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Patrimoni cultural
Una gran part dels visitants de la zona del Montsec arriben atrets pel medi natural i el paisatge i per les múltiples activitats de lleure i aventura que s’hi poden desenvolupar. Però també n’hi ha molts que venen atrets pel
seu variat patrimoni cultural, acumulat al llarg de segles i
mil·lennis. En el mateix epígraf de patrimoni cultural s’hi
poden incloure els museus i equipaments dinamitzadors, com el museu de la Conca Dellà o el Parc Astronòmic del Montsec, que estan portant molta gent al territori
aquests darrers anys.
La valorització del patrimoni cultural, és a dir,
l’aprofitament econòmic d’aquest patrimoni per part del
sector turístic local, és un objectiu fonamental del Pla
de Desenvolupament Sostenible del Turisme. Hi ha la
creença, en part justificada, de que la història i la cultura
(les pedres, com s’acostuma a dir) tenen poca capacitat
d’atreure visitants. Ara bé, a la pròpia zona del Montsec
hi ha alguns exemples reeixits que demostren que no
sempre ha de ser així.
El primer pas en el camí del patrimoni cultural cap a producte turístic és que els elements patrimonials siguin

espais visitables i, molt millor, que s’hi organitzen visites guiades. Això permet fer una primera selecció dels
elements patrimonials que ja formen part, a un nivell o
altre, de l’oferta turística actual del territori.
El mapa recull els espais visitables, avui en dia, a la zona
del Montsec. Inclou castells (Mur, Montsonís, Llordà, Os
de Balaguer), esglésies i santuaris (Col·legiata de Sant
Pere d’Àger, Santa Maria de Gualter, el Monestir de les
Avellanes, centrals hidroelèctriques (Canelles) i equipaments dinamitzadors (COU, museu de la Conca Dellà).
Alguns són establiments d’allotjament turístic privats
que són també visitables, és el cas del Monestir de les
Avellanes i el Museu Boncompte.
El quadre recull la llista d’espais visitables i de l’entitat o
empresa que gestiona les visites guiades. En alguns casos la gestió recau en les Oficines de Turisme, com ara
les visites al castell de Llordà i a Santa Maria de Gualter.
En altres, és l’administració local, com ara la col·legiata
de sant Pere d’Àger. I encara en altres recau sobre empreses privades que tenen la concessió, com és el cas
del recinte medieval de Mur o del castell d’Os de Bala-

Espais visitables amb visites guiades 2012

Font: Elaboració pròpia
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guer. La fórmula de la gestió privada d’un element patrimonial de titularitat pública encara és novedosa a la
zona del Montsec però està donant molt bons resultats.
Es veu clarament que és el model a seguir, fomentar la
iniciativa empresarial enlloc de sobredimensionar el sector públic.

De seguida es veu que la llista podria, o hauria de ser
més llarga, ja que hi ha més elements patrimonials que
podrien passar a ser plenament productes turístics, amb
visites organitzades. S’ha de remarcar que els petis museus d’Artesa de Segre i Baldomar s’inclouran a l’apartat
d’espais museístics.

Espais visitables del Montsec Horaris
Nom

Gestió de les visites

Calendari i horaris

Castell de Llordà

Oficina de Turisme d’Isona

prèvia reserva

Castell de Montsónis

Castells de Lleida

Dissabte tarda /diumenge matí

Castell de Mur

Peperepep Cultural

Dissabte matí / diumenge matí

Castell d’Os de Balaguer

Os Aventura

Dissabte tarda/diumenge matí

COU

COU

Divendres tarda /dissabte /diumenge i festiu

Sant Pere d’Àger

Ajuntament d’Àger

Dissabte tarda / diumenge i festius matí

Santa Maria de Gualter

Oficina Turisme de Baronia de Rialb

Dissabte matí / diumenge matí

Museu de la Conca Dellà

Museu de la Conca Dellà

Tots els dies

Monestir Avellanes

Hotel Hostatgeria del Monestir

Tots els dies

Museu Boncompte

Hotel Boncompte

Tots els dies
Font: Elaboració pròpia

La prehistòria
La zona del Montsec compta amb importants vestigis
prehistòrics, alguns dels quals s’han incorporat, amb
més o menys èxit, a l’oferta d’atractius turístics, però
sense que cap es pugui considerar un producte turístic
plenament consolidat. Caldrà parlar de:
•
•
•
•

Coves i pintures rupestres
Dolmens i monuments funeraris
Jaciments prehistòrics
El túmul de Seró, encara pendent d’obertura

També caldrà parlar del Parc Arqueòlogic Didàctic i Experimental de Sant Llorenç de Montgai, amb una funció
didàctica i divulgadora que ajudà a donar molt ressò al
patrimoni arqueòlogic de la zona del Montsec.

•
•
•
•

La balma del Pantà (Camarasa)
La cova dels Vilars (Os de Balaguer)
Antona (Artesa de Segre)
Cova del Macià (o del Cogulló) (Vilanova de Meià)

La declaració de patrimoni de la Humanitat s’estén a una
gran quantitat de jaciments, tots rellevants, però que necessiten algun tipus de jerarquització. Patrimoni de la
Generalitat dóna especial rellevància als tres següents:
•
•
•

Abrics d’ermites de la Serra de la Pietat a Ulldecona.
Roca dels Moros a Cogul.
Cova dels Vilars a Os de Balaguer.

Coves i balmes amb pintures rupestres
L’Art Rupestre de l’Arc Mediterrani de la Península
Ibèrica va ser declarat Patrimoni de la Humanitat per
la UNESCO l’any 1998. En total són 757 jaciments de
pintures rupestres catalogats repartits per un ampli territori, dels quals, 60 estan a Catalunya i 6 a la zona del
Montsec, concretament els següents:
•
•
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El tallat dels Aparets (Alòs de Balaguer)
La cova del Tabac (Camarasa)

Cova dels Vilars: Pintures

La prehistòria

De la Cova dels Vilars diu concretament:
El seu interior està molt ennegrit a causa de fogueres de
pastors o visitants, però es poden apreciar 29 motius
d’animals quadrúpedes, entre ells una cérvola, a més de
diverses figures humanes, cercles concèntrics i traços
sense identificar. Els motius pictòrics presenten diferents tècniques i colors. S’hi identifiquen des de figures
de tendència naturalista fins a motius esquemàtics o
abstractes. Pel que fa als colors s’hi poden veure el negre, vermell fosc, taronja, etc. Pel seu estil, majoritàriament esquematitzat i, per tant, una mica allunyat de l’art
llevantí modèlic, es considera que pertanyen a l’Edat
del Bronze. http://www20.gencat.cat/portal/site/Patrimoni/
La cova del Vilars és el jaciment de pintures rupestres
més preparat per a convertir-se en un producte turístic. De fet, l’empresa Os Aventura ja hi organitza visites
guiades.

Dolmens i monuments funeraris
A la Zona del Montsec també hi ha una petita presència
de dòlmens i altres monuments funeraris.
El dolmen de Sols de Riu. Es trobava a la vora del camí
que anava de Sols de Riu al petit nucli de Vilaplana i que
transcorria pel marge dret del riu Segre, en un terreny
que ha quedat negat per les aigües de l’embassament
de Rialb. És un monument megalític de caràcter funerari
que data de fa més de quatre mil anys. Està format per
diverses grans pedres verticals que suporten una gran
roca plana col·locada horitzontalment. Es, amb diferència, el domen més interessant de la zona del Montsec.
Actualment està a l’àrea recreativa de Pomanyons, a la
vora del Rialb, juntament amb l’ermita de Santa Eulària

Cova dels Vilars: en un barranc a la vora d’Os de Balaguer

de Pomanyons, també salvada de l’aigua i molt a prop
de la molt interessant església restaurada de Sant Girvés.
La Lloella del Llop i altres dòlmens del Montsec de Rúbies. En aquest indret es troben les restes de diversos
dòlmens del tipus cambra pirinenca simple; el més ben
conservat és el que es coneix com Lloella del Llop I,
descrit per primera vegada per Lluís M. Vidal l’any 1894.
El fet que la tapa estigui parcialment ensorrada és el
que l’hi dona l’aparença d’un amagatall i explica el nom
popular de la Lloella del Llop. Està rodejat per un túmul
d’uns vuit metres de diàmetre parcialment conservat. A
uns 100 metres hi ha les restes, més mal conservades,
del dolmen conegut com Lloella del Llop II. Es conserven quatre lloses laterals i una part de la coberta. Al
municipi d’Artesa de Segre també s’ha d’esmentar el
dolmen de Montmagastre, bastant malmès.
La Colomina. Les restes tumulàries de la Colomina estan situades prop del poble de Gerb, a l’esquerra de la
carretera de Sant Llorenç de Montgai. Van ser descobertes l’any 1965 de forma casual tot aplanant unes terres agrícoles. En un primer moment es van trobar setze

Abans i després del dolmen de Sols de Riu
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estructures tumulàries, a les que s’afegiren trenta més
en descobriments posteriors. Cada estructura constava
d’una urna amb les restes d’un difunt incinerat situada
en una petita fossa central sobre la qual es bastia un túmul cobert per un enllosat, delimitat, al seu torn, per un
anell de còdols i coronat per una pedra dreta coneguda
com l’estela. Les urnes poden situar-se cronològicament
entre els anys 850- 650 aC i pertanyen a la cultura del
bronze final.
Ara bé, les restes funeràries més interessants, i que mereixen un capítol apart són les del túmul de Seró.

Jaciments prehistòrics
L’inventari del Patrimoni Arqueòlogic aplega un cert nombre de jaciments prehistòrics, a banda dels ja esmentats
anteriorment al parlar de pintures rupestres, dòlmens i
altres monuments funeraris. Alguns d’aquests jaciments
podrien ser inclosos en la valorització del patrimoni. S’ha
de parlar com a mínim dels següents:
•
•
•
•

Cova dels Muricecs
Cova del Parco
Cova Gran de Santa Linya i roca del Bous
Jaciment d’Antona

La cova del Muricecs. Ja se’n ha parlat en el capítol
de les activitats a desenvolupar en el medi natural, però
també se n’ha de parlar des de la perspectiva del patrimoni arqueòlogic. D’acord amb la web del municipi de
Llimiana (http://www.llimiana.com/covamuricecs.php).
“La cova dels Muricecs (o Muriacs) es troba situada en
el terme de Llimiana, en la serra del Montsec. El forat
s’escola en una paret del Congost de Terradets, a poca

Excavacions a la cova del Parco
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alçada del riu Noguera Pallaresa i a prop de les comportes de la central hidroelèctrica. El seu nom ve donat
pels habitants d’aquesta cova: els muricecs (rat-penats
o ratapinyada).
En diversos estudis arqueològics s’han trobat restes
d’humans de l’època prehistòrica, edat de bronze i edat
de ferro. També ha sigut malmesa amb pintades més
recents d’alguns desaprensius i també s’han denunciat
robatoris dels fems dels muricecs. Per tant, a partir de
2006 l’Ajuntament de Llimiana va regular l’accés a la
cova per garantir la conservació de la població reproductora de rat- penats, qualificada com la quarta més
important de Catalunya. Ara està vigilada i s’hi accedeix
només amb visita guiada”.
Durant el juny i juliol, el període més crític en el cicle reproductor dels muricecs, es restringeixen totalment les
visites a la cova. Això ha ajudat a estabilitzar la població
de les set espècies que crien a la cova, i que estaven
en regressió abans de la regulació de les visites. L’any
2010 l’Ajuntament de Llimiana i l’Estació biològica del
Pallars Jussà van signar un acord de custòdia del territori per a què aquesta entitat conservacionista gestioni la
Cova dels Muricecs. En la gestió de la cova hi participa
Grimpada, que fa el manteniment de l’espai, coordina i
organitza les visites guiades a la cova.
La cova del Parco. Entre els jaciments prehistòrics s’ha
de citar la Cova del Parco, descoberta l’any 1974 per Rafel Gumà, de cal Parco d’Artesa de Segre. Excavada sota
la direcció de Joan Maluquer de Motes i posteriorment
de Josep Mª Fullola. Hi ha una seqüència continua del
15000 al 5000 aC. Els moments claus són l’epipaleolític
i el magdalenià. S’han trobat moltes llars de foc que donen informació sobre la vida social i econòmica. Entre les
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troballes més interessants hi ha una agulla de cosir feta
d’os i dipositada al Museu d’Història de Catalunya. Les
excavacions es centren en els següents períodes:

•

•

•

•
•

Des de Paleolític Superior a Bronze Final (-33000 /
-650)
Medieval Domini visigòtic (401 / 715)
Medieval (800 / 1150)

El jaciment de la cova del Parco s’ha d’incloure entre els
més importants de Catalunya; permet establir una sèrie
temporal amb altres jaciments:
•
•
•
•
•

L’abric romaní de Capellades (70-40.000 aC)
Cova de l’Arbreda de Serinyà (70-40.000 aC.)
Cova de l’Arbreda de Serinyà (40-15.000 aC)
Cova del Parco (15-7.000 aC.)
Abric del Filador de Margalef (10-7.000 aC)

Fins ara, la cova del Parco es manté al marge de qualsevol aprofitament turístic. I no deixa de ser una llàstima,
perquè, a més, es troba en un indret molt interessant, a
l’entrada del llarg i imponent estret del Mu, al riu Segre.

•

Des de Paleolític Mig a Paleolític Superior (-90000
/ -18000)
Des de Paleolític Superior a Paleolític Sup. FinalEpipaleolític Antic (Indiferenciat) (-15000 / -7000)
Des de Calcolític a Bronze Mig (-2200 / -1200)

El jaciment de la Cova Gran, descobert l’any 2002, és
uns dels pocs jaciments arqueològics europeus que
permeten estudiar allò que en Paleoantropologia es denomina “transicions”, fases crítiques en les que es detecten transformacions y remodelacions essencials per
reconstruir la història de la nostra espècie.
Val a dir que la cova Gran la comparteixen actualment
dos col·lectius; els arqueòlegs i els escaladors.
La cova dels Bous. El jaciment de la Roca dels Bous
es troba al peu del cingle de la Cascalda, uns 30 metres
per sobre del riu Segre, prop del poble de Sant Llorenç
de Montgai (Camarasa, Noguera), en la zona de contacte entre les Serralades Prepirinenques exteriors (les
serres exteriors marginals) - formades per una sèrie de
calcàries cenozoiques i eocéniques- i el pla del Segrià,
constituit per materials oligocens de la depressió de

La cova Gran de Santa Linya. Està declarat Espai de
Protecció Arqueològica (EPA), categoria de protecció
que aplega llocs que no han estat declarats Bé Cultural
d’Interès Nacional (BCIN) on, per evidències materials,
per antecedents històrics o per altres indicis, es presumeix l’existència de restes arqueològiques o paleontològiques, susceptibles d’ésser estudiades en profunditat
amb la metodologia arqueològica. A la zona del Montsec
nomes hi ha dos EPA, la cova Gran i la vil·la la romana
de Llorís, al terme municipal d’Isona i Conca Dellà. Les
excavacions es centren en els següents períodes:
El jaciment de la Roca dels Bous, a la vora de Sant Llorenç

La cova gran de Santa Linya
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l’Ebre. cepap.uab.cat/recerca/Webroca/pdf/RB_3.pdf
La Roca dels Bous és un projecte que porta a terme el
Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona (CEPAPUAB). La investigació que s’hi realitza, any rere any, té
com a objectiu compartir el coneixement que es va obtenint en aquest jaciment arqueològic. El jaciment de la
Roca dels Bous és dels pocs que permeten conèixer millor els neandertals que habitaven aquests contrades ara
fa 35.000 anys, Un altre jaciment a la zona del Montsec
és el de l’Estret de Tragó, a l’embassament de Santa
Anna.
El Jaciment d’Antona. Es troba en un lloc molt estratègic, en un meandre que domina el riu Segre. Hi ha les
restes d’un poblat ibèric de gran interès arqueològic i del
castell medieval de Malagastre. A la vora hi ha també

pintures rupestres repartides entre tres coves que semblen pertànyer a l’estil esquemàtic de l’edat de Bronze. En principi, les troballes d’Antona i d’altres indrets
havien de servir per omplir de contingut el Museu del
Montsec d’Artesa de Segre, inaugurat el 1980 però que
està pràcticament tancat.

El jaciment de la Roca dels Bous, a la vora de Sant Llorenç

Excavacions al Jaciment d’Antona

El Parc Arqueòlogic Didàctic i
Experimental de Sant Llorenç de Montgai
El Parc Arqueològic Didàctic i Experimental (http://
cepap.uab.cat/educacio/educacio_parc.htm)
és
una
instal·lació educativa i de lleure dissenyada pel CEPAP
per tal d’apropar al públic escolar i familiar les formes
de vida prehistòriques i els mètodes de recerca que
l’arqueologia fa servir per tal d’avançar en el seu coneixement i en la preservació del patrimoni cultural que
conformen els jaciments arqueològics i el paisatge en
el que s’emmarquen. La instal·lació està formada per
rèpliques de campaments prehistòrics i per espais que
simulen diferents elements de jaciments arqueològics
per tal de poder familiaritzar-se, tant amb les tècniques
d’investigació arqueològiques com amb les tecnologies
i activitats d’època paleolítica i neolítica.
El Parc es relaciona de forma directa amb els projectes
de recerca i les diverses excavacions que porta a terme
l’equip d’investigació del Centre d’Estudis del Patrimoni
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Arqueològic de la Prehistòria de la Universitat autònoma
de Barcelona (CEPAP) a la comarca de la Noguera (La
Roca dels Bous, Cova Gran, Forat de Conqueta) i, en la
seva vessant didàctica, amb el Camp d’Aprenentatge
La Noguera.
El Parc, juntament amb l’alberg La Cova al mateix poble

El Parc Arqueòlogic Didàctic i Experimental de Sant Llorenç
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de Sant Llorenç, és gestionat per l’’Associació Recerca i Difusió del Patrimoni de la Noguera la qual també
s’encarrega de l’organització d’activitats i visites en
caps de setmana, festius i vacances escolars.
Associat al Parc hi ha el Camp d’Aprenentatge de
la Noguera. És un servei educatiu del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que té
la seva seu a Sant Llorenç de Montgai. Ofereix la possibilitat de fer estades de 2 a 5 dies o sortides d’un dia,
a l’alumnat dels centres docents d’educació infantil,
primària i secundària de Catalunya a les instal·lacions
situades a Sant Llorenç i a altres espais de la comarca
de la Noguera
El Camp d’Aprenentatge de la Noguera (http://www.
xtec.cat/cda-noguera) pretén proporcionar a l’alumnat les
eines educatives necessàries per tal d’entendre per què
Sant Llorenç de Montgai ha estat un indret ocupat pels
humans des de temps prehistòrics, degut a les seves
excepcionals característiques orogràfiques i a la seva riquesa natural. L’explotació dels recursos que la natura
ofereix en aquest indret van ser la base de la vida dels
caçadors, recol·lectors i pescadors del paleolític, la seva
realitat geogràfica, porta d’entrada des de la plana a les

muntanyes prepirinenques i pirinenques van convertir-lo
en un espai d’especial significació durant l’edat mitjana
i en l’actualitat l’aprofitament de les aigües del seu embassament permeten la creació d’energia elèctrica i el
control de les aigües que han de permetre el rec dels
camps de la plana de les terres de Lleida i l’abastament
d’aigua de boca a part de la seva població

El Parc Arqueòlogic Didàctic i Experimental de Sant Llorenç

Vista de les excavacions del túmul de Seró (Monument funerari de finals del Neolític).

9

La prehistòria

El túmul de Seró
El Túmul dels Reguers de Seró és un monument megalític excepcional que va ser descobert fa pocs anys
per casualitat. Els treballs de construcció d’una de les
canonades de la xarxa de distribució del reg del sistema
Segarra-Garrigues al terme municipal d’Artesa de Segre van posar al descobert l’any 2007 una excepcional
tomba megalítica, del tipus conegut com a “cista amb
túmul”. El megàlit es troba a la banda esquerra de la carretera C-14, en direcció a Andorra, una mica més amunt
de la cruïlla de Seró i molt a prop del camí a Refet, en
l’indret conegut com els Reguers.
http://www.alosdebalaguer.com

El túmul, parcialment seccionat durant els treballs, apareix delimitat per un cròmlec (anell de pedres clavades),
presenta una planta ovalada (9 x 6 m) i conserva in situ
la meitat de la cista (caixa de pedres) formada per dues
lloses de grans dimensions (2,25 x 1,5 m i 1,7 x 1,3 m).
Les altres dues, però, varen ser recuperades durant els
treballs de construcció de la canonada i el conjunt podrà
ser restituït íntegrament.
L’excepcionalitat d’aquest monument rau en què les lloses, d’altra banda reaprofitades d’una altra estructura
més antiga, apareixen profusament decorades tant per

Detalls del túmul dels Reguers de Seró
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les dues cares com pels dos laterals. Els motius són de
tipus geomètric i consisteixen en reticulats formats per
rectangles definits per línies en relleu o bé per sèries gravades de línies oblícues d’orientació alterna, separades
per línies també en relleu. Segons les primeres estimacions, aquestes lloses són en realitat esteles, part d’un
monument anterior i aprofitades en aquest sepulcre en
ser destruït el monument original del que formaven part.
Això confereix a aquestes lloses gravades una antiguitat
encara major que la que es pot atribuir al dolmen.
Els treballs de recerca i recuperació del megàlit van ser
efectuats pel Grup d’Investigació Prehistòrica de la Universitat de Lleida, sota la direcció del professor Joan B.
López i d’Andreu Moya, i permeten a hores d’ara avançar
que l’antiguitat de la tomba pot remuntar-se al menys
fins ara fa 5.000 anys.
És l’únic monument d’aquestes característiques que es
coneix a Catalunya i a la Península Ibèrica, i cal remetre’s
als grans monuments megalítics de la Bretanya o de les
illes del Mediterrani central per trobar tombes d’una
complexitat i qualitat artística similar. La troballa constituirà doncs un referent en l’estudi de les manifestacions
funeràries del neolític final i del calcolític català, i passarà
a formar part amb personalitat pròpia dels manuals de la
Prehistòria europea. http://www.artesadesegre.net/comunicat-premsa.pdf

La prehistòria

La importància del descobriment s’ha traduït en la construcció de l’edifici de l’Espai Transmissor del Túmul de
Seró, al propi poble de Seró, municipi d’Artesa de Segre, obra de l’arquitecte Toni Gironès. L’edifici està molt
avançat i ara s’està treballant en el projecte museogràfic.
Paral·lelament, l’Ajuntament d’Artesa de Segre estudia
la manera com es gestionarà i s’obrirà l’edifici al públic.

L’Espai Transmissor tindrà dos vessants, una cultural
i identitària, el coneixement de la nostra història més
llunyana, i un altre de desenvolupament econòmic. S’ha
de convertir en un potent equipament dinamitzador de
la zona del Montsec i del Mig Segre. Ben a la vora hi ha
l’edifici de les antigues escoles, en procés de rehabilitació i que es destinarà a serveis.

L’edifici en construcción i les escoles a rehabilitar

Una visió sintètica dels atractius de la zona del
Montsec en patrimoni prehistòric
La zona del Montsec, habitada des de temps molt remots, atresora un patrimoni arqueòlogic molt important,
el qual s’ha integrat parcialment en l’aprofitament turistic.
El elements més destacables són:
•

•

•

•

Les pintures rupestres que formen part del patrimoni
de la humanitat: El tallat dels Aparets (Alòs de Balaguer), la cova del Tabac (Camarasa), la balma del
Pantà (Camarasa), la cova dels Vilars (Os de Balaguer), Antona (Artesa de Segre), cova del Macià (o
del Cogulló) (Vilanova de Meià)
Els dolmens i altres monuments funeraris: Dolmen
de Sols de Riu (la Boarnia de Rialb) la lloella del Llop
i latres (Vilanova de Meià)
Els jaciments arqueològics més significatius: Cova
dels Muricecs (Llimiana), Cova Gran (Santa Linya),
Roca del Bous (sant Llorenç), Antona Artesa de Segre, Cova del Parco (Alòs de Balaguer)
El túmul de Seró

El mapa recull la notable dispersió territorial dels principals elements del patrimoni arqueòlogic prehistòric. Els
que tenen possibilitats de convertir-se en productes turístics són especialment els següents:

El Parc Didàctic Arqueòlogic i el Camp d’Aprenentatge
de la Noguera és una realitat ja existent, amb la que
s’ha de comptar i s’ha de potenciar. Associa l’activitat
científica amb la didàctica i divulgativa. L’activitat científica es basa en les excavacions als jaciments de la Roca
del Bous i de la Cova Gran. L’activitat didàctica i divulgativa a les instal·lacions del Parc Didàctic Arqueòlogic, a tocar de l’estació de ferrocarril de Sant Llorenç
de Montgai, un edifici abandonat i amb risc d’esdevenir
una runa en pocs anys si no hi ha alguna intervenció.
Hi ha una col·laboració estreta entre el Parc i l’alberg la
Cova del mateix Sant Llorenç. Per altra banda, el Parc
participa també del projecte de la Ruta dels Orígens,
esmentat ja al capítol sobre l’astronomia.
La cova del Vilars és l’espai més importants amb pintures rupestres de tota la zona del Montsec. Hi ha un bon
camí d’accés, està senyalitzada i comença a incloure’s
als paquets turístics. S’ha de potenciar. No es tracta de
crear un nou Centre d’interpretació, però si de combinar
les puntures rupestres amb el Castell d’Os, restaurat i
que també es comença a incloure en visites guiades.
El túmul de Seró és una troballa arqueològica d’una
enorme importància. És un element nou que s’ha afegit
al mapa de vestigis prehistòrics de la zona, i sens dubte
el més important. La prova de la seva importància ha
estat la decisió de crear el nou Centre de Transmissió
del túmul de Seró, pendent d’obertura propera. El Cen-
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tre s’ha de convertir en un dels equipaments dinamitzadors fonamentals de la zona del Montsec.
La cova dels Muricecs. Té el doble atractiu d’espai natural i d’abric humà. És un dels pocs espais que solament es pot veure mitjançant visites guiades. Seria interessant fer-ne més promoció.
El dolmen de Sols de Riu es troba ara a l’àrea recreativa
de Pomanyons, una àrea a promocionar. Està a la vora
de l’embassament de Rialb i aplega els monuments sal-

vats de les aigües: el dolmen i l’ermita de santa Eulària.
La cova del Parco és un jaciment molt important. Tot
el que s’hi ha trobat mereix algun tipus d’instal·lació a
la pròpia zona, bé a Alòs, be a Artesa de Segre. Amb el
descobriment del túmul de Seró i la construcció del Centre de Transmissió podria passar que la cova del Parco
quedés en un segon terme, cosa poc desitjable.

Principals elements del patrimoni prehistòric de la zona del Montsec

Font: Elaboració pròpia
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Possible productes turístics basats en el patrimoni prehistòric

Font: Elaboració pròpia

Exemples propers de valorització del
patrimoni prehistòric
La valorització de les pintures rupestres presenta alguns
exemples emblemàtics, començant per Talteüll, a la Catalunya Nord. Als voltants de l’home de Talteüll, durant
molt temps l’europeu més antic, ha sorgit un complex
museístic i de recerca que atreu anualment entre 80.000
i 150.000 visitants. Més a prop, hi ha els exemples
d’Ulldecona i del Cogul, on s’estan duent a terme iniciatives de reproduir les pintures en uns altres entorns que
serien visitables, evitant així que els originals es malmetin però aprofitant el seu atractiu com a recurs turístic.

La ruta de l’Art Rupestre
La Ruta de l’Art Rupestre mostra una sèrie de conjunts
excepcionals que ens parlen de la vida a la prehistòria
i que la UNESCO va declarar Patrimoni Mundial per la
seva singularitat.
La Ruta de l’Art Rupestre és un projecte de turisme cultural coordinat pel Museu d’Arqueologia de Catalunya
que pretén conservar, investigar i difondre aquest patrimoni. Un art enigmàtic que ens convida a pensar sobre els orígens de la creació artística i els seus autors.
La Ruta de l’Art Rupestre forma part de la Red Euro-

El Museu de la Prehistòria de Talteüll, exemple d’aprofitament reeixit del patrimoni cultural
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pea Primeros Pobladores y Arte Rupestre Histórico
(REPPARP) que, actualment, incorpora diferents regions
del sud-oest d’Europa amb l’objectiu de desenvolupar i
promocionar els seus recursos patrimonials en relació
al turisme cultural.
http://www.mac.cat/Rutes/Ruta-de-l-Art-Rupestre

La ruta és una proposta a partir de tres Centres
d’interpretació, dos oberts i un encara pendent
d’inaugurar:
•

Centre d’Interpretació d’Art Rupestre Abrics
de l’Ermita (Ulldecona, Montsià) va ser creat l’any
2005 pel Museu d’Arqueologia de Catalunya, amb
l’objectiu d’apropar les restes de pintures prehistòriques de la serra de Godall als visitants.

•
•

Centre d’Interpretació de l’Art Rupestre, Muntanyes de Prades, inaugurat el setembre de 2005, es
troba a l’antic edifici “presó nova” de Montblanc
Roca del Moros del Cogul. Està considerat un dels
jaciments d’art rupestre més importants i coneguts
de la península ibèrica. Es tracta d’una cavitat que
va utilitzar l’home durant uns 5.000 anys. El conjunt
pictòric està format per 42 figures pintades i 260 elements gravats sobre la roca.

La ruta de l’art rupestre del Museu d’Arqueologia de Catalunya té tres potes, totes centres d’interpretació. Les
pintures de la cova del Vilars d’Os de Balaguer probablement tenen prou entitat com per aspirar a formar part
d’aquest grup restringit. Un objectiu desitjable però molt
difícil d’assolir en els temps actuals.

El centre d’Interpretació de la Prehistòria del Cogul, encara pendent d’obertura

L’època romana
L’empremta dels romans és força visible a la zona del
Montsec, sobretot a la vila d’Isona. L’antiga Aeso romana, que tingué importància a partir del segle I aC, fou
fundada a partir d’un nucli ibèric anterior, Eso. La major
part de la ciutat romana es troba al subsòl de la vila actual. Les poques excavacions fetes fins a l’actualitat han
permès recuperar part de l’antiga muralla. El llegat més
important de l’època romana és el conjunt de làpides
epigràfiques repartides per diferents indrets del terme
municipal. De l’època romana, és també un dels principals personatges de la història d’Isona. Es tracta de Luci
Emili Patern, centurió de les legions romanes condecorat tres vegades per l’emperador Trajà. La làpida commemorativa que li va dedicar-la seva filla Atilia Vera es
conserva al Museu Arqueològic de Catalunya.
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L’època romana

Els principals vestigis que es coneixen actualment de
l’esplendor d’Aeso en l’època romana són les restes de
la muralla i d’algunes edificacions properes. El museu de
la Conca Dellà té una secció dedicada a l’època romana.
En la propera ampliació del museu està previst augmentar el pes del passat romà de la vila.
La vil·la romana de Llorís, al terme municipal d’Isona i
Conca Dellà, és un dels dos espais de protecció arqueològica (EPA) declarats a la zona del Montsec. L’altre és la
cova Gran de Santa Linya. La vil·la agafa un llar període
que va des de l’Alt Imperi al Baix Imperi, anys 14 / 476
dC.

Vestigis romans d’Isona, a dins i a fora del museu

També són visibles els vestigis romans a Àger, Fontdepou i altres indrets del municipi. L’antiga via romana és
també un atractiu a tenir en compte i8 ja s’inclou en itineraris per la zona. Actualment es pot recorre un tram
de 2,5 kilòmetres de calçada, situat entre el poble i el
port d’Àger, que conserva l’enllosat i l’amplada original
(4,5 metres).

La via romana d’Àger

Principals elements del patrimoni de l’època romana de la zona del Montsec

Font: Elaboració pròpia
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Exemples propers de valorització del patrimoni
de l’època romana
Museu de Guissona Eduard Camps. Parc Arqueològic
de la ciutat romana de Iesso. El nou museu de Guissona
data de l’any 2010, però la història es remunta molt més
enrere. La tradició museística a Guissona es remunta a
mitjan segle XX, gràcies a l’interès per la història local de
l’erudit guissonenc Eduard Camps i Cava. Camps, des
del començament del segle XX, es va dedicar a l’estudi
del passat de Guissona. El resultat d’aquest interès fou
la redacció de “Les notes històriques de Guissona”, una
monografia publicada, pòstumament, el 1982, i la creació d’una important col·lecció d’objectes històrics de la
Plana de Guissona, que el 1952 va donar a l’Ajuntament
de la vila. Així, es van convertir en la base del primer museu públic de Guissona, als baixos de la casa de la vila.
El 1983, l’exposició es va traslladar a un nou emplaçament: l’antic hospital de la vila, remodelat com a casa de
cultura. La capella de l’hospital va ser ocupada pel nou
museu. Seguint el fil d’un nou discurs expositiu, amb el
nom “Guissona-Iesso 1983”, es van exposar les peces
trobades a la vila des de final del bronze fins a l’època
romana.
El 1995 es va crear el Patronat d’Arqueologia de Guissona. Aquesta institució es proposava la remodelació
del Museu, seguint un línia interpretativa museogràfica,

Imatges del Mercat Romà de Guissona
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mitjançant una gestió rigorosa i científica del patrimoni
arqueològic i històric de Guissona.
El 2010 s’inicia el procés de rehabilitació de la planta
baixa de la Fassina com a nou Museu, un espai que
uneix el patrimoni arqueològic, representat amb el Museu i el Parc Arqueològic, i que de forma visual i actual
permet fer un recorregut per la Iesso romana. Al Museu
trobem els recursos de la Plana de Guissona que van
empènyer els romans a venir a Guissona, els antecedents, els orígens i la situació, la recreació d’una casa
romana representativa de la quotidianitat, una necròpolis, un audiovisual i, per acabar, una breu pinzellada de
l’evolució de Guissona fins a dia d’avui.
Des de fa setze anys es celebra el Mercat Romà. La
web de l’Ajuntament de Guissona ho explica així: ”Per
setzena vegada, el tercer dissabte de juliol, Guissona
s’escapa de la quotidianitat per retrocedir en el temps
i esdevenir una autèntica ciutat romana farcida de patricis, esclaus, legions... Però enguany, el Mercat Romà
presenta un gir respecte a la festa que tots tenim acostumada. Així, amb un canvi de format i plantejament, la
celebració es convertirà en un cúmul de sorpreses per a
tots els qui s’atreveixin a viure aquest salt en el temps”.
http://www.guissona.net/turisme/mercat-roma/mercat-roma-2011

L’època medieval: castells i esglésies estratègiques

L’època medieval: castells i esglésies estratègiques
Terra de frontera durant segles, a la Zona de Montsec s’hi
van viure esdeveniments històrics cabdals de l’alta edat
mitjana. D’aquella època en queda un enorme patrimoni
arquitectònic i arqueològic, amb edificis de caràcter militar i senyorial, de caràcter religiós, i amb vestigis d’antics
vilatges i de les seves activitats.de Guissona.

Els espais del patrimoni medieval visitables
El patrimoni arquitectònic i arqueòlogic medieval és
inesgotable. Els vestigis medievals, en forma de castells,
torres de defensa i de guaita, esglésies, monestirs, són
presents a cada pas. És precisament l’existència d’un
patrimoni molt extens el que obliga a establir una jerarquia començant pels espais visitables amb visites guiades.
Els elements patrimonials anteriors, així com la ruta Arnau Mir de Tost ja es poden considerar com productes
turístics consolidats, o almenys en procés de consolidació.

Castell de Mur i Santa Maria de Mur
Es un conjunt medieval d’una importància extraordinària. Es troba en un tossal que domina la Noguera
Pallaresa i bona part de la conca de Tremp. El conjunt
ha estat objecte d’una restauració molt importat. D’uns
anys ençà s’hi poden fer visites guiades. El Castell de
Mur és un exemple excepcional d’arquitectura no religiosa del segle XI. Per la seva arquitectura i estat de
conservació el Castell de Mur ha esdevingut l’emblema
dels Castells de Frontera dels comtats catalans. Alçat
sobre la roca, buscant les millors vistes i dibuixant una
esvelta silueta triangular, el Castell de Mur és més aviat
petit (per ser un castell), ja que hi vivien “només” una
vintena de persones.
La canònica de Mur és una mostra excepcional
d’arquitectura religiosa. La primera construcció va ser
l’església, que correspon al primer romànic. És de planta basilical amb tres absis semicirculars. El claustre, de
dimensions reduïdes, és adjacent a l’església. Les pin-

Els espais visitables del patrimoni arquitectònic medieval

Font: Elaboració pròpia
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tures originals de l’església es troben al Museu Nacional
d’Art de Catalunya. Des de fa poc, l’església ha recuperat les pintures, si bé no les originals.

val de Mur i l’antic castell i col·legiata de la vila d’Àger,
conquerida per ell als musulmans a meitats dels segle
XI.

El castell de Mur va associat a la figura d’Arnau Mir de
Tost, una figura històrica que ha recuperat protagonisme aquests darrers temps hi ha donat peu a una ruta turística, La ruta Arnau Mir de Tost, que enllaça tres punts
vital de la seva trajectòria, el castell de Llordà, la seva
primera base d’operacions al Pallars, el recinte medie-

El recinte de Mur s’ha integrat plenament en
l’aprofitament turístic del Montsec. La titularitat del castell és de l’Ajuntament de Castell de Mur i la gestió la duu
terme, des de fa algun any, l’empresa Peperepep Cultural, empresa de turisme actiu portada per gent jove.

El castell de Mur i el Monestir de Santa maria, amb absis, claustre i pintures
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Font: http://casamacianet.blogspot.com.es/2012/05/excursio-de-mig-dia-al-castell-de-murel.html

Castell de Llordà
D’alt d’un turó voltat de cingles es troba el castell de
Llordà bastit fonamentalment en temps d’Arnau Mir de
Tost, a mitjans segle XI. És un dels millors exemples
conservats a Catalunya de l’arquitectura no religiosa de
l’alta edat mitjana. El castell ha estat objecte d’una restauració molt important, encara no totalment finalitzada.
Quinze anys enrere, el castell era pràcticament una ruïna. Ara és una esplendorosa realitat.
El castell s’ha integrat en el circuit de visites guiades del
Parc Cretaci. S’ha condicionat l’entorn i s’hi ha instal·lat
plafons explicatius. El que queda per fer, és incrementar
el nombre de visitants.

Exemple del condicionament de l’entorn

Vistes exteriors del castell de Llordà
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Col·legiata de Sant Pere d’Ager
La història de la col·legiata comença amb la reconquesta, quan Arnau Mir de Tost decideix fundar un monestir
canònic per impulsar el repoblament de la vall d’Àger.
L’edifici, avui en dia parcialment restaurat, era de planta basilical amb tres naus. El castell es bastí els anys
posteriors a la reconquesta a partir d’un edifici islàmic
anterior. Les muralles que envoltaven el recinte sobirà
estan ben conservades i constitueixen una part molt interessant de la visita guiada al recinte. La titularitat del
recinte és municipal i de moment la gestió de les visites
guiades és també municipal.

tica, la Ruta és fonamentalment informació, en fulletó i a
les webs, explicant la connexió d’Arnau Mir de Tost amb
el territori, i especialment amb els tres espais.

Una ruta amb moltes administracions presents

La gestió dels espais correspon a organismes diferents:
•
•
•

Col·legiata d’Àger: Ajuntament d’Ager
Castell de Llordà: Museu de la Conca Dellà
Recinte medieval de Mur: depèn de l’Ajuntament de
Castell de Mur i ara porta la gestió l’empresa Peperepep Cultural.

En algun moment s’ha parlat de crear un centre
d’interpretació de la figura d’Arnau Mir de Tost, fins i tot
hi ha hagut varies localitzacions proposades: a Àger, a
l’antiga estació de Guardia situada al peu del castell...
però mai s’ha acabat de concretar. També s’ha creat la
Fundació Arnau Mir de Tost, amb seu a l’Ajuntament
d’Àger, amb objectius que engloben la història i la identitat i també la valorització turística del patrimoni.

Castell de Montsonís

Interior del recinte restaurat i visitable

La ruta Arnau Mir de Tost
És una ruta que va dissenyar el Consorci del Montsec
emparant-se en un programa europeu i amb la participació dels consells comarcals de la Noguera i del Pallars
Jussà. El tema de la ruta és Arnau Mir de Tost, un senyor
de frontera, presentat en alguns casos com el Sit català.
Inclou tres espais visitables: castell de Llordà, castell de
Mur i castell i col·legiata de Sant Pere d’Àger. A la pràc-
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El poble i castell de Montsonís són un cas paradigmàtic
de desenvolupament local a partir de saber aprofitar
el seu potencial endogen. A l’origen hi ha el castell de
Montsonís, un dels primers que es van obrir a les visites
públiques. Actualment és un dels llocs més visitats de
la zona del Montsec.
Si en temps medievals a redós d’un castell hi sorgia un
poble, avui en dia hi ha sortit un veritable complex turístic: amb apartaments i turisme rural, un restaurant, una
agrobotiga, i un poble molt ben conservat inclòs a la
xarxa de “pobles amb encant”. També s’han afegit a la
recuperació de la figura històrica d’Arnau Mir de Tost i li
han erigit una estàtua.

L’època medieval: castells i esglésies estratègiques

Fora i dins del castell de Montsonís

Rutes dels castells
Castells de Lleida gestiona les visites guiades d’un bon
nombre de castells escampats arreu de les
comarques lleidatanes, alguns dins de la zona de
Montsec. Representa un esforç molt important de
cara a valoritzar el patrimoni arquitectònic medieval.
http://www.rutescastells.com/ca/rutescastells/rutescastells_1_1_1.html.
En total proposen quatre rutes: el Sió, Viatge al passat,
Arnau Mir de Tost, Catalunya Medieval. En bastants casos es tracta solament de visitar-ne l’exterior, mentre es
va fent la ruta. En altres casos, es tracta de visites guiades a l’interior dels castells.
•
•

•

•

El Sió: 70 Km fortificats de l’antiga frontera de la
marca, des de la Segarra fins a Balaguer.
Viatge al passat: inclou els Castells de Montsonís
(Noguera), Montclar (Urgell), Florejacs (Segarra), Pallargues (Segarra), Vicfred (Segarra), Arbeca (Garrigues), Monestir de Gualter (Noguera),
Arnau Mir de Tost: inclou el Castell de Llordà, Torre Vallferosa, Castell de Biosca, Castell d’Alòs de
Balaguer, Castell d’Àger, Castell de Montmagastre,
Castell d’Os de Balaguer, Castell de Castelló de Farfanya, Castells de Purroi i Llaguarres, ....
Catalunya medieval: Inclou diversos castells escampats per tota Catalunya, entre els quals el de Montsonís i el de Mur, a la Zona del Montsec, i el castell
Formós de Balaguer

Les rutes dels castells n’inclouen alguns que ja s’han
mencionat com espais visitables: Montsonís, Mur, Llordà, Castell d’Àger, Os de Balaguer i Santa Maria de
Gualter, així com alguns altres que solament es poden
veure des de fora: Castell d’Alòs de Balaguer i castell de
Montmagastre, així com algun altre de la Noguera, com

el castell de Castelló de Farfanya.
Són bàsicament propostes de paquets turístics que
combinen visites als castells amb altres atractius del territori. És important tenir-les en compte perquè ja estan
funcionant ara i formen una part important de l’oferta turística de la zona del Montsec.

Monestir de les Avellanes
É́s un imposant conjunt situat en mig de vinyes i jardins
que pot explicar una bona part de la història de Catalunya a partir de la seva fundació l’any 1195. El claustre
romànic, acuradament restaurat, és un dels elements
arquitectònics que queden de l’edificació original. El
Monestir de les Avellanes va ser declarat bé cultural
d’interès nacional l’any 1931.
Una nota trista va ser la venda, a principis del segle XX,
dels sepulcres del compte d’Urgell Ermengol VII, fundador del monestir, de la seva esposa Dolça i del seu ger-

Església i claustre del Monestir de les Avellanes
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Església i claustre del Monestir de les Avellanes

mà Àlvar, al museu The Cloisters de Nova York, on encara romanen, i tot fa pensar que hi continuaran romanent.
L’antic monestir va entrar de ple al món del turisme amb
l’obertura de l’hotel hostatgeria. Organitzen activitats
per tot l’entorn i també les visites guiades del propi monestir.

L’Arxiu Gavín
És un dels arxius particulars més grans d’Europa, segons la Unesco. El seu creador és el senyor Josep M.
Gavín i Barceló. Des de finals del 2008, l’Arxiu Gavín
disposa de seu permanent al Monestir de les Avellanes.
Aquest arxiu, entre altres curiositats conté totes les esglésies de Catalunya fotografiades. La visita guiada a
l’Arxiu Gavín va a càrrec de l’arxiver responsable, consta
de la visita a les instal·lacions, la mostra d’alguns documents de l’arxiu i la cerca en directe d’algun document
o fotografia.
Una de les col·leccions documentals que conserva
l’Arxiu Gavín és la de les Estampes commemoratives.
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Aquestes són un tipus de document que anuncia i/o recorda algun fet destacable ja sigui vinculat a una persona, una entitat, una població, etc. A l’Arxiu Gavín hi trobareu una col·lecció de més de 10.000 exemplars, que
van des d’inicis del segle XIX fins a l’actualitat. Aquesta
és una col·lecció que continua creixent gràcies a les donacions de persones desinteressades.
De fet, probablement no hi ha altra forma d’aconseguirles ja que és un document de publicació limitada al que

Imatges de l’Arxiu Gavin, dipositat al Monestir de les Avellanes
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l’oficina de Turisme de la Baronia de Rialb. Cal remarcar
que les dependències municipals ocupen l’ala conservada de l’antic claustre, en un exemple envejable de convivència del passat i el present.

Imatges de l’Arxiu Gavin, dipositat al Monestir de les Avellanes

no se li ha donat molta importància com a document
històric. http://arxiugavin.wordpress.com/

Santa Maria de Gualter forma part del conjunt d’esglésies
pirinenques i prepirinenques que han omplert de contingut el Museu Nacional d’Art de Catalunya. El retaule
gòtic de Sant Esteve de Gualter es troba al museu, a la
secció d’art gòtic. Vist en perspectiva, el seu trasllat a
Barcelona ja a principis del segle XX, va servir per salvarlo, ja que no hauria resistit l’explosió del final de la guerra
que va esfondrar l’església.

Santa Maria de Gualter
Conjunt formar per l’església romànica i l’antic monestir benedictí. Era un dels millor exemples catalans
d’església de planta basilical de tres naus. Abans de
la Guerra Civil encara hi havia culte, tot i que una part
de les dependències, especialment el claustre, estava
en estat ruïnós. Durant la guerra, l’església fou ocupada
com a magatzem i polvorí; es féu esclatar al final durant
el pas del front bèl·lic, fet que hi deixà moltes destrosses, especialment a la coberta.
Després d’obres de restauració i consolidació, s’ha
obert al públic i s’hi fan visites guiades, organitzades per

L’estat actual de l’església i claustre

L’estat actual de l’església i claustre
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Castell d’Os de Balaguer i el Museu
de Campanes
Castell d’origen àrab, conquerit pel compte Ermengol
VI d’Urgell l’any 1116. S’hi distingeixen tres etapes: l’alt
medieval, la gòtica i la moderna. Ha estat objecte d’una
restauració molt important, amb un pressupost força
elevat aportat en gran part per 1% cultural depenent del
Ministeri de Cultura. Les obres, mig restauració, mig rehabilitació, han permès disposar d’uns espais molt amplis al segon pis que ara tocarà omplir de contingut.
Entre els possibles temes plantejats en destaquen tres,
que de fet podrien conviure en l’espai disponible, força
gran: sobre el pintor local Leandre Cristòfol, amb obra
escampada per tot el món, sobre la cova dels Vilars i
sobre el món de les campanes. De fet, dins de les dependències del castell ja s’ha habilitat el Museu de les
Campanes, l’únic sobre aquesta temàtica a Catalunya, i
que fins ara es nodreix d’aportacions privades.
És el darrer element patrimonial que s’ha incorporat
als espais visitables. Les visites guiades les realitza
l’empresa Os Aventura, que també ensenya la cova dels
Vilars i el Centre d’Interpretació de l’Energia de la presa
de Canelles.

El Museu de les Campanes, al castell d’Os

El castell d’Os, per fora i per dins
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Els atractius medievals de l’entorn proper
Serà interessant donar una ullada als elements patrimonials de l’època medieval de l’entorn format per les comarques de la Noguera i del Pallars Jussà. L’objectiu és
propiciar xarxes de cooperació i rutes compartides amb
aquests territoris adjacents al Montsec.
El mapa recull aquests elements patrimonials estratègics
del territori ampliat al conjunt de les dues comarques. La
primera constatació és que la major part dels elements

patrimonials estratègics de les dues comarques es troben dins de la zona del Montsec.
Ja fora de la zona del Montsec, a la comarca de la Noguera destaca sobretot las ciutat de Balaguer, amb la
qual caldrà reforçar els vincles. Balaguer ja té organitzada la valorització del seu patrimoni medieval: es poden
visitar les muralles, el castell Formós, l’església de Santa Maria, el claustre de sant Domènec, les Franqueses,
a més del Museu de la Noguera, amb una forta presència del Balaguer islàmic.

Les muralles, Santa Maria i l’església romànica de l’antic convent de les Franqueses

Principals atractius del patrimoni arquitectònic medieval a les àrees comarcals

Font: Elaboració pròpia
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Un altre focus de patrimoni medieval a la Noguera és
Cubells, amb l’església de santa Maria del Castell de
Cubells, amb la magnífica portalada profusament decorada.
Al Pallars Jussà, el patrimoni més rellevant que es troba fora de la zona del Montsec està encapçalat per

l’església de sant Esteve d’Abella de la Conca, amb
l’imponent campanar de tres pisos que recorda més
l’alta muntanya. l’església de sant Esteve d’Abella de la
Conca, amb l’imponent campanar de tres pisos que recorda més l’alta muntanya.

Santa Maria del Castell de Cubells i Sant Esteve d’Abella de la Conca

L’època medieval: castells i esglésies rellevants
Al Montsec hi ha molta història acumulada i això es tradueix en un exhaustiu patrimoni arquitectònic i arqueòlogic de l’època medieval. A banda dels atractius citats
anteriorment, i que ja es poden considerar com a productes turístics, encara que clarament millorables, n’hi
ha molts altres, entre els quals destaca un grup nombrós
d’atractius que podrien esdevenir veritables productes
turístics amb les actuacions pertinents.
Sant Pere de Ponts. Església situada en un turó a prop
de la vila, a la vora de les restes del castell de Ponts.
La primera referència de l’església és de l’any 1024. El
conjunt actual està format per l’església i les escasses
restes de les dependències canonicals. L’església de
Sant Pere va patir els avatars de la història i estava totalment ensorrada quan l’any 1975, l’associació d’Amics
de Sant Pere en van iniciar la restauració, fins arribar a
la situació actual. Només la història de la restauració, a
partir del voluntarisme dels membres de l’associació, ja
es mereix una visita.
Santa Maria de Covet / romànic de la Conca Dellà.
Situada al bell mig de la conca Dellà, Santa Maria de
Covet és la joia de la corona del romànic del municipi
d’Isona i Concà Dellà que forma part de l’oferta turística
del Parc Cretaci. D’acord amb la Catalunya romànica,
els elements més remarcables de l’església són la portada, de gran riquesa formal i iconogràfica, i la gal eria
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Sant Pere de Ponts
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interior, excepcional en l’arquitectura altmedieval catalana.
Santa Maria de Covet es mereix ser integrada a la xarxa de visites guiades organitzades des del Museu de la
Conca Dellà. No és l’únic edifici medieval que es mereix
una visita, n’hi ha bastants més: Sant Andreu de Bis-

carri, envoltat de les restes de l’antic poble; Sant Joan
d’Orcau, al peu de l’imponent castell d’Orcau; Sant Pere
Màrtir, a la vora de Sant Romà d’Abella....
Conjunt Medieval de la Baronia de Sant Oïsme. La
torre de defensa de la Baronia de Sant Oïsme és una
icona no solament del Montsec sinó de tota Catalun-

Santa Maria de Covet

Altres atractius del patrimoni arquitectònic medieval

Font: Elaboració pròpia
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La Baronia de sant Oïsme, la torre amb el Montsec al fons, l’església, amb l’embassament de Camarasa

ya. La fortalesa de l’època romànica, datada al segle XI,
constava d’una torre circular, l’element més singular i
perfectament restaurada i d’un recinte rectangular del
que en queden pocs vestigis. Al costat hi ha l’església
de Sant Bartomeu, també del segle XI, un edifici del
romànic llombard més clàssic. El petit poble a redós de
la fortalesa i a la vora de l’aigua de l’embassament de
Camarasa, transmet una gran harmonia. Sembla que estem a la Toscana!
El recinte medieval de Sant Oïsme, torre i església, hauria d’estar incorporat a les visites guiades.
Santa Maria de Palau /ermites romàniques de la Baronia de Rialb. A la Baronia de Rialb hi ha catalogades
més de 20 ermites romàniques, algunes perfectament
conservades, altres de les que queden solament vestigis.
N’hi ha bastantes d’interessants, però la més destacada
és, sens dubte, Santa Maria de Palau de Rialb. D’acord

Santa Maria de Palau, joia romànica de la Baronia de Rialb
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amb la Catalunya romànica, és un bell edifici restaurat
que s’inscriu plenament en les formes de l’arquitectura
llombarda del segle XI. Consta de planta basilical amb
tres naus capçades per tres absis semicirculars. La descripció és precisa i tècnica, però potser no acaba de recollir l’emoció que pot produir una església que sembla
recollir l’essència del romànic català.
El romànic de la Baronia de Rialb també es podria integrar a la xarxa de visites guiades, especialment Santa
Maria de Palau. Potser es podria organitzar un circuit
pels edificis més emblemàtics, incloent- hi també Sant
Girvés, restaurat recentment, santa Eulàlia de Pomanyons, rescatada de les aigües de l’embassament de
Rialb...
Santa Maria de Llimiana. S’ha de reconèixer que Llimiana és un dels pobles més pintorescs de la zona del
Montsec, per la seva situació de talaia, pels carres en-
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Santa Salvador, al poble de Vilanova de Meià

Santa Maria de Llimiana

dreçats i cases rehabilitades, i per l’església romànica de
Santa Maria de Llimiana. És un edifici de planta basilical
de tres naus, amb tres absis semicirculars. La imatge
més esplendorosa de l’església és des de l’altra banda
del barranc, des d’on es poden veure els tres absis.
Val a dir que als al·licients del poble de Llimiana s’hi ha
afegit la visita de Casa Bonifaci, convertida en espai museïtzat.

Sant Cristòfol, al puig de Meià

Sant Salvador de Vilanova de Meià / ermita de Meià.
Sant Salvador és una església romànica molt modificada
que es troba al capdamunt del poble; destaca sobretot per les decoracions de la porta sud. Pujar a l’ermita
de Meià, el nom complert és Sant Cristòfol del Puig
de Meià, val la pena, pel paisatge, amb l’esplendorosa
coma de Meià a una banda i el Montsec a l’altra, i per la
gràcia i senzillesa del propi edifici, romànic de principis
del segle XI.
Sant Miquel de Tartareu. L’església romànica del segle
XII està situada al capdamunt del poble, a la vora de les
escasses restes del castell. L’edifici va ser restaurat anys
enrere i s’ha condicionat un camí d’accés que arriba fins
a les restes del castell. És un conjunt interessant que
mereix ser visitat.

Sant Miquel de Tartareu
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Sant Romà de Comiols, castell i poble abandonat.
Visitar l’església romànica de Sant Romà de Comiols
té l’atractiu d’endinsar-se en un poble abandonat.
L’església, datada del segle XI i d’estil llombard, ha estat
restaurada recentment, potser massa restaurada i tot!.
Abans d’arribar a l’església es passa a la vora de les
restes del castell, enmig de les runes de les cases abandonades. La visita de Comiols és tota una experiència,
l’únic problema és que el camí continua sent molt dolent: no és estrany que la gent marxés, encara que no va
ser solament pel camí!
L’ermita de la Pertusa. L’ermita de la Pertusa, dalt d’un
espadat i amb l’aigua de Canelles al fons és una altra de
les icones que ha sobrepassat els límits del Montsec.
Imatge obligada en l’accés al congost de Montrebei des
del sud, la Pertusa es mereix una aturada. Quan mossèn Cinto escrivia “ermita al cel suspesa” a l’Emigrant
no pensava probablement en la Pertusa (d’ermites desafiant la gravetat el país n’és ple), però el vers li escau
plenament. D’acord amb la Catalunya romànica, l’edifici
es va fer en dues fases entre finals del segle XI i principis
del XII.
La Pertusa té una bessona, l’ermita de Santa Quitèria,
a l’altra banda del riu, a la Franja, a la vora de Montfalcó. És una ermita romànica magnifica situada també
en un indret espectacular. Poques vegades es trobaran
dos ermites tan especials i tan properes. És un tema que
s’hauria d’incorporar a l’oferta turística del territori.

La Pertusa i Santa Quitèria, una a cada vessant del riu Noguera Ribagorçana
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Castell de Montmagastre i Sant Miquel. Montmagastre, una muntanya piramidal, és també una icona emblemàtica, al menys de tot el Mig Segre; la seva punta
triangular es veu de molt lluny. A dalt de tot hi ha les
restes escasses de l’antic castell de Montmagastre. Una
mica per sota hi ha l’església de sant Miquel, en estat
bastant ruïnós, tot i que anys enrere s’hi van fer obres
de consolidació.
Existeix l’Associació d’Amics del Castell de Montmagastre que es defineixen com “un grup de persones
que volem promoure el patrimoni històric i cultural del
nostre poble”. Aquest estiu, entre el 2 i el 15 d’agost
han organitzat l’International Summer Camp a Montmagastre. La noticia diu: “L’Ajuntament d’Artesa de Segre, conjuntament amb ASCALFO, i l’Associació Amics
del Castell de Montmagastre, organitzem un Camp de
Treball Internacional. L’objectiu és la Recuperació dels
camins medievals de Montmagastre. Neteja de brossa
vegetal i caigudes de murs dels camins que pujaven
al antic poblat de Montmagastre i al seu castell. http://
blocs.xarxanet.org/amicscastellmontmagastre/internationalsummer-camp-a-montmagastre/

Diverses activitats donen compte del dinamisme del
grup: “Més de 50 persones es van donar cita el passat
diumenge a Montmagastre en un activitat organitzada
conjuntament per l’Associació “Amics del Castell de
Montmagastre”, el Centre Excursionista de Balaguer i
l’Associació “Terres del Marquesat”. La sortida, sota el
títol de “Montmagastre a través del temps”, va permetre visitar les restes d’un dolmen, la canònica de Sant
Miquel, el que queda de l’antic castell, el poble vell, les
restes de la guerra civil (nius d’a metralladores i trinxeres), a més de diversos trulls emprats fins a temps recents per la elaboració del vi.

Sant Miquel de Montmagastre i restes del campanar

http://www.marquesat.org/index.php/ca/article-montmagastre.html

Santuari de Salgar. Està situat en un engorjat bastant
espectacular al marge esquerra del riu Segre, ben al davant del poblat ibèric d’Antona. La primera referència el
relaciona amb Arnau Mir de Tost, que en feia donació
a la canònica de Montmagastre. Primer va ser un lloc
d’ermitatge i a començaments del segle XV va passar a
convent de carmelites, que va perdurar amb més pena
que glòria fins a la desamortització del segle XIX. El santuari és bàsicament d’estil barroc, aprofitant elements
altmedievals.
El santuari de Salgar, al terme de Foradada, té el doble

Santa Maria de Salgar, entre balmes
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interès del patrimoni arquitectònic i de l’entorn natural, especialment feréstec, ple de coves i balmes. És
un indret molt interessant de conèixer i de fer-hi visites
guiades. Durant bastant anys hi va funcionar la casa de
colònies, que ocupava uns terrenys d’acampada adjacents, una iniciativa de mossèn Roc Salvia. El risc de
tancament es va esvair l’any 2005 quan va passar a
gestionar-la la Fundació Esplais Santa Maria de Núria,
del Bisbat d’Urgell.
Santa Maria de Vallverd. Un indret especialment solitari en un territori que està ple d’indrets solitaris. La visió
de les restes de l’antic monestir femení de l’orde del
Cister, a tocar de l’aigua de l’embassament de Santa
Anna, és bastant corprenedora. De l’antic conjunt monacal només es conserva la capçalera de l’església, ara
consolidada i habilitada per a la visita.
Resseguir la ribera esquerra de l’embassament de Santa Anna, entre els pobles abandonats de Boix i Tragó de
Noguera és una sortida més que recomanable.
Sant Urbà. L’entorn de l’ermita de Sant Urbà és un
dels paratges més feréstecs de la zona del Montsec,
amb uns barrancs que semblen més llunàtics que terrestres. És tracta d’una modesta ermita romànica del
segle XI, situada dalt d’una penya; a la vora hi ha les
escasses restes del castell de Montclús i de l’antic poblat, abandonat ja a l’edat mitjana. L’interès de la visita ve incrementat per la panoràmica majestuosa sobre l’embassament de Camarasa i el Montsec, i per les
característiques geològiques d’un entorn especialment
“rebregat” per la natura.

Sant Urbà, abans i després de la restauració
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Les restes de Santa Maria de Vallverd

L’ermita ha estat restaurada recentment, però d’una manera tan “polida” que li han pres una mica l’ànima, com
està passant amb altres restauracions recents a la zona.
Menys sort ha tingut Sant Pere de Queralt, un altra ermita propera situada en un balcó sobre l’embassament
de Camarasa, amb una vista impressionant del congost
del Coscoll.
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Sant Julià de Boix. L’interès de la visita és veure l’únic
edifici conservat, l’església, del poble abandonat de
Boix, a la ribera de l’embassament de Santa Anna.
Castell d’Alòs de Balaguer. Es troba per damunt del
poble d’Alós de Balaguer, dominant el curs del riu Segre.
D’acord amb la Catalunya Romànica, és un dels castells
més grans i complexos de la zona, malgrat que es troba
en estat ruïnós.
El castell d’Alòs de Balaguer ja està inserit en el procés
de valorització del patrimoni medieval, ja que forma part
de les rutes ofertades per Castells de Lleida, concretament de la Ruta Arnau Mir de Tost.

L’església restaurada de Sant Julià de Boix

Torres de Cas i Sant Jaume de Cas / Torre de Fontdepou/ torres de guaita de la frontera. Són diversos elements del patrimoni medieval que es poden considerar
individualment o com una unitat formada per diversos.
Les Torres de cas i l’església de Santa Jaume van ser
curosament restaurades anys enrere i són molt interessants de visitar: s’hi accedeix per un camí que surt del
port d’Àger. Del castell de Cas, del segle XI, se’n conserva la torre restaurada. L’església de Sant Jaume es

El castell d’Alòs de Balaguer

Font: www.serradelmontsec.cat

L’interior de l’església

Sant Jaume de Cas, història i paisatge
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va construir en dues etapes: a finals del segle XI i el ple
segle XII. La seva ubicació és immillorable a la carena de
la serra de Monclús, amb una gran panoràmica de la vall
d’Àger i del Montsec.

des visualment amb la torre d’Alsamora. Donat que
l’accés al congost de Montrebei fa que aquesta sigui
la part del Montsec més transitada, s’hauria de buscar
l’aprofitament turístic del patrimoni medieval.

Afilerades amb les torres de Cas hi ha la torre de defensa de Fontdepou, restaurada anys enrere i amb unes
escales metàl·liques que permeten arribar fins al nivell
superior, i la torre del Masos de Millà o torre dels Moros,
mig derruïda.
Bé el conjunt de les Torres de Cas, bé tota la línia de torres de guaita de frontera, podrien tenir més protagonisme en la valorització del patrimoni medieval. Seria molt
interessant incorporar-les a les visites guiades organitzades des de l’Ajuntament d’Àger.
Torre d’Alsamora. De l’antic castell d’Alsamora en queda solament la torre, força malmesa i necessitada almenys de consolidació. Aquest castell pertanyia a una
línia defensiva al nord del Montsec, que era formada per,
almenys, Viacamp, Girbeta, Fabregada, Castellnou del
Montsec, l’Alzina, Estorm, Llimiana, Sant Miquel de la
Vall, Montllor i Toló. De la majoria de fortificacions només en queden escassos vestigis, però algunes han
estat restaurades, com és el cas de Viacamp, o romanen miraculosament dempeus, com és el cas del castell de Girbeta o Xiriveta, ambdós al vessant aragonès
del Montsec. Aquestes dues fortificacions estan alinea-

Poble i torre d’Alsamora

L’emplaçament de les torres de guaita

La línia de torres de guaita d’una terra de frontera
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Castell sobirà de Sant Miquel de la vall i eslgésia de Sant Gervàs

Castelló Sobirà de sant Miquel de la Vall i Sant Gervàs. Aquest conjunt medieval s’ha quedat enrere respecte d’altres indrets amb els que hauria pogut competir per la seva importància històrica. El conjunt està
format per les restes del castell, del vilatge medieval
i de la capella de Sant Gervàs. Esta situat a la vall de
Barcedana per damunt del poble de Sant Miquel de la
Vall. El conjunt està datat des del segle X fins a inicis del
segle XI. El castell, erigit sobre un aflorament de roca,
posseeix dos elements principals, d’una banda la torre
de l’homenatge, amb més de 15 metres d’alçada, i de
l’altra, el recinte emmurallat, de forma triangular que tanca un àrea superior als 1.200 metres quadrats. La capella de Sant Gervàs, amb formes constructives del segle
XII, ha estat parcialment restaurada.
El recinte medieval de Sant Gervàs s’ha començat ha
incloure en visites guiades, però queda encara lluny del
aprofitament turístic que seria desitjable.
Castell de Guàrdia. Les restes del castell de Guardia
estan en un lloc estratègic, en el camí d’accés al recinte
medieval de Mur, un dels indrets més visitats de la zona
del Montsec. El castell apareix documentat per primera
vegada a principis del segle XI. Els vestigis que han arribat fins avui en dia són una torre de planta triangular i
fragment de muralla. El seu emplaçament és privilegiat,
dominant el Montsec i l’embassament de Terradets. Ben
a la vora hi ha les restes de l’església romànica de Sant
Feliu.
El castell de Guàrdia es podria incorporar, d’alguna manera, a les visites guiades al recinte medieval de Mur.
Castell de Camarasa i església de Sant Miquel. Les
restes del castell i de l’església de Sant Miquel es troben
al capdamunt de la vila. D’acord amb la Catalunya romà-

Castell de guàrdia i interior en ruïnes de l’església de Sant Feliu

nica va ser un hisn o fortificació andalusí molt important,
que dominava el pas del Segre. Del castell només en
queden tres elements aïllats que responen a diferents
fases de la seva història: Un primer element està format
per un tram de muralla i una torre rectangular; el segon,
una torre rectangular conservada parcialment; el tercer,
una torre albarrana (situada a l’exterior dels murs) gairebé quadrada. L’església de Sant Miquel, també en estat
ruïnós, és una obra de finals del segle XII i meitats del
XIII, de transició del romànic al gòtic. Destaca sobretot
el conjunt escultoric dels capitells, datats del segle XIII.
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Restes de l’església de Sant Miquel de Camarasa i restes del castell de Camarasa Font: Ricard Ballo

Cal remarcar que una part dels capitells es conserven al
Museu Nacional d’Art de Catalunya.
Al parlar del patrimoni de Camarasa cal esmentar el paper de l’Associació Cultural Terres del Marquesat, una
associació que organitza activitats culturals i mediambientals per les antigues terres del Marquesat (Alòs,
Ametlla del Montsec, Baronia de Rialb, Camarasa, Cubells, Figuerola de Meià, Foradada, Ivars de Noguera,
Llorenç de Montgai, Montsonís, Montgai, Rubió, Santa
Maria de Meià, Torre de Fluvià, Vilanova de Meià, etc).
http://www.marquesat.org/index.php/ca/links.html

El títol nobiliari del Marquesat de Camarasa va ser instituït per Carles I i que avui en dia està incorporat a la
casa de Medinaceli.
Castell de Sant Llorenç. Situat als contraforts de la
cara sud del Montsec d’Ares, les restes del castell, església i vilatge medieval de Sant Llorenç, mereixen una
visita. La primera referència històrica és de l’any 1044
i fa referència a la venda del castell per part del comte
del Pallars a Arnau Mir de Tost, que tot just acabava
de reconquerir Àger. A finals de l’edat mitjana ja estava
totalment abandonat. Anys enrere es van fer excavacions i obres de consolidació. És un indret factible de
ser integrat en visites guiades. És troba en un dels camins d’accés, si bé el menys freqüentat, al congost de
Montrebei.
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L’època moderna
Després de l’època altmedieval de reconquesta, quan el
Montsec era terra de frontera, a una i altra banda de la
serra segons el moment, s’esvaeixen els esdeveniments
importants, la petjada històrica és molt menys visible al
territori. Serà interessant fer un breu repàs dels esdeveniments històrics i dels elements patrimonials que podrien incloure’s al repertori d’atractius turístics.

La figura històrica de Gaspar de Portolà
Gaspar de Portolà va néixer als voltants del 1717, però
es feia difícil saber exactament on. L’Enciclopèdia catalana aventurava la ciutat de Balaguer, però les altres
localitzacions possibles no hi estaven d’acord. Sembla
que el misteri s’ha desvetllat finalment amb la descoberta de la partida de naixement al registre parroquial
d’Os de Balaguer. El mèrit és de Xavier Mora i Giné, matemàtic i historiador ocasional, autor d’un llibre recent
sobre la història d’Alberola, el seu poble.
A la web de l’Ajuntament d’Os de Balaguer es plantegen dos preguntes i hi donen resposta: “Per quina raó
estaven els Portolà a Os de Balaguer? En quina casa
vivien?. La resposta a la primera pregunta té a veure
amb la Guerra de Successió, finalitzada el 1715. Resulta
que el noble Francesc de Portolà i de Subirà havia estat

un destacat partidari de l’arxiduc Carles d’Àustria, de
manera que la victòria de Felip V no li va ser gens beneficiosa (de fet va arribar a ser empresonat) i el deuria
portar a buscar refugi fora del seu domicili habitual a
Balaguer. En resposta a la segona pregunta es pot conjecturar que la residència dels Portolà a Os de Balaguer
deuria haver estat el castell del poble. Aquest pertanyia
a Ramon de Siscar i de Solanes, que també havia estat
partidari de l’arxiduc.
http://www.ccnoguera.cat/osbalaguer/index.php/descobreix/
personatges-ilmlustres#GASPAR DE PORTOLÀ

És una explicació ben plausible, si bé el fill gran havia
nascut a Balaguer l’any 1716, com es pot trobar a la
Història de la Ciutat de Balaguer del Pare Sanahuja.
A banda d’aclarir el lloc de naixement, també és interessant repassar en quins llocs de la zona del Montsec
hi ha petjades de la família Portolà. Sembla que la nissaga Portolà provenia de la Val d’Aran, concretament
d’Arties, però a meitats del segle XVII, molt abans del
naixement del Portolà conqueridor de Califòrnia, ja estaven instal·lats entre Balaguer i Àger i tenien el títol nobiliari de barons de Castellnou de Montsec. Afegint-hi
el naixement a Os de Balaguer, queden quatre localitats
amb presència dels Portolà: Castellnou del Montsec,

El periple de la família Portolà a la zona del Montsec i a Balaguer

Font: Elaboració pròpia
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Tots els punts estan lligats a la família Portolà i sembla
difícil discernir quins tenen més importància. A Castellnou del Montsec hi ha encara el castell, o casa fortificada, dels Portolà. A Àger, hi ha la Casa Portolà, una
casa senyorial però molt malmesa que es propietat de
l’Ajuntament i que es vol rehabilitar i convertir en equipament cultural. A Os de Balaguer, tot fa pensar que
la residencia provisional dels Portolà va ser el castell.
A Balaguer, on tenien residència fixa, la casa Portolà ja
no existeix. La casa Alòs, anteriorment casa Portolà, va
ser enderrocada l’any 1920 per obrir un accés a la plaça
Mercadal, l’actual Portalet. No queda la casa, però si la
flamant estàtua de Gaspar de Portolà a l’inici del Passeig
de l’Estació.
En qualsevol cas, Gaspar de Portolà, explorador, conqueridor, primer governador de Califòrnia, té prou rellevància històrica com per formar part de l’oferta de turisme cultural de la zona del Montsec.

Diversos espais relacionats amb Gaspar de Portolà
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Val a dir que des de l’any 1981 existeix l’Associació
d’Amics de Gaspar de Portolà, amb el següent objectiu: “La Asociación de amigos de Gaspar de Portolá fue
fundada en la ciudad de Balaguer el 3 de abril de 1981
con el objetivo de dar a conocer la figura histórica del
balagueriense Gaspar de Portolá (1717-1786), como primer gobernador de las californias, quien en 1769 exploró aquellas tierras del pacífico que fueron incorporadas a
la Corona de España con la toma de posesión de Gaspar
de Portolá el 3 de junio de 1770 en la bahía de Monterrey.”
http://www.amicsgaspardeportola.org/portola/quienes-somos/

Els espais de la Memòria Històrica

Els espais de la Memòria Històrica
Un salt en el temps ens transporta a l’època de la guerra
civil. La recuperació de la Memòria Històrica del període bèl·lic i la postguerra s’ha plasmat en els anomenats
Espais de la Memòria que recullen els principals esdeveniments bèl·lics que es van produir.
El Memorial Democràtic és la institució creada el 2007
amb la missió de desplegar les polítiques públiques del
Govern de la Generalitat adreçades a l’acció cívica de
recuperació, commemoració i foment de la memòria
democràtica. Entre les seves funcions, s’encarrega de
promoure la recuperació i la posada en valor d’aquest
patrimoni mitjançant la Xarxa d’Espais de Memòria de
Catalunya, que agrupa diferents espais –itineraris, centres d’interpretació, fites, vestigis...– que han estat testimonis de la nostra història recent i són representatius
de la lluita i els conflictes per a la consecució dels drets i
les llibertats democràtiques del nostre país en el període
que va des de la
Segona República fins a la transició democràtica (19311980).

cà Dellà, i al cap de pont de Balaguer, repartits entre diversos municipis, entre ells Os de Balaguer i Camarasa.
Bunker de Foradada. Per tal d’intentar aturar
l’avançament de les tropes franquistes cap a l’interior
de Catalunya, l’exèrcit de la República inicià la construcció l’any 1938 d’una línia fortificada anomenada L-2
que anava de nord a sud des de la Seu d’Urgell fins a
Tarragona. El municipi de Foradada, situat a la Noguera, a la riba Esquerra del riu Segre, conserva diversos
elements d’aquest patrimoni bèl·lic. Un itinerari senyalitzat als afores del poble apropa els visitants a diversos
vestigis (búnquers i trinxeres) que van formar part de la
segona línia de defensa del Segre.

a52eb858-1f76-45ed-af91-a4521dcf4edf.pdf

El Merengue. El tossal del Deu —també conegut com
el “Merengue”—, situat al municipi de Camarasa, va ser
escenari de durs combats entre els exèrcits franquista i
republicà a partir del maig de 1938. L’abril d’aquell any,
l’exèrcit franquista instal·là en aquesta zona de la Noguera un cap de pont (posició avançada sobre la línia
de front) que representà un obstacle per a les tropes
republicanes, que el van atacar sense èxit.

Les comarques de la Noguera i del Pallars Jussà tenen
un pes específic important al conjunt dels espais de memòria condicionats, especialment entorn de la batalla
del Pallars Jussà, bàsicament al municipi d’Isona i Con-

Espais de memòria del Cap de pont de Balaguer.
Durant la Guerra Civil, l’abril de 1938, després del trencament del front d’Aragó, l’exèrcit franquista arribà a
les comarques de Lleida i el front s’establí en una línea

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2010/07/15/17/43/

Espais de la Memòria Històrica a la zona del Montsec

Font: Elaboració pròpia

39

Els espais de la Memòria Històrica

Trinxeres de la pedrera, al Font del Segre, a la vora de Gerb

que segueix els rius Noguera Pallaresa, Segre i Ebre, on
s’estabilitzà fins al desembre de 1938.
Casa Bonifaci. Museu de Llimiana. La casa pairal de
la família Bonifaci, situada al bell mig de Llimiana, s’ha
transformat en la Casa Bonifaci-Museu de Llimiana, un
edifici de tres plantes que rememora la història del municipi i, especialment, dels Bonifaci. Aquest espai museístic acull part del llegat històric I documental del Dr.
Bonifaci. El doctor Josep Bonifaci Mora (1895-1989) fou
un metge reconegut, amb una destacada trajectòria política durant la Segona República i la Guerra Civil. Fins
a l’any 1971 va viure un llarg exili per diferents països
europeus.

1938, les tropes franquistes arribaren a les comarques
de Lleida, i el front de guerra s’establí des dels Pirineus
a l’Ebre seguint el curs dels rius principals (Noguera
Pallaresa, Segre i Ebre). Durant nou mesos, fins al gener del 1939, se succeïren els combats que marcaren
l’avanç de les tropes franquistes i la resistència republicana, i deixaren al territori un gran nombre de testimonis bèl·lics. Al municipi d’Isona i Conca Dellà s’ha
senyalitzat un itinerari per aquest patrimoni memorial.
El recorregut es divideix en quatre zones a l’entorn de
l’església de la Mare de Déu de la Posa.

Isona. La reconstrucció d’un poble entre dos fronts.
Un cop establert el front de guerra al voltant de la Noguera Pallaresa a l’abril de 1938, Isona va romandre durant nou mesos en primera línia de front. El poble quedà
abandonat i els efectes de l’artilleria van ser devastadors, ja que afectaren un 75% de les edificacions, que
van quedar enrunades o es van haver d’enderrocar. La
Dirección General de Regiones Devastadas, un ens del
règim franquista destinat a intervenir en la reconstrucció
de les poblacions afectades per la guerra, va començar
a actuar a Isona a partir del 1940.
Actualment encara es conserven alguns dels edificis
construïts per Regiones Devastadas. Un itinerari pel
casc urbà d’Isona ens apropa a aquest passat i ens mostra edificacions tant de caràcter públic (l’ajuntament, les
escoles, l’església parroquial, la rectoria) com serveis
bàsics (el forn de pa, el dipòsit d’aigua i l’electricitat) o
habitatges socials per als agricultors.
Itinerari “El front republicà de la Posa”. L’abril del
Itinerari de la Posa, al front del Pallars
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Arqueologia industrial a la zona del Montsec
Sota aquest nom genèric d’arqueologia industrial s’hi
apleguen sobretot activitats econòmiques d’altres temps
que són un recordatori de les dificultats de guanyar-se la
vida en totes les èpoques.

Les antigues salines de Vilanova de la Sal
Les salines de Vilanova de Meià aprofitaven una font
d’aigua salada que s’explotava ja a l’època dels sarrains.
El sistema d’explotació era molt tradicional i consistia en
un gran mosaic de peces quadrangulars que s’omplien
d’aigua. La resta del procés es duia a terme gràcies a
la capil·laritat i la dessecació. Perfectament integrat al
medi, l’impacte ambiental i visual de l’explotació era
realment mínim. Es van tancar no fa pas molts anys, tot i
que quan encara funcionaven eren ja un record del passat.
Actualment s’estan recuperant, però amb una voluntat
més didàctica i ambiental que purament econòmica, tot
i que hi ha la intenció de tornar a produir sal, una sal
de qualitat amb molta mineralització. A més de la producció de sal, l’associació que s’encarrega ara de les
salines vol donar a conèixer tot el procés de producció.
Per això, organitzen visites guiades per a turistes i escoles. L’associació que porta a terme la recuperació és
ASCALFÒ (http://www.ascalfo.cat); es defineixen com “un
grup de voluntaris/es, professionals i especialistes de
diferents àmbits ( Lleure, educació, espectacle, turisme,
estudiants/es...) que compartim uns objectius: la conservació del patrimoni tan natural, cultural, etnològic o
paisatgístic i l’educació i formació de les persones en el
temps de lleure tenint com a base el creixement personal, el respecte, la solidaritat i l’ètica conservacionista”.

Els molins d’oli del Pallars
Els molins d’oli del Pallars van anar tancant a mesura
que minvava la producció l’oliva. A la zona pallaresa del
Montsec solament continua actiu el moli de la vall de
Barcedana. Alguns però, s’han recuperat com a testimonis d’un passat que difícilment tornarà. Un d’aquests
és el molí de l’Alzina, al municipi de Sant Esteve de la
Sarga.

Contrast entre el molí de l’Alzina, recuperat...

...i el de Moror, completament abandonat

Les salines de Vilanova de la sal a l’actualitat

41

Arqueologia industrial a la zona del Montsec

Mina de Montclar, boques nord i sud

La Foradada del canal d’Urgell
Una obra monumental d’enginyeria com va ser la construcció del canal d’Urgell a meitats del segle XIX sembla
lògic que s’incorpori d’alguna manera als atractius que
ofereix aquest territori.
El tunel de Montclar, dit també la mina o foradada, és
l’obra d’enginyeria més important de tota la construcció
del canal: amb 4.817 m de longitud, va ser durant un segle el túnel més llarg d’Europa. La construcció del túnel
va implicar un gran canvi en la vida quotidiana de Montclar, Artesa de Segre i Agramunt. Hi treballaren prop de
6.000 persones, amb 4.681 peons, 480 paletes, 500 carros i 150 animals de càrrega. També hi treballaren 977
presidiaris portats dels penals de Tarragona i Burgos,
que realitzaven les tasques més dures; es calcula que un
miler de persones van morir degut a malalties i accidents
provocats per esllavissades i inundacions.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mina_de_Montclar

El Centre d’Interpretació de l’Energia a la presa
de Canelles
En aquest cas no es tracta d’una activitat econòmica
antiga i obsoleta, sinó plenament vigent: la central hidroelèctrica de Canelles. D’uns anys ençà s’ha aconseguit que Endesa deixi visitar tres de les seves centrals
hidroelèctriques arreu de Catalunya: les de Tavascan,
Cabdella i Canelles. A la central de Cabdella s’ha condicionat el Museu Hidroelèctric de Cabdella.
La de Canelles continua essent una central, no un museu, però la visita és tant o més interessant. L’empresa
Os Aventura organitza les visites guiades a la presa de
Canelles - Centre D’interpretació de l’Energia, definit
com un nexe entre el públic i el coneixement científic
i tècnic, que acosta el visitant al món de l’Energia, la
Geologia i del Medi Natural. La visita guiada inclou també la cova Negra de Tragó, una cova de gran longitud i
plenament equipada per a les visites.

El túnel és una perfecta línia recta que va de la boca
nord, anomenada vall Foradada, fins a la boca sud, a
la vall dels Coscolls. Just a la meitat de la mina, en el
punt més alt de la Serra de Montclar, es va construir un
monòlit de pedra i totxos, anomenat “La Torreta”. Amb
una alçada d’uns 8 metres[], aquesta torre era visible
des de les dues boques del túnel i permetia mantenir
l’orientació per construir la mina en línia recta.
La mina es pot recórrer durant les tanques d’hivern (les
llímpies) quan el canal està buit. Es pot recórrer a peu
però també en cotxe o autocar. Actualment és ofert com
un producte turístic per Castells de Lleida.
Benjamí Vallmanya parlant al Centre d’Interpretació.
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Presa de Canelles i el seu interior

El Poblament: viles, pobles i poblets
La zona del Montsec té pobles encantadors, juntament
amb altres que tenen mol poca cura de la seva imatge
exterior. Alguns nuclis urbans estan declarat Bens Culturals d’Interès Nacional. Són Àger, la Règola, Collfred,
Polig, Camarasa i Montsonís, a la comarca de la Noguera, i Isona, Figuerola d’Orcau, Orcau, Moror i Llimiana,
a la del Pallars Jussà. En total, són 11 nuclis urbans
repartits per tota la zona.
A vegades costa una mica entendre perquè aquests nuclis urbans han entrat a la declaració de BCIN i altres,
també plens d’atractiu, n’han quedat fora. Tot i amb
això, la declaració de BCIN és prou important i sembla

lògic que els pobles beneficiats ho puguin exhibir com
una garantia de qualitat urbana.
Els nuclis urbans poden incloure’s també entre els recursos turístics de la Zona del Montsec, però caldria fer
un esforç més gran de cara a millorar la seva imatge.
En general, s’observa poca cura en el tractament dels
espais públics, tot i que aquests darrers anys s’està
veien un canvi de mentalitat. Val a dir que es poden trobar diferències abismals dins de la mateixa zona: des de
pobles acuradament conservats, amb molts habitatges
rehabilitats com a segones residències, fins d’altres en
procés avançat de degradació malgrat que continuïn habitats.

Nuclis urbans declarats BCIN

Font: Elaboració pròpia
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Orcau i Figuerola d’Orcau, ambdós al municipi d’Isona i Conca Dellà, nuclis urbans declarats BCIN

La xarxa de pobles amb encant
Prop d’una trentena de petits pobles lleidatans han
constituït una associació per treballar conjuntament en
un nou producte turístic d’alta qualitat. Volen desenvolupar els seus nuclis com a referents de la qualitat i la
sostenibilitat per crèixer i atreure visitants d’arreu. Són
els Pobles amb Encant de Lleida.

La xarxa de pobles “amb encant”
de les comarques lleidatanes

http://www.lleidatur.com/turisme/quefer/cultura/xarxa_pobles_encant.aspx

Els estatuts de l’associació recullen que la finalitat de
l’associació és esdevenir una plataforma de cooperació
entre municipis petits que, mitjançant la protecció i la
valorització del seu patrimoni cultural i natural (tangible
i intangible), volen promoure el seu desenvolupament
econòmic, social i turístic sota els criteris de la sostenibilitat. La majoria són pobles de la muntanya, sobretot
del Pallars Sobirà i la Vall de Boí, però n’hi ha de tot el
territori lleidatà.
Font: Elaboració pròpia

Alòs de Balaguer i Montsonís dos “pobles amb encant “
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Dos dels pobles amb encant es troben a la zona del
Montsec, Montsonís i Alòs de Balaguer. A la zona del
Segre Mitjà n’hi ha dos més, el nou poble de Tiurana i
Ribelles. Al Pallars Jussà solament n’hi ha un, Salàs de
Pallars.
Aquesta iniciativa està inspirada en una de francesa, les plus beaux villages de la France, que actualment agrupa 156 pobles arreu de l’estat veí. Aquesta
iniciativa va néixer l’any 1982 amb la idea d’evitar els
pobles-museu sense anima i els que esdevenien veritables “parcs d’atraccions”. Hi ha 4 pobles de la Catalunya nord que formen part d’aquesta xarxa: Vilafranca
del Conflent, Eus, Èvol, tots tres al Conflent, i Castellnou
dels Aspres, al Rosselló. Són pobles amb els que seria
interessant establir xarxes de cooperació o algun tipus
d’agermanament.

Els pobles abandonats
A la zona del Montsec hi ha bastants pobles abandonats recentment, no poblaments medievals sinó pobles
on gent que hi va néixer encara és viva i que en algun
cas encara organitzen trobades o alguna mena de festa
major. Difícilment cap d’aquets pobles abandonats pot
esdevenir un producte turístic, però s’ha de reconèixer
que tenen un cert atractiu i es poden incorporar, com a
mínim, a les rutes turístiques dissenyades.
Alguns del pobles abandonats mereixen una atenció especial:
Boix, a la vora de l’embassament de Santa Anna, amb
l’església de Sant Julià restaurada.
Tragó de Noguera, a la cua de l’embassament de
Santa Anna, en un indret molt feréstec; s’hi arriba des
d’Alberola pel pas del Llop o el camí de l’Obaga. A la
vora té les restes de l’antic monestir de Santa Maria de
Vallverd. S’està recuperant l’antic camí de Blancafort a

Tragó de Noguera, passant per les cases de Canelles.
És un camí entre dos pobles abandonats a causa dels
embassaments, Tragó, al de Santa Anna; Blancafort, al
de Canelles.
Blancafort, no en queda res, està sota les aigües, de
l’embassament de Canelles; anys enrere encara es podia veure el campanar de l’església.
Oroners, va desaparèixer fa gairebé cent anys, amb
la construcció de l’embassament de Camarasa. Es
poden veure escassos vestigis a la ribera dreta de
l’embassament, aigües avall de la Baronia de Sant Oïsme. En aquest cas, l‘interès és literari: Oroners és el poble on viu la pageseta de la que s’enamora el raier que
baixa pel riu a la novel·la Sicoris de Josep Carner-Ribalta, fill de Balaguer que la va escriure a Nova York l’any
1941, a l’inici d’un llarg exili. Queda també a la vora del
tren, molt a prop de l’estació d’Àger. És un poble abandonat que podria tenir un bon “relat”.
Poble vell de Biscarri, exemple de poble abandonat
temps enrere, ben a prop del Biscarri actual. Una peculiaritat és que el poble vell es troba al redós de la magnifica església romànica de Sant Andreu, ben conservada.
Comiols, situat en un lloc estratègic, la serra de Comiols, perfectament visible mentre es puja cap al port
de Comiols per entrar al Pallars. Hi ha l’església de Sant
Romà, restaurada fa pocs anys, les restes de l’antic castell, i els vestigis del poble abandonat.
Mata-solana, al capdamunt de la Vall de Barcedana, al
municipi de Gavet de la Conca, una posició estratègica a la cara nord del Montsec de Rúbies. És un exemple de poble recuperat, tot i que no rehabitat, al menys
de moment. Anys enrere corria el perill d’esdevenir una
pura runa, però s’ha salvat gracies al voluntarisme d’uns
quants.

Trobada d’antics habitants de Tragó de Noguera a Santa Maria de Vallverd

45

El poblament: viles, pobles i poblets

La Vall d’Ariet de Caps i la Vall d’ariet de Sols, un indret molt feréstec i abandonat, però en el camí es troba
el poble de Clua, l’església romànica de Sant Bartomeu,
restaurada, els impressionants jaciments d’icnites (petjades de dinosaure) a prop de la val d’Riet de Caps, i
les restes del castell del Castelló de Meià (més conegut
com castell dels Moros).
Santa Llúcia, al municipi de castell de Mur, a peu de
la carretera que porta al recinte medieval. També és un
exemple de poble recuperat, almenys parcialment.
Montesquiu. Potser és el més impressionant de tots el
pobles abandonats de la zona del Montsec. Nucli encimbellat, d’alt d’un turó on es domina l’embassament
de Sant Antoni, i el perfil dels Pirineus, amb les restes
d’una església no restaurada que pot caure en qualsevol
moment. Encara que només sigui per deixar-ne constància, és l’església de Sant Urbà. Possiblement és el
cas més clar de poble abandonat que seria interessant
de recuperar.
El magnífic llibre Els pobles perduts. 30 indrets oblidats de Catalunya, coordinat per Xavier Cortadellas i
Judit Pujadó i editat per Edicions Sidillà cita dos exem-

Montesquiu, exemple de poble abandonat

Pobles abandonats de la zona del Montsec

Font: Elaboració pròpia
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ples de la Zona del Montsec: Tragó de Noguera i Blancafort, per una banda, escrit per Xavier Cortadellas i,
Rúbies, escrit per Marta Alòs. Rúbies té un rècord, és
el poble més alt del Montsec, a 1.140 m l’altitud, més
pròpia del Pirineu que del Pre-pirineu. És el poble més
alt, però també un dels primers que veu la llum del sol.
Mai hi ha hagut carretera, però s’hi pot arribar en cotxe
per camins més o menys precaris. De fet, si pot arribar
per dos camins, un de més curt, des de Santa Maria de
Meià per la Cabroa, un de més llarg, des de Vilanova de
Meià, anant cap al congost del Pas Nou i prenent després la llarguíssima pista que porta a Rúbies. A principis
dels seixantes, quan els darrers habitants van decidir
marxar, ben segur que van agafar el camí més curt. Però
a Rúbies també s’hi pot arribar a peu seguint el GR-1
que baixa de la Portella Blanca i continua cap a la Pedrera de Meià i l’embassament de Camarasa. El poble
sembla definitivament perdut però almenys l’església de
Santa Maria s’ha salvat.

Rúbies, amb el Montsec d’Ares al fons

Museus i equipaments dinamitzadors
A la zona del Montsec hi ha diversos espais museístics i centres d’interpretació que es mouen entre el
vessant identitari: la nostra història, la nostra natura, i
el vessant d’instruments de desenvolupament turístic.
Paral·lelament s’han creat alguns equipaments dinamitzadors que es basen també en atractius i aptituds del
territori, però no responen a la idea d’espai museístic
més o menys convencional.
En qualsevol cas, museus, centre d’interpretació, equipaments dinamitzadors tenen en comú la voluntat
d’atreure més gent al territori i crear sinèrgies amb la
iniciativa privada.
L’equipament dinamitzador més important ha estat el
Parc Astronòmic del Montsec (PAM), l’actuació realment
rellevant del Consorci del Montsec. Es basa en una aptitud del territori que hauria pogut passar desapercebuda
sense alguns pioners, astrònoms aficionats, que van ser
a l’origen de tot el procés i que van engrescar algun
científic de gran rellevància i finalment l’administració
catalana i local. Com ja s’ha dit anteriorment, aquesta
aptitud és la qualitat del seu cel nocturn, conseqüència

del poc poblament i d’unes condicions climàtiques favorables. El PAM té una doble vessant, una de divulgadora i turística, amb el Centre d’Observació de l’Univers
(COU), i una de científica, l’Observatori Astronòmic del
Montsec. Totes dues han d’ajudar a posar el Montsec
al mapa astronòmic, si es pot a nivell europeu i fins i tot
mundial. Aquest ha de ser un objectiu de futur.
El COU està jugant un paper important com a equipament dinamitzador. En aquests dos darrers anys ha
portat molta gent al territori, fregant els 30.000 visitants
l’any 2011. Tot i amb això és un projecte que encara està
per acabar i per consolidar. El Pla de Desenvolupament
Sostenible del Turisme del Montsec ha d’incloure les
actuacions pertinents de cara a consolidar el Montsec
com a destinació turística a nivell d’astronomia i del coneixement.
Un altre equipament dinamitzador important, amb més
anys funcionant, és el Museu de la Conca Dellà i el projecte del Parc Cretaci. En aquest cas l’aptitud del territori és el seu enorme patrimoni geològic i paleontològic,
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Equipaments dinamitzadors i espais museístics de la zona del Montsec

Font: Elaboració pròpia

Visitants del Museu de la Conca dellà

als quals s’ha d’afegir els vestigis romans d’Isona i el
patrimoni arquitectònic medieval.
El tercer gran equipament dinamitzador, que encara no
ha entrat en funcionament però amb el que s’haurà de
comptar de cara al futur, és el Centre Transmissor del
Túmul de Seró. Si està fent una inversió molt important
i cal esperar que atregui un nombre elevat de visitants i
ajudi a dinamitzar el territori.
Serà interessant veure algunes xifres de visitants significatives, d’acord amb les dades del Departament de
Cultura. L’espai més visitat és, amb molta diferència,
el COU. Inaugurat ja avançat l’any 2009, solament es
disposa de dades anuals dels dos darrers anys. L’any
2010 va tenir 32.500 visitants, xifra que va baixar als
25.521 l’any 2011.
Visitants COU
2010

32.500

2011

25.521

Font: Departament de Cultura

Les xifres avisen del risc de la pèrdua de novetat, un fenomen molt habitual als espais visitables. Caldrà fer un
gran esforç per actualitzar i fer cada cop més atractiu el
contingut del COU.

48

Museu de la
Conca Dellà

Museu de
Balaguer

2001

8.893

4.451

2006

6.714

4.858

2011

4.773

5.818

Museu límit K-T
de Coll de Nargó

5.235

Font: Departament de Cultura

La resta d’espais visitables tenen unes xifres molt inferiors. Les més preocupants són les del Museu de la
Conca Dellà: a meitat dels anys norantes superaven
amb escreix els 10.000 visitants, però la xifra ha anat
minvant: dels 8.893 del 2001 als 4.773 del 2011. Ben
cert que l’especialització en paleontologia, bàsicament
dinosaures, s’ha trobat amb una competència creixent,
fora i dins de Catalunya. Coll de Nargó, a uns escassos
40 km d’Isona, està tirant amb empenta i el 2011 ja els
superava en xifres de visitants, si bé de poc.
També és important remarcar les modestes xifres del
Museu de la Noguera de Balaguer, 5.818 el 2011,
d’acord amb les dades del Departament de Cultura.
Deu ser cert que la Cultura ven menys, en termes turístics, que l’Aventura i la Natura, però hi ha exemples
d’espais visitables que tenen xifres molt superiors.

Museus i equipaments dinamitzadors

La resta d’espais museístics, o equiparables, tenen xifres de visitants molt més baixes. D’alguns ja se n’ha
parlat: el Museu del Montsec d’Artesa mai ha acabat de
ser un espai realment visitable, i la propera obertura del
Centre Transmissor del Túmul de Seró s’emportarà ben
segur pressupost i iniciatives.
El museu Arqueòlogic i Paleontològic de Baldomar
mostra troballes fetes al terme municipal per estudiosos
locals. És un espai nascut del voluntarisme de gent del
poble. El director és Antoni Borrell, descobridor de bona
part de les troballes. S’hi fan visites guiades, però hi passa poca gent al cap de l’any.

El museu de Baldomar

El Museu Boncompte, qualificat de col·lecció i sense
dades de visitants, es troba al mateix edifici de l’Hotel
Boncompte. Va néixer de l’afició al col·leccionisme, sobretot d’armes (blanques i de foc), però també de joguines antigues, motos i cotxes antics, etc.
El Museu de les Campanes ja ha estat esmentat al parlar del Castell d’Os, així com el Centre d’Interpretació
de l’Energia de la presa de Canelles.
Un altre espai museístic dels darrers anys és Casa Bonifaci de Llimiana. Ja se’n ha parlat al capítol del Espais
de la Memòria. Rememora la figura del metge Josep Bonifaci, amb una llarga trajectòria política durant la república, la guerra civil i molts anys d’exili. La casa pairal de
la família Bonifaci, situada al bell mig de Llimiana, s’ha
transformat en la Casa Bonifaci-Museu de Llimiana, un
edifici de tres plantes que rememora la història del municipi i, especialment, de la família Bonifaci.

El Museu Boncompte de Ponts

La casa Bonifaci, tal com es pot visitar avui en dia
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Museus i equipaments dinamitzadors de
l’entorn comarcal
La necessitat d’establir lligams amb els atractius que
pot oferir l’entorn comarcal més immediat, aconsella fer
una ullada als espais museístics que ofereix aquest territori. A la comarca de la Noguera s’ha de parlar fonamentalment del Museu de la Noguera. L’any 1995 es va
inaugurar l’edifici actual amb 15.00 m2 repartits en tres
plantes. S’observa un lleuger increment del nombre de
visitants: dels 4.451 del 2001 es va passar als 5.818 del
2011, sempre dintre de xifres modestes.
La col·lecció permanent versa sobre la Catalunya islàmica, agafant l’exemple de Balagî, una ciutat fundada
per les comunitats àrabs que entraren a la Península
Ibèrica a començaments del segle VIII i que posteriorment passà a mans feudals, convertint-se en la capital
d’un dels comtats importants de Catalunya, el comtal
d’Urgell. És el museu català que tracta amb més profunditat aquesta perspectiva.
Un aspecte molt positiu del Museu de la Noguera és la
voluntat d’obrir-se a l’exterior, de no quedar- se parets
endins. Aquests voluntat lliga molt amb el desenvolupament turístic de la zona del Montsec. El Museu proposa
tres itineraris:
•

•

•

A la comarca del Pallars Jussà hi ha diversos espais museístics a remarcar, a banda del Museu d’Isona i Conca
dellà, que es troba a la zona del Montsec. El Museu de
Ciències Naturals de Tremp, ara per ara, és sobretot un
edifici modern i força impactant. D’acord amb la web del
Consell comarcal, que en té la titularitat, vol arribar a ser
un nucli d’investigació i docència en totes les disciplines
que ajudin al coneixement i conservació del patrimoni
natural.
http://www.pallarsjussa.net/catala/cultura/museus/tremp.htm

Sigui desenvolupant el vessant científic i pedagògic, sigui desenvolupament el vessant divulgador i dinamitzador, o els dos alhora, el fet cert és que aquest equipament cultural hauria de tenir més protagonisme.
A l’altre extrem es troba el projecte BOER de Salàs de
Pallars. És un projecte plenament reeixit a base de posar-hi voluntat i ganes. Ho expliquen així: En aquest context (crisi agrària i despoblament), sorgeix la iniciativa de
l’Ajuntament de Salàs, l’any 2003, d’impulsar un projecte
de desenvolupament basat en la recuperació i valorització del seu ric patrimoni cultural, arquitectònic i etnoEquipaments dinamitzadors i espais museístics de
les comarques de la Noguera i Pallars Jussà

La ciutat de les 3 cultures. La ciutat, dominada per
la majestuosa església gòtica de Santa Maria i les
muralles medievals, està formada per una densa
trama de carrers i passatges, irregulars en el seu
traçat, de característiques excepcionals per ser un
dels escassíssims nuclis urbans conservats de formació àrab amb els corresponents afegits posteriors dels quals cal destacar la plaça Mercadal i la
jueria del segle XIV, i que fan del centre històric una
de les imatges més potents i de més identitat del
conjunt de les ciutats catalanes.
La Noguera terra de castells. La Noguera, la comarca més extensa del principat, a cavall entre la Catalunya nova i la vella, i actualment separada d’Aragó
pel Noguera Ribagorçana, és la comarca on hem
de descobrir l’apassionant Edat Mitjana de la Catalunya Nova, des de l’etapa andalusina i el llegat
islàmic deixat a les nostres terres, fins a la Catalunya nobiliària de la ma d’una de les nissagues més
destacades, els comtes d’Urgell.
Rutes de l’Islam a Catalunya. L’Islam es troba en
l’origen mateix de Catalunya i l’acompanyarà en la
seva existència fins a començaments del segle XVII.
Font: Elaboració pròpia
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El Museu de Ciències Naturals de Tremp, per fora i per dins

lògic. Serà l’anomenat PROJECTE BOER. El projecte
persegueix, com a objectiu final, dinamitzar l’economia
local i generar ocupació mitjançant:
•
•
•

La recuperació del patrimoni arquitectònic tradicional.
La recuperació de la fira com element identificatiu
propi.
L’aprofitament i dinamització dels recursos patrimonials existents (les botigues-museu).

En el marc del projecte es crea El Centre d’Interpretació
de l’Antic Comerç, un espai que neix amb la voluntat de
recollir, catalogar i informatitzar el fons documental i bibliogràfic existent sobre l’antic comerç, a més d’intentar
ampliar-lo a través de donacions, cessions i adquisicions; de potenciar la recerca de la història empresarial
catalana, sobretot de les petites empreses d’àmbit local.
El Centre gestiona i organitza les visites guiades del conjunt de botigues-museu: Fis ara s’han aconseguit obrir
al públic quatre establiments: una botiga d’ultramarinos,
un barberia, una farmàcia i un cafè. També s’ha recuperat una versió actualitzada de l’antiga i anomenada fira
de bestiar de peu rodó de Salàs. És un projecte viu que
busca noves iniciatives.
El projecte BOER és una iniciativa propera amb la que
s’ha de comptar a l’hora de buscar xarxes de cooperació
i dissenyar paquets turístics.

Botiga d’ultramarinos i barberia, dos peces del projecte BOER
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El Museu dels Raiers de Pont de Claverol es troba situat
a l’edifici de les antigues escoles del Pont de Claverol.
El museu consta de dues parts, una dedicada a la investigació de l’ofici de raier que disposa d’un arxiu documental, biblioteca, hemeroteca i videoteca i una altra
part dedicada a l’exposició de les característiques dels
raiers catalans. Els objectius bàsics del museu són recuperar i conservar el patrimoni referent als vells sistemes
de transport fluvial de la fusta i l’estudi de l’antiga tradi-

ció per donar a conèixer tota la seva riquesa etnogràfica.
Tot i ser un espai modest és comparativament, bastant
visitat. És una parada habitual dels que agafen el Tren
dels Llacs. S’hi pot degustar i comprar la famosa ratafia
dels Raiers, de la fàbrica de licors Portet.
L’altre equipament museístic del Pallars Jussà és el Museu Hidroelèctric de Cabdella, al capdamunt de la Vall
Fosca, ja molt lluny de la zona del Montsec.

El Museu dels Raiers del Pont de Claverol

Esdeveniments culturals i lúdics
Al llarg de l’any es celebren aplecs, festes majors i trobades diverses, però són esdeveniments de caràcter local
que tot i formar part dels atractius del territori, estan molt
lluny del que s’entén per producte turístic, exceptuant
potser alguns esdeveniments amb molt més ressò i que
atreuen mols visitants. El mapa recull els esdeveniments
que es consideren més importants, però la llista podria
ser encara més llarga. Tots aquest esdeveniments s’han
d’aprofitar de cara a la dinamització turística.
La Fira de la Perdiu de Vilanova de Meià.
S’ha de reconèixer que Vilanova de Meià està jugant
un paper massa secundari en l’aprofitament turístic del
Montsec, clarament per sota de les seves possibilitats.
Menys un cap de setmana a l’any, al mes de novembre,
quan es celebra la Fira de la Perdiu. De tots els esdeveniments ressenyats a la zona del Montsec, probablement sigui la Fira de la Perdiu el que atreu més visitants.
A l’origen de la fira hi havia les perdiuaires. Al pobles
de la vall de Barcedana (Mata-solana, Sant Martí, Sant
Cristòfol i Sant Miquel), algunes dones criaven aquestes
perdius amb ramades com a pollets, fins i tot les acostu-
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Actes diversos durant la fira de la Perdiu de Vilanova de Meià
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Principals esdeveniments culturals i lúdics de la zona del Montsec

Esdeveniments

Fira  del  Bolet  
d’Isona

Fira  d’Hivern  d’Ager
Trobada  de  Cotxes  An>cs
Fira  de  la  Perdiu  de  
Vilanova  de  Meià
Trobada  de  
Campaners  
d’Os

Fira  del  Meló  
Ranxo  de  
d’Artesa
Ponts
  Mercat  Medieval  
de  Montsonís
TransSegre

Fira-‐Tast  del  Préssec  
d’Ivars  de  Noguera
Font: Elaboració pròpia

maven a treure a pasturar i, amb un senyal convingut, les
feien tornar cap a casa a joquer. Aquesta feina sempre
l’havia de fer la mateixa persona, fins i tot havia de portar
el mateix vestit, perquè els animalons la coneguessin i
no marxessin d’una volada. La vigília de Sant Martí, les
perdiuaires baixaven cap a Vilanova per l’Escala del Pas
Nou amb les seves perdius engabiades per portar-les a
fira.
http://www.ccnoguera.cat/vilanovademeia/index.php/fira-dea-perdiu/historia-de-la-fira-de-la-perdiuç

Les perdiuaires van desaparèixer fa molt de temps, tot i
que tenen una estàtua commemorativa, però la Fira de la
Perdiu s’ha convertit en un fenomen de masses.
La Trobada de Campaners d’Os de Balaguer. Se celebra el darrer diumenge d’abril des de l’any 1978. Es
congreguen campaners d’arreu de Catalunya, de l’estat,
i fins i tot de l’estranger. Quan els tocs de campanar són
un record del passat en molts pobles i ciutats, la trobada
d’Os de Balaguer recupera una antiga tradició i li dóna
nou impuls. Ho organitza la Confraria de Campaners de
Catalunya i amb els anys s’ha convertit en una manifestació clàssica i molt concorreguda.
La Trobada de Campaners es fa un cop a l’any, però per
donar-li continuïtat s’ha habilitat un espai al recentment

Trobada de Campaners d’Os de Balaguer

restaurat Castell d’Os per instal·lar-hi el Museu de les
Campanes, que tot i que està encara en una fase inicial,
és l’únic d’aquesta temàtica arreu de Catalunya.
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Com no podia ser d’altra manera, els melons són omnipresents a la fira del Meló d’Artesa de Segre

La Fira del Meló d’Artesa de Segre. La Fira de Sant
Bartomeu d’Artesa de Segre, coneguda amb el nom
de Fira del Meló, arriba l’últim cap de setmana d’agost.
Aquesta fira està especialitzada en el meló de secà, un
producte autòcton de qualitats gastronòmiques excepcionals. Al marge de melons d’aquest tipus, que es cultiven a la zona en quantitats molt reduïdes, també s’hi
desenvolupen altres activitats: una mostra d’antics oficis, una trobada de puntaires, una trobada de vins amb
denominació d’origen Costers del Segre, un concurs de
plats cuinats amb conill, etc. A l’inici dels anys 80 es va
considerar que la Fira de Sant Bartomeu, una fira molt
antiga que també s’anomenava Fira dels Gitanos (hi venia molta gent d’aquesta ètnia a comprar i vendre) i que
s’havia perdut amb l’aparició dels automòbils i de la maquinària agrícola, s’havia de recuperar. La recuperació va
coincidir amb la iniciativa de cultivar molt meló de secà,
fins al punt que la fira va passar a anomenar-se la Fira
del Meló.

de tots els ranxos retrobats, un dels més antics és el de
Ponts. Inicialment era una calderada popular i multitudinària, una escudella de pagès “grassa”, que es donava als pobres i desvalguts de la contrada el dimarts de
Carnestoltes, tot just abans de començar la Quaresma.

http://www.descobrir.cat/ca/events/001/fira-del-melo-d-artesa-de-segre-497.php

La Festa del Ranxo de Ponts. Les festes del Ranxo
són festes tradicionals d’alguns pobles del Segre Mitjà,
especialment a la vila de Ponts. Lo Ranxo és una sopa
que es prepara el dimarts de Carnaval amb els aliments
que dóna la gent del poble de manera voluntària. Segons
l’organització local de les festes se’n serveixen unes
6.000 racions any rere any.
El Ranxo de Ponts és una de les festes gastronòmiques
que gaudeix de més tradició i continuïtat a les terres de
Ponent. El regust arcaic que l’envolta ens transporta a
uns orígens agraris, possiblement medievals. Certament,
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El ranxo de Ponts mobilitza moltíssima gent
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Boletus, Fira del Bolet d’Isona.
Està dedicada als bolets i als seus productes derivats.
Dins la fira hi ha diferents activitats complementàries
com exposició de bolets, mostra gastronòmica, concurs
Boletus... La Fira se celebra des de l’any 2003 i està organitzada per l’Associació d’Indústria i Comerç d’Isona,
l’Ajuntament d’Isona i Conca Dellà i Museu de la Conca
Dellà.
Fira d’Hivern d’Àger. La Fira del Porcell es celebrava a
Àger des d’una data tan llunyana com el 1341, i va subsistir fins unes dècades enrere. Mes recentment, és va
recuperar, i se li va canviar el nom per Fira d’Hivern. Si
pot gaudir de totes les especialitats gastronòmiques del
Montsec, i de més enllà.

Afluència de bolets i visitants al Boletum d’Isona

La Fira d’Hivern té un nivell de visitants remarcables i té
fama de ser una fira ”on la gent compra”. A més de la
mostra de productes tradicionals, s’hi han anat afegint
altres actes de tipus cultural, com la vetllada poètica del
Porcell i el Kabaret literari.

Venedors i compradors es troben a la Fira d’Hivern d’Àger

La Fira –Tast del Prèssic d’Ivars de Noguera. Es va
recuperar l’any 2007, després de temps sense celebrarse. D’acord amb la web del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, aquest
certamen “reflecteix l’orgull dels productors de préssec
d’Ivars de Noguera i el reconeixement a la qualitat i el
gust diferencial del producte”.

Inauguració del Fira-Tast del Préssec d’Ivars de Noguera de l’any 2011
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TransSegre. Esdeveniment lúdic i festiu per excel·lència
que es celebra des de l’any 1985. La trobada és el segon cap de setmana del més de juliol i consisteix en un
descens lúdic pel Segre, en dos trams, utilitzant qualsevol mena d’artefacte flotador El dissabte a la tarda es fa
el tram del pont vell de Camarasa fins a Sant Llorenç de
Montgai i el diumenge al mati el segon tram des del partidor de Gerb fins a Balaguer. És una exigència de la tecnologia, ja que en aquest curt tram hi ha dos rescloses,
la presa de Sant Llorenç i el partidor de Gerb, però té el
gran avantatge de que permet allargar la festa dos dies.
El dissabte a la nit es fa a Balaguer, a la vora del Segre,
un espectacle de llum i so que atreu moltíssima gent:
participants, amics, jovent en general, la major part dels
quals acampen a la vora del riu, una acampada permesa
solament una nit d’estiu.
La pròpia web de l’organització (http://www.transsegre.
org/index.aspx) ho explica d’aquesta manera: La Transsegre és la festa més important coneguda arreu de les
Terres de Lleida i s’ha convertit gairebé,en una festa
major d’estiu col·lectiva que es desenvolupa a la ciutat de Balaguer. Calor, aigua, imaginació i un ambient
festiu desbocat, són els principals ingredients d’aquesta
festa, una celebració que reivindica la recuperació de
l’espai natural del riu mitjançant un descens esbojarrat i
no competitiu que cada any aplega més participants entusiastes sobre originals construccions artesanals. L’èxit
de la iniciativa ho obligat a posar un sostre de participants: 300 barques. A l’edició del 2012, la que feia 28,
hi van participar unes 3.000 persones i es calcula que
entre 12.000 i 15.000 van passar la nit dels dissabte pel
parc de la TransSegre.
Fira del Mostillo de Llimiana. Es va començar a celebrar l’any 2010. Especialitat dolça típica de les comarques pirinenques i que es feia per aprofitar les restes de
la producció de mel fixades a les bresques.
Els esdeveniments ressenyats més amunt són solament
una mostra dels que es celebren al llarg de l’any al conjunt de la zona del Montsec. Tant aquests com els altres
que no hi surten poden servir per potenciar l’atractiu turístic de la zona.
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Esdeveniments de l’entorn comarcal
De cara a estrènyer les relacions amb l’entorn comarcal
més immediat a la zona del Montsec, serà interessant
fer esment dels principals esdeveniments de tipus comercial, cultural i lúdic que s’hi celebren al llarg de l’any.
A la comarca de la Noguera s’ha de parlar sobretot dels
esdeveniments que es celebren a la ciutat de Balaguer,
els que tenen més ressò i apleguen més visitants, sobretot la Fira de Balaguer i, des de fa pocs anys, el Balaguer
Medieval, a banda del TransSegre ja esmentat anteriorment.
Principals esdeveniments comercials, culturals i lúdics
de les comarques de la Noguera i Pallars Jussà
Esdeveniments

Resta  Pallars  Jussà
Fira  del  BesGar  de  
Salàs
Diada  dels  Raiers

Al nucli antic de Balaguer té lloc també la Festa Balaguer Medieval per tal de commemorar la concessió
del privilegi de la celebració del mercat ara fa 800 anys,
a mans del Comte Rei Pere I, concretament el 16 de
setembre de 1211. http://www.festacatalunya.cat/articlesmostra-1681-cat-fira_de_balaguer.htm

Al Pallars Jussà hi ha un ventall ampli d’esdeveniments
culturals, lúdics i gastronòmics de tipus molt divers molt
divers.
La Fira de la Primavera de Tremp és el principal esdeveniment anual de la capital comarcal. La ciutat de
Tremp, té una tradició firal que arrenca, al menys, des
del segle XII. L’any 1964, de forma gairebé espontània
sorgí la idea de donar un nou caire a la Fira de Sant
Tomàs. Actualment la Fira de Primavera se celebra el
cap de setmana anterior a Sant Bonifaci (14 de maig)
i a banda dels tradicionals estands de les empreses
del territori i les institucions, compta amb: espai destinat a l’alimentació, fira de l’embotit amb concurs de
xolís, espai per a maquinària agrícola i vehicles, mercat
d’artesania del Pirineu Fantàstic i tast de cuina palla-

Fira  del  Vi  de  
Talarn

Fira  de  Primavera  
de  Tremp
Fira  del  Bolet  
d’Isona

Montsec  -‐  Pallars
Fira  d’Hivern
Trobada  Cotxes  AnGcs

Fira  de  la  Perdiu

Montsec  -‐  Noguera
Mig  Segre

Trobada  de  
Campaners

Ranxo  de  Ponts

Fira  del  Meló

TransSegre
Fira  de  Balaguer

Balaguer  –  Baixa  Noguera

Zona  del  
Montsec

Font: Elaboració pròpia

La Fira de Balaguer és la fira comercial i de serveis per
excel·lència de la ciutat. L’esdeveniment de l’any. Els
sectors representats són la maquinària industrial i per a
la construcció, el turisme i lleure, la moda i els complements, el comerç en general, el monogràfic de la construcció i l’habitatge, l’alimentació natural i artesana, i la
mostra nacional de coques de recapte i samfaina. Dins
el marc de Fira Balaguer ja és tot un clàssic la celebració
del Concurs de Paletes de les Terres de Lleida.

La Festa Balaguer Medieval al carrer Major i al carrer d’Avall
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Abans i després de lla fira de bestiar de Salàs de Pallars

resa. Als voltants del cap de setmana de Tots Sants es
celebra també la Fira del Codony.
Un esdeveniment recuperat i cada vegada més freqüentat és la Fira de bestiar de Salàs de Pallars, rebatejada
ara com Fira de Tardor. Des de finals del segle XIII se
celebrava a Salàs del Pallars la fira de bestiar de peu
rodó, la més important del Pallars i la de més prestigi al
Pirineu català. La fira va deixar de celebrar-se a finals
dels anys seixantes, però recentment s’ha tornat ha recuperat mitjançant la diada de rememoració de la Fira de
Salàs. La Fira de Tardor recuperada és una manifestació
de caire lúdic amb els cavalls com a principals protagonistes; s’hi pot veure: desfilada de cavalls, exhibició
d’arrossegament de troncs, demostració de ferra i altres
oficis artesans, passejades a cavall gratuïtes per a petits
i grans. La recuperació de la Fira de Bestiar va associada al projecte BOER, esmentat ja al parlar dels equipaments museístics.
La Diada del Raiers. Cada any, el primer diumenge de
juliol, els rais tornen a navegar per la Noguera Pallaresa
en record i en homenatge a aquest antic i desaparegut
ofici fluvial i a les persones que el feren possible, tot dedicant-hi llurs vides: els RAIERS. Aquest és l’acte central
de la festa coneguda com a DIADA DELS RAIERS que
es celebra des del 1979. Al voltant de la baixada pel riu
s’organitzen tot un seguit d’activitats. La festa comença
el dissabte al matí amb el muntatge dels rais a la Presa
de Llania, a uns cinc quilòmetres de la Pobla de Segur,
aigües amunt de la Noguera Pallaresa, tot seguint els
mètodes ancestrals dels raiers pallaresos. Altres actes
al voltant dels raiers i de la cultura tradicional es succeeixen durant el dia per acabar, a la nit, amb el Sopar
de la Ganxa d ́Or, on es ret homenatge a persones i institucions que col·laboren en l’estudi i en la difusió del fet
raier.
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En ple descens dels rais per la Noguera Pallaresa

Personatges il·lustres i pintorescs

Fira del Vi de Talarn. Es va començar a fer l’any 2011,
és a dir, és una fira molt nova. La ruta del Vi de Lleida
presentava així la primera edició: “L’ajuntament de Talarn organitza la Fira del Vi del Pirineu amb la intenció de
promocionar el municipi i donar a conèixer tant els vins
que s’elaboren al municipi com a la resta de la comarca
del Pallars Jussà. D’altra banda també promoure la cuina i els productes gastronòmics de la zona. Durant la fira
hi haurà diferents activitats relacionades amb el món del
vi. El dissabte 4 es podran visitar les bodegues productores de vi de la comarca. Visita a les vinyes per veure la
biodiversitat i la importància que tenen per les espècies
animals. També es podran visitar els cellers particulars
de la vila amb característiques molt especials en cada
celler”.

La Fira del Vi de Talarn

Personatges il·lustres i pintorescs
No es tracta de fer una relació exhaustiva de persones
nascudes a la zona del Montsec i que han destacat en
algun aspecte de la vida, sinó de centrar-se solament
en pocs personatges que puguin ser fàcilment inseribles
als atractius del territori. Hi ha dos artistes que hi encaixen perfectament: Leandre Cristòfol, d’Os de Balaguer, i
Antoni Samarra, de Ponts.

conjunt d’interès i de gran rellevància a tots els nivells.

http://www.ccnoguera.cat/osbalaguer/images/leandretriptic.
pdf

Leandre Cristròfol va néixer a Os de Balaguer l’any
1908. L’Enciclopèdia Catalana en diu: “A Lleida esdevingué ebenista, cosa que li desvetllà l’interès per la talla, i rebé educació artística. Exposà per primera vegada
a Lleida (1933), i l’any 1936, a Barcelona, amb el grup
dit logicofobista. Participà (1938) en exposicions surrealistes a París i Tòquio. Després d’onze anys de silenci
reemprengué la seva activitat artística a Lleida. Tot i que
també conreà l’art figuratiu, sobresurten les seves obres
metàl·liques d’estètica paral·lela a la de Juli González,
on sovint emprà materials de rebuig (ferros, barnilles de
paraigua, etc). La seva obra es troba al Museu d’Art Jaume Morera de Lleida i al MNAC. El 1990 rebé el Premi
Nacional d’Arts Plàstiques”.
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0020718

Os de Balaguer s’ha proposat recuperar la memòria del
seu fill il·lustre: “Leandre Cristòfol: l’exili interior” representa el primer lliurament d’una sèrie d’accions enfocades al reconeixement de l’artista que vincularan la seva
figura a l’oferta cultural del seu poble, que, unit a la rehabilitació i obertura pública de la seva casa nadiua i
del seu taller al Mas de la Font de l’Horta, formaran un

Relleu, de Leandre Cristòfol, Al MNAC, a la sala de
l’avantguarda catalana dels anys 30
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petit format, s’inscriuen en l’àmbit del postmodernisme.
El Museu Morera de Lleida en posseeix una mostra representativa.”
http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0058426

Ponts va reivindicar aquest fill il·lustre l’any 1982, amb
un homenatge que va incloure un monument (obra de
Ramon Massana) al Passeig de l’Homenatge.

Escultura, de Leandre Cristòfol a la plaça George Orwell

La casa-museu s’ha pogut nodrir “d’ una trentena
d’escultures, dibuixos i objectes de l’artista que el germà de l’escultor, Francisco Cristòfol, encara conservava
i que va donar el mes d’octubre passat a l’Ajuntament
d’Os de Balaguer coincidint amb l’obertura de la casa natal de l’artista, que ha estat rehabilitada per l’Ajuntament.
Aquest edifici, on actualment es poden contemplar algunes de les obres que van formar part de la donació, va
néixer amb l’objectiu d’esdevenir no només un nou pol
d’atracció turística, sinó també un centre de difusió de la
figura del creador lleidatà”.

“Les collidores” està entre les obres més conegudes de Samarra

http://blogmmorera.paeria.es/index.php/tag/leandre-cristofol/

Antoni Samarra va néixer a Ponts l’any 1886 i va morir
jove, l’any 1914. L’enciclopedia catalana en diu: “Autodidacte. Es traslladà a Barcelona (1901), on estudià a
l’Ateneu Obrer i entrà a treballar al taller de l’escultor
decorador Dídac Massana. Féu una exposició individual
a la Sala Parés, apadrinat per I. Iglésias i J. Pous i Pagès. L’any següent exposà a la Paeria de Lleida. Els seus
dibuixos i pintures, preferentment paisatges i notes de

60

“Retrat masculí” està entre les obres més conegudes de Samarra

El Tren dels Llacs

El Tren dels Llacs
És un producte turístic consolidat que funciona des de
fa uns quants anys amb gran èxit de públic. La seva
web ho explica així: “Viatges singulars per la línia LleidaLa Pobla de Segur amb material clàssic. Et proposem
un recorregut nostàlgic que et permet retrocedir en el
temps, una experiència imprescindible per als amants
del ferrocarril i de la natura en estat pur. Es tracta d’un
viatge inoblidable per les Terres de Lleida fins als llacs
del Prepirineu: sortim del Segrià, travessem la Noguera i
el Montsec i arribem al cor del Pallars Jussà”.
http://www.trendelsllacs.cat/ca/servei-turistic

L’any 2012 estan programes 26 sortides, tots els dissabtes entre abril i setembre. La capacitat màxima és de
224 viatgers. Es surt de Lleida a les 10,30 i s’arriba a la
Pobla de Segur a les 12,30 (dos hores de viatge per fer
91 km) desprès d’una breu parada a Balaguer. L’estada
a la Pobla de Segur dura cinc hores, amb diverses alternatives: visita al Museu dels raiers, dinar, etc.

com a novetat enguany presenten el trenet turístic “RAI
EXPRESS” que ofereix un recorregut per tota la Pobla
de Segur, amb visita al museu dels Raiers i al conjunt
modernista de Casa Mauri i Molí de l’Oli.

De tornada, se surt de la Pobla de Segur a les 17,30 i
s’arriba a Lleida a les 19,30, després d’una parada d’un
quart d’hora a Balaguer que inclou un tast de coca de
samfaina. De les 9 hores totals de la sortida, 4 transcorren a dins del tren, amb paisatge repetit a la tornada.

S’ha realitzat un film amb el títol de “La ruta del Tren
dels Llacs”. Es tracta d’un interessant documental,
d’aproximadament 45 minuts de durada, que mostra
els atractius paisatgístics, monumentals i gastronòmics
del trajecte del tren des de Lleida a la Pobla de Segur.

A grans trets, el Tren dels Llacs beneficia sobretot alguns
establiments de la Pobla de Segur. També hi ha la possibilitat d’aprofitar les cinc hores d’estada per connectar
amb algun altre indret, com ara el Museu de la Conca
Dellà d’Isona o les botigues-Museu de Salàs de Pallars.
L’empresa PIRINEU eMOCIÓ ofereix els paquets turístics “Un Tomb per la Pobla” i ” Les Botigues de Salàs” i

També s’ha de dir que el sector turístic de la zona del
Montsec es beneficia molt poc del Tren dels Llacs, a
banda de la promoció genèrica del territori. Ara per ara,
el Tren dels Llacs és un producte turístic car i rígid. Car,
perquè té un dèficit molt important, i rígid, perquè solament beneficia els extrems: la ciutat de Lleida, perquè
es poden oferir paquets turístics de cap de setmana i

El paisatge des del tren: el congost del Coscoll

El paisatge des del tren: el congost del Coscoll i el barranc del Bosc
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l’entorn de la Pobla de Segur. La resta del territori (inclosa tota la zona del Montsec) només el veu passar.
Fets aquests comentaris crítics, també s’ha de dir que
el Tren dels Llacs és una molt bona idea i un producte
turístic de futur. És més, si no se li dóna un caire turístic,
el tram entre Balaguer i la Pobla de Segur acabarà “fent
nosa” en uns pressupostos públics cada vegada més
retallats, tot i que el dèficit de la línia és molt poca cosa
en comparació al dèficit global del transport públic.
Un altra possibilitat seria donar tractament de tren turístic al que fa el transport regular de viatgers. Aquest tren
para (o pot parar) a cada estació i baixador i passa tots
els dies de l’any, encara que s’hagi reduït la freqüència a
un sòl tren diari en cada sentit.
S’ha de buscar la manera d’integrar el tren regular a
l’oferta turística, que podria coexistir amb el manteniment del tren turístic actual amb material clàssic i periodicitat setmanal. Al capítol de propostes es desenvoluparà més la idea de tren turístic aprofitant la línia regular
de viatgers.
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