinerari proposat es pot fer tot seguit o accedint-hi des
dels diferents pobles propers als vestigis mostrats al mapa.

Recomanacions i normes per als visitants:
Per a una informació més completa, adreceu-vos
als centres d’informació del Parc Natural.
Per motius de seguretat i conservació està
rigorosament prohibit encendre foc, excepte en les
àrees d’esbarjo amb barbacoes amb mataguspires.
No llenceu deixalles. Endueu-vos-les i dipositeu-les
als contenidors dels pobles. Procureu dipositar cada
deixalla al contenidor corresponent.
Hi ha vies d’accés motoritzat restringit només a veïns i
serveis. L’accés en vehicles de motor hi resta prohibit.
La circulació amb moto està prohibida als senders.
Respecteu la flora i la fauna salvatges. Per tal de
compatibilitzar el senderisme amb la conservació
d’espècies amenaçades; abans de planificar la vostra
activitat informeu-vos a la seu del Parc quines són les
dates més adients per tal de no molestar a la fauna.
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La Guerra Civil
i el Front del Pallars
Entre l’abril i el desembre de 1938 el front de
guerra va quedar instal·lat al Pallars Sobirà en
una línia paral·lela al riu Noguera Pallaresa. Fou
l’exèrcit nacional que, des d’Aragó, va avançar les
seves tropes fins a encerclar Catalunya per aïllarla de la resta de territori controlat pel govern de
la Repúbilca. Al Pallars Sobirà l’exèrcit nacional
volia controlar l’única carretera de la comarca que
anava de Balaguer a França i passava La Pobla
de Segur, Sort, Llavorsí, etc. Per això, va ubicar la
seva línia de defensa paral·lela a aquesta carretera
i per controlar tot el seu accés des dels turons
més alts de la zona.
El bàndol republicà, ja molt desgastat en aquella
fase, va anar-se retirant fins que els nacionals van
aturar la seva ofensiva. En aquell moment, els
republicans van aprofitar per construir una línia
paral·lela defensiva a la dels nacionals per poder
controlar, també, els turons més alts amb l’objectiu
de, en un futur, recuperar el terreny perdut. Aquest
futur, però, no va arribar mai i el desembre del
1939 s’inicià l’anomenada “Ofensiva final contra
Catalunya” en la qual l’exèrcit nacional va avançar
la línia de front d’oest a est i de sud a nord fins que
va envair del tot Catalunya. Finalment, la República
es va rendir i la guerra s’acabà.
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El Front a la Vall de Siarb
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Trinxeres a la Roca de Llagunes

La Roca de Llagunes és un mirador excepcional
de la Vall de Siarb. Com a tal, els republicans hi
van ubicar un punt de guaita.
Encara hi trobarem trinxeres i les restes de
dues cabanes pel descans dels soldats.
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Posicions al Serrat dels Forats

Durant un bon tram de llom trobem construccions
diverses de pedra per controlar tota la vall. Si
mirem més a la part que est del Serrat, trobem
construccions de rereguarda on dormien i
descansaven els soldats.
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Punt de guaita del penyal

Espectacular mirador inesperat just sota el fil de la
serra de Freixa; hi trobarem un punt de control amb
les restes de dues casetes que servien com a punt
des d’on informar sobre què feia l’exèrcit nacional al
coll de Sant Joan i rodalies.
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Búnquers de Vilamur

Les restes més imponents i accessibles de la Vall
de Siarb i segurament del Pallars Sobirà. Hi trobem
búnquers de formigó, trinxeres i viseres. Alguns dels
búnquers han estat restaurats i s’hi han instal·lat un
seguit de plafons per poder interpretar aquest indret
i la seva història.
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Trinxeres de Sant Quir

Tota la zona propera a Sant Quir, per la banda obaga, té
una trinxera contínua de més d’un quilòmetre; hi podem
veure les ziga-zagues molt clarament i també els pous
de tirador. A la banda solana hi trobem algunes restes
de construccions per al descans dels soldats.

A banda de trinxeres, búnquers i diferents
edificacions a la muntanya també podem trobar
restes de la Guerra Civil als propis pobles. Quan el
Front de Guerra va marxar, els veïns van aprofitar
el filferro, les piquetes i altres metalls per a la
seva vida quotidiana. Si us hi fixeu, a Vilamur, a
Tornafort o a Llagunes podeu trobar-ne alguns
que encara s’utilitzen per a usos casolans.
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