Pallars Jussà

28, 29, 30 d’abril i 1 de maig de 2017
En aquesta ocasió vam
aprofitar el llarg cap de
setmana del 28, 29, 30
d’abril i 1 de maig per visitar
la comarca del Pallars Jussà.

Fotografia aèrea de
les autocaravanes
Coordenades de l’àrea de Tremp:
N 42º 9' 47''

E 0º 53' 26''

El
divendres,
34
autocaravanes vam arribar
a l’àrea de Tremp per
participar en aquesta sortida.
Una sortida que els nostres
companys, en Ramón Homs
i la Montse, la seva esposa,
van preparar amb molta
cura i dedicació.

Les activitats van començar el dissabte al matí amb la visita al castell de Mur i a l’església de
Santa Maria de Mur, situats a pocs quilometres de Tremp.
Un guia ens esperava
a les
immediacions dels monuments per
acompanyar-nos a la visita i donarnos tota classe d’explicacions.
En aquest indret, dalt d’un turó, en
època medieval hi havia hagut el
poble castral de Mur, un important
poblat medieval d’entre 50 i 60 cases
amb muralla. Actualment es conserva
només l’església i el castell.
Comencem la visita per l’església
que tenia categoria de monestir de
canonges augustinians fins que
al segle XIX va ser convertida en
parròquia rural.

Va ser construïda per ordre dels
comtes de Pallars: Ramon V i Valença
i consagrada al 1069.
Originàriament era una església de
3 naus, tot i que anys més tard, el
terreny va cedir i va caure una nau.
El campanar d’espadanya que hi ha
actualment tampoc és l’originari, sinó
que es tractava d’una torre.
Accedim a l’interior a través del
claustre ja que està situat a la part
davantera de l’església. El claustre
és de forma irregular, ja que cap de
les seves ales disposa del mateix
nombre de columnes. Va ser construït
al segle XII però ha estat restaurat ,
en especial durant els darrers anys
del segle XX, ja que al llarg dels
segles, tant l’església com el claustre,
han sofert molts danys.
L’església és d’estil romànic llombard
de planta basilical. Com ja hem dit
originàriament de tres naus i en
l’espai d’aquesta nau que va caure
es situen tres capelles gòtiques. Hi
ha dos absis semicirculars i les naus
estan cobertes amb volta de canó
semicirculars.
El terra és la mateixa roca. Es poden
distingir fàcilment dues columnes
rodones que són completament
diferents a totes les altres i són les
columnes de l’antic campanar.
Sembla
que
l’església
estava
decorada amb pintures murals i de fet
el que més ens sobta quan entrem,
són les seves magnifiques pintures,
en especial les de l’altar major.
El conjunt de les pintures murals
originaries daten de la segona meitat
del segle XII i s’han relacionat amb
l’escola del Mestre de Sant Climent
de Taüll que és segurament l’església
amb frescos més importants de tota
Catalunya.
Però en realitat aquestes pintures murals que tant ens havien cridat l’atenció a l’entrar, són fotografies
de les pintures originals, col·locades sobre un absis mòbil amb rodetes, el qual es va arrebossar de
morter de calç i al damunt es va aplicar un producte anomenat Paper Gel sobre el qual s’imprimeix
una impressió inkjet, que al menys ens permet conèixer i gaudir d’aquestes pintures. ja que les
originals van ser venudes al 1919 per part del rector d’aquell moment a un antiquari nord-americà i
com a conseqüència de la venda, un grup de tècnics italians les van arrancar i traslladar als Estats
Units.

L’absis central mostra un Pantocràtor amb mandola i decoració d’estrelles. Jesucrist en majestat
està beneint el món i té un llibre on hi ha una inscripció en llatí que diu: “Jo sóc el camí, la veritat i
la vida. Ningú no pot arribar al Pare si no és per mi”. Està envoltat dels símbols dels 4 evangelistes
i completen aquest nivell unes inscripcions de textos religiosos i 7 làmpades.
En el segon nivell, hi ha tres finestres i la representació dels 12
apòstols i figures complementaries. El nivell inferior representa
escenes de l’Evangeli de la infantesa del Nen jesús.
És molt curiósa una de
les pintures on Caín està
matant Abel amb una
destral i vol recordar
també la mort de Ramon
V al qual van matar també
amb una destral.
Actualment les pintures
originals de l’altar major
estan al Museu de Belles
Arts de Boston i les de
l’absidiola, al MNAC de
Barcelona. De les pintures
originals queden només
petites
mostres
força
malmeses.
Al llarg dels anys, aquesta església ha patit molts danys,
desperfectes i espoliació, però especialment al llarg de la
Guerra Civil. Una peça important que es va cremar durant
la guerra va ser una talla romànica del Crist Crucificat
i que gracies a fotografies, s’ha pogut reconstruir. Una
imatge també romànica de la Mare de Déu de Mur es va
cremar en la mateixa guerra.

Un cop acabada la visita a l’església,
ens dirigim cap al castell que està a
pocs metres. És un castell romànic
de frontera del segle XI i es pot dir
que és el que està en millor estat de
conservació dels castells catalans de
l’època. El nostre guia ens fa mirar
el panorama per fixar-nos de que en
cada turó d’aquesta zona hi ha les
restes d’un castell. El castell de Mur,
com tots els altres, formava part del
conjunt dels castells de frontera.
Originàriament, a finals del segle X,
es tractava només d’una simple torre
de guaita i va ser al segle XI , cap al
1022, que es va construir el castell.
El castell va ser cedit per Ramon V al seu sogre, el cavaller Arnau Mir de Tost, un dels principals
encarregats de l’organització territorial dels territoris reconquerits i a la seva mort , el castell va
tornar al fill de Ramon V i nét del cavaller. Va continuar pertanyent als successius comtes de Pallars
fins que al segle XV va ser definitivament abandonat.
El castell està construït
sobre la roca i la seva
planta és molt curiosa
perquè té la forma d’un
vaixell. Un altre aspecte
que el caracteritza
són els seus angles
arrodonits. Té una única
porta d’accés amb una
rampa en forma de
colze per fer més difícil
l’accés per part dels
enemics. Per contra,
disposa de diverses
finestres que fan funció
d’espitlleres i també un
altra que feia de latrina.
La torre de l’homenatge
és rodona i té 17 metres
d’alçada i un gruix de
paret de 3 metres a la
seva base, per tal de
fer-la més resistent als
atacs.
El castell va ser restaurat durant els anys 80 del segle XX i actualment està pendent d’una nova
restauració, en aquest cas, del seu interior. Sabem, però, que a la primera planta de la torre de
l’homenatge hi havia la presó, a la segona, el rebost, a la tercera, l’entrada que comunicava amb
la porta, a la quarta, la sala de l’homenatge i a la cinquena una capella que s’utilitzava fins que es
va construir l’església. A l’altre extrem del castell, hi havia les estances senyorials mentre que a la
part central, és a dir, la que trobem davant la porta d’entrada, hi havia la zona del cos de guàrdia,
la cuina, el celler i les quadres.
Acabada la visita anem de tornada fins a Tremp per dinar i descansar una mica, ja que en el
programa de la tarda tenim també dues visites molt interessants.

Després de dinar sortim a peu en
direcció al centre de Tremp perquè a
les 4 tenim la primera de les visites de
la tarda. Passem per la Rambla i d’allà
cap a una de les torres de l’antiga
muralla, on es troba l’Epicentre. Aquest
és un centre d’informació turística, no
només de la ciutat de Tremp, sinó de
tota la comarca del Pallars Jussà.
La visita és molt interessant ja que
ens permet descobrir el patrimoni,
tant natural com cultural, d’aquesta
comarca.
El centre està estructurat en tres
plantes, a la planta baixa hi ha la
sala 3D i també l’espai de recepció i
informació turística.
Als dos pisos superiors hi ha una sèrie d’exposicions que visitem amb interès.
Per començar veiem un audiovisual en 3D que ens dona una visió global de la comarca, fent
especial atenció en que és una terra de contrastos i a vegades força desconeguda i ens predisposa
i ens motiva a seguir coneixent tot el que la comarca ens ofereix.
La primera planta està dedicada a la vessant més natural de la zona, en especial els seus paisatges:
serralades, valls i congostos, també a les restes paleontològiques que s’han trobat en aquestes
contrades, als espais naturals protegits i al cel fosc del Pallars, aquesta darrera exposició, que per
cert és la que més ens ha agradat a nosaltres, fa referencia al fet de que com el Pallars és una
comarca amb una contaminació lumínica baixa , a la nit es converteix en un bon mirador per tal
d’observar els estels i el cel.
La segona planta està més dedicada a
la vessant social i ens presenta diversos
testimonis de la història d’aquestes
terres, com per exemple, les restes
prehistòriques, les restes romanes, les
torres i castells d’època medieval o les
centrals hidroelèctriques i les trinxeres
de la guerra Civil, aquestes dues
últimes ja en èpoques més recents.
Dins d’aquest espai de testimoni
històric hi ha una exposició molt
emotiva on la historia de la comarca
està “explicada” en grans panels
en” veu” de diferents personatges
imaginaris que ens expliquen les seves
vivències en diferents moments de la
historia i tots tenen en comú ser gent
del Pallars Jussà.
Per completar la visió històrica, veiem un audiovisual on gent de la comarca ens parla de la seva
vida, del dia a dia del Pallars i ens presenten la seva visió del futur d’aquest territori.
Hi ha també una exposició que ens mostra les histories populars de la comarca, aquelles que
s’explicaven al voltant del foc a les nits fredes de l’hivern en altres èpoques i que tenien com a
protagonistes essers fantàstics i estaven plenes d’experiències extraordinàries i que per via oral, i
de generació en generació, han arribat fins als nostres dies. Són histories i llegendes del Pallars, i
ja per acabar, visitem l’exposició” Perseguits i salvats” que ens recorda com el Pallars va ser també
una ruta d’evasió dels refugiats, en especial dels jueus que fugien de França durant la Segona
guerra mundial a través dels Pirineus.
Una mica més informats de tot el que ens ofereix aquest territori, i amb ganes de descobrir-lo,
ens dirigim cap a un altre espai museístic de la ciutat, molt diferent a aquest, però també molt
interessant : La Casa del Pare Manyanet.

Abans d’entrar al Casal Manyanet, i com que passem per
la porta, decidim entrar a la Basílica de Nostra Senyora
de Valldeflors. En el seu origen l’església estava situada
dins del terme de l’antic castell de Talarn. Aquesta
primera església era romànica però va ser totalment
reemplaçada per l’actual que és d’una sola nau amb
capelles laterals i que va ser construïda a la primera
meitat del segle XVII. A començament del segle XX se li
van fer diverses adaptacions i al 1923 el Papa Pius XII li
va concedir el títol de basílica.
El més característic de l’església és l’orgue d’estil barroc
i restaurat a començament del segle XX per l’enginyer
de la Canadenca, FS Pearson. Tant l’empresa com
l’enginyer esmentats, van ser molt importants per a la
regió, ja que van dur a terme grans obres hidràuliques
en el Noguera Pallaresa.

En una de les capelles hi ha també un
retaule dedicat a la Sagrada Família,
replica de l’original de Josep Llimona i
marc d’Antoni Gaudí i regalat a Tremp,
donada la vinculació de Gaudí amb un
trempolí il·lustre: El Pare Manyanet,
del qual parlarem més tard.
A tocar de l’església trobem el Casal Manyanet que serà la darrera de les visites de la tarda.

Josep Manyanet va néixer a Tremp al 1833 i va ser el fundador de dues congregacions: la dels
Fills de la Sagrada Família i la congregació de les Missioneres Filles de la família de Natzaret,
amb l’objectiu de promoure el culte a la Sagrada Família i fomentar l’educació cristiana de nens i
joves. Va ser també una de les persones que va promoure la construcció del Temple de la Sagrada
Família i al 2004 va ser canonitzar pel Papa Joan Pau II.
L’espai on ens trobem és la casa on va néixer el Pare Manyanet i té com a objectiu, donar a
conèixer la vida de Sant Josep Manyanet i d’altra banda, fer una reconstrucció de la vida a Tremp
en aquella època.

Al primer pis es pot visitar
l’antiga cuina familiar i el celler
on es conserven les eines que
s’utilitzaven a l’època. A continuació
fem un recorregut per les diferents
habitacions de la casa, veiem un
arbre genealògic de la família i un
petit recull de mobles i estris de
l’època.

A la segona planta, podem
veure l’habitació on va néixer
el Pare Manyanet i altres
estances de la casa on va
viure durant la seva infantesa
i fins que va sortir del poble
per anar a estudiar.

La tercera planta
evoca la vida de
Manyanet com a
sacerdot i fundador
de
les
dues
congregacions
abans esmentades.
L’última planta està
dedicada als treballs
artesans de fusteria
de Manyanet.

Quan acabem la visita al Casal, donem ja per acabades les visites del dia, però encara tenim
temps de caminar una mica pel casc vell o seure en alguna terrassa a prendre una cervesa,
aprofitant el bon temps o fer algunes compres en els diversos establiments comercials de
Tremp.

El diumenge al matí sortim amb
les autocaravanes cap a Salàs de
Pallars, un petit poble situat a 7 km.
al nord.
A Salàs visitem un museu ben
curiós i original. Allà es troba el
CIAC o el que és el mateix el Centre
d’Interpretació de l’Antic Comerç.
Aquest espai museístic està repartit
en 7 botigues del poble on estan
representats el que podrien ser 8
comerços antics. És un recorregut
per 7 espais: una barberia, un
bar, una farmàcia, un estanc, una
merceria, una botiga d’ultramarins i
un quiosc.
En aquests espais es mostra com era el comerç tradicional dels darrers 100 anys.
Ens agrada molt recórrer els establiments, acompanyats per una guia, perquè són botigues que
tots nosaltres encara recordem i se’ns acudeixen mil i una vivència i mil i una anècdota personal,
mentre escoltem les explicacions de la guia.
Comencem pel bar. Entre molts
detalls ens crida l’atenció la
llista de preus on veiem una
gasosa que costa 20 cèntims (de
pesseta), o la televisió que va ser
una gran revolució en el lleure
de les famílies, o la màquina de
música o el futbolí, que justament
va ser creat per un nen que va
resultar ferit durant la Guerra
Civil Espanyola i com que volia
seguir jugant a futbol, es va
inventar aquest joc que després
ha estat tan popular.

La botiga d’ultramarins és la primera
que l’historiador i col·leccionista Cisco
Farràs va crear fa ja 15 anys. Entre
moltes coses interessants que veiem en
aquesta botiga, cal destacar la balança
que era un element imprescindible, ja
que en aquells temps molts articles es
venien a granel, per exemple la pasta,
el cafè, el sucre...

Però el que és més curiós encara
és que els ciris també es compraven
a pes. Quan compraves un ciri te’l
pesaven i després d’anar a la processó,
el tornaven a pesar. A la botiga es
quedaven el ciri i tu només havies de
pagar la diferencia, és a dir el tros de
ciri que s’havia consumit. D’aquí ve la
frase feta “pagar el ciri trencat”.
Si parlem de cafè, cal destacar un
altre estri important com és el molinet
de cafè, ja que es comprava el cafè i
te´l molien a l’acte, per això aquestes
antigues botigues feien sempre un
agradable olor a cafè mòlt. A la paret
de la botiga hi ha també un rètol
publicitari de l’Anís del Mono amb una
pintura de Ramón Casas. Era força
habitual que els pintors es dediquessin
als rètols publicitaris.

Però el que és més curiós és el rètol de l’Anís Blanch,
que segurament era una marca més modesta i ho
tenia malament per competir amb altres marques més
importants, així que per cridar l’atenció van fer aquest text
publicitari:
Anís Blanch. El peor del mundo. El peor que se conoce.
Probadlo y os convencereis.

La farmàcia té dues parts, la part
d’apotecari amb els seus pots
de substancies medicinals i on
els farmacèutics preparaven les
seves formules magistrals i la part
on els medicaments es venien
envasats ( com avui en dia). Entre
els medicaments més curiosos es
troben l’Aigua del Carmen, que
solucionava pràcticament totes
les malalties, però que tenia una
altíssima graduació alcohòlica, o el
“aceite de ricino” que era el terror de
tots els nens d’aquella època. Veiem
també les famoses pastilles del
doctor Andreu, l’aigua de Carabaña,
el Termosan o l’ Optalidón, entre
altres.

Visitem també un
petit estanc ple de
capses de cigarretes,
puros
i
també
picadura de tabac
que era un producte
que es consumia
molt en aquells anys.
El que ens crida més
l’atenció és un cartell
publicitari
d’una
marca de cigarretes
que té com slogan
“Tabaco para ambos
sexos”. I és que en
aquella època el
fumar era més aviat
cosa d’homes i calia
animar a les dones a
consumir-ne també.

Al costat de l’estanc
es troba una replica
d’una antiga barberia.
A la porta estan els colors blanc, blau i vermell
que ja des d’època medieval simbolitzaven les
barberies. En altres èpoques a les barberies a més
de tallar els cabells, els bigotis i les barbes també
es treien queixals i es feien sagnies. Potser l’estri
més curiós que veiem és una màquina d’afaitar
que no és elèctrica sinó que funciona amb corda.

La merceria perfumeria és la
darrera botiga que visitem. A la
part de la perfumeria es veu com
molts dels productes en aquells
anys es venien a granel. Tots
recordem haver anat a comprar
colònia, massatge o escames
de sabó a granel. El que ens
crida més l’atenció és un altre
producte que també es venia
a granel i que servia per matar
els polls: el petroli. A la part
de la merceria, trobem d’una
banda la roba interior, i d’altra
els productes per cosir: betes,
fils, agulles...Cal recordar que
en aquesta època les dones
cosien molt, moltes es feien
la roba per elles i per la seva
família i també es sargia molt
perquè hi havia pocs recursos
i tot s’havia d’aprofitar, el que
ara diríem reciclar.

A l’hora de dinar, un nombrós grup van
a dinar al restaurant de l’Hotel Bertran
de Salas.
Després d’un petit descans, anem cap
a les bodegues Vila Corona. Quan
arribem al celler, que està situat en
el poble de Vilamitjana, a només 3
quilometres de Tremp, comença a
ploure.
El propietari ens rep a la porta del seu
celler, una nau que data del 1993 i
que està envoltada de 10 hectarees
de vinya pròpia que van ser plantades
al 1986 i que són de les varietats de
raïm blanc Riesling i Chardonnay i de
raïm negre, Ull de Llebre, Garnatxa
negra, Morastell, Merlot i Cabernet
Sauvignon.
L’Enric Vila Corona, que és el
propietari del celler, ens ensenya les
instal·lacions, alhora que ens explica
tot el procés d’elaboració dels seus
vins, vins que formen part de la DO
Costers del Segre.
Ens explica que a la verema es cullen
els raïms a ma per varietats i segons
el seu grau de maduració. Després,
els raïms són portats al celler, on
s’aixafen. Els blancs fermenten sense
la pell i els negres amb la pell, per
tal de que prenguin color. Un cop
acabada la fermentació, s’inicia el
procés de guarda i envelliment, fins al
seu envasat en ampolla.
Després de recórrer totes les modernes
instal·lacions del celler, fem una
degustació de dos dels seus productes,
un vi negre: Un Llabustes Merlot i un
vi blanc: un Llabustes, Chardonnay.
Després de la degustació, tots aquells
que ho desitgem, podem comprar
també algunes ampolles de vi.
La visita hauria d’haver-se completat
amb un recorregut per les vinyes,
però no ho hem fet quan hem arribat
perquè plovia una mica i quan sortim,
plou a bots i barrals, així que deixem el
recorregut per les vinyes per una altra
ocasió.

La idea inicial era anar a dormir al poble de Figuerola d’Orcau, concretament al camp de futbol del
poble. L’organització havia fet les gestions pertinents davant de l’Ajuntament i estava tot preparat
per poder passar allà la nit i fins i tot, fer un rom cremat i una cantada d’havaneres i de cançons de
muntanya. Degut, però, a la intensitat de la pluja i donat que el terreny de Figuerola no està asfaltat
(es tracta d’un camp de futbol) l’organització decideix canviar els plans i anar a dormir a l’àrea de
Tremp amb la qual cosa tots hi estem d’acord, ja que les autocaravanes, si el terreny està fangós,
podrien quedar-se encallades.
Quan arribem a Tremp, a aquella hora, l’àrea està molt plena d’autocaravanes però entre l’àrea i
els carrers propers podem aparcar tots sense problemes i quan ja estem instal·lats, mica en mica,
la pluja comença a minvar fins que al final deixa de ploure.
El matí del dilluns dia 1 de maig torna a lluir el sol. L’excursió del dia és anar fins als Estanys de
Basturs. Anem amb les autocaravanes fins a Figuerola d’Orcau, on fem el cant dels adéus perquè
alguns companys han de marxar ja cap a casa.

De Figuerola, pugem per una pista que
no està asfaltada però en bon estat, fins
als Estanys. És tracta de dos estanys
(El Gros i el Xic) d’origen càrstic. Tenen
forma gairebé circular i estan envoltats
de camps de conreu. S’alimenten
d’una font d’aigua subterrània que és
força constant durant tot l’any. L’estany
Gros té 75 metres de diàmetre i una
fondària de 15 metres i el Xic té 30
metres de diàmetre i una fondària de
10 metres.
La vegetació al voltant del llac Gros és
més abundant i són majoritàriament
canyissars i joncedes.
També hi ha algunes plantes aquàtiques i concretament en els panells d’informació que trobem en
aquest lloc, ens expliquen que hi ha algunes especies d’algues que són úniques a Catalunya. Al
voltant de l’estany hi ha pollancres.
Quant a la fauna, el mateix panell ens informa de la presencia de libèl·lules, granotes, aus i
ratpenats.

Caminem tranquil·lament pels voltants
dels dos estanys ja que s’ha condicionat
una zona per poder passejar i un
mirador per tal d’observar les aus i els
peixos que hi ha en aquest indret.
Abans de marxar, en Ramon ens
fa notar que la muntanya que hi ha
al darrere dels dos estanys és Sant
Corneli, on durant la Guerra Civil
Espanyola va haver una línia de front
i va ser l’escenari de nombrosos i
cruents combats. Justament, fa poques
setmanes la sèrie de reportatges de
TV3 “Trinxeres” va dedicar un capítol
a Sant Corneli i el front del Pallars i
aprofitem l’avinentesa per parlar una
mica sobre aquest tema.
Tot seguit, tornem a Figuerola d’Orcau i aprofitem per fer una passejada pels seus carrers d’origen
medieval. Figuerola està situada dalt d’un turonet i es pot dir que és una vila closa per les mateixes
cases que feien de muralla. Hi ha 5 portals d’entrada.
Al mig del poble hi ha una plaça porticada d’on surten
5 carrers. En aquests carrers hi ha més de 12 arcs, la
majoria també d’origen medieval. Sembla ser que a la part
superior del poble hi havia un castell, però no s’han trobat
restes. Dins del nucli clos hi ha l’església de Santa Maria.
Fora del nucli clos, visitem el santuari de la Mare de
Déu del Prat del segle XVII però que ha sigut restaurat
recentment. Vist de fora és una humil capella, però quan
entrem la nostra impressió canvia totalment.
Al davant del santuari, un cop creuada la carretera, hi ha
una font monumental també del segle XVII, de dimensions
sorprenentment grans per un poble com Figuerola, així
com el Passeig arbrat que hi al costat del santuari del Prat
i que té una llargària de gairebé 1 quilòmetre.
S’ha fet ja l’hora de dinar i tornem cap al camp de futbol,
on podem dinar i després descansar una mica abans de
tornar cap a casa.
Ha estat un llarg cap
de setmana però a
nosaltres se’ns ha
fet curt, perquè hem
descobert un munt de
llocs interessants d’una
comarca, que moltes
vegades havia estat
per a nosaltres un lloc
de pas, però que avui,
i gracies a aquesta
magnifica
excursió
que en Ramon Homs i
la Montserrat ens han
preparat, hem pogut
conèixer una mica
més.

Jordi i Conxita

