Ara Lleida,15 años
haciendo camino
Cuando en el año 1991 la
Diputación de Lleida impulsó, a
través del Patronato de Turismo, la
revista Ara Lleida , nadie podía
predecir que, quince años después,
este producto seguiría siendo una
gratificante realidad. Llegamos al
número 30 de esta larga singladura
y observamos la importante
promoción turística de las Tierras de
Lleida que hemos ido haciendo a
través de sus páginas. La apuesta
desde el primer momento fue clara:
velar por la calidad, la misma
calidad que hemos defendido
siempre para nuestro sector
turístico.
Han sido 15 años haciendo camino,
pero nos quedan muchos retos por
conseguir hasta una nueva cultura
del turismo: emocional, sostenible
y de calidad. Seguiremos trabajando en esta línea e intentaremos que
la revista Ara Lleida refleje este
espíritu. Así es que... ¡ahora Lleida,
siempre Lleida!

Ara Lleida,
15 years of marking
the way ahead
When in 1991 the Diputación de
Lleida promoted, through the
Patronat de Turisme, the magazine
Ara Lleida, nobody could have
predicted that, fifteen years later, this
product would continue as a gratifying
reality. We have arrived at number 30
of this long trajectory and we can see
the important tourist promotion of the
province of Lleida which we have been
carrying out through its pages. The
strategy was clear from the start: to
concern ourselves with quality, that
same quality which we have always
defended for our tourism sector.
15 years of marking the way ahead
have gone by, but a lot of challenges
remain until we can achieve a new
tourism culture: stimulating,
sustainable and of quality. We will
continue working in this line and will
try to make the magazine Ara Lleida
reflect that spirit. That which is ...
Lleida now, Lleida always!
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Isidre Gav n i Valls
President de la Diputació de Lleida

Ara Lleida,
15 anys fent camí
uan l’any 1991 la Diputació de Lleida va impulsar, mitjançant el
Patronat de Turisme, la revista Ara Lleida –nom homònim de la marca
que ha portat les nostres terres arreu del món–, ningú no podia predir
que, quinze anys després, aquest producte continuaria essent una
gratificant realitat, amb la mateixa qualitat i savoir faire del primer
dia.
Arribem al número 30 d’aquest llarg camí i, fullejant cadascuna de
les edicions, observem la important tasca de promoció turística de
les Terres de Lleida que hem anat fent mitjançant les seves pàgines.
L’aposta des del primer moment va ser ferma i decidida: vetllar per
la qualitat, la mateixa qualitat que hem defensat sempre per al nostre
sector turístic i que a poc a poc, amb perseverança, estem assolint.
Les propostes que hem anat oferint han contribuït a donar a conèixer
a un ampli sector de la població d’aquest país i de l’estranger els
productes, les ofertes i les moltes possibilitats que ofereixen les
comarques de Lleida des del punt de vista turístic.
Han estat 15 anys fent camí, però no n’hi ha prou; ens queden molts
reptes per aconseguir dins del sector, tal com es va posar de manifest
en el primer Congrés de Turisme d’Interior i de Muntanya que vam
celebrar enguany a la Seu d’Urgell. Uns reptes que comporten noves
quotes de competitivitat, noves oportunitats i una nova cultura del
turisme: emocional, sostenible i de qualitat.
Continuarem treballant en aquesta línia, defensant un turisme de
qualitat, selectiu, respectuós amb l’entorn i lluitant per mantenir,
precisament, el difícil equilibri entre creixement i medi ambient. I
intentarem que l’ Ara Lleida reflecteixi aquest esperit a l’hora de
promocionar els nostres racons, el nostre patrimoni, la nostra
cultura. Perquè han estat 15 anys de treball constant en aquest sentit,
però ens queda molt per oferir, molt per fer, molt per gaudir. Així
doncs... ara Lleida, sempre Lleida!
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Molt més que esquiar
Text: José Carlos Monge Fotos: Estacions d’esquí, Francesc Tur

Cada vegada més, les estacions d’esquí evolucionen cap a parcs de neu en
els quals no solament es pot practicar l’esport blanc per antonomàsia,
l’esquí, sinó també gaudir de nombroses activitats alternatives: raquetes,
trineus, heliesquí, iglús, snowbike, etc.
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Els trineus estirats per gossos són
una de les alternatives a l’esquí que
ofereixen algunes de les estacions
del Pirineu de Lleida.
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“L

es estacions d’esquí tenen avui dia la tendència de convertir-se
en parcs de neu.” Així veu Ramon Sellés, de l’estació de Lles,
quin és el camí que es pren des de les estacions lleidatanes per
tal de captivar els seus clients i donar-los quelcom més que
lliscar per les seves pistes. Parcs temàtics de neu. Una bona manera
d’atraure a la neu gent que no ha esquiat mai, però que ja veu el fet
d’anar a la muntanya com una activitat més d’oci i una opció més
d’esbarjo, d’oblidar per unes hores o uns dies la cada cop més estressant activitat laboral, i on troba un programa amplíssim.
I així sembla tan sols observant la gran quantitat d’activitats
alternatives que ofereixen en els seus catàlegs les diferents estacions
del Pirineu lleidatà. Totes tenen a disposició del seus visitants un ampli
i variat programa per omplir tant les hores diürnes com les nocturnes.
Perquè, avui dia, a la muntanya ja no s’hi va únicament a esquiar, tot
i que aquest, és clar, és el principal atractiu i el que busquen els amants
d’un esport que, qui el prova, repeteix. I més amb la qualitat que
ofereixen les estacions lleidatanes, tant d’esquí alpí com de nòrdic.
La mateixa estació de Lles disposa d’un ampli ventall d’activitats
alternatives. Els esquiadors que s’hi apropen per practicar un esport,

l’esquí de fons, que cada vegada té més seguidors, també poden
repartir el seu temps gaudint de la neu d’altres maneres. Sellés
reconeix que “hi ha molta demanda de fer altres activitats i, en el
nostre cas, una de les que tenen més acceptació són les excursions
amb raquetes”. Fer un passeig amb raquetes és una activitat força
relaxant que, a més a més, es pot fer en família i al teu propi ritme. A
Lles hi ha quatre itineraris marcats, amb durades que van des de les
dues hores fins a cinc o sis, amb recorreguts especialment indicats per
a infants. Però també s’hi pot practicar el tir amb arc, l’escalada o anar
amb bicicleta de muntanya.
“Ens agradaria ampliar oferta, però no sempre hi ha els recursos
necessaris”, explica Sellés, qui té molt clar el motiu d’aquesta demanda. “És la tendència del mercat. La gent ve amb la intenció de passar
uns dies divertits i els agrada fer més d’una activitat.”
Baqueira Beret ofereix, a més de la reconeguda qualitat de les
seves pistes, un amplíssim catàleg d’activitats alternatives. Tantes i tan
variades que pràcticament no hi ha excusa per no gaudir d’alguna de
les que es posen a disposició del visitant. Excursions amb trineus de
gossos, alpinisme, excursions amb raquetes, visites guiades per la

Les estacions lleidatanes ofereixen un ampli programa
d’activitats alternatives a l’esquí que cada cop practica més gent

Els més atrevits tenen al seu abast les motos de neu per recórrer les pistes senyalitzades especialment per a aquesta pràctica.
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La baixada de torxes sobre
esquís és una activitat força
espectacular que es desenvolupa a diverses estacions
lleidatanes.
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Cada cop més, les estacions ofereixen activitats alternatives a la neu com ara visites al patrimoni cultural, en aquest cas al romànic de la Vall de Boí.

mateixa estació aprofitant l’immens domini esquiable de què disposa,
passejades a cavall i, fins i tot, l’oportunitat de gaudir dels banys
termals que la Val d’Aran té a Tredòs i a la Baronia de Les o la mateixa
bellesa de tota la Val d’Aran.
Però, tot i aquest amplíssim ventall de possibilitats, Carme Aliu,
de Baqueira, explica que el que busca la gran majoria dels seus clients
és, bàsicament, esquiar. “Tot això és un bon complement per a l’esquí
i per això ho posem a l’abast del qui vulgui gaudir –assenyala–, però
trobem que entre els nostres clients no hi ha un gran interès per fer
altres coses que no siguin esquiar. Si l’estació està bé per practicar
l’esquí, com acostuma, la gent ho aprofita per esquiar des de les nou
del matí fins a les cinc de la tarda. Després ja no tenen gaire temps per
fer altres coses i quan acaben d’esquiar el que els agrada és relaxarse, banyar-se i anar a sopar”, i afegeix que “totes aquestes alternatives
és quelcom més que oferim als nostres visitants, però en el nostre cas
aquesta demanda encara és minoritària”.
Aliu reconeix, però, que “de sis mil o set mil persones que hi ha
en un dia normal, sempre hi ha algú a qui agrada fer altres coses i per
això tenim aquesta oferta complementària”. Combinant l’esquí amb

altres activitats, una de les possibilitats que ofereix Baqueira és
l’heliesquí. “Un helicòpter porta els esquiadors fins a dalt d’una
muntanya, des d’on es baixa esquiant fins en un altre punt on de nou
els recull l’helicòpter. És clar que per fer això s’ha de tenir un nivell
alt d’esquí”, recorda la Carme. Una altra activitat que agrada molt als
visitants de la Val és el Palau de Gel, on es pot practicar el patinatge
sobre gel. La Carme explica que “és curiós, però una de les coses que
més agraden és anar al Palau de Gel. També agrada molt l’activitat de
visitar l’estació i, si el temps ho permet, practicar el golf al camp de
Salardú, un esport que té molts seguidors”.
El cas és que a totes les estacions lleidatanes es constata que cada
vegada s’acosta més gent a la muntanya. Carme López, de Boí Taüll
Resort, ho reconeix: “Ha crescut el nombre d’esquiadors. Vénen
moltes famílies arrossegades perquè els seus fills han après a esquiar
en un curset amb l’escola i vénen perquè el nen continuï esquiant”.
I és clar, molts d’aquests pares no saben esquiar, però troben que els
agrada la neu i s’animen a fer d’altres activitats, a més d’aprendre a
posar-se els esquís. “Trobem que ha crescut el nombre de practicants
de l’esquí, sobre tot per part d’aquest sector de gent que no era

Excursions amb raquetes, trineus amb gossos, snowbike, snowboard,
motos de neu, heliesquí, iglús, etc., una oferta per a tots els gustos
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Intentar construir un iglú i gaudir de les raquetes enmig d’un marc totalment blanc són dues opcions més que convé tenir en compte si anem a la neu.

esquiador i que es troben a gust a la neu, on vénen aprofitant vacances
o ponts festius.” A Boí troben la possibilitat d’anar amb motos de neu,
també de practicar el snowbike, o esquiar damunt d’una bici i,
aprofitant els monuments del romànic de la vall, fer excursions
culturals. Pensant en aquestes famílies, l’estació també disposa, com
moltes altres més, d’una guarderia perquè els pares puguin gaudir
d’aquest ampli programa d’activitats. “Un altre servei que oferim és
el de l’animació, amb espectacles amb grups musicals.” Aquest
programa no s’atura ni a la nit, ja que també es poden fer excursions
n o c t u r n e s , t a n t a m b ra q u e t e s c o m a m b m o t o s d e n e u .
A Boí Taüll Resort els infants ho passen d’allò més bé amb la
pràctica del snowbike. “Són bicicletes que a la base tenen un esquí
–explica la Carme–, amb el qual llisques per les pistes. S’ha de
practicar portant les botes d’esquiar, però és molt fácil i als nens els
agrada molt.” I no solament hi ha activitats a l’exterior. Dintre del
complex d’aquesta estació es pot acudir al gimnàs amb jacuzzi per
acabar de posar el cos en forma i completar la jornada.

David Ros, de Port-Ainé, també coincideix en el fet que la muntanya ha deixat de ser una desconeguda i reconeix que l’esquiador de
veritat vol esquiar, però que la resta de visitants s’apunten a les
activitats complementàries que s’hi programen. “Sí que hi ha cada
cop més interès per aquestes activitats, però no és l’esquiador el qui
busca alternatives. El que passa és que cada vegada ve més gent a la
neu i aquesta gent vol compaginar l’aprenentatge amb aquest altre
programa alternatiu.” Ros afegeix que “l’esquiador també s’hi apunta,
però bàsicament quan les condicions per esquiar no són bones. El qui
ve d’acompanyant sí que aprofita per fer alguna excursió o activitat
que, si més no, serveix per introduir aquesta persona al món de la neu,
i llavors s’adona que l’esquí no és gens elitista i que tothom pot gaudir
de la neu.”
I en aquest sentit Port-Ainé ofereix un ampli catàleg. Una gran part
es programa en horari nocturn, bàsicament per als clients que
l’estació té a la cota 2.000. Així, es por anar amb moto de neu per un
circuit tancat, també hi ha la possibilitat de fruir amb quads de neu,
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La sensació de volar sobre els cims nevats diuen que és indescriptible, sobretot si es practica el parapent.

esquí-bike, excursions amb raqueta i, fins i tot, aprendre coses útils
amb els cursos d’orientació i de salvament que l’estació programa.
“Aquests cursets són molt interessants, perquè al mateix temps són
pràctics i sempre va bé saber què s’ha de fer en cas d’allaus o si et
trobes un ferit.”
Tot i tractar-se d’una estació alpina, entre l’ampli programa
d’activitats trobem a Port-Ainé la possibilitat de prendre classes
d’esquí de fons. I la nit continua essent aquí terreny propici per gaudir
de la neu d’altres maneres. “Organitzem excursions amb raquetes a
la nit, amb llum al casc, com els miners, i també sortides amb motos
de neu que tenen una acceptació considerable.” En el cas de les
excursions amb moto, Ros afegeix que “tenim un circuit tancat i la
durada de les excursions acostuma a ser de dues o tres hores fent un

recorregut per dintre del bosc, per pistes que no es fan servir per
esquiar. Una activitat que és especialment divertida és la que es fa
amb quads de neu, mentre que també hi ha la possibilitat de prendre
classes de esquí-bike, una altra diversió que cada cop agrada més.
Evidentment, tot això es practica amb l’ajuda i el suport d’un
monitor”, precisa.
Per la seva banda, a l’estació de Bosc Virós són, justament, veritables especialistes en l’organització d’activitats alternatives a l’esquí.
Laia Blasi explica que “hi ve molta gent precisament per gaudir del
nostre programa d’activitats. Vénen moltes famílies a les quals agrada
fer activitats conjuntes”. De fet, a les seves instal·lacions, gairebé hi
ha més gent que hi va a gaudir de les alternatives a la neu que no pas
de l’esquí de fons, que, òbviament, també es pot practicar a les pistes

Cadascuna de les activitats alternatives es pot fer sota el guiatge
de professionals qualificats que garanteixen la seguretat en tot moment
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Les futures promeses del món de l’esquí tenen monitors per practicar l’esport blanc i per fer altres activitats a la neu.

d’aquesta estació. I tot en uns paratges idíl·lics que paga la pena
conèixer.
Per arribar a Bosc Virós s’ha d’anar fins a Araós. Des d’aquí a
l’estació, s’hi ha d’anar amb vehicles totterreny, cosa que, segons la
Laia, “ja és tota una aventura per a molta gent i una bona manera
d’iniciar l’estada, perquè es fan amb un taxi i creuant una pista
forestal”. Una de les coses que més agraden als visitants de l’estació
i sobretot als infants, és la construcció d’iglús, que a Bosc Virós es fan
en grups. “Fins i tot hi ha gent que es queda a dormir dins de l’iglú”,
explica la Laia. Una altra activitat que es fa com si fos un joc, però que
pot ser molt útil, és la localització de persones per mitjà dels denominats ARVA, aparells que es fan servir per trobar víctimes d’allaus.
El tir amb arc, les motos de neu o les excursions amb trineu,
formen part també del programa d’aquesta estació. La Laia fa un incís
amb relació als trineus: “Aquí, la persona fa de múixer, de conductor
del trineu; no es limita a seure darrere. I en totes les propostes en què
participen infants van sempre acompanyats de guia.” A l’estació no
solament es tracta de fer activitats, sinó que a més els seus responsa-

bles informen exhaustivament de cadascuna. “Abans de començar
una activitat fem una mena de breafing –explica la Laia–. També es
dóna informació sobre la fauna i la flora que es pot trobar durant el
recorregut.”
Cada activitat es cuida especialment. “A les sortides amb trineu
fem grups que mai no superen els cinc trineus i a les que fem amb
motos, hi van més o menys monitors segons la quantitat de gent que
hi participa. També hi ha motos monoplaces o biplaces.”
I és que a totes les estacions d’esquí lleidatanes la seguretat és el
més important. La diversió segura és més divertida i es per això que
cada cop hi ha més gent que s’apropa a la neu per passar-ho bé, sia
esquiant, sia gaudint de l’amplíssim catàleg d’activitats alternatives
que es poden trobar al Pirineu lleidatà, i sempre dintre d’un entorn
paisatgísticament insuperable. Totes les estacions lleidatanes juntes
fan del Pirineu un ampli parc temàtic de la neu, un marc excepcional
que cada vegada atreu més visitants que saben que, a més d’esquiar
en les millors condicions, hi trobaran una inesgotable oferta lúdica
per gaudir de la neu en grup o en família. ●
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Mucho más que esquiar
“Las estaciones de esquí, hoy por hoy, tienen
tendencia a convertirse en parques de nieve.”
Así lo ve Ramon Sellés, de la estación de Lles.
Y así lo parece con sólo observar la gran cantidad de actividades alternativas que ofrecen
en sus catálogos las diferentes estaciones del
Pirineo leridano.
Baqueira Beret ofrece, además de la calidad
de sus pistas, un amplio catálogo de actividades, como por ejemplo excursiones con trineos de perros o con raquetas, alpinismo, heliesquí, o la oportunidad de gozar de los
baños termales que la Val d’Aran tiene en
Tredòs y La Baronia de Les. Pero, pese a disponer de esta gran variedad de posibilidades,
Carme Aliu, de Baqueira, explica que lo que
busca la gran mayoría de sus clientes es esquiar. No obstante, también reconoce que
“de seis mil o siete mil personas que hay en
un día normal, siempre hay alguien a quien
le apetece hacer otras cosas, y por eso tene-

mos esta oferta complementaria”. El caso es
que cada vez viene más gente a la montaña.
Carme López, de Boí Taüll Resort, lo admite:
“Ha crecido el número de esquiadores. Cada
vez vienen más familias con sus hijos porque
los pequeños han aprendido a esquiar en cursos de la escuela y los padres consideran que
es bueno que sigan esquiando”. En Boí encontramos la posibilidad de ir en motos de
nieve, también de practicar el snow-bike, o
esquiar encima de una bici, y, aprovechando
los monumentos del románico del valle, hacer excursiones culturales.
David Ros, de Port-Ainé, también coincide
en el hecho de que la montaña ha dejado de
ser una desconocida y reconoce que el esquiador quiere esquiar, pero el resto de visitantes se apuntan a las actividades complementarias. En este sentido Port-Ainé ofrece
un amplio catálogo. Gran parte de este programa es en horario nocturno, básicamente

para los clientes que la estación tiene en la
cota 2.000.
En Bosc Virós son auténticos especialistas en
actividades alternativas. Laia Blasi explica
que “viene mucha gente precisamente para
disfrutar de nuestro programa de
actividades”. Una de las cosas que más gustan a la gente, y principalmente a los niños,
es la construcción de iglús, que en Bosc Virós
se hace en grupos. El tiro con arco, las motos
de nieve o las excursiones con trineo también
forman parte del programa de esta estación.
Finalmente, cabe destacar que en todas las
estaciones de esquí leridanas lo más importante es la seguridad. La diversión segura es
más divertida y por eso cada vez hay más gente que se aproxima a la nieve para pasarlo
bien, ya sea esquiando o disfrutando del amplio catálogo de actividades alternativas que
se pueden encontrar en las estaciones del Pirineo de Lleida. ●

Much more than skiing
“Nowadays ski resorts tend to transform themselves into snow parks”. That is how Ramon Sellés, from the Lles resort sees it.
And that is how it seems by merely observing the great number of alternative activities which the different resorts of the
Pyrenees of Lleida have on offer in their brochures.
Baqueira Beret offers, apart from the quality of its slopes, excursions with dog-drawn sledges or snowshoes, mountaineering,
heliskiing, horse riding or thermal baths. David Ros, from the Port Ainé resort, mentions the fact that the mountain is no longer
a stranger and admits that the skier wants to ski, but the other visitors sign up for complementary activities. There are other
specialists in alternative activities at Bosc Virós, where the outstanding activity is igloo building, done in groups.
Finally, it must be underlined that in all the ski resorts of Lleida the most important aspect is safety. Safe fun is more fun, and
that’s why more and more people are approaching the snow to have a good time.●
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Bona terra, bona gent

Per
Per Sallent,
Sallent, Nargó
Nargó iiValldarques
Valldarques
Text: Albert Villaró Fotos: Joan Gispert, Albert Villaró

L’escriptor Albert Villaró fa un recorregut –tour pre-pirinenc, com ell l’anomena– per alguns dels
racons més genuïns de l’Alt Urgell: Sallent, Nargó i Valldarques. Uns indrets d’una bellesa primària,
ancestral, on l’encant paisatgístic es barreja amb l’humà.
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Un dels atractius del poble de
Gavarra és el campanar cilíndric de l’església de Sant Serni.
21

Cal Frare, al Pla de Tolustre, al sud de Valldarques, és un exemple de l’arquitectura rural que trobem a la zona.

L

a saviesa tradicional pot arribar a ser
molt cruel. “A Valldarques i Sallent,
mala terra i mala gent”, diu la dita. Res
més lluny de la veritat. La (poquíssima)
gent que hi viu és encantadora: gent de muntanya, honesta, treballadora i –això sí–
d’entrada poc expansiva, amb un rerefons de
malfiança que només es desfà quan el foraster mostra bona disposició. I la terra no és
dolenta. És aspra, dura, rosta, potser massa
seca en males anyades, però no pas dolenta.
Coll de Nargó –Nargó, si ho volem dir
com els aborígens– és la porta d’entrada per

anar a Valldarques i Sallent. Centre raier, té
un museu que en preserva la memòria,
romàntica i vital. Un altre museuet mostra
vestigis dinosàurics, restes fòssils de la feram
cretàcica que vivia on avui hi ha Sallent. El
paisatge que van trepitjar aquelles cuques ha
canviat, certament, però no costa pas gaire
d’imaginar-les, xipollejant per antics pantans.
A la sortida mateix del poble, direcció
ponent, hi ha l’església de Sant Climent. Sí,
d’acord, de romànic n’hi ha a tot arreu. Massa i tot: potser amb menys també faríem i

segurament el podríem conservar millor.
Però ens costaria de trobar un temple més
elegant, ben proporcionat i original que la
vella parròquia de Sant Climent, que va
deixar bocabadats els primers estudiosos del
romànic del país.
Nargó és només l’etapa pròleg d’aquest
petit tour pre-pirinenc. D’aquí arrenca la
carretera L-511, que arriba fins a Isona. En el
primer tram del recorregut, una vegada
deixem a l’esquerra el costerut poble de les
Masies, i superada la breu angúnia del pas
del Codó, anirem remuntant el canyó que ha

La població de Coll de Nargó, amb un romànic exquisit a l’església
de Sant Climent, és la porta d’entrada per anar a Valldarques i Sallent
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Impressionant,
el canyó de Valldarques.
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La població, per aquests indrets, és discreta i dispersa. A la foto, suggeridora imatge de tardor dels Vilars, casa situada en un turó privilegiat.

anat excavant el riu de Valldarques, amb una
paciència exemplar. La presència humana hi
és discreta. Cases aïllades, algunes de reconvertides en establiments de turisme rural:
l’Oliva, Toriella, Sobre-Roca, els Vilars… El
viatger atent podrà veure el campanar de
Sant Martí de la Plana, retallat sobre la carena que tanca la vall pel nord. S’hi pot pujar
per una pista. Davant de l’església hom pot
preguntar on coi és, la plana.
De retorn a la nostra estimada L-511, una
mica més amunt, hi ha la casa de Sobre-

Roca, un mirador privilegiat del sector central del canyó. Al peu de la casa arrenca el
camí espectacular que s’arrapa al cingle per
baixar fins a la Torre de Vila, una robusta
fortificació del bisbe d’Urgell, encara capaç
d’organitzar una bona defensa.
Al nucli de Valldarques s’hi arriba des
dels Vilars. No hi ha possibilitat de passar de
llarg: la casa dels Vilars, ben aturonada, és un
compendi de les formes singulars que pren
l’arquitectura tradicional d’aquesta zona:
parets de pedra llescada, amb unes inclina-

díssimes cobertes fetes amb lloses de pedra
fosca, de quatre dits de gruix. A Valldarques
–a propòsit, el topònim evoca els sepulcres
megalítics que hi ha escampats per la vall–
hi ha l’església de Sant Romà. Els seus constructors es van lluir a l’hora de fer el campanar, que conserva, a més, restes de pintura
mural a l’exterior. I el senyor rector la sabia
llarga: la rectoria ocupa un emplaçament
privilegiat, dalt d’un espadat que cau a plom
damunt del riu. Cap a llevant, tenim una gran
vista sobre el canyó, perfecta, amb la roureda

L’arquitectura tradicional d’aquesta zona presenta parets de pedra llescada,
amb inclinadíssimes cobertes fetes amb gruixudes lloses de pedra fosca
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Tres exemples més del característic estil que presenten les construccions d’aquests paratges de l’Alt Urgell.

A la foto superior, l’església de Sant Climent, a Coll de Nargó. L’antic monestir de Sant Maximí, a la imatge inferior, en un bucòlic racó.

ufana que cobreix la base de les parets i la
torre de la Vila, ben dreta, controlant altivament la sortida.
El Pla de Tolustre, al sud de Valldarques,
és un altiplà envoltat de muntanyes, habitat
des de sempre per humans als quals agradaven els horitzons molt concrets i la sensació
de viure en un espai ben definit però mai
domesticat del tot. Els lloms boscats de la
serra d’Aubenç tanquen el pla per la banda
de llevant, i ens recorden sempre que la terra
plana és una excepció. Hi podem arribar per
una pista que travessa el sector sud de Valldarques o, amb més comoditat, des de Gavarra, on hi podem fer cap prenent una desviació de la L-511.
El poble de Gavarra, situat gairebé al límit
d’aquesta terra aspra, és una talaia esplèndida sobre les planes més amables del sud. Per
marcar amb més força el seu caràcter encara
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Detall del campanar de Sant
Romà, a Valldarques.
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Una altra mostra de romànic a Valldarques el trobem a Santa Maria de Remolins. A la curiosa foto inferior, bústies de les cases del terme de Sallent.

muntanyenc, les cases conserven un aire
ferm, dominades pel castell dalt d’un roc i pel
campanar cilíndric de l’església de Sant Serni. Fins fa uns pocs anys, Gavarra no tenia
energia elèctrica. Als vespres, quan la fosca
anava omplint els carrers, als pobles de la
Noguera i de l’Urgell s’hi encenien mil punts
de llum.
Tornant a la carretera de seguida fem cap
al coll de Bóixols. És el moment idoni per
aturar-nos un moment i contemplar el mar de
muntanyes que deixem enrere. Un Prepirineu en estat pur. El descens cap a Nargó
passant per Sallent ens permetrà de veure’l
ben a la vora. De moment, però, cal tirar
endavant i penetrar un instant en territori
pallarès, país germà. Són només un parell de
quilòmetres, fins a trobar, a la dreta, la trenca
que ens porta al coll de la Creu de Ferri. Al
nord, tenim serra de Sant Joan, una formida-
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L’antiga rectoria de Valldarques, en un indret privilegiat a sobre del riu. A la dreta, torre de la Vila, entre una magnífica roureda.

ble muralla vertical dominada pels voltors,
tallada només pel Forat de Prats. Una mica
més enllà, deixem a l’esquerra la pista que,
pel coll de Paller, ens portaria a Montanissell.
La que baixa cap a Sallent –precària al sector
central, però en procés d’arranjament– ens
fa passar per un dels racons menys fressats

d’aquesta part de la muntanya. Cases soles,
barrancades, obagues boscades, pelats erosionats, el salt d’aigua que dóna nom a la
vall, l’antic monestir de Sant Maximí, les
runes una mica angoixants del poble de Sallent. Són quinze quilòmetres intensos, poc
aconsellables per als esperits purs que vul-

D’INTERÈS
Turisme Alt Urgell
Passeig Joan Brudieu, 15 25700 La Seu d’Urgell
Tels.: 902 15 47 15 / 973 35 31 12
E-mail: turisme@alturgell.ddl.net
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guin conservar una falsa imatge, entre ingènua i bucòlica, de les nostres benvolgudes
muntanyes.
El tàndem Valldarques-Sallent sempre
ens donarà una esborronadora lliçó de geografia física i humana, sobre una terra d’una
bellesa primària, ancestral.●

Buena tierra, buena gente.
Por Sallent, Nargó y Valldarques
“En Valldarques y Sallent, mala tierra y mala
gente”, dice el dicho. Nada más lejos de la verdad. La poca gente que vive en estos lares es
encantadora: gente de montaña, honesta, trabajadora... Y la tierra no es mala: áspera, dura..., pero no mala. Coll de Nargó es la puerta
de entrada para ir a Valldarques y Sallent.
Centro de almadieros, con un museo que preserva su memoria y otro pequeño museo que
alberga vestigios de dinosaurios y restos de
fósiles. A la salida del pueblo se encuentra la
iglesia de Sant Climent, del más puro estilo

románico: elegante, proporcionado y realmente original.
De Nargó parte la carretera L-511, que llega
hasta Isona. En el primer tramo del recorrido,
una vez dejado el pueblo de Les Masies a la
izquierda, iremos siguiendo el cañón que ha
ido excavando el río de Valldarques. La presencia humana es discreta, con pocas casas
aisladas, algunas convertidas en establecimientos de turismo rural: Toriella, SobreRoca, Els Vilars… El campanario de Sant
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Martí de la Plana recorta el horizonte en la
parte norte. De vuelta a la L-511 se encuentra
la casa de Sobre-Roca, un mirador privilegiado del sector central del cañón, desde donde
parte un camino que baja hasta la Torre de Vila,
una excelente fortificación del obispo de Urgell.Desde Els Vilars se llega al núcleo de Valldarques, topónimo que evoca los sepulcros
megalíticos que hay repartidos por el valle.
Además se encuentra la iglesia de Sant Romà,
con un particular campanario y restos de pintura mural en su exterior. Hacia levante, se

puede contemplar una gran vista sobre el cañón con un frondoso bosque de robles. El Pla
de Tolustre, al sur de Valldarques, es un altiplano cubierto por montañas, que queda cerrado
por los bosques de la sierra de Aubenç. Se puede llegar por una pista que cruza el sector sur
de Valldarques o desde Gavarra, a través de un
desvío de la L-511.
Las casas del pueblo de Gavarra están coronadas por el castillo situado encima de una roca

y por el campanario cilíndrico de la iglesia de
Sant Serni. Retomando la carretera rápidamente llegamos al collado de Bóixols, un buen
lugar para admirar el mar de montañas del
Prepirineo que dejamos a nuestras espaldas.
El descenso hacia Nargó pasando por Sallent
nos permitirá verlo de cerca. Para proseguir,
hace falta entrar en territorio pallarés. Al norte, la sierra de Sant Joan, una formidable muralla vertical dominada por los buitres. La pista
que baja hacia Sallent conduce a casas solita-

rias, barrancos, partes erosionadas, el salto de
agua que da nombre al valle, el antiguo monasterio de Sant Maximí, las ruinas del pueblo de
Sallent. Quince kilómetros realmente intensos, poco aconsejables para los que quieran
conservar una falsa imagen, entre ingenua y
bucólica, de nuestras montañas. El tándem
Valldarques-Sallent siempre nos dará una espeluznante lección de geografía física y humana, sobre una tierra de una belleza primaria,
ancestral.●

Good land, good people.
Through Sallent, Nargó and Valldarques
Coll de Nargó (Nargó Pass) is the gateway to Valldarques and
Sallent. From Nargó follow the L-511, which leads to Isona. In
the first part of the route, after passing the village of Les Masies
on the left, we will follow the gorge excavated by the river Valldarques. On this stretch we will encounter some isolated houses
reconverted into rural tourism establishments: Toriella, SobreRoca, Els Vilars… without losing sight of the bell tower of Sant
Martí de la Plana. Back on the L-511 there is the house of SobreRoca, with a privileged viewpoint, from where a path leads down
to the Torre de Vila, an excellent fortification of the area.
From Els Vilars you reach the settlement of Valldarques, where
the church of Sant Romà is the outstanding note, with a particular
bell tower and remains of wall paintings conserved on its exterior.
Along a track which crosses the southern half of Valldarques, or
from Gavarra, after a detour from the L-511, one reaches the Pla
de Tolustre, a high plateau surrounded by mountains and woodlands.

The houses of the village of Gavarra are dominated by the castle
standing on a rock and by the cylindrical bell tower of the church
of Sant Serni.
Back on the road we reach the Coll de Bóixols, a good spot for
admiring the Pre-Pyrenees. To continue one must enter Pallars.
Only for two kilometres though, until reaching a turning on the
right that will take us to the Creu de Ferri. To the north lies the
Serra de Sant Joan, a formidable vertical wall, the domain of
vultures. The track leading down towards Sallent takes us through
one of the least characteristic corners of this part of the mountain.
Solitary houses, gullies, eroded slopes, the waterfall which lends
its name to the valley, the ancient monastery of Sant Maximí, the
ruins of the village of Sallent, etc. All in all there are fifteen intense
kilometres along which the Valldarques-Sallent tandem will
provide us with a thrilling lesson on physical and human geography,
in a land of primordial, ancestral beau.●
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AGRAMUNT
l’art més dolç de Ponent
Text: Carme Piqué Fotos: Ajuntament d’Agramunt, Santi Iglesias, Laurent Sansen

Quan el visitant novell arriba a Agramunt descobreix, complagut, que
aquesta vila de l’Urgell, que exporta dolces tradicions, brinda també una
àmplia oferta lúdica, cultural i gastronòmica.
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Un dels atractius d’Agramunt són els seus carrers i carrerons, amb porxos tan espectaculars com els del carrer de Baix.

A

gramunt és una població moderna
i dinàmica, que ha sabut conservar
i impulsar el seu centre històric, que
té museus reconeguts a nivell mundial i que ha rebut diferents reconeixements
per la seva Fira del Torró. Situada al peu del
riu Sió i amb més de cinc mil habitants, és la
població més important de la comarca natural que dibuixa aquest riu: la Ribera del Sió.
És obligat, per començar a gaudir
d’aquest ventall turístic, fer un recorregut a
peu pels carrers i carrerons del casc antic de
la vila. Les pedres, les façanes dels edificis i

cadascuna de les seves cantonades, gastades
pel pas dels anys, parlen d’història. D’una
història que gira al voltant de la magnífica
església romànica de Santa Maria, del segle
XII, amb una portalada d’una gran bellesa.
D’aquesta portalada, l’exemple més important de la reconeguda “Escola de Lleida”,
destaca el seu grup escultòric. També és
d’una gran importància artística la talla gòtica de la patrona de la vila, la Verge del Socós,
que es guarda a l’interior. Declarada monument historicoartístic l’any 1931, el campanar mostra ja la transició cap a l’estil gòtic. A
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la mateixa plaça de l’Església es pot contemplar la façana de l’Ajuntament d’Agramunt,
un edifici singular de l’arquitectura del barroc civil català que data del segle XVIII.
Un altre dels atractius dels carrers i carrerons del nucli antic són els nombrosos coberts (tal com anomenen els agramuntins els
porxos). El carrer Sió, carrer major de la vila,
n’és una bon mostra, però també la plaça
Mercadal. Aquest espai, quadrat, simètric i
porticat, fou una de les primeres places de
Catalunya edificades seguint un projecte
previ, fa uns dos-cents anys. I no es poden

A l’esquerra, un dels muntatges de l’Espai Guinovart. Sobre aquestes línies,
art en estat pur a Lo Pardal
i una imatge del Museu Etnològic Municipal.

deixar de veure els coberts del carrer Sabateria de Baix, perquè són considerats uns dels
més antics i representatius de la vila, i van
resistir, fins i tot, els bombardeigs de la Guerra
Civil. Les seves arcades són d’una gran bellesa i antiguitat, ja esmentades en documents
del segle XIV.
El recinte emmurallat de l’Agramunt medieval tenia una extensió aproximada de
25.000 metres. D’aquella època es conserva
també un pont sobre el riu Sió, conegut com
el Pont Vell, que ha servit de pas fins als nostres dies. Es tracta d’una construcció de pe-

dra, d’arcs apuntats, que ara es troba ja enmig de la zona urbana.
Un altre pont, el Pont de Ferro, és també
emblemàtic a la vila. Fou construït l’any
1877 per fer passar l’aigua del canal d’Urgell
per damunt de la depressió del riu Sió. És fet

L’art és present a la
població d’Agramunt
amb manifestacions
reconegudes arreu
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d’acer i formigó, té una llargada de més de
cinquanta metres i pot suportar més de mil
tones de pes. El Pont de Ferro dóna, a la vegada, nom a una zona verda que es potencia i
s’adequa en l’actualitat, amb barbacoes,
mobiliari per als visitants i pàrquing, entre
d’altres utilitats.
El municipi d’Agramunt té sis pobles
agregats: Mafet, les Pulles, Rocabertí (despoblat), la Donzell, Almenara Alta i Montclar.
Els tres darrers mereixen una visita acurada
cadascun, perquè contenen, amb importants
monuments arquitectònics, d’un gran valor

A l’esquerra, el majestuós castell de Montclar i escultura representativa de la Donzell. A la dreta, el Pilar d’Almenara, torre de defensa del segle XI.

històric i artístic. Començarem el recorregut
a Montclar, a vuit quilòmetres d’Agramunt.
Es tracta d’una població castral, edificada al
voltant del castell de Montclar, declarat monument historicoartístic nacional l’any
1979. Aquest edifici, de l’època de la Reconquesta, ja és documentat l’any 981. La construcció actual s’inicia al voltant del segle
XVII, com a residència nobiliària, tot i que
conserva paraments anteriors. Al costat del
castell hi ha l’església de Sant Jaume. A Montclar destaca també un túnel de gairebé cinc
quilòmetres, que fou construït al segle XIX i

va ser, durant cent anys, el més llarg
d’Europa.
El següent poble que visitarem serà Almenara Alta, a sis quilòmetres d’Agramunt.
Al cim de la serra del mateix nom s’aixeca el
Pilar d’Almenara, una torre de defensa i de

Almenara Alta, Mafet,
Rocabertí, la Donzell,
les Pulles i Montclar són
els pobles agregats
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vigilància circular que data del segle XI. Té
vint-i-dos metres de circumferència exterior
i una alçada de gairebé quinze. Per unes
escales exteriors es pot accedir a dalt de tot
de la torre, des d’on s’albira una magnífica
panoràmica. Prop del pilar hi ha les ruïnes de
l’ermita romànica de Sant Vicenç.
El tercer dels pobles esmentats és la Donzell d’Urgell, a sis quilòmetres de la capital
del Sió. Es tracta d’un poble de gran bellesa
perquè les seves cases i els seus carrers conserven encara l’estructura medieval, de forma circular i amb una portalada d’entrada

A la plaça Guinovart d’Agramunt trobem el monument als torrons i a la xocolata, dos elements gastronòmics típics de la població.

que marca la data de 1628. Passejar a peu per
aquests carrers transporta el visitant a altres
temps i li fan descobrir racons entranyables.
A prop de la població es troba l’ermita de
Sant Roc, el seu patró.
Després d’aquestes descobertes arquitectòniques, que fan reviure èpoques passades en aquests bells paratges de la Ribera del
Sió, no podem deixar de parlar dels museus
i les fundacions que es poden visitar a Agramunt. La Fundació Privada Espai Guinovart
es va crear l’any 1994 per iniciativa de
l’Ajuntament d’Agramunt i de Josep Guino-

vart, artista reconegut a nivell mundial.
L’Espai, ubicat al recinte de l’antic mercat
municipal, dóna a conèixer l’obra de l’autor,
sobretot la que evoca Agramunt. I és que
Guinovart va viure la Guerra Civil als afores
de la població, refugiat amb la seva família

L’Espai Guinovart dóna
a conèixer l’obra de
l’autor, sobretot la
que evoca Agramunt
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al camp, quan ell tenia nou anys. L’obra de
Guinovart està molt lligada a la natura i a la
terra. L’Espai s’articula per mitjà de tres
instal·lacions permanents, de grans dimensions: el Mural de les Quatre Estacions, l’Era
i la Cabana. A més a més, durant l’any, la
Fundació ofereix exposicions temporals,
concerts, jornades i moltes més activitats.
Un altre referent internacional
d’Agramunt és la Fundació privada Guillem
Viladot, Lo Pardal. El poeta, il·lustre agramuntí, va agençar aquest espai com a museu
de poesia visual i plàstica. L’obra de Viladot

La Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra, que promociona aquests productes emblemàtics de la població, ha assolit una projecció internacional.

es divideix en tres fases: la narrativa, la poesia
visual i les volumetries. Destaca, però, com
l’iniciador a l’Estat espanyol de la poesia
visual o concreta. A Lo Pardal es poden veure
diferents objectes que l’artista treu del seu
context habitual i transforma, donant-los un
valor poètic.
Pe r a c a b a r l a r u t a d e l e s s a l e s
d’exposicions, una altra visita interessant és
la que es pot fer al Museu Etnològic Municipal, situat als baixos de l’Espai Guinovart.
Aquí es pot veure una nombrosa col·lecció
d’eines agrícoles i d’antics artesans, material

arquitectònic i fotografies antigues cedides
per diversos agramuntins. Hi ha algunes eines tan antigues com un arreu i una tenalla
d’oli d’època romana, entre moltes altres
peces. Elements, en definitiva, que pertanyen al passat de la vila i dels seus vilatans.

Els torrons tradicionals
que es fan a Agramunt
ja es mencionaven en
documents del 1741
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I no podem deixar la població sense parlar de la magnífica gastronomia d’Agramunt.
La Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra té una
projecció fins i tot a nivell internacional.
Cada vegada són més els expositors i els
visitants d’altres països, sobretot de l’àmbit
mediterrani. La Fira pren el nom dels productes típics d’Agramunt per excel·lència: el
torró i la xocolata. Els torrons tradicionals
que es fan a Agramunt es mencionen ja en
documents de l’any 1741. Els torronaires
d’Agramunt anaven a vendre els seus productes a fires i mercats, sobretot pels volts de

Quatre imatges típiques d’Agramunt: La plaça Mercadal, el Pont Vell, arcades de Ca l’Enraní i la Fira del Torró i la Xocolata.

SABÍEU QUE...
– L’any 1862 es va inaugurar el canal d’Urgell? Molts agramuntins van voler anar
a veure com arribava l’aigua a la vila i van anar fins a Montclar, on hi havia un
llarg túnel, de més de quatre quilòmetres de longitud. Un túnel fet, en gran part,
per presoners, molts dels quals van morir per les dures condicions de l’obra.
Doncs els agramuntins que es van endinsar una mica al túnel van haver de
marxar corrent, perquè l’aigua venia més de pressa del que es pensaven. Ningú
no va prendre mal. Expliquen, però, que un presoner dels que hi treballaven de
manera forçada es va escapar i va jurar tornar per matar el capataç. I diuen que
ho va fer.
– Agramunt té, en la seva història recent, un personatge curiós: Agnès Palou (19231975)? Dona considerada molt intel·ligent i important en la cultura de l’època,

però amb una vida tumultuosa. Era comptable i va anar a la presó (a Barcelona)
per algun fet relacionat amb els comptes que portava d’una empresa. Però destaca
perquè va escriure dos llibres. El primer, Carne apaleada (editat per Planeta i
Círculo de Lectores), es va portar al cinema amb la pel·lícula del mateix nom.
Molts veïns d’Agramunt es veieren reflectits a l’obra, autobiogràfica. El director
del film va ser Javier Aguirre i al repartiment hi havia actrius com Pilar Bardem,
Bárbara Rey, Julieta Serrano, Terele Pávez o Esperanza Roy. El segon llibre de Palou,
finalista al Premi Planeta, tenia com a títol Operación Dulce.
Agnès Palou, aquella nena que l’any 1930, habillada amb un vestit regional, va
lliurar un ram de flors de benvinguda a Alfons XIII quan va visitar la vila i l’església
de Santa Maria d’Agramunt, va acabar els seus dies de manera tràgica: es va llançar
al tren.
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Una de les joies de la corona d’Agramunt: l’església romànica de Santa Maria, del segle XII. Hi destaca el magnífic grup escultòric de l’Escola de Lleida.

Nadal. El torró típic d’Agramunt s’elabora
amb mel, avellanes i clara d’ou. L’exquisitat
d’aquest dolç ha estat reconeguda per la
Unió Europea, que li ha atorgat la Indicació
Geogràfica Protegida (IGP). També per la
Generalitat de Catalunya, que li ha concedit
la Denominació de Qualitat.
La xocolata a la pedra és un tipus de xocolata fet d’una manera tradicional i que
destaca, com bé indica el seu nom, perquè
es feia servir una pedra per aixafar el cacau.
La manera de menjar-la més popular era com
a xocolata desfeta. Tant de torrons com de
xocolata, se’n pot trobar on es fabriquen
aquests llaminers productes i també a gaire-

bé tots els comerços de la vila. Un altre producte que destaca per la seva qualitat i que
es produeix a Agramunt és el formatge artesanal. N’hi ha de molts tipus, com ara sec,
semi-sec, de cabra o amb oli. A Agramunt
també es fan uns cocs que excel·leixen per la
seva varietat i el seu gust i que es poden
trobar a les pastisseries de la població.
Tots aquests productes i molts més es
poden trobar a la Fira del Torró, que se celebra
a Agramunt a mitjan mes d’octubre i que rep
milers de visitants. La Fira ofereix també altres
activitats paral·leles, com xerrades, demostracions gastronòmiques o artesania. I, per
acabar, no podem deixar de mencionar la
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tasca i els serveis que ofereix l’Oficina de
Turisme de la vila. Situada a la cèntrica plaça
del Pou, sota el seu guiatge el visitant pot
recórrer gairebé tots els indrets mencionats i
gaudir d’una passejada inoblidable, amb una
extensa varietat de visites guiades per escollir.
També és un bon lloc per informar-se dels
indrets ideals per poder menjar, passar la nit
o fer un pícnic, segons les preferències de
cadascú.
Molts dels visitants novells que han arribat a Agramunt ho han passat bé i se n’han
endut tan bon record que han decidit tornarhi. Sempre queda, diuen, algun racó nou i
especial per descobrir-hi!●

AGRAMUNT, el arte más dulce de Ponent
misma época medieval se conserva el puente
sobre el río Sió.

bertí (despoblado), La Donzell, Almenara Alta
y Montclar. Los tres últimos son especialmente
importantes por sus monumentos arquitectónicos de gran valor histórico y artístico. Montclar, a ocho kilómetros de Agramunt, es una
población castral edificada en torno al castillo
de Montclar, declarado monumento históricoartístico nacional. El siguiente pueblo es Almenara Alta, a seis kilómetros de Agramunt. En
la cima de la sierra se levanta el Pilar de Almenara, una torre de defensa y de vigilancia circular del siglo XI, a la que se puede acceder por
unas escaleras exteriores. La Donzell d’Urgell

En la plaza de la Iglesia se puede contemplar la
fachada del Ayuntamiento, un edificio singular
de la arquitectura del barroco civil catalán.
Otro atractivo es la calle Sió o calle mayor, la
calle Sabateria de Baix y la plaza Mercadal, ya
que sus porchos resistieron los bombardeos de
la Guerra Civil, a la vez que sus arcadas ya
aparecen citadas en documentos del siglo XIV.
El municipio de Agramunt cuenta con seis
pueblos agregados: Mafet, Les Pulles, Roca-
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Cuando el visitante llega a Agramunt descubre
que esta población del Urgell, además de exportar dulces tradiciones, cuenta con una variada oferta lúdica, cultural y gastronómica.
Para emprender una ruta turística por la localidad es obligado recorrer las calles del casco
antiguo. Las piedras, las paredes de los edificios, hablan de una historia que gira en torno
a la iglesia románica de Santa Maria, con un
pórtico característico de la escultura de la
“Escuela de Lleida”. También es de gran importancia artística la talla gótica de la Virgen
del Socós, patrona de la localidad. De esta

es un pueblo cuyas casas y calles todavía conservan la estructura medieval de forma circular
y una puerta de entrada de 1628.
También Agramunt es una zona muy rica en
museos y fundaciones. En 1994 el Ayuntamiento de Agramunt, junto con el artista Josep
Guinovart, crearon la Fundación Privada Espai Guinovart. El espacio, ubicado en el antiguo mercado municipal, se articula por medio
de tres instalacions permanentes para mostrar
su obra, muy ligada a la naturaleza y a la tierra.
Otro referente internacional de Agramunt es
la Fundación privada Guillem Viladot, Lo Par-

dal. El poeta acondicionó este espacio como un
museo de poesía visual y plástica, y en él se
puede ver su obra dividida en tres fases: la
narrativa, la poesía visual y las volumetrías. Es
interesante visitar el Museo Etnológico Municipal, situado en los bajos del Espai Guinovart,
que alberga una magnífica colección de fotografías antiguas y de herramientas agrícolas.
Imprescindible citar –y probar– la magnífica
gastronomía de Agramunt. Sus productos típicos son los turrones, el chocolate a la piedra y
el queso artesanal. Los turrones, ya mencionados en los documentos de 1741, gozan de una

exquisitez tal que han sido reconocidos por la
Unión Europea y también por la Generalitat
de Catalunya, que les ha concedido la Denominación de Calidad. El chocolate a la piedra
destaca por estar hecho de manera tradicional,
ya que se utilizaba una piedra para convertir el
cacao en polvo. El otro producto que destaca
por su calidad es el queso artesanal. Todos
estos productos, y muchos más, se pueden encontrar en la conocida Feria del Turrón que se
celebra en Agramunt a mediados de octubre.
Cabe destacar la labor de la Oficina de Turismo de la localidad, que, entre otros servicios,
ofrece visitas guiadas por la población. ●

AGRAMUNT, the sweetest art of Ponent
When the visitor arrives at Agramunt he discovers that this town of
Urgell, besides exporting sweet traditions, offers much in the way of
leisure, culture and gastronomy. A proper tour of the place must include
a walk around the streets of the old quarter and a visit to the Romanesque
church of Santa Maria, with a portico which is characteristic of the
“School of Lleida” sculpturing and, in the interior, the Gothic carving of
the Verge del Socós, patron saint of the town. The bridge spanning the
River Sió has also survived from this same mediaeval age. In the church
square the façade of the Town Hall may be contemplated, built in the
architectural style of the Catalan civil baroque. Follow this with a stroll
along the streets of Sió, Major, and the Plaça Mercadal.
The municipality of Agramunt has six satellite villages: Mafet, Les
Pulles, Rocabertí (depopulated), La Donzell, Almenara Alta and Montclar. Montclar, eight kilometres from Agramunt, is a settlement built
around the castle of Montclar, which has been declared a national
historic-artistic monument. At the top of the Serra d’Almenara Alta, at
six kilometres from Agramunt, rises the Pilar d’Almenara, a circular

defence and watch tower from the 11th Century. La Donzell d’Urgell is
a village of mediaeval structure which conserves a gateway from 1628.
A visit to the museums and foundations of Agramunt is essential. The
Private Foundation Espai Guinovart is an area located in the old municipal marketplace, with three permanent installations dedicated to the
work of the artist Josep Guinovart, closely tied to nature and the land.
The Private Foundation Guillem Viladot, Lo Pardal, is another international artistic reference. The poet prepared this space as a museum of
visual and plastic poetry. It is also interesting to visit the Municipal
Ethnological Museum, which holds a magnificent collection of old
photographs and agricultural tools. One cannot leave without mentioning– and trying– the magnificent gastronomy of Agramunt. Its typical
products are turrones, chocolate and traditionally-made cheese. The
turrones have been awarded official recognition by the EU and also by
the Generalitat of Catalunya which has conceded them the mark of
quality. All of these products can be found at the well-known Fira del
Torró (Turron Fair) which is held in Agramunt in mid-October. ●
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15 anys de la revista
Ara Lleida
El 1991 va ser un any ple d’esdeveniments importants, alguns dels quals potser
encara romanen a la nostra memòria. Aquell any molts països europeus —Geòrgia,
Croàcia, Eslovènia, Ucraïna, Estònia, Letònia i Macedònia, entre d’altres—
assoliren la seva independència. Finalitzà també la primera Guerra del Golf Pèrsic.
Corea del Nord i Corea del Sud varen firmar un històric acord de reconciliació.
Ens deixà el gran novelista anglès Graham Greene. El silencio de los corderos va
guanyar l’Oscar a la Millor Pel·lícula de parla anglesa. I a les comarques de Ponent,
impulsada pel Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, naixia una revista
ambiciosa i de qualitat, l’Ara Lleida, publicació destinada a donar a conèixer la
realitat turística de les Terres de Lleida.
Quinze anys després, el balanç d’aquella iniciativa és espectacular: 30 números
editats, amb uns 240 reportatges i més de 2.700 fotografies publicades. Tot i que la
trajectòria de l’Ara Lleida no es pot mesurar només amb xifres. Al llarg d’aquesta
dècada i mitja els responsables del Patronat de Turisme i l’equip professional
encarregat de la revista han maldat per elaborar un producte de nivell, seleccionant
aquells temes que millor reflecteixen l’actualitat turística de la demarcació de Lleida
i que més poden interessar el lector, cercant material gràfic de qualitat i posant els
reportatges a les mans dels millors periodistes i escriptors de les nostres terres.
Val a dir que aquesta publicació no ha viatjat sola. L’Ara Lleida constitueix un dels
nombrosos i variats productes que configuren la marca turística homònima,
promoguda i desenvolupada amb força èxit per la Diputació de Lleida. Però, per
plantejament i vocació, l’Ara Lleida no és un producte més: d’alguna manera, la
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Una part de l’equip
que fa possible la
revista Ara Lleida.

revista ha esdevingut un dels “vaixells admirall” de la campanya promocional que
ha donat a conèixer els encants de Lleida arreu del món. I és que la publicació ha
estat des del seu origen un testimoni de l’evolució del sector i alhora una
ambaixadora de les excel·lències turístiques del territori. La publicació ha donat
cabuda —i ha vist néixer— les rutes que ens acosten a la realitat de la muntaya i
de la plana de Lleida, les fites patrimonials i naturals més importants, l’activitat
esportiva més suggeridora, les festes més arrelades, els oficis més tradicionals, els
museus més emblemàtics... De tot això i de molt més ha pogut gaudir el lector per
mitjà de les 3.000 pàgines que han vist la llum durant aquest llarg periple.
Si sembrem una llavor amb fe i en tenim cura amb perseverança —deia el pensador
escocès Thomas Carlyle— només serà qüestió de recollir-ne els fruits. És legítim
afirmar que la revista Ara Lleida és una de les llavors plantades per la Diputació de
Lleida que, en aquests quinze anys, han donat un fruit més excels i seductor. 
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La ciutat propera
Cuatro fotógrafos leridanos oferecen una interpretación de la
ciudad de Lleida desde el punto de vista del arte de la
fotografía. Todas las fotografías narran la crónica de un día
normal en la vida que cualquier ciudadano anónimo y captan
una realidad inmediata y cercana. En todas ellas la gente es la
protagonista y el escenario es el paisaje urbano de la ciudad de
Lleida.●

La ciutat propera
Quatre fotògrafs lleidatans ofereixen una
interpretació de la ciutat de Lleida des del punt
de vista de l’art de la fotografia. Totes les
fotografies relaten la crònica d’un dia normal
en la vida de qualsevol ciutadà anònim i
capten una realitat immediata i propera. En
totes la gent és la protagonista i l’escenari és el
paisatge urbà de la ciutat de Lleida.
La ciutat propera. Edgar Dos Santos, Jordi V.
Pou, Oriol Rosell i Manel Viladrich. Edicions
de la Clamor. 1a edició, 2005. 113 pàgines.●

Caps de setmana inoblidables
El libro es una propuesta de 20 rutas para realizar los fines de
semana y conocer mejor las comarcas de Cataluña; tres de ellas
son la Vall de Boí, el Alt Urgell y Vallbona de les Monges. Cada
ruta facilita información detallada de los diferentes tipos de
alojamiento, lugares donde degustar la cocina tradicional de
la comarca, rutas culturales con monumentos y museos para
visitar, espacios para gozar de la naturaleza, etc.●
Cent truites
El cocinero Josep M. Morell nos presenta una amplia
variedad de 100 recetas de tortillas. Encontramos tortillas
saladas y dulces, que provienen tanto de la cocina tradicional
como de la más moderna. Además, cada receta detalla los
ingredientes y aconseja cómo tratar los productos, el tiempo
de cocción o el tipo de sartén a utilizar.●

Caps de setmana inoblidables
El llibre és una proposta de 20 rutes per fer els
caps de setmana i conèixer millor les
c o m a r q u e s d e C a t a l u n y a . Tr e s e s
desenvolupen per la Vall de Boí, l’Alt Urgell i
Vallbona de les Monges. Cadascuna dóna
informació dels diferents tipus d’allotjament,
llocs on degustar la cuina tradicional de la
zona, rutes culturals amb monuments i
museus per visitar, espais per gaudir de la
natura, etc.
Caps de setmana inoblidables. Jordi Bastart,
Montse Busquets, Maria Àngels Castillo i
Montse Rius. Guies Pòrtic. 1a edició, 2004.
159 pàgines.●

La festa al Pallars Sobirà (1905-1970)
El libro, catálogo de la exposición del mismo título,
editado por el Archivo Histórico Comarcal de Sort,
muestra diferentes actividades festivas del Pallars
Sobirà. La obra, prologada por Josep Colom i Prió,
presenta sesenta y una imágenes en blanco y negro,
comprendidas entre 1905 y 1970, de fiestas mayores,
romerías, carnavales, etc.●
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La ciutat propera (The city nearby)
Four photographers from Lleida offer an interpretation of the
city of Lleida from the perspective of photographic art. All of
the photographs narrate the chronicle of a typical day in the
life of a normal citizen and capture an immediate and close
reality. In all of them people are the players and the setting is
the urban landscape of the city of Lleida.●

Cent truites
El cuiner Josep M. Morell ens presenta un
ampli ventall de 100 receptes de truites. Hi
trobem truites salades i dolces, que provenen
tant de la cuina tradicional com de la més
moderna. A més, dóna consells i advertiments
de com tractar els productes, el temps de
cocció o el tipus de paella que cal utilitzar.
Cent truites. Josep M. Morell i Bitrià. Pagès
editors. Col·lecció Catxipanda. 1a edició,
2005. 145 pàgines. ●

Caps de setmana inoblidables (Unforgettable weekends)
The book proposes 20 routes to undertake at weekends to get
to know better the countryside of Catalunya; three of them are
the Vall de Boí, Alt Urgell and Vallbona de les Monges. Each
route facilitates detailed information on the different kinds of
accommodation, places to taste the traditional cooking of the
area, cultural routes with monuments and museums to visit,
areas to enjoy nature, etc.●
Cent truites (A hundred omelettes)
The chef Josep M. Morell presents us with a wide variety of
100 recipes for omelettes. There are both sweet and savoury
omelettes, which originate from traditional cooking as well as
the most modern cooking. Furthermore, each recipe gives
details of the ingredients and advises on how to treat the
produce, cooking timer the kind of pan to use.●

La festa al Pallars Sobirà (1905-1970)
El llibre, catàleg de l’exposició del mateix títol,
editat per l’Arxiu Històric Comarcal de Sort,
mostra diferents activitats festives del Pallars
Sobirà. L’obra, prologada per Josep Colom i
Prió, presenta seixanta-una imatges en blanc
i negre, compreses entre 1905 i 1970, de festes
majors, aplecs, carnestoltes, etc.
La festa al Pallars Sobirà (1905-1970). Pagès
editors. Col·lecció Pallars. 1a edició, 2005. 61
pàgines. ●

La festa al Pallars Sobirà (1905-1970) (Festivals in Pallars Sobirà)
The book, the catalogue of the exhibition going by the same
name, edited by the Historical Archive of the Comarca of Sort,
shows different festive activities of Pallars Sobirà. The work,
with a prologue by Josep Colom i Prió, presents 61 black and
white images, taken between 1905 and 1970, of festes majors,
meetings and get-togethers, carnivals, etc.●

49

El dimoni i el frare llec
Text: Joan Bellmunt i Figueres Il·lustració: Sebastià Tamarit i Barrull

Conten que un bon dia va arribar fins a la Vall d’Aran el mateix Sant
Paulí, tot predicant el missatge de la fe salvadora de Jesucrist. Van
estar-hi – ell i els seus acompanyants – uns dies, però ell va decidir
continuar el seu camí vers altres llocs. Això sí, deixaria aquí alguns
dels seus companys, de l’orde de Sant Agustí, deixant-los encomanada la construcció d’un santuari que fos centre espiritual de la vall.
Aquells bons frares van començar la construcció de l’encomanat
santuari, fent els balls per al fonament i començant a traginar pedres
i tot el que fos necessari per a la construcció.

Als primers dies no va haver-hi cap problema, però la cosa canvià
quan començaren a pujar la paret. De manera misteriosa, tot el
treball de pujar paret que feien durant el dia, a la nit els desapareixia. És a dir, les pedres posades en la construcció de la paret,
l’endemà al matí les tornaven a trobar al munt, amb la qual cosa,
i després de dies de treballar, les parets del santuari eren inexistents.
El superior d’aquella comunitat que s’havia quedat aquí, fra
Ambròs, no entenia el que passava, i fent una crida a tots els reli-
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giosos els comminà a fer més oració i més penitència, car ell atribuïa aquell fet a un càstig del cel.
Un dels frares, el llec, va demanar permís per quedar-se amagat,
durant la nit, al costat de l’obra, per intentar esbrinar què passava.
Fra Julià, que així es deia el llec, es posà dintre de la seva cel·la, que
era feta amb rames i troncs, i es posà a pregar. Quan arribà la nit,
els ulls brillants com espurnes no perdien detall de tot el que passava
a l’entorn de la construcció, que en els primers moments nocturns
estava tot en silenci. Quan la nit era ja ben entrada sentí uns sorolls,
com si estiguessin remenant pedres. Però per més que mirava des
del seu amagatall, no veia res, ja que la foscor era més intensa, com
si fins i tot la nit volgués ajudar el qui s’hi emparava.
Sortint del seu amagatall, i en el més estricte silenci, s’acostà on se
sentien els sorolls, i quina no fou la seva sorpresa quan veié un ase

que esbotzava, a guitzes, la paret que durant el dia havien construït
els frares, i una vegada les pedres a terra les traginava fins al munt
amb les altres. Per això, cada matí, els frares es trobaven que la seva
construcció no hi era, i les pedres tornaven a ser al munt.
El bon fra Julià va entendre el que passava, i anant a trobar el
superior, fra Ambrós, va demanar-li una corda tot dient-li que fos
beneïda. El superior així ho féu, i un cop assabentat del pla del llec,
va donar-li el seu consentiment.
A continuació, mentre el llec tornava al lloc dels fets, en la més
pregona fosca nocturna, tots els membres de la comunitat foren
cridats de llurs sons i es posaren en oració.
Acostant-se fra Julià a l’ase li tirà la corda al coll, i al moment restà
la bèstia immòbil, tot tremolant de cap a peus com una fulla d’arbre
sacsejada pel vent.
El frare, amb la corda ben tirada, va dur l’ase vers on eren la resta
de membres de la comunitat, tot dient-los:
- Aquí duc el dimoni, el culpable de la destrucció de cada nit.
Efectivament, era el mateix dimoni el qui, adoptant la figura d’ase,
cada nit els ho destruïa. Ara romania pres de la corda beneïda que,
en suposar la personalitat autèntica de l’animal, el llec havia fet que
el superior beneís.
Ara, presoner d’aquella corda que no podia desfer-se, l’ase, menat
pel llec, va haver de traginar un dia i un altre dia les pedres per a la
construcció del santuari, que va anar pujant i pujant, sense cap més
contratemps.
El dia que s’acabà la construcció del santuari, fra Julià, davant de
tota la comunitat, va treure la corda del coll de l’ase, que una vegada
lliure d’aquella força poderosa, fruit de la benedicció, s’escapà a
corre-cuita, i uns metres més enllà se sentí un fort tro, que canvià
l’aspecte de l’ase i el converti en un fum negre amb olor de sofre,
desapareixent per sempre més de la vista d’aquells frares, els quals,
amb l’obra acabada, començaren a donar culte públic i a atreure
els cors generosos de la gent de la vall.
Diu el mossèn que havia sentit dir que abans de destruir-se Santa
Maria de Mig Aran, en una portalada hi havia una pedra, on hi havia
esculpida la figura d’un frare que menava un ase amb una corda.
Sens dubte feia referència a la llegenda.
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L'Ecomuseu de
les Valls d'Àneu
i la dinamització de l'artesania pirinenca

Josep Sentenach és un veterà artesà d’Esterri d’Àneu
que transforma la fusta de manera màgica.
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Unes altres mans d’artista, les de Josep Montané, d’Ainet de Besan.

n els darrers anys s'ha iniciat una línia específica sobre la
recuperació, la promoció i la reivindicació de l'artesania
pirinenca com a producte de qualitat amb grans possibilitats
per activar nous mercats.
2000-2001, va sorgir des del convenciment de l'enorme potencial que
podria arribar a tenir el sector de l'artesania dins del territori pirinenc.
Així, gràcies a uns primers ajuts del Departament de Treball, s'elaborà
un primer informe sobre el sector de l'artesania (no alimentària) al Pallars
i al Pirineu. L'estudi inclogué, entre d'altres, un complet inventari
d'artesans pirinencs i abundants entrevistes amb representants del
sector. Amb la informació recollida es va poder dibuixar la situació
global del sector, quines mancances i necessitats tenia i els potencials
que podia desenvolupar. També a partir de la informació recopilada es
detectaren alguns punts forts i febles de l'artesania, s'analitzaren algunes
experiències a nivell europeu i, finalment, es proposaren uns eixos
d'actuació que en l'actualitat es desenvolupen d'una manera gradual.
Un primer pas: la recerca i la creació d'un fons de peces de referència
El camp d'actuació se centrà en el sector artesanal relacionat amb
el treball de la fusta, el teixit, el ferro, la terrissa i la cistelleria. Aquests
materials, molt utilitzats històricament en l'elaboració d'objectes i eines
quotidianes en la societat pirinenca, resten avui en bona part en desús.
Enteníem, però, que podien convertir-se en veritables icones o símbols
d'unes formes de vida molt vinculades al territori i als seus paisatges
humanitzats. Al mateix temps que es recuperava una part del nostre
patrimoni cultural, també s'oferia la possibilitat d'articular un potencial
sector econòmic que fins al moment era força desconegut, desestructurat i amb problemes de definició.
Prèviament i de manera paral·lela a aquestes actuacions i aquests
objectius finals, es posà en marxa l'estudi, la documentació i la
col·lecció d'aquestes manifestacions artesanals. Així, encara avui, es
recullen testimonis orals, gràfics, bibliogràfics i sobretot antics objectes
que ens permeten acostar-nos a les diverses tècniques de treball, les
tipologies i els materials utilitzats, l’estètica predominant, i també
intentar documentar els usos i la simbologia de moltes d'aquestes
produccions.
Dins d’aquest marc es van obrir diverses línies de recerca que ens
han permès conèixer amb molta més profunditat la feina de terrissers,
fusters i tallistes, torners, ferrers, teixidors, cistellers, etc.; context en el
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Sobre aquestes línies,
imatge d’una de les
estances de l’Ecomuseu
de les Valls d’Àneu,
situat a Esterri d’Àneu
(foto de la dreta),
al Pallars Sobirà.

qual treballaven, la distribució dels productes i els recursos decoratius
i estètics que utilitzaven. En aquest sentit, a més a més de la documentació recollida, hem pogut recuperar una gran quantitat de peces originals,
d'èpoques diferents, que també ens permeten conèixer amb més detall
les produccions locals i la seva evolució. No cal dir que una de les
referències més importants per desenvolupar aquesta recerca és l'obra
de Ramon Violant i Simorra, l'etnògraf pallarès que ens ha aportat
abundant material gràfic, referències documentals i peces originals de
contrastada procedència pirinenca.
La creació de la marca Ecomuseu. Patrimoni del Pirineu
A partir dels estudis indicats anteriorment i creuant els resultats sobre
els artesans actuals i sobre les antigues produccions del Pallars i del
Pirineu es posaren de manifest alguns problemes del sector. La falta de
professionalització (entesa no tant com la falta de qualitat sinó com el
fet que hi ha poca activitat i dedicació, manca de dinàmica empresarial,
que les produccions són escasses i hi ha greus problemes en la distribució) i l’avançada edat de moltes de les persones que mantenen encara
aquesta activitat fan d’aquest un sector fràgil i delicat.
Una de les nostres propostes passava per fer encàrrecs concrets, a
partir de mostres i dissenys antics, a diversos artesans, que d'entrada ja
asseguraven uns mínims de qualitat i s'engrescaven a participar en el
projecte. La seva participació ens va permetre tornar a elaborar algunes

La marca Ecomuseu. Patrimoni del Pirineu és un segell de qualitat
que certifica l’origen i el procés d’elaboració artesanal de les peces
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Mari Tejedor, de
Ginestarre, és una
de les artesanes que
col·laboren amb
l’Ecomuseu.
Confecciona tota
mena de peces de
manera tradicional
amb el seu teler.

peces i alguns objectes que fa anys que s'havien deixat de fer, reintroduir
decoracions i elements estètics que es trobaven en procés de desaparició
i, fins i tot, plantejar nous productes, fets a partir d'antigues tècniques,
que s'adaptaven a les noves necessitats dels usuaris. Una de les condicions que es demanava a tota aquesta nova producció era que fossin
peces d'ús, no simplement estètiques o decoratives.
Finalment, després de tot el procés de documentació i de producció
es va optar per crear un segell de qualitat que en garanteixi l'origen i
també el procés que s'ha seguit. El motiu escollit ha estat Ecomuseu.
Patrimoni del Pirineu, una marca que situa com a àmbit geogràfic
d'actuació tot el territori pirinenc, i al mateix temps fa referència a les
tasques de conservació i de difusió del patrimoni cultural que porta a
terme aquesta institució. Aquest distintiu es presenta a partir d’un targetó
petit i un text breu que acompanya totes les produccions (terrissa, fusta,
llana, etc.).
A banda d'aquest petit targetó, en alguns casos s'acompanya els
productes d'un díptic amb més informació sobre les antigues produccions i el lloc de realització actual de les peces, amb fotografies i textos
adients.
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Al panoràmic i preciós poble de Burg viu Manel Ros, cisteller que amb les seves mans crea veritables obres d’art.

Sobre aquestes línies, alguns dels molt variats
tipus de cistells que Ros elabora artesanalment.
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L’artesania pirinenca la
podem trobar al primer
pis de la quadra de Casa
Carma, un espai de presentació i promoció dels
productes que elaboren
aquests professionals.

La quadra de Casa Carma, un espai específic per a l'artesania pirinenca
Un element bàsic en aquest projecte és la quadra de Casa Carma, un
nou espai dedicat íntegrament a l'artesania pirinenca. La possibilitat
d'haver adquirit i rehabilitat aquest nou equipament, molt proper a Casa
Gassia (seu de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu), a Esterri d'Àneu, ha estat
clau en aquest procés. La col·laboració i el suport d'entitats com el
Departament d'Agricultura, l'Institut d'Estudis Ilerdencs, la Fundació
Territori i Paisatge de Caixa de Catalunya i, sobretot, el Parc Natural de
l'Alt Pirineu i el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
han permès convertir aquest antic edifici del centre històric amb un
equipament que reforça la dinàmica patrimonial de l'Ecomuseu de les
Valls d'Àneu.
Aquesta quadra rehabilitada s'ha convertit en un centre de presentació
i promoció de l'artesania pirinenca. Al seu interior es troben dos espais
ben definits i amb funcions complementàries. A la primera planta es pot
veure una mostra permanent d'artesania viva, elaborada actualment per
artesans pirinencs, i, en canvi, el segon pis ha esdevingut una sala
d'exposicions temporals vinculada a la creació i la producció artesanal
i artística. En aquest sentit, aquesta nova sala s'ha transformat tant en un

La quadra de Casa Carma vol convertir-se en el canal d’expressió
dels artesans del Pirineu i ha de servir per cohesionar el sector
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Foto del terrisser de Rialp (1942) feta per Violant i Simorra. Una de les produccions que s’intenta recuperar.
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punt d'expressió i promoció de l'obra d'artesans i creadors com
també en un espai expositiu de recuperació de les antigues tècniques.
En aquests moments, i fins al mes d'octubre, s’hi pot veure l'exposició
temporal Cistelleria del Pirineu, on es mostra amb imatges, peces i
documents la cistelleria antiga i actual d'arreu del Pirineu. Aquesta
mostra ha anat acompanyada d'un curs de cistelleria de palla cosida,
antiga tècnica pirinenca quasi desapareguda, i de diverses demostracions obertes als visitants de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu.
Aquest nou equipament ja és obert al públic durant totes les
tardes dels mesos d'estiu (de 17.00 a 20.00 h) i fins al 15 de setembre.
De moment, ja l’han visitat més de 3.000 persones que han pogut
descobrir, al seu interior, una part més de la riquesa cultural del
Pirineu. Tanmateix, la rehabilitació de l'edifici, absolutament
integrada al seu entorn i adaptada, al mateix temps, a les noves
necessitats dels seus nous usuaris, intenta ser un bon exemple i
model de recuperació arquitectònica en un centre històric.
Aquest espai vol convertir-se en el canal d’expressió dels artesans
del Pirineu i ha de servir per iniciar una dinàmica de cohesió,
organització i articulació del sector en aquest àmbit territorial.
Creiem que en un moment com l'actual en el qual el Pirineu es
planteja quin model de futur vol, cal ser capaços d'aprofitar totes
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Ecomuseu de les Valls d’Àneu
Carrer del Camp, 20-24 25580 Esterri d’Àneu
Tel. 973 62 64 36
www.ecomuseu.com
les alternatives possibles que ens ofereix el mateix territori i el seu
patrimoni. Sens dubte, l'artesania pot ser un important eix que paga
la pena de desenvolupar. Aquest és, en definitiva, l'objectiu final
d'aquest projecte.●
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El Ecomuseo de las Valls d’Àneu
y la dinamización de la artesanía pirenaica
Una de las líneas de trabajo del Ecomuseo de
las Valls d’Àneu ha sido siempre la búsqueda y
la creación de nuevos productos culturales que
por una parte integren la recuperación del patrimonio cultural pirenaico y, por otra, el desarrollo económico y social a partir de los recursos propios del territorio. En este sentido, en
los últimos años se ha iniciado una línea específica sobre la recuperación, promoción y reivindicación de la artesanía pirenaica como producto de calidad con grandes posibilidades
para activar nuevos mercados.
Un primer paso fue la búsqueda y la creación
de un fondo de piezas de referencia. El campo
de actuación se centró en el sector artesanal relacionado con el trabajo de la madera, el tejido,
el hierro, la loza y la cestería. Estos materiales
eran muy utilizados históricamente en la elaboración de herramientas y objetos cotidianos en
la sociedad pirenaica, pero la mayoría de los
cuales están en desuso. También se inició el estudio, documentación y colección de dichas manifestaciones. Dentro de este marco se abrieron
varias líneas de investigación que nos han permitido conocer a fondo la tarea de carpinteros
y tallistas, tejedores, herreros, torneros, cesteros, etc. Además de la documentación recopila-

da, hemos podido recuperar gran cantidad de
piezas originales de diferentes épocas que también nos permiten conocer con más detalles las
producciones locales y su evolución.
A partir de los estudios iniciados anteriormente y valorando los resultados sobre los artesanos actuales y sobre las antiguas producciones
del Pallars y del Pirineo se hicieron evidentes
algunos problemas del sector, como por ejemplo la poca actividad y dedicación, la falta de
dinamismo empresarial o la edad avanzada de
quienes todavía mantienen esta actividad. Una
de nuestras propuestas consistía en realizar encargos concretos, a partir de muestras y diseños antiguos, a varios artesanos, que en un primer momento aseguraban unos mínimos de
calidad y estaban interesados en participar en
el proyecto. Finalmente, después de todo el
proceso de documentación y de producción, se
optó por crear un sello de calidad que garantizase tanto el origen del producto com el proceso seguido. El motivo escogido ha sido Ecomuseo. Patrimonio del Pirineo, una marca que
sitúa como ámbito geográfico de actuación todo el territorio pirenaico y que hace referencia
a las tareas de conservación y difusión del patrimonio cultural que desarrolla la institución.

Un elemento básico en este proyecto es la cuadra de Casa Carma, un nuevo espacio dedicado íntegramente a la artesanía pirenaica. Esta
cuadra rehabilitada se ha convertido en un
centro de presentación y promoción de la artesanía del Pirineo. En su interior se encuentran
dos espacios bien definidos y con funciones
complementarias. Así, mientras que en el primer piso se puede ver una muestra permanente
de artesanía viva, elaborada actualmente por
artesanos del Pirineo, el segundo piso se ha
convertido en una sala de exposiciones temporales vinculada a la creación y a la producción
artesanal y artística. Más de 3.000 personas ya
han pasado por estas nuevas instalaciones y
han podido contemplar una parte más de la riqueza cultural del Pirineo. Este espacio pretende transformarse en la vía de expresión de
los artesanos del Pirineo y ha de servir para iniciar una dinámica de cohesión, organización y
articulación del sector en el territorio.
En un momento como el actual en el que el Pirineo se está planteando qué modelo de futuro
quiere, hay que ser capaces de aprovechar todas las alternativas posibles que nos ofrece el
propio territorio y su patrimonio. Este es, en
definitiva, el objetivo final de este proyecto. ●

The Valls d’Àneu Ecomuseum
and the invigoration of Pyrenean craftsmanship
One of the lines of work of the Ecomuseum of the Àneu Valleys has
always been the search for and the creation of new cultural products,
which integrate the recovery of the Pyrenean cultural heritage on the one
hand, and economic and social development based on the region’s own
resources on the other. Thus in recent years a specific line has been initiated for the recovery, promotion and assertion of Pyrenean handicraft as
a quality product with good possibilities for activating new markets.
A first step was to look for and create a fund of reference pieces. The field
of action was centred on craftsmanship related to working with wood,
textile, iron, earthenware and wickerwork. The task of studying, documenting and collecting these objects was also initiated, which has enabled the recovery of a large number of original pieces from different pe-

riods, providing us with further details of local products and their evolution. After completing the process of investigation it was decided to create a seal of quality to guarantee both the origin of the product as well as
the process it has undergone. Pyrenean Heritage Ecomuseum is a mark
which establishes the geographical sphere of action as the whole of the
Pyrenees, and which at the same time makes reference to the tasks of conservation and dissemination of the cultural heritage carried out by this
institution. A basic element in this project is the Quadra de Casa Carma,
a new area dedicated entirely to Pyrenean craftsmanship and which has
been visited by more than 3,000 people. Here one can see a permanent
display of living craftsmanship and other temporary exhibitions related
to craft and artistic creation and production. ●
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Text: Josep Maria Nadal Fotos: Francesc Tur

La localitat aranesa de Les acull la primera i única planta que produeix
caviar a Catalunya i la segona que ho fa a l’Estat espanyol. La firma Caviar
Nacarii preveu comercialitzar molt aviat el caviar aranès i posar en marxa
una ruta gastronòmica.
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La piscifactoria on es crien els esturions és l’antiga central hidroelèctrica de Cledes a Les, a la vora del riu Garona.

E

ls ous d’esturió, coneguts com caviar, han estat, tradicionalment, una delicatesse provinent de les aigües càlides
del mar Caspi. Associats d’antic als àpats més preuats, els
tsars russos els oferien com a vianda exquisida en les recepcions reials. D’esturions, però, n’hi havia arreu d’Europa
on els rius temperats feien possible el seu hàbitat, com ara les
aigües de la vall de la Garona. Després d’anys d’escassetat,
aquesta espècie torna a ser present, ara en captivitat, a la Val
d’Aran, per iniciativa de Caviar Nacarii, una firma que, a banda de comercialitzar caviar de qualitat beluga, pretén afegirse, com a ruta gastronòmica, a l’àmplia oferta de lleure
d’aquesta vall de les Terres de Lleida.

L’atractiu que desperta el cultiu de caviar ha dut els responsables de la piscifactoria de Les, ubicada a l’antiga central hidroelèctrica de Cledes, a la vora del riu Garona, a voler obrir
al públic les portes de les instal·lacions l’any vinent. La iniciativa pretén ser un recorregut guiat per la història del caviar i alhora apropar els visitants al seu procés d’elaboració, com assenyala el biòleg i director de la planta Jesús Gómez, a més
d’oferir degustacions en què es podran assaborir varietats com
ara el caviar de beluga, sevruga i osetra.
De caviar, tothom n’ha sentit parlar i qui més qui menys l’ha
tastat alguna vegada, això sí, gairebé sempre com a primer plat
d’algun ritu social. Els més avesats i entesos saben que el caviar

La firma Caviar Nacarii, a banda de comercialitzar caviar
de qualitat beluga, s’afegirà a l’oferta gastronòmica de la Val d’Aran
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La varietat de caviar nacarii que s’obté a la Val d’Aran es comercialitzarà amb aquest format i amb un preu a partir de 70 euros.

s’acostuma a prendre sense acompanyament i amb una cullera
de nacre, a una temperatura fresca, no freda, o sobre un fons de
pasta de crep, tot per tal d’evitar l’assecament de la seva humitat gustosa. En són pocs, però, els qui saben que, a diferència
de la truita, de la qual s’obtenen els ous després d’un massatge
abdominal, l’elaboració de caviar és un procés artesà en què
les femelles d’esturió, amb una edat que oscil·la entre els set i
vuit anys i amb un pes aproximat de deu a vint quilos, s’han
d’adormir abans de sacrificar-les i extreure’n manualment els
ous, que s’adoben amb sal abans de conservar-los en petites
llaunes, tan aviat com es pugui, a baixes temperatures, a fi
d’evitar-ne l’oxidació i preservar-ne el valor nutritiu.

La piscifactoria de Les va iniciar la seva cria amb exemplars
procedents de la regió italiana de la Llombardia, el 2003, amb
l’objectiu d’elaborar la varietat de caviar nacarii, que pel seu
color i gust correspon a la qualitat beluga i té un preu més baix
al d’origen iranià i rus, ja que els ous són d’una mida més petita. Actualment, la planta de la Val d’Aran és la segona en funcionament a l’Estat espanyol, que s’ha d’afegir a la vintena que
ja hi ha arreu d’Europa, malgrat que la factoria de Les encara
no ha comercialitzat les seves primeres llaunes, que preveu
posar a la venda amb preus a partir de 70 euros.
Després d’algunes temptatives infructuoses de criar truites
i perques, Caviar Nacarii va optar per omplir els seus estanys

La planta de Les és la segona en funcionament de tot l’Estat espanyol,
la qual s’ha d’afegir a la vintena que hi ha arreu d’Europa
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Les femelles d’esturió han de tenir entre set i vuit anys i pesar entre deu i vint quilos perquè els ous tinguin la qualitat necessària.

L’elaboració del caviar és un procés artesà que requereix adormir els esturions abans
de sacrificar-los per extreure’n manualment els ous. La finalitat de la planta de Les és
aconseguir una qualitat beluga amb denominació d’origen.
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Els esturions de la factoria de Les viuen en aquestes piscines escalfades artificialment amb gas natural.

d’esturions, atrets per la presència tradicional de l’esturió a la
Val d’Aran. Actualment, però, l’esturió aranès viu en aigües escalfades artificialment amb gas natural mitjançant un procés
que serveix alhora per produir energia elèctrica i anhídrid carbònic, que l’empresa ven, com a complement per a la
maduració de vins, a cellers francesos.
Tot i que els ous d’esturió desperten una afecció creixent,
encara no es pot parlar d’experts en caviar similars als enòlegs,

potser perquè el consum de qualsevol de les seves varietats dista molt de poder ser un hàbit gastronòmic a l’abast de tothom.
En un moment en què la producció mundial de caviar decreix
per l’escassetat d’esturions, l’expectació al voltant de la varietat aranesa ve donada tant per la qualitat obtinguda com per la
seva proximitat geogràfica. La finalitat de la planta de Les és
aconseguir una qualitat beluga amb denominació d’origen
que pugui fer una certa ombra al caviar del Caspi. ●

SABÍEU QUE...
– L’esturió és una espècie molt sensible que no pot estar en contacte amb la maquinària habitual de la indústria del peix? D’esturions,
n’hi ha vint-i-sis varietats diferents de les quals les més preuades són les que crien els ous de qualitat beluga, sevrugra i osetra.
– El caviar es va començar a consumir fa gairebé cinc segles arran del seu valor nutritiu? Els ous d’esturió són una font important
d’omega 3. Antigament formaven part dels àpats que els tsars russos oferien als convidats reials.
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Caviar de la Val d’Aran, toda una délicatesse
La localitat aranesa de Les acogerá el año que
viene un centro de divulgación de la historia
del caviar que se adscribirá a la actual piscifactoría de esturiones ubicada en las históricas
instalaciones de la central hidroeléctrica de
Cledes, al lado del río Garona. Después de
años de escasez en las aguas del valle del Garona, el esturión vuelve a estar presente, ahora en
cautividad, en la Val d’Aran, por iniciativa de
Caviar Nacarii, una firma que, además de comercializar caviar de calidad beluga, pretende
ser un atractivo más como ruta gastronómica
de la oferta lúdica del valle. Se trata de confeccionar un recorrido guiado por la historia del
caviar y, a la vez, acercar a los visitantes a su
proceso de elaboración, como explica el biólogo y director de la planta Jesús Gómez, además de ofrecer degustaciones de caviar beluga,
sevruga y osetra.
Los más expertos saben que el caviar se suele
tomar sin acompañamiento y con una cuchara

de nácar, a una temperatura fresca, no fría, o
sobre un fondo de pasta de crep, para evitar
que se seque. Sin embargo, son pocos los que
saben que, a diferencia de la trucha, de la cual
se obtienen los huevos después de un masaje
abdominal, la elaboración de caviar es un proceso artesano en el que las hembras de esturión, con una edad que oscila entre siete y ocho
años y un peso aproximado de diez a veinte kilos, tienen que dormirse antes de sacrificarlas y
extraer manualmente los huevos, que se adoban con sal para conservarse en pequeñas latas, a bajas temperaturas, con el fin de evitar la
oxidación y preservar el valor nutritivo.
La piscifactoría de Les inició su cría con ejemplares procedentes de la región italiana de
Lombardía, el 2003, con el objetivo de elaborar
la variedad de caviar nacarii, que por su color
y gusto corresponde a la calidad beluga y tiene
un precio más bajo al de origen iraní y ruso, ya
que los huevos son más pequeños. Actualmen-

te, la planta de la Val d’Aran es la segunda en
funcionamiento en España, que se ha de sumar
a la veintena que hay en toda Europa, a pesar
de que la factoría de Les todavía no ha comercializado sus primeras latas, que prevé poner a
la venta con precios a partir de 70 euros.
Caviar Nacarii optó por llenar sus estanques
de esturiones, atraídos por la presencia tradicional del esturión en la Val d’Aran. Actualmente el esturión aranés vive en aguas calentadas artificialmente con gas natural mediante
un proceso que sirve a la vez para producir
energía eléctrica y anhídrido carbónico. En un
momento en que la producción mundial de caviar decrece a causa de la escasez de esturiones, la expectación en torno a la variedad aranesa viene dada tanto por la calidad obtenida
como por su proximidad geográfica. El objetivo de la planta de Les es conseguir una calidad
beluga con denominación de origen que pueda
hacer cierta sombra al reconocido caviar del
mar Caspio.●

Caviar from the Val d’Aran, a real delicacy

COM ARRIBAR-HI
Saint Gaudens

Les
Bagnères-de-Luchon

Bossòst

la VAL
D'ARAN
Vielha
Túnel de Vielha

D’INTERÈS
Caviar Nacarii
CN 230, km. 181 25540 Les
Tel.: 973 26 05 88
www.caviarnacarii.com

Next year the Aranese village of Les
will house a centre explaining the history of caviar. It will be in the current
sturgeon fish farm located in the historical installations of the hydroelectric power plant of Cledes, on the
banks of the River Garona. The aim is
to confect a guided route through the
history of caviar and, at the same time,
allow visitors a closer look at its process of elaboration, as Jesús Gómez
the biologist and plant director explains. Samples of beluga, sevruga
and osetra caviar will also be on offer
for tasting. The elaboration of caviar
is a skilled craft whereby the sturgeon
females (of between 7 and 8 years of
age) with an approximate weight of
ten to twenty kilos must be put to
sleep before being sacrificed and then
the eggs extracted by hand. These are
then sprinkled with salt to be preser-
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ved in small tins, at low temperatures
to avoid oxidation and to maintain
their nutritive value.
The fish farm of Les started its breeding programme with specimens
from the Lombardy region in Italy in
2003, aiming to elaborate the nacarii
caviar variety, which for its colour
and taste corresponds to the beluga
quality, and which is lower priced
than that originating from Russia or
Iran, as the eggs are smaller. Currently the plant in the Val d’Aran is the
second operating in the Spanish state,
and one of around twenty in all of
Europe, although the Les farm has
not yet commercialised its first tins.
The objective of the plant is to achieve
beluga quality with a mark of origin
which can compete to a certain degree
with caviar from the Caspian. ●
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Carles Montoliu,
Baró de l’Albi

“Sense Montsonís estaria buit”

Text: Sílvia Solano Fotos: Laurent Sansen
Carles Montoliu, Baró de l'Albí, és el propietari del castell de Montsonís i l'impulsor i president de la Fundació Castells Culturals
de Catalunya. La seva tasca en la rehabilitació i la conservació de castells ha aconseguit que 33 fortaleses d'arreu de Catalunya
formin part de la Fundació i s'hagin obert al públic mitjançant visites guiades. El baró viu a Montsonís i afirma que el seu
arrelament al castell és tan fort que, sense ell, la seva vida estaria buida.

Com i quan es va crear la Fundació Privada Castells Culturals de
Catalunya?
Fa uns divuit anys que es va crear a Montsonís després de veure el gran
interès q ue van despertar les primeres activitats que vam organitzar,
com ara Música als Castells. L'any següent a Montsonís s’hi va afegir
Montclar i després hoi van fer quatre castells més de la demarcació. Aviat
s’hi van unir 4 o 5 castells del Penadès. Tot aquest moviment que en poc
temps van generar aquestes fortaleses va fer que penséssim en crear una
Fundació i així va néixer la Fundació Castells Culturals de Catalunya.
Vam connectar amb tots els castells de Catalunya i actualment la
Fundació té 33 castells públics i privats rehabilitats i visitables amb guia.
Quines activitats culturals promou la Fundació?
Una de les les més conegudes és la del cicle Música al Castells, que com
tothom sap són concerts de música durant les nits d’estiu amb els castells
com a escenari privilegiat, i amb la possibilitat de visitar la fortalesa en
finalitzar el concert. Enguany hem arribat a la setzena edició i cada
vegada amb més acceptació per part del públic.
Així mateix organitzem teatre, activitats per a les escoles –tallers sobre
el món medieval en general–, seminaris i jornades sobre el patrimoni,
amb l’objectiu de donar a conèixer els castells i aquest important llegat
dels nostres avantpassats.
A més, des de la Fundació hem creat l'Institut d'Estudis Nobiliaris
Catalans, una secció que té com a finalitat promoure l'elaboració i la
realització de projectes d'investigació i estudi sobre la noblesa catalana.
També hem creat els premis “Catalunya Nostra”, que guardonen els
castells que més s’hagin destacat per les seves activitats a favor de la
cultura i del turisme i per l’esforç en la seva rehabilitació. Cal dir que
p r e m i e m t a n t l e s i n i c i a t ive s p r iva d e s c o m l e s p ú b l i q u e s .
D’altra banda, i pel que fa a serveis, mitjançant la Fundació facilitem
informació i es poden fer reserves de turisme rural al voltant dels castells.
Treballa la Fundació en la rehabilitació d'algun altre castell per obrirlo al públic aviat?
Actualment es rehabiliten dos castells: el de Ciutadilla i el de Maldà. En
el de Ciutadilla ja hem invertit 240.000 euros i en el de Maldà, 90.000
euros. La tasca de la Fundació consisteix precisament a promoure la
rehabilitació dels castells que ens han estat cedits en propietat i col·laborar en tots aquells que es troben en procés de recuperació. En els casos
de Ciutadilla i Maldà, la Fundació intervé amb els diferents patronats en

Els castell de Montsonís mostra al públic bona part de les seves
estances. A la imatge, el Baró de l’Albi, a la cuina de la fortalesa.
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Carles Montoliu és el propietari del castell de Montsonís on resideix. La fortalesa s’obre al públic mitjançant visites guiades.

la recuperació d’ambdues fortaleses. El nostre objectiu és contribuir
a rehabilitar per poder obrir al públic aquest impressionant patrimoni històric que tenen molts dels nostres pobles, el qual és una
llàstima que no es conservi i no es doni a conèixer. He de dir, però,
que durant aquests anys hem hagut de portar a terme una important
tasca diplomàtica per convèncer alguns dels propietaris dels castells
privats perquè rehabilitessin i obrissin al públic la seva fortalesa.
Quin tipus de visitants tenen els castells?
En els estudis que hem portat a terme al castell de Montsonís hem
observat que, per exemple, de les 20.000 visites que vam rebre l'any
2004, una tercera part corresponia a escolars, una tercera part a
grups de gent gran i l'altra tercera part a turisme familiar, normalment els pares dels infants que ja havien passat pel castell amb
l'escola. En general, es tracta d'un turisme cultural que gaudeix de
la història implícita que porta cadascuna de les pedres d'aquestes
fortaleses i que també té l'oportunitat de participar en les activitats
culturals que oferim.
Una altra dada molt interessant que hem pogut constatar és que
cada visitant genera uns beneficis per a la zona d'uns 60 euros,

tenint en compte l'estada en cases rurals, restauració, compra de
productes de la zona, etc.
Què opina del turisme que té Lleida en general? Què falta a les Terres
de Lleida turísticament parlant?
Bé, no hi ha dubte que la neu és la reina de la muntanya, com també
els esports d'aventura i el magnífic patrimoni natural que ens ofereix
el Pirineu. La plana, però, no té ni mar ni muntanya i per tant genera
un altre tipus de turisme. Crec que s'ha de promoure fonamentalment
el turisme cultural, amb la potenciació de rutes com les que ja tenim
–la de l'Oli, per exemple–, i en aquest sentit les visites a llocs d'interès
que genera cada ruta –en el cas de l'oli, les cooperatives, els museus,
etc–.
Com a membre de l'aristocràcia europea, fa d'ambaixador de Lleida
arreu?
Sempre! Fixi's que sóc l’únic català que han nomenat conseller
d'Hispania Nostra, una associació de defensa i salvaguarda del
patrimoni cultural de l'Estat espanyol i del seu entorn, en l'àmbit de
la societat civil, i això em permet poder defensar i vetllar pel patrimoni

76

Les arrels familiars del
Baró de l’Albi són presents a cada racó de la
fortalesa.
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Carles Montoliu considera que viure en un
castell és tot un privilegi, però també creu
que comporta feixugues càrregues
econòmiques.

de les Terres de Lleida, especialment pel tema dels castells, evidentment. Sempre que
puc, promociono els encants d'aquestes terres perquè crec que tenim molt per oferir
als visitants.
Què comporta viure en un castell? És un privilegi o potser una càrrega?
Sincerament: les dues coses. Sí que és veritat que viure al castell de Montsonís
comporta invertir molts diners en conservació i manteniment, però el poder continuar
preservant aquest espai que durant 800 anys ha estat propietat de la meva família no
té preu. El vincle familiar amb aquestes pedres és més fort del que hom es pot imaginar.
Per a mi és un orgull poder tirar-lo endavant i mantenir-lo després d'haver sobreviscut
a guerres i atacs de tota mena. El sentiment, en aquest cas, pesa molt.
Baró, per què canviaria Montsonís?
Per res! I mai per diners; hi ha coses que no canviaria mai ni per tots els diners del món.
Recentment se n'ha venut un a Catalunya per 1.000 milions i estic segur que a mi no
em compensaria de cap manera. Estem molt arrelats a Montsonís i, a la meva edat, ja
no estic per emprendre gaire aventures. És qüestió d'actitud i de sentiment: sense
Montsonís estaria buit. 
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El carreter

tradició sobre rodes

Text: Xavier Nadal fotos: Laurent Sansen

La recuperació de la festa tradicional dels Tres Tombs d’Anglesola ara fa 22
anys va permetre que les comarques de Lleida rescatessin de l’oblit l’ofici
de carreter. L’Associació de Sant Antoni Abat va encarregar a l’Antoni Boldú, conegut popularment com lo Tonet de l’Andreu el Carreter d’Anglesola,
la construcció d’un carro de garbes per a la festivitat, que avui dia continua
fent les delícies del públic que observa el seu rodolar per les diferents poblacions de Catalunya.
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Als 55 anys, Antoni Boldú va tornar a dedicar-se a la seva professió i Lleida recuperava l’únic artesà capaç de fer un carro.

L´

Antoni Boldú i Valentines va néixer
l’any 1928 a Anglesola, a l’Urgell.
El seu pare Andreu era un dels dos
carreters del poble. Fill de Castellnou de Seana, havia après l’ofici a Guissona
cap a començament del segle passat. En Tonet
recorda que el seu predecessor destacava en
el poliment i la pintada de la fusta i per l’amor
amb què es dedicava a la feina.
Aquestes característiques les va heretar
amb escreix lo Tonet quan en acabar els estudis als 14 anys va decidir seguir les passes del
seu progenitor. “És un ofici en expansió –li
va dir el seu pare per convèncer-lo–. Es va

equivocar –recorda amb enyorança–, ja que
al cap de deu anys les comandes van començar a minvar de manera accelerada per
la mecanització de les feines del camp.” Els
agricultors més adinerats van comprar tractors
i varen vendre els seus carros als pagesos amb
menys nivell econòmic, cosa que va fer baixar
els encàrrecs per a la seva construcció o
rehabilitació.
L’any 1956, quan tot just havia complert
els 28 anys, en Tonet es va veure en l’obligació
d’abandonar la seva activitat laboral de tota
la vida “tot just quan havia après un ofici que
m’estimava des de ben petit”, lamenta. Ales-

hores, per poder guanyar-se les garrofes, va
fer feines de fuster, va comprar maquinària i
es va llogar per desgranar panís, batre cereal,
sembrar o llaurar el camp...
Mai, però, no ha abandonat la seva vocació de carreter, fet que el va decidir a acceptar
a ulls clucs l’encàrrec de l’Associació de Sant
Antoni Abat. Als seus 55 anys, lo Tonet iniciava
una nova etapa professional i Lleida recuperava l’únic artesà capaç de construir un carro.
Tot desgranant en la nostra conversa la
seva vida, lo Tonet també ens detalla el procediment de bastiment d’un carruatge, una
tasca complicada que requereix una gran

Lo Tonet d’Anglesola treballa actualment en la construcció del carro
més gran de Catalunya, que farà sis metres de llargada
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L’artesà d’Anglesola treballa sobretot en encàrrecs d’arranjaments de carruatges i només en algun de nova creació.

habilitat i molta paciència. L’artesà
d’Anglesola deu una part del seu èxit i renom
al fet d’haver seguir amb fidelitat el primer i
principal consell que el seu pare va donar a
tots els seus fills: “Un carro sempre s’ha de
construir de la millor manera, ha de quedar
perfecte, no passeu ànsia si heu de cobrar
més que els altres per una feina de qualitat”.
L’exhortació del seu progenitor l’ha aplicat a la vuitantena de carros i carretes que ha
restaurat, la majoria dels quals els ha comprat,
els ha acceptat en donació o els ha trobat per
les eres dels pobles. Partint de zero només ha
construït dues tartanes d’una llargada de 2,30

metres, una escalada (estructura principal)
d’un metre i unes rodes de 90 centímetres
d’alçada, tot gràcies a la persistència d’un
matrimoni de Girona que volia un carruatge
per als seus fills.
Lo Tonet explica que la roda és la part més
complexa de la construcció d’un carro. El
tros cilíndric del centre s’anomena botó, que
es feia de fusta de freixe. La part exterior es
reforçava posant-li el cèrcol de davant i el de
darrera i se li feien uns forats on després
encaixaven els raigs (d’alzina). Els botons es
bullien dins d’una caldera amb aigua perquè
entressin i quedessin més ajustats els raigs.

D’alzina també eren les corbes o pinasses,
que són les que donen la forma circular a la
roda. Per rematar-la es posava el cèrcol, que
era de fusta o metàl·lic. Per fer l’escalada,
s’utilitzava fusta de faig, de freixe o d’om. A
aquesta estructura se li afegien el vano (la
part del davant), la saga (les barres del darrera),
la solera (la part de baix), els estaquirots (els
pals verticals dels laterals), la plataforma
(l’empostissat), les polseres (les cadenes)...
Lo Tonet traspua activitat per totes bandes.
És un home afable, de cor bondadós, neguitós,
de ment lúcida. Casa seva és una espècie de
museu rural. Curosament situats s’hi poden

Boldú és el principal impulsor de l’Espai del Carro d’Anglesola,
on es mostren mig centenar de carruatges i eines agrícoles
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Boldú ha rehabilitat tartanes com la de la imatge, la qual, en un futur, formarà part del museu Espai del Carro d’Anglesola.

trobar una trentena de carros i infinitat
d’utensilis emprats en les feines del camp, en
el conreu de la vinya, de l’horta o dels cereals
i en la construcció de carruatges. Així, s’hi
poden veure aixades, falçs, una quarantena
d’arreus (guarniments de les bèsties de tir),
dalles, garbelladores, forques, diables, màquines de segar...

Actualment, l’Antoni Boldú treballa en la
construcció del carro més gran de Catalunya
–formarà part del llibre de rècords Ginness–
i és el principal impulsor del museu Espai del
Carro d’Anglesola, un indret on s’exposen
mig centenar de vehicles –set dels quals són
propietat de lo Tonet– i una extensa col·lecció
d’eines agrícoles.

Tenint en compte que, ara per ara, cap
membre de la seva família continuarà l’ofici,
els coneixements de lo Tonet quedaran recollits en aquest equipament cultural, en les
gravacions en vídeo dels seus treballs i en el
manuscrit de la seva vida que tot just ha començat a escriure. Tota una experiència per
relatar. ●

SABÍEU QUE...
– Lo Tonet treballa des de primers d’any en la construcció d’un carro de garbes que serà el més gran de Catalunya i entrarà en el llibre de rècords Guinness? El carruatge farà sis metres de llargada,
3,80 metres d’alçada un cop carregat, una amplada d’ 1,84 metres, les rodes tindran un diàmetre d’1,65 metres i podrà suportar

un pes de 5.500 quilos. El carruatge serà tirat per sis cavalls. Per al
seu bastiment s’han utilitzat fustes de freixe, alzina, faig i iroco, i
ferro forjat. El vehicle quedarà enllestit al finall d’aquest any i rodarà per primera vegada en la pròxima festa dels Tres Tombs
d’Anglesola, a l’abril del 2006.
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El carretero, tradición sobre ruedas
La recuperación de la fiesta tradicional de los
Tres Tombs de Anglesola hace 22 años permitió que las comarcas de Lleida recuperasen el
olvidado oficio de carretero. La Asociación de
Sant Antoni Abat encargó a Antoni Boldú la
construcción de un carro de gavillas para la
festividad, que todavía hoy puede contemplar
el público visitante.

zación de los trabajos del campo. No obstante,
nunca abandonó su vocación de carretero, motivo por el que, sin dudarlo, decidió aceptar el
encargo de la Asociación de Sant Antoni Abat.
A los 55 años Antoni, conocido popularmente
como lo Tonet, empezaba una nueva etapa profesional y Lleida recuperaba el único artesano
capaz de construir un carro.

Antoni Boldú nació en el año 1928 en Anglesola y a los 14 años decidió seguir la trayectoria
de su padre, quien lo introdujo en el arte de la
construcción de este oficio, pero que en 1956 se
vio obligado a abandonar debido a la mecani-

Lo Tonet explica que en el procedimiento de
construcción de un carruaje se requiere una
gran habilidad y mucha paciencia, siendo la labor más complicada la de la confección de la
rueda. Teniendo en cuenta que ningún miem-

bro de su familia continuará con el oficio, sus
conocimientos quedarán recopilados en este
equipamiento cultural, en las grabaciones en
vídeo de sus trabajos y en el manuscrito de su
vida que ha empezado a escribir.
Lo Tonet, principal impulsor del museo Espacio del Carro de Anglesola, trabaja en la construcción del carro más grande de Cataluña y
entrará en el libro de récords Guinness. Tendrá
seis metros de largo, 3,80 metros de altura una
vez cargado, una anchura de 1,84 metros, las
ruedas con un diámetro de 1,65 metros y la capacidad de soportar un peso de 5.500 kilos. ●

The carter, a tradition on wheels
The reestablishment of the traditional festivity of the Tres Tombs of Anglesola 22 years ago
enabled the comarques of Lleida to recover the antique trade of the carter at the hands of
Antoni Boldú. Popularly known as lo Tonet, he explains that in the construction of a cart
one needs much ability and patience, and indicates the elaboration of the wheel as the most
complicated task. At present he is working on the construction of the largest cart in Catalunya and is the main driving force behind the museum of the Cart of Anglesola. A noteworthy aspect is that his knowledge will be recompiled in this space, in video recordings
and in his life manuscript. Now he is building the biggest cart in Catalunya, which will enter the Guinness Book of Records. ●
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El Pallars Sobirà
estrena un nou Museu
dels Pastors a Llessui

Nous projectes d’ecoturisme a la Vall del
Llobregós i a l’Aiguabarreig del Segrià Sud
El Patronat de Turisme impulsa dues noves
iniciatives d’ecoturisme a la plana de Lleida. Es tracta de dos projectes d’assistència
tècnica a les zones turístiques emergents
de la Vall del Llobregós (la Segarra) i
l’Aiguabarreig del Segrià Sud, dos espais
de notable singularitat geològica, botànica
i ornitològica. El CEDRICAT (Centre de
Desenvolupament Rural Integrat de Catalunya) és l’ens encarregat d’elaborar sengles estudis sobre el desenvolupament
turístic d’aquests dos indrets. Pel que fa a
l’Aiguabarreig, un primer informe constata
la manca d’allotjaments turístics a la part

catalana d’aquesta zona i la necessitat
d’incentivar l’empresariat local perquè
n’ampliï l’oferta. D’altres prioritats que s’hi
destaquen són la senyalització i
l’adequació de l’Aiguabarreig, la creació
de rutes turístiques, la conservació de restes arqueològiques, l’obertura de les mines
i la promoció de l’oferta turística del territori. L’estudi turístic sobre la Vall del Llobregós assenyala la necessitat de millorar
la senyalització de la zona, crear rutes de
natura a peu i amb BTT, recuperar els senders històrics i millorar la infraestructura
turística, entre d’altres.

✪ PROYECTOS DE ECOTURISMO EN LA VALL DEL LLOBREGÓS Y EL AIGUABARREIG
El Patronato de Turismo impulsa dos proyectos de
asistencia técnica en las zonas turísticas emergentes
de la Vall del Llobregós (la Segarra) y el Aiguabarreig
del Segrià Sud, dos espacios de notable singularidad
geológica, botánica y ornitológica. El CEDRICAT
(Centro de Desarrollo Rural Integrado de Cataluña)
ha elaborado sendos estudios sobre el desarrollo turístico de estos dos espacios. Un primer informe sobre el
Aiguabarreig constata la falta de alojamientos turísti-

cos en su parte catalana, la necesidad de incentivar al
empresariado local para que amplíe la oferta, mejorar
la señalización, crear rutas turísticas, conservar los
restos arqueológicos y abrir al público las minas de la
zona. El estudio turístico sobre la Vall del Llobregós
apunta la necesidad de mejorar la señalización de la
zona, crear rutas a pie y en BTT, recuperar los senderos históricos y mejorar la infraestructura turística,
entre otras.

✪ ECOTOURISM PROJECTS IN THE VALL DEL LLOBREGÓS AND THE AIGUABARREIG
The Patronat de Turisme is promoting two Technical Assistance projects in the emerging tourist areas
of the Vall del Llobregós (Segarra) and the Aiguabarreig of southern Segrià, two sites of notable
geological, botanical and ornithological singularity.
CEDRICAT (Centre of Integral Rural Development in Catalonia) has drawn up an initial report
on the Aiguabarreig, which confirms the lack of
tourist accommodation in the Catalan part of the

Aiguabarreig, the need to provide incentives to local entrepreneurs in order to increase the offer, the
need to put up more signs, create tourist routes,
conserve the archaeological remains and open the
area’s mines to the public. The study of tourism in
the Vall del Llobregós indicates the need to improve
signposting in the area, to create routes for walking
and mountain bikes, to restore historical paths and
improve tourism infrastructures, among others.
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Llessui disposa des d’aquest estiu del Museu del Pastor, un centre temàtic que pretén retre homenatge a la vida dels pastors
del Pirineu. El nou centre museístic ofereix una exposició d’objectes, imatges,
panells informatius i suport audiovisual
relacionats amb aquest ofici. El museu és
ambientat amb sons d’ocells, lladrucs de
gossos, xiulades de pastors o sorolls de
xolles i ofereix una exposició amb peces
que mostren el cicle anual del pasturatge.
D’altra banda, Coll de Nargó (Alt Urgell)
ha estrenat el Centre d’Interpretació del
Cretaci, Límit KT, ubicat a l’antiga rectoria
de la població i que recrea el món de
l’abans i el després del cataclisme que va
extingir els dinosaures.
✪ NUEVO MUSEO DE LOS PASTORES
EN LLESUI
Llessui cuenta desde este verano con el Museo
del Pastor, un centro temático que pretende rendir homenaje a la vida de los pastores del Pirineo.
El nuevo centro museístico ofrece una exposición de objetos, imágenes, paneles informativos
y soporte audiovisual relacionados con este oficio. El museo está ambientado con sonidos de
pájaros, ladridos de perros, silbidos de pastores o
ruidos de tijeras esquilando y ofrece una exposición con piezas que muestran el ciclo anual del
pastoreo.
Por otra parte, Coll de Nargó (Alt Urgell) ha
estrenado el Centro de Interpretación del Cretáceo, Límite KT, ubicado en la antigua rectoria de
la población y que recrea el mundo de antes y
después del cataclismo que extinguió los dinosaurios.

✪ NEW SHEPHERDS’ MUSEUM IN
LLESUI
As from this summer Llessui boasts the
Shepherd’s Museum, a thematic centre whose
purpose is to pay homage to the life of the Pyrenean shepherds. The new museum centre offers
an exhibition of objects, images, informative panels, and audiovisual support related to this profession. Additionally, Coll de Nargó (Alt Urgell)
has inaugurated the Cretaceous Interpretation
Centre, Limit KT, situated in the village’s old
rector’s office, and which recreates the world of
before and after the cataclysm which caused the
extinction of the dinosaurs.
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El turisme estranger
creix a les comarques
de Lleida
El turisme estranger que ha visitat les comarques de Lleida ha experimentat un
creixement del 14 % durant el primer
semestre d'aquest any respecte al mateix
període del 2004, i d'un 22 % amb relació al del 2003, segons les dades de
l'enquesta de procedència turística i de
pernoctacions que elabora l'INE. Durant
el primer semestre d'aquest any 2005 el
nombre de turistes estrangers que han
visitat les comarques de Lleida ha estat
de 63.920, els quals han generat
156.313 pernoctacions en establiments
d'hoteleria, càmpings, turisme rural i
apartaments turístics. Els turistes estrangers que visiten les comarques lleidatanes procedeixen bàsicament de França,
Bèlgica i els Països Baixos, i en menor
percentatge d'Alemanya, la Gran Bretanya, Israel i Portugal.
El Patronat de Turisme participa en diferents programes i accions promocionals
per tal de donar a conèixer tots els
atractius i tota l'oferta turística de les
Terres de Lleida als mercats estrangers.
Cal remarcar que el turisme estranger representa actualment el 15 % del nombre
total de turistes que visiten la demarcació.

El I Congrés de Turisme d’Interior i de Muntanya
reclama optimitzar els recursos del sector
El I Congrés de Turisme d'Interior i de
Muntanya, celebrat del 5 al 7 de juny a la
Seu d’Urgell amb la participació de 250
congressistes i organitzat pel Patronat de
Turisme de la Diputació, va centrar els
seus continguts en els reptes del sector
turístic, els quals comporten noves quotes
de competitivitat, noves oportunitats i una
nova cultura del turisme: sostenible, de
qualitat i emocional. Les conclusions del
Congrés, presentades pel president de la
Diputació, Isidre Gavín, durant la Trobada
al Pirineu a Rialp, van evidenciar la necessitat que tots els agents turístics de les
zones d'interior i de muntanya treballin

plegats per afavorir l'avenç econòmic,
empresarial i social d'aquestes comarques.
Dividit en tres àrees temàtiques
(“Creixement urbanístic d'ús turístic i residencial: límits”, “Les rutes temàtiques i
el turisme d'interior” i “Hi ha models vàlids?
On són?”), el Congrés va abordar temes
com el creixement de les segones residències al Pirineu, la fiscalitat turística, la
necessitat d’optar pel concepte
slow travel (viatge sense presses) que permeti gaudir relaxadament del territori i la
relació entre el turisme d'interior i de muntanya i els conceptes de salut, benestar i
qualitat de vida.

✪ EL TURISMO EXTRANJERO CRECE EN LAS COMARCAS DE
LLEIDA

✪ CONCLUSIONES DEL I CONGRESO DE TURISMO
DE INTERIOR Y DE MONTAÑA

El turismo extranjero que ha visitado las comarcas de Lleida ha experimentado un crecimiento del 14 % durante el primer semestre de este año
respecto al mismo periodo del 2004. Los turistas extranjeros que visitan
las comarcas leridanas proceden básicamente de Francia, Bélgica y los
Países Bajos, y en menor porcentaje de Alemania, Gran Bretaña, Israel y
Portugal. El Patronato de Turismo participa en diferentes programas y
acciones promocionales para dar a conocer todos los atractivos y toda la
oferta turística de las Tierras de Lleida en los mercados extranjeros. Cabe
destacar que el turismo extranjero supone actualmente el 15 % del número
total de turistas que visitan la demarcación.

El I Congreso de Turismo de Interior y de Montaña, celebrado del 5 al 7 de
junio en La Seu d’Urgell con la participación de 250 congresistas y organizado
por el Patronato de Turismo de la Diputación, centró sus contenidos en los
retos del sector turístico, los cuales comportan nuevos cupos de competitividad, nuevas oportunidades y una nueva cultura del turismo: sostenible, de
calidad y emocional. Las conclusiones del Congreso, presentadas por el
presidente de la Diputación, Isidre Gavín, durante la Trobada al Pirineu en
Rialp, evidenciaron la necesidad de que todos los agentes turísticos de las
zonas de interior y de montaña trabajen conjuntamente para favorecer el
avance económico, empresarial y social de estas comarcas.

✪ FOREIGN TOURISM GROWS IN THE COMARQUES OF
LLEIDA

✪ CONCLUSIONS OF THE 1st INLAND AND MOUNTAIN
TOURISM CONGRESS

Foreign tourism visiting the comarques (counties) of Lleida has experimented a growth of 14% in the first six-month period of this year compared to the same period in 2004. Foreign tourists visiting the comarques of
Lleida basically proceed from France, Belgium and the Netherlands, and
to a lesser degree from Germany, Great Britain, Israel and Portugal. The
Patronat de Tursime participates in different programmes and promotional activities to publicise all the attractions and tourist offer of the province of Lleida in foreign markets. It should be noted that currently foreign
tourism represents 15% of the total number of tourists visiting the region.

The 1st Inland and Mountain Tourism Congress, held at the La Seu d’Urgell
from the 5th to 7th June and organized by the Patronat de Turisme of the
Diputació, was attended by 250 participants. Its content was focused on the
challenges of the tourist sector, which mean new levels of competitiveness, new
opportunities and a new tourism culture: sustainable, quality and stimulating.
The Congress’s conclusions, presented by the president of the Diputació, Isidre
Gavín, during the Pyrenees Meeting in Rialp, revealed the need for all the
tourist agents from inland and mountainous areas to work together to enhance
the economic, business, and social progress of these comarques.
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El portal lleidatur.com augmenta en un 75 %
el nombre de visites
El portal lleidatur.com del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha rebut
durant els 7 primers mesos d’enguany un
75% més de visites que l’any passat. El
nombre de visites del gener al juliol és de
372.406, la qual cosa implica una mitjana
de 53.000 visites mensuals. El portal es
consolida com una de les eines de promoció i d’informació turística més importants
de les Terres de Lleida.
Han contribuït a aquesta evolució positiva
la tasca d’actualització de la informació

sobre l’oferta de les comarques de Lleida i
el nou disseny i l’estructuració de la web,
millores que tenen com a objectiu presentar la informació turística d’una manera
més ordenada i atractiva a l’usuari. El nou
disseny de la pàgina web del Patronat de
Turisme inclou nous apartats, com ara
“Qui som” i “Com arribar”, i la possibilitat
de consultar la previsió meteorològica en
temps real. També s’hi ofereix un apartat
de webcams operatives i fotos representatives del territori.

Nou butlletí electrònic
d’informació turística
El Patronat de Turisme de la Diputació
de Lleida ha posat en marxa aquest estiu
un nou butlletí electrònic centrat en les
novetats més importants relacionades
amb el món turístic lleidatà. El butlletí té
caràcter mensual i es pot consultar en
català i en castellà.
Adreçat bàsicament al sector turístic i a
l’àmbit dels mitjans de comunicació
(encara que també es pot consultar al
portal lleidatur.com), el butlletí ofereix
les darreres notícies relacionades amb el
sector, com ara el llistat d’activitats del
mes, els esdeveniments destacats, els
nous punts d’interès turístic (museus,
etc.) i balanços de campanya, com també informacions sobre l’activitat turística
del mateix Patronat.

✪ NUEVO BOLETÍN ELECTRÓNICO DE
INFORMACIÓN TURÍSTICA

✪ EL PORTAL LLEIDATUR AUMENTA UN 75 % LAS VISITAS
El portal lleidatur.com del Patronato de Turismo de
la Diputación de Lleida ha recibido durante los 7
primeros meses de este año un 75 % más de visitas
que el año pasado. De enero a julio han sido
372.406, lo que supone una media de 53.000 visitas
mensuales. El portal se consolida como una de las
herramientas de promoción y de información turística más importantes de las Tierras de Lleida.
Han contribuido a esta evolución positiva la tarea
de actualización de la información sobre la oferta

de las comarcas de Lleida y el nuevo diseño y la
estructuración de la web, mejoras que tienen como
objetivo presentar la información turística de una
manera más ordenada y atractiva al usuario. El
nuevo diseño de la página web incluye nuevos apartados como “Quién somos” y “Cómo llegar”, y la
posibilidad de consultar la previsión meteorológica
en tiempo real. También se ofrece un apartado de
webcams operativas y fotos representativas del territorio.

✪ THE WEBSITE LLEIDATUR.COM RECEIVES 75 % MORE VISITS
During the first 7 months of this year the website
lleidatur.com of the Patronat de Turisme of the Diputació de Lleida has received 75 % more visits
than last year. Between January and July there
were 372,406 visits, which means a monthly average of 53,000 visits. The website has consolidated
itself as one of the most important tools for tourism
promotion and information in the province of Llei-

da. This evolution has been assisted by the updating
of information on the offer of the comarques of
Lleida and the new design and structuring of the
web. This design includes new sections like “Who
we are” and “How to get there”, and the possibility
of consulting the weather forecast in real time. There is also a section of operational web cams and
representative photographs of the terrain.
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El Patronato de Turismo de la Diputación de
Lleida ha puesto en marcha este verano un
nuevo boletín electrónico centrado en las novedades más importantes relacionadas con el
mundo turístico leridano. El boletín, de carácter mensual, en catalán y en castellano, está
dirigido básicamente al sector turístico y al ámbito de los medios de comunicación (aunque
también se puede consultar en el portal lleidatur.com). Ofrece las últimas noticias relacionadas con el sector, como el listado de actividades
del mes, los nuevos puntos de interés turístico
(museos, etc.) y balances de campaña, así como
informaciones sobre la actividad turística del
propio Patronato.

✪ NEW ELECTRONIC BULLETIN OF
TOURIST INFORMATION
This summer the Patronat de Turisme of the
Diputació de Lleida has set in motion a new
electronic bulletin centred on the most important novelties related to Lleida’s tourist world.
The bulletin, issued monthly in Catalan and
Spanish, is directed basically at the tourist sector and the field of the mass media (although it
can also be consulted at the website lleidatur.com). It offers the latest news related to the
sector, like the listing of the month’s activities,
new tourist attractions (museums, etc.) and the
season’s statistics, as well as information on the
tourism activity of the Patronat itself.

Arroz con bogavante
Preparación:
Partir los bogavantes en trozos pequeños y
sofreírlos en una sartén con un poco de
aceite de oliva D.O. Garrigues. A
continuación añadir el pimiento, un poco
de salsa de tomate y un poco de picada (la
picada se prepara con ajo, perejil,
almendras y colorante, todo cubierto con
aceite de oliva y pasado por la batidora).

RESTAURANT
EL CELLERET DEL SEGRE
C/ General Brito, 10
25007 Lleida
Tel. 973 23 19 42

Cuando todo esté bien sofrito y la picada se
pegue a la base de la sartén, añadir el arroz
para sofreírlo un poco. Seguidamente,
añadir ocho vasos de caldo de pescado
caliente y dejarlo unos 5 minutos al fuego.
Para terminar, ponerlo en el horno hasta
que se evapore el caldo.
Ingredientes:
• 2 bogavantes
• 8 puñados de arroz
• Picada
• Salsa de tomate
• Pimiento cortado a taquitos
• Caldo de pescado
• Aceite de oliva D.O. Garrigues

Rice with lobster
Preparation:
Cut the lobsters into small bits and fry them
in a frying pan with a little D.O. Garrigues
olive oil. Then add the pepper, a little
tomato sauce and a little picada (the picada
is prepared with garlic, parsley, almonds
and colouring, all covered with olive oil
and liquidised).

Arròs amb llamàntol
Preparació:

Ingredients:

Partir els llamàntols a trossos petits i sofregir-los en una paella
amb una mica d’oli d’oliva de les Garrigues. Al cap d’una
estona afegir-hi el pebrot, el suc de tomàquet i una mica de
picada (la picada es fa amb all, julivert, ametlles i colorant,
tot cobert d’oli i passat per la batedora).

❖ 2 llamàntols
❖ 8 grapats d’arròs
❖ Picada
❖ Suc de tomàquet
❖ Pebrot tallat a daus
❖ Fumet de peix
❖ Oli d’oliva DO Garrigues

Quan tot estigui ben sofregit i la picada es comenci a
enganxar a la base de la paella, posar-hi l’arròs per sofregirlo una mica. Afegir-hi vuit vasos de fumet de peix calent i
deixar uns cinc minuts al foc. Per acabar, posar-ho al forn
fins que s’evapori tot el brou. ●
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When everything is well fried and the
picada sticks to the bottom of the pan, add
the rice to be fried a little. Then add 8
glasses of hot fish stock and leave on heat
for 5 minutes. To finish place in oven until
the stock has evaporated.
Ingredients:
• 2 lobsters
• 8 handfuls of rice
• Picada
• Tomato sauce
• Diced pepper
• Fish stock
• D.O. Garrigues olive oil

Timbal de manzana
y melocotón con
cremoso de foie
Preparación:
Cocer los melocotones y las manzanas
con la canela, la vainilla y el azúcar en
un poco de agua durante 10 minutos.
Reservar. Para elaborar el micuit, limpiar
el hígado quitándole los nervios
centrales. Salpimentar y cocer durante
10 minutos en una bolsa de cocción.
Reservar en el frigorífico. Para la
espuma de foie, dejar templar el foie y
calentar el caldo. Verterlo bien caliente
sobre el foie y triturar hasta obtener
una crema fina. Salpimentar, pasar por
un colador fino y dejar enfriar. Llenar
el sifón, enroscar y agitar. Dejar reposar
en el frigorífico. Para la reducción del
vino, cocer 1/2 litro de Oporto a fuego
lento durante 15 minutos.
Presentar en un timbal de unos 4 cm
de alto, sobre un plato sopero. Añadir
el melocotón y la manzana a láminas,
una sobre otra, y entre capa y capa
añadir el micuit a láminas. Añadir la
reducción de Oporto y la espuma de
foie. Decorar con albahaca.

HOTEL NH PIRINEOS
Passeig de Ronda, 63
25006 Lleida
Tel. 973 27 31 99

Ingredientes:
• 2 melocotones • 2 manzanas
• 1 hígado de pato de 600 g • sal y
pimienta • 1 rama de canela • 1 rama de
vainilla • 50 g de azúcar • 100 g de foie
de pato • 200 g de caldo de ave • sal y
pimienta • 1 sifón de 1/2 litro

Apple and peach timbal
with foie gras cream sauce
Preparation:
Cook the peaches and apples with the
cinnamon, vanilla and sugar in a little
water for 10 minutes. Place aside. To make
the micuit, clean the liver removing the
central nerves. Sprinkle with salt and
pepper and cook for 10 minutes in a
cooking bag. Place in the fridge. For the
foie gras cream let the foie warm and heat
the broth. Pour it while very hot over the
foie and liquidise until obtaining a fine
cream. Add salt and pepper, put it through
a fine sieve and leave it to cool. Fill the
siphon, screw shut and shake. Leave it to
settle in the fridge. For the wine reduction
cook 1/2 litre of port on low heat for 15
minutes. Present it in a timbal of about 4 cm
deep, on a soup dish. Add the peach and the
apple in slices, one on top of the other, and
between layers add the micuit in slices.
Add the port reduction and the foie gras
cream. Decorate with basil.
Ingredients:
• 2 peaches • 2 apples • 1 duck liver of 600
g • salt and pepper • 1 cinnamon
stick/branch/twig • 1 vanilla stick/twig •
50 g of sugar • 100 g of duck foie • 200 g of
chicken broth • salt and pepper • 1 siphon
of 1/2 litre

“Timbal” de poma i préssec amb cremós de foie
Preparació:
Coure els préssecs i les pomes amb la canyella, la vainilla i el sucre
en una mica d’aigua durant 10 minuts. Reservar. Per elaborar el
micuit, netejar el fetge i treure els nervis centrals. Salpebrar com si es
fes un caneló i coure durant deu minuts en una bossa de cocció
(aquesta elaboració es pot substituir per micuit i patés de bona
qualitat). Reservar a la nevera. Per a l’escuma de foie, deixar temperar
el foie fora de la nevera. Escalfar el brou fins que arrenqui el bull.
Vessar-lo ben calent sobre el foie i triturar ràpidament fins obtenir una
crema fina. Salpebrar la crema de foie, passar per un colador fi i deixar
refredar. Omplir el sifó, enroscar i sacsejar. Deixar reposar a la nevera.
Per a la reducció del vi, deixar coure 1/2 litre de porto a foc lent durant
15 minuts.
Presentar en un “timbal” d’uns 4 cm d’alt i col·locar-lo en un plat
soper. Dins del “timbal” posar el préssec i la poma a làmines, l’una
a sobre de l’altra. Entre capa i capa afegir el micuit també tallat a
làmines. Afegir la reducció de porto i l’escuma de foie. Decorar amb
unes fulletes d’alfàbrega. ●
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Ingredients:
❖ 2 préssecs
❖ 2 pomes
❖ 1 fetge d’ànec de 600 g
❖ Sal i pebre
❖ 1 rama de canyella
❖ 1 rama de vainilla
❖ 50 g de sucre
Per a l’escuma de foie:
❖ 100 g de foie d’ànec
❖ 200 g de brou d’au
❖ Sal i pebre
❖ 1 sifó de 12 litre
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Gabinet Numismàtic
de Lleida: l’altra
l’altra cara
cara de
de la
la moneda
moneda

Text: Lourdes Cardona

Fotos: Laurent Sansen

Avui dia, els diners constitueixen un element neuràlgic de la nostra societat, ja que tots nosaltres, qui més qui menys,
en tenim o procurem tenir-ne. Però aquestes petites peces metàl·liques no són pas un invent de l’home modern, sinó
que formen part de la història de la humanitat des de fa més de dos mil anys.
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Mostra de paper moneda emès durant la Guerra Civil a diversos municipis de Lleida i que es pot contemplar al Gabinet Numismàtic.

J

a al segle III aC les terres lleidatanes disposaven de la seva pròpia
moneda. Per tal de descobrir quina era, només cal que ens
acostem al Gabinet Numismàtic de l’Institut d’Estudis Ilerdencs,
on podrem veure les primeres encunyacions del taller d’Iltirta,
nom amb què la civilització ilergeta designava la ciutat de Lleida.
El fons del Gabinet, al servei dels ciutadans i dels investigadors,
no solament inclou monedes d’aquest taller ibèric sinó que conté
també peces representatives encunyades a Lleida al llarg de tots els
temps, ja que amb l’adveniment d’una nova civilització les nostres
terres descobrien una nova moneda. De la mateixa manera que els
centurions romans van imposar l’ús de denaris en aquest indret, els
àrabs van omplir la frontera entre cristians i musulmans de la bella
moneda andalusina. Tot i el pas dels anys, l’acció de col·leccionistes
i d’arqueòlegs ha permès que totes aquestes monedes no es perdessin
per sempre més, ja que el Gabinet, fundat l’any 1976, en conserva
una nombrosa mostra.
Alhora, el públic que s’acosta a l’IEI, edifici que actualment acull
el fons, pot descobrir com es diferenciava la moneda medieval

cristiana de l’andalusina, un recull de les peces encunyades per la
Paeria al segle XVI que llueixen el tradicional ram amb tres flors de
lliri o el diner que corria durant el segle XIX, entre molts d’altres.
A més, aquest fons numismàtic inclou una mostra de paper moneda emès a diversos municipis de Lleida durant la Guerra Civil, un
temps de crisi en què el govern de la República va permetre als
ajuntaments imprimir vals de circulació interior per tal de resoldre la
manca de diners en efectiu. N’és un exemple un bitllet del Consell
Municipal del Pont de Suert estripat que conserva el seu valor gràcies
a un sargit.
Si haguéssim de discernir quina és la joia de la corona del servei
de numismàtica de Lleida, ho tindríem ben complicat, atès que cada
peça –sia de plata, or, bronze o qualsevol altre material– té la seva
singularitat. D’una banda, la col·lecció de denaris romans destaca
per la seva extensió. D’altra banda, la selecció de moneda ilergeta
denota el desenvolupament econòmic d’aquest poble, mentre que la
col·lecció de moneda andalusina destaca perquè és molt difícil de
trobar, ja que els comtes feudals la fonien per aprofitar-ne l’or. Així
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Sobre aquestes línies, una de les emissions dels Omeia d’al-Andalus, califat de Còrdova, i mostra de la cura amb què es manipulen les monedes al Gabinet.
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Un exemple de la moneda local que va emetre la Paeria de Lleida al segle XIV, l’anomenada pugesa, amb la flor de lis com a símbol de la ciutat.

doncs, totes les monedes que resten a les vitrines del Gabinet posseeixen un valor històric.
I és que l’autèntica riquesa de les monedes no fa referència al
material de què són fetes sinó a tot allò que ens ensenyen, atès que
el discurs de la numismàtica permet d’anar molt més enllà de
l’observació. Mirant-les amb deteniment, obtindrem informació
sobre les civilitzacions que han poblat aquestes contrades segle rere
segle, ja que les monedes són signes que cal interpretar. Per exemple,
escrutant els denaris encunyats en temps de Certrori, veurem que
aquest personatge va fer substituir la Lloba Capitolina –símbol de
Roma– pel llop ilerget a fi de guanyar-se la confiança de la població,
com també analitzant la moneda andalusina, ens adonarem que no
inclou retrats, prohibits segons aquesta cultura.
Això explica que nombrosos grups d’escolars visitin el Gabinet
al llarg de l’any, per tal d’endinsar-se en la història per mitjà d’un
element tan rellevant i a la vegada quotidià en la nostra societat com
una moneda. Amb tot, el fons numismàtic que conté l’IEI (en un futur
es traslladarà al Museu Diocesà i Comarcal) és a l’abast de petits i
grans. Així doncs, tant els experts en numismàtica com tothom qui
es vulgui deixar enlluernar per la bellesa dels antecessors de l’euro
tenen una cita obligada amb el Gabinet Numismàtic. Els primers
poden consultar el fons o rebre un cop de mà per tal d’identificar una
peça, mentre que els altres poden descobrir i gaudir l’altra cara de les
monedes. ●

LLEIDA
Museu Numismàtic

D’INTERÈS
Gabinet Numismàtic de l’IEI
Plaça de la Catedral, s/n – 25002 Lleida
Tel.: 973 27 15 00
E-mail: gabinumi@diputaciolleida.es
Horari d’estiu: De dimarts a dissabte, de 10.00 a 14.00
hores i de 18.00 a 21.00 hores. Dissabtes i festius, d’11.00
a 14.00 hores i de 19.00 a 21.00 hores. Diumenges i
dilluns, tancat.
Preu: Gratuït
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Gabinete Numismático de Lleida: la otra cara de la moneda
En el siglo III a.C las tierras de Lleida ya disponían de su propia moneda. Para descubrir
cuál era sólo hace falta visitar el Gabinete
Numismático del Institut d’Estudis Ilerdens,
fundado en 1976.
El fondo del Gabinete, al servicio de los ciudadanos y los investigadores, contiene monedas
acuñadas en Lleida a lo largo de todos los tiempos. Del mismo modo que los centuriones romanos impusieron el uso de denarios,
los árabes llenaron la frontera entre cristianos
y musulmanes con la bella moneda andalusí. A
pesar del paso del tiempo, la acción de coleccionistas y arqueólogos ha permitido que el
Gabinete albergue una rica colección. El público que se acerca al Institut d’Estudis Ilerdencs,
edificio que actualmente acoge el fondo, puede
descubrir cómo se diferenciaba la moneda me-

dieval cristiana de la andalusí, un compendio
de las piezas acuñadas por la Paeria en el siglo
XVI o el dinero que corría durante el siglo XIX,
entre muchos otros.
Por otra parte, el fondo numismático incluye
una muestra de papel moneda emitido en diversos municipios de Lleida durante la Guerra
Civil, un tiempo de crisis en que el gobierno de
la República permitió a los ayuntamientos imprimir vales de circulación interior para resolver la falta de dinero en efectivo. Un ejemplo
lo constituye un billete del Consejo Municipal
de El Pont de Suert roto, que conserva su valor
gracias a un remiendo.
Si se hubiera de decir cuál es la joya del servicio
de numismática de Lleida, sería muy complicado, pues cada pieza posee un valor histórico y

tiene sus propias características que la hacen
particular. Por un lado, la colección de denarios
romanos destaca por su extensión. Por otro, la
selección de moneda ilergeta denota el desarrollo económico de este pueblo, mientras que la
colección de moneda andalusí destaca porque
es muy difícil de encontrar, ya que los condes
feudales la fundían para aprovechar el oro.
Las monedas, aparte de su valor económico,
son signos que se deben interpretar y que nos
aportan muchos datos sobre las respectivas
épocas. Observando cada pieza se obtiene información sobre las civilizaciones que siglo tras
siglo han dejado su huella en nuestras tierras.
Por este motivo numerosos grupos escolares
visitan el Gabinete Numismático para conocer
la historia a través de las monedas. Un espacio
que en un futuro próximo se trasladará al Museo Diocesano y Comarcal de Lleida.●

Numismatic Cabinet of Lleida: the other side of the coin
To discover what coins were circulating around Lleida after the 3rd
Century B.C. one only needs visit the Numismatic Cabinet of the Institut
d’Estudis Ilerdencs, a little museum founded in 1976. The public can find
out how the Mediaeval Christian coin differed from the Andalusian, see
a compendium of the pieces minted by the Paeria (municipality of
Lleida) in the 16th Century or the money that changed hands in the 19th
Century, among many others. The back of the cabinet also contains a

sample of the paper money emitted in diverse municipalities during the
crisis period of the spanish Civil War. Each piece possesses a historical
value, and has its own characteristics that make it special. For one part,
the collection of Roman dinars is outstanding for its size, while the
collection of Andalusian coins is outstanding because they are very
difficult pieces to encounter, as the feudal Counts melted them down to
make use of the gold. ●
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INFORMACIÓ TURÍSTICA (Oficines de Turisme)
L'ALT URGELL
Turisme Alt Urgell
Passeig Joan Brudieu, 15 - 25700 la Seu d'Urgell
Telèfons: 973 35 31 12 / 902 15 47 15 - Fax: 973 35 27 88
E-mail: turisme@alturgell.ddl.net - Web: www.ccau.net
Oficina de Turisme de la Seu d'Urgell
Avinguda de les Valls d'Andorra, s/n - 25700 la Seu d'Urgell
Telèfon: 973 35 15 11 - Fax: 973 36 01 56
E-mail: turismeseu@svt.es - Web: www.laseu.org
Oficina de Turisme d’Organyà
Plaça de les Homilies, s/n - 25794 Organyà
Telèfon: 973 38 20 02 - Fax: 973 38 35 36
Oficina de Turisme de Tuixent
Plaça Serra del Cadí, 1, baixos - 25717 Tuixent
Telèfon: 973 37 00 30 - Fax: 973 37 02 16
E-mail: ofiturisme@tuixent.ddl.net
L'ALTA RIBAGORÇA
Oficina del Patronat de la Vall de Boí
Passeig Sant Feliu, 43 - 25527 Barruera
Telèfon: 973 69 40 00 - Fax: 973 69 41 21
E-mail: vallboi@vallboi.com - Web: www.vallboi.com
Patronat Comarcal de Turisme de l'Alta Ribagorça
Avinguda de Victoriano Muñoz, 48 - 25520 el Pont de Suert
Telèfons: 973 69 04 02 / 902 10 15 16 - Fax: 973 69 05 75
E-mail: pturisme@ccar.ddl.net - Web: www.ribagorca.com
Oficina d’Informació i Turisme del Pont de Suert
Avinguda de Victoriano Muñoz, 22 - 25520 el Pont de Suert
Telèfons: 973 69 06 40 / 973 69 00 05 - Fax: 973 69 02 93
E-mail: turisme@elpontdesuert.com - Web: www.elpontdesuert.com
Centre d'Interpretació del Romànic
Carrer del Batalló, 5 - 25528 Erill-la-Vall
Telèfon: 973 69 67 15 - Fax: 973 69 67 14
E-mail: centreromanic@vallboi.com
LA CERDANYA
Patronat Municipal de Turisme de Bellver de Cerdanya
Plaça Sant Roc, 9 - 25720 Bellver de Cerdanya
Telèfon: 973 51 02 29 - Fax: 973 51 02 47
E-mail: bellver@bellver.org - Web: www.bellver.org
Patronat Comarcal de Turisme de la Cerdanya
Cruïlla N-152 amb N-260 - 17520 Puigcerdà
Telèfon: 972 14 06 65 - Fax: 972 14 05 92
E-mail: infotur@cerdanya.org - Web: www.cerdanya.org
LA NOGUERA
Oficina de Turisme de Balaguer
Plaça Mercadal, 1 - 25600 Balaguer
Telèfons: 973 44 52 00 / 973 44 66 06 - Fax: 973 45 12 10
E-mail: lafira@balaguer.net - Web: www.balaguer.net
Patronat Municipal d'Iniciatives de Ponts
Plaça del Planell, 5 - 25740 Ponts
Telèfon: 973 46 00 03 - Fax: 973 46 02 77
E-mail: ajuntament@ponts.ddl.net
LA SEGARRA
Oficina Comarcal de Turisme de Cervera
Carrer Major, 115 - 25200 Cervera
Telèfon: 973 53 13 03 - Fax: 973 53 13 03
E-mail: turisme@ccsegarra.com - Web: www.ccsegarra.com/turisme
Oficina de Turisme de Guissona
Plaça Vell Pla, 1 - 25210 Guissona
Telèfon: 973 55 14 14 - Fax: 973 55 14 14
E-mail: turisme@guissona.net - Web: www.guissona.net
Oficina Municipal de Turisme de Sant Ramon i les Oluges
Avinguda Santuari, 21 - 25215 Sant Ramon
Telèfon: 973 52 42 91
E-mail: turisme@santramon.ddl.net - Web: http://santramon.ddl.net/
LA VAL D'ARAN
Oficina Informacion Toristica dera Val d'Aran
Sarriulèra, 10 - 25530 Vielha
Telèfon: 973 64 01 10 - Fax: 973 64 03 72
E-mail: o.torisme@aran.org - Web: www.aran.org
Torisme Val d’Aran
Carretera de Gausac, 1 - 25530 Vielha
Telèfon: 973 64 06 88 - Fax: 973 64 30 60
E-mail: torisme@aran.org - Web: www.aran.org
Oficina de Torisme de Salardú
Trauèssa de Balmes, 2 - 25598 Salardú
Telèfon: 973 64 51 97 - Fax: 973 64 03 72
Web: www.aran.org
Oficina de Torisme de Les
Plaça de l’Ajuntament, 1 - 25540 Les
Telèfon: 973 64 73 03 - Fax: 973 64 83 82
E-mail: turismoles@turismoles.com - Web: www.turismoles.com
Oficina de Turisme de Bossòst
Passeig Eduard Aunòs, 14 - 25550 Bossòst
Telèfon: 973 64 72 79
LES GARRIGUES
Consell Comarcal de les Garrigues
Avinguda de Francesc Macià, 54 - 25400 les Borges Blanques
Telèfon: 973 14 26 58 - Fax: 973 14 01 06
E-mail: turisme@garrigues.ddl.net - Web: www.turismegarrigues.com
EL BERGUEDÀ
Oficina de Turisme de Gósol

Carrer Conseller Agustí Carol i Folch, s/n - 25716 Gósol
Telèfons: 973 37 00 16 / 973 37 00 55 - Fax: 973 37 00 11
E-mail: cmuntanya@minorisa.es - Web: http://gosol.ddl.net
EL PALLARS JUSSÀ
Oficina de Turisme de la Pobla de Segur
Avinguda de Verdaguer, 35 - 25500 la Pobla de Segur
Telèfon: 973 68 02 57 - Fax: 973 68 02 57
E-mail: turisme@pobladesegur.org - Web: www.pobladesegur.org
Oficina de Turisme de Tremp
Plaça de la Creu, 1 - 25620 Tremp
Telèfon: 973 65 00 05 - Fax: 973 65 20 36
E-mail: turisme@ajuntamentdetremp.com
Oficina de Turisme d'Isona i la Conca Dellà
Plaça de l'Assumpció, 2-3 - 25600 Isona
Telèfon: 973 66 50 62 - Fax: 973 66 42 28
E-mail: ofturisme@parc-cretaci.com
Patronat Municipal de Turisme de la Vall Fosca
Casa Consistorial. Carrer Únic, s/n - 25515 la Torre de Capdella
Telèfon: 973 66 30 01 - Fax: 973 66 31 45
E-mail: turisme@vallfosca.net - Web: www.vallfosca.net
EL PALLARS SOBIRÀ
Oficina de Turisme del Pallars Sobirà
Avinguda dels Comtes de Pallars, 21 - 25560 Sort
Telèfon: 973 62 10 02 - Fax: 973 62 10 03
E-mail: turisme@noguerapallaresa.com - Web: www.pallarssobira.info
Valls d'Àneu Iniciatives Turístiques. Oficina de Turisme a Esterri d'Àneu
Carrer Major, 40 bis - 25580 Esterri d'Àneu
Telèfon: 973 62 63 45 - Fax: 973 62 65 21 - Web: www.vallsdaneu.com
Oficina de Turisme de Llavorsí
Carretera, s/n - 25595 Llavorsí
Telèfon: 973 62 22 17 - Web: http://llavorsi.ddl.net
Oficina de Turisme de Tavascan
Carretera de Tavascan, s/n - 25576 Tavascan
Telèfon: 973 62 30 79 - Fax: 973 62 30 89
E-mail: info@tavascan.net - Web: www.tavascan.net
Oficina de Turisme de València d’Àneu
Avinguda Port de la Bonaigua, 2 - 25587 València d’Àneu
Telèfon: 973 62 60 38 - Fax: 973 62 63 41
E-mail: ajuntament@altaneu.ddl.net - Web: http://altaneu.ddl.net
Oficina de Turisme de la Vall de Cardós
Casa de la Vila, s/n - 25570 Ribera de Cardós
Telèfons: 973 62 32 39 / 973 62 31 22 - Fax: 973 62 31 22
E-mail: ajuntament@vallcardos.ddl.net
EL PLA D'URGELL
Consell Comarcal del Pla d'Urgell
Prat de la Riba, 1 (edifici Can Niubó) - 25230 Mollerussa
Telèfon: 973 71 13 13 - Fax: 973 60 04 77
E-mail: turisme@plaurgell.org - Web: www.plaurgell.org
EL SEGRIÀ
Generalitat de Catalunya
Plaça de Ramon Berenguer IV, s/n - 25007 Lleida
Telèfon: 973 24 88 40 - Fax: 973 22 14 28
E-mail: ot.lleida.ctc@gencat.net - Web: www.gencat.net/turisme
Turisme de Lleida
Carrer Major, 31 bis - 25007 Lleida
Telèfon: 902 25 00 50 - Fax: 973 70 04 80
E-mail: infoturisme@paeria.es - Web: www.turismedelleida.com
Centre d’Informació Turística El Segrià
Carrer del Canyeret, s/n - 25007 Lleida
Telèfon: 973 05 48 00 - Fax: 973 05 48 10
E-mail: turisme@segria.net
EL SOLSONÈS
Oficina de Turisme de Solsona
Carretera de Bassella, 1 - 25280 Solsona
Telèfon: 973 48 23 10 - Fax: 973 48 19 33
E-mail: turisme@turismesolsones.com - Web: www.turismesolsones.com
Oficina de Turisme de Sant Llorenç de Morunys
Carretera de Berga, s/n - 25282 Sant Llorenç de Morunys
Telèfon: 973 49 21 81 - Fax: 973 49 21 81
E-mail: info@lavalldelord.com - Web: www.lavalldelord.com
L'URGELL
Oficina de Turisme d'Agramunt
Plaça del Pou, s/n - 25310 Agramunt
Telèfon: 973 39 10 89 - Fax: 973 39 10 89
E-mail: turisme@ajuntamentagramunt.net - Web: http://agramunt.ddl.net
Punt d’Informació de Bellpuig
Carretera de Belianes, s/n (convent de Sant Bartomeu) - 25250 Bellpuig
Telèfon: 973 32 02 92 - Fax: 973 32 10 87
E-mail: ajuntament@bellpuig.ddl.net - Web: http://bellpuig.ddl.net
Oficina Comarcal de Turisme de l'Urgell
Carrer d’Agoders, 16 - 25300 Tàrrega
Telèfon: 973 50 07 07 - Fax: 973 50 06 66
E-mail: turisme@urgell.org - Webs: www.urgell.org i
www.larutadelcister.info
Oficina de Turisme de Vallbona de les Monges
Pg. Montesquiu, s/n - 25268 Vallbona de les Monges
Telèfon: 973 33 05 67 - Fax: 973 33 02 60
E-mail: ajuntament@vallbona.ddl.net - Web: www.vallbona.com
Oficina de Turisme de Verdú
Plaça Major, 1 - 25340 Verdú
Telèfon: 973 34 70 07 - Fax: 973 34 70 55
E-mail: turisme@verdu.org - Web: http://verdu.ddl.net
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