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Compressor Romeo. L’home sembla que pot ser 
l’enginyer de PFM Karl Stefan “Pista” Hitz. 



Martells pneumàtics perforadors 



Compressor Ingersoll 



Molí de sorra 





Peña Ruda, 
primer pas 

fet per 
obrir la 

carretera. 











A l’esquerra l’explanació de les obres de la carretera nova i, a la dreta, el camí vell al 

Port Pallàs, com l'anomenaven els aranesos. 















Sembla ser el Sr. Don Nicolàs de Arespacochaga i Salicrup, Enginyer de Camins de la 

Jefatura de Obras Publicas de Lleida i responsable de les obres de construcció de la 

carretera del port de Bonaigua, i que veurem repetidament en aquestes fotografies. 





Cotxe Daimler matricula L-338-E, de la Jefatura de 
Obres Públiques de Lleida i la creu de Van Halen. 



La Creu de Juan V. Halen, 1840. 
Va ser arrencada durant la “guerra-incivil” de 1936-1939 



Hi ha certa confusió sobre la Creu de Van Halen:  
Hi ha qui diu que hi havia una creu original, de 7 metres d’altura, 
com la del dibuix de la biografia de Van Halen de Pio Baroja de 
1932. Ben mirat, sembla una recreació artística inventada pel 
dibuixant. Al dibuix diu any 1841 i a les postals i fotos es veu 
1840. 
Van Halen fou capità gral de Catalunya entre 1840 i 1842.  

No se sap pas ben be per què fou erigida la creu, possiblement va fer fora, o va evitar 

que entressin, bandes Carlines a Aran .....També hi ha qui diu que la van erigir ( qui ?) 

per haver dissolt la pràctica del contraban ….. Difícil de creure ! 















Port de la Bonaigua. Foto feta per Solé de Bosost quan es feien les obres. Clixé 

depositat al IEI de Lleida i foto al Xalet de PFM dalt del port. Gentilesa del Sr Llinàs.  



Port de la Bonaigua. Foto feta per Solé de Bosost quan es feien les obres. Clixé 

depositat al IEI de Lleida i foto al Xalet de PFM dalt del port. Gentilesa del Sr Llinàs. 



Bloc de postals de Silvi Gordó Montaña de la Pobla de Segur, 

on es veuen diverses vistes de l’obertura de la carretera del 

port de la Bonaigua. 

















Port de la Bonaigua. Abans nomenat Port Pallars pels aranesos o Port de 

Pedres Blanques pels pallaresos. Els romans en deien “Petrae Albae”. 









Aquesta postal de Silvi 

Gordò de la Pobla de 

Segur, així com unes 

quantes més, es 

repeteixen en el albùm 

de l’enginyer Hitz i la 

col.lecció de postals 

del SGM, per lo que cal 

suposar que el fotogràf 

del albúm del Pista Hitz 

va ser Silvi Gordó 

Montaña. 



Corbes sobre el Ticolet, amb restes de l’obra. 



Refugi del Ticolet.  

 

A sota l’antic hospital 

del port, i a dalt el 

construït per Obres 

Públiques al fer la 

carretera. L’antic, 

diuen però no m’ho 

crec pas, derruït per 

un allau i el nou 

recentment pels 

mateixos que el van 

construir. 



OBERTURA PRIMAVERAL 

 

Les primeres, i autèntiques, llevaneus. 14 desembre 1925. 

 

Els guardes dels refugis del Ticolet, del Port i de les Ares, eren els 

responsables de mantenir el pas obert i d’acompanyar, si calia, als viatgers, als 

ramats i als correus. 



Llevaneus Benach.  

La primera màquina llevaneus al port de la Bonaigua, aquí a redós de 

l’ermita de la Mare de Deu de les Ares. Una Benach, fabricada a Sant 

Sadurní d’Anoia abans de 1929. A l’esquerra esta obrint el port a la 

primavera de 1929. Benach era fabricant de tractors oruga i les 2 turbines 

eren derivades de hèlices de vaixell.  

Foto família d’en Salvador Codina de Sabadell, anys 1945/1955 



Salardu. Pala Llevaneus instal·lada en un camió Bussing, de 

la PFM. Finals dels 40’s.  

Foto Porras. 



Màquina PETER, amb fresa o turbina, fabricada el 1945.  

Màquina llevaneus Peter al principi de les obres de PFM (a partir de 1945). Just al 

darrera la pala Llevaneus de PFM. 

Ara esta resguardada dalt del port de la Bonaigua. 

Hi ha 2 menes de llevaneus: les de turbina i les de pala. 

Les de turbina son per quan hi ha molt gruix de neu (per llançar la neu fora de la 

carretera) i les de pala per quan esta nevant (per arrambar la neu a la vora). 

Les de turbina s’han utilitzat per obrir els ports a la primavera. 



Màquina llevaneus PETER. Fulletó publicitari 1947 





La llevaneus Peter dalt del port de la Bonaigua. Hi va treballà entre 1945 i 1962. 

Però el 1963, va fer una gran nevada a Vielha i hi va treballà. 

Normalment la conduïa Manuel Espí de Garòs. 

Cal vigilar, ja que els lladres li han començat a robar plaques i peces !!!! 



Aquesta és la placa robada de la Peter.    

Era a la banda esquerra. 



La Peter treballant al port de la Bonaigua, vessant aranesa. 

Cal revisar les matrícules .................... Foto José Porras. 



Fotos cedides pel Trutxa via Bàrbara de les Ares. 

Possiblement fotos Porras. 







Una altre llevaneus Peter. Aquesta a Noruega, al peu del Trollstigen, foto feta 

pel Toribio del forn de pa de Vielha. 



Una altre llevaneus 

Peter. 

A Sils Maria prop St. 

Moritz, Engadina, 

Suïssa. 

 
Al obtenir la foto via 

Delcampe, vaig imaginar 

que era prop de Dolomiti 

tedesca.  

L’estiu 2919 em vaig fer 

un tip de rondar amb 

bicicleta buscant el lloc 

precís entre Lienz i 

Bolzano (Isarco) i el Piave 

i el Boite, fins que ho vaig 

trobar ... gràcies a la 

busca internauta de 

campanars similars, però 

a 300 qms a ponent. 



1959. 4 llevaneus comprades per la Dir. Gral. de Carreteras y Caminos Vecinales. 

Camió / tractor Latil amb una turbina helicoïdal. 

Sembla que cap va venir a Aran. 

Foto diari Arriba. 



Novembre de 1960. La 

Direcció Gral de 

Carreteres compra 

diverses llevaneus per 

repartir entre els ports de 

la Bonaigua, Pajares, 

Piqueras i Guadarrama. 

“Pelleteuse De Brun”, 

fabricades par Degiorgi, 

montades sobre un camió 

/ tractor Latil. 



Una llevaneus “Pelleteuse De Brun” treballant al port 

de la Bonaigua.  Foto José Porras. 



Un camió Latil amb una turbina “Pelleteuse De Brun” al davant i 

una pala al darrera 



La llevaneus “Pelleteuse De Brun”, fabricada par Degiorgi, montada 

sobre un camió / tractor Latil. Turbina al davant i pala al darrera. 

Dalt del port de Somport. 



Un camió Latil amb una turbina / fresadora Peter 

acoplada. 



Hivern del 2011 



Hivern del 2013 



Una pala carregadora Kawasaki equipada amb una turbina Larue italiana, al 

pla de Beret 2019. 



2019 



Benasque, 

1950. Obrint la 

carretera 

d’Anciles. 

Fotos de 

Vicente 

Bellosta en el 

llibre de la 

Fototeca 

d’Osca, 2018. 



Andorra. Camió OshKosh ianqui equipat amb una 

turbina Snogo. 



Llevaneus andorranes treballant 

al port d’Envalira. 



Llevaneus suïssa Rolba fabricada a Zurich a les pistes de Lles, la 

Cerdanya. 



Llevaneus a Kandanxú i a Sierra Nevada. 



Una turbina llevaneus perfilant una strada als Alps italians. 



Primers transports a Aran. 

A dalt, Transport de taulons de fusta cap a les mines del Forcalh. 



Primers vehicles a motor que van circular per 

Aran: 
 

Un Daimler Renard anglès de RFE. Al peu posa 

1909, però ha de ser de 1912 (possiblement sigui 

al Pallars Jussà). 

Un autobús de RFE (possiblement també sigui al 

Pallars Jussà). 

(Aquesta doble foto de RFE, ha sortit en la 

revista Aran nº 34 parlant de Productora PFM i la 

tenen a les oficines de la Central de Vielha. Però 

crec que no te pas res que veure amb Aran) 
 

Un Purrey-Exshaw francès a vapor a Aran (Foto 

Fons Sebastià de Salardu). 



Autobusos de “La Hispano Aranesa” 



Fotografies procedents d’un àlbum de l’enginyer Karl Stefan “Pista” 
Hitz, suïs instal·lat a Barcelona, propietat de Daniel Rey. 
Sembla que les fotos les podria haver fet en Silvi Gordó Montaña de 
la Pobla de Segur, durant una visita d’obres de l’Enginyer de Camins 
de la Jefatura de Obres Públiques de Lleida, Sr. Don Nicolàs de 
Arespacochaga i Salicrup 
 

També hi ha reproduccions de postals de Silvi Gordò Montaña i de 
Solé de Bossòst, procedents del Fons Izard-Llonch i Forrellad de 
Lleida i fotografies del Arxiu de José Porras de Vielha. 


