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SALUTACIO

5i hi ha alguna cosa que fagi molt aLractiva una excur-

sid 6u, sense cap mena de dubter la varietat. Aconseguir

paisatges diferents, perspectives en qub Ia sorpresa hi 6s

conetant, eastells, ermites, roques singularsr aQUella nri-

ca de risc En un pfts comprombs, valls profundarnent encai-
xonades, etc. 6s una de l"es coses que cerca 1'organitzadsr
,r.. .

d -itineraris excursionistes per cCImplaure els caminants.

I aquesta vegada estem convenguts que ho hem aconseguit

de ple; quasi bd de forma inesperada, perb ho hem aconse-

guit. Sant Honorat i e1 Corb fan un conjunt de muntanyes

localment etolt espectacularsp perb que posades en el seu

context queden una mica petites a} costat mateix de la ser

ra d'AubenF. No obstant, una vegada t'hi has endinqat, has

trepitJat les seve6 uessants i has pujat a 1es seves cotes

1rn6e altes te n'adones de la seva riquesar de Ia gran quan-

titat de bellesa que amaguen, de 1a seva grandioeitat.

Coneixerem una zana que ens oueda molt a prop de la car

retera camf d'Andof,rEl a la uora d'01iana, i qus permet

adanar-nos-en de eubr moItes vegadesr $ortint uns pocs

quilbmetres de 1a ruta habitual, a voltes aburrida, hi ha

veritables meravelles. Per quB no descobrir-1es? Farem e]

viatge mds divertit i interessant.

LLINDA DE L'ERMITA DE SANT HONORAT



GEOGRATIA FISlCA

El massis de Sant Honorat i e1 Corb estd situat a Ia fron
tera entre 1a depressi6 central i eI Prepirineu i forma part de
1'antiga linla de costa que durant Irera secundlria 1 especialment
e1 periode oligoc6 rebia e1s materials que aportaven els cabalosos
rius de1 naixent Pirlneu. A L'estar precisament a la linia de costa
sthi quedaren e1s trossos m6s grossos i posteriorment es formaren
a lrigual que a lt{ontserrat, Boumort, Pic-en-ce1, Montsant, etc. e1s
famosos conglomerats montserratins, 1a caracteristica m6s destaca-
da dels quals no 6s exactarnent 1a roca en si, sind la forma com

srerosiona formant un rel1eu molt caracteristic. Sant Honorat 6s
dels llocs on el rerleu 6s m6s montserrati, degut a qub I'eros15
ha deixat nombroses roques monolitlques, caients a p1om, roques fo-
radades, etc.

Aquests tipus de roca sempre proporci-onen paisatges mott
espectaculars isuggeridors, flo 5s estrany que de les anze sortides
*Coneguem Cata1unya", quatre, Montserrat, I{ontsant, pic-en-ce1 i
Sant Honorat corresponguin a aquest tipus drestructura.

E1 conjunt esti. dlvidit en dues grans zones, 1a del Corb
i la de Sant Honorat propiament dit, enllagades pel caracterj.s-
tic i sorprenent coll de I{u i separades per la val-l del Bolx o bar-
ranc de Rumbau, ferdstec i encaixonat, on van a parar la majoria de
barrancades que amb una pendent increible recullen 1'aigua dels
cims.
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Per Ia part
vant el propi Segre i
totalment 1a zona que

serra drAu beng per un

tiuda i la collada de

de ponent eI barranc de Peramola, per lle-
pel nord el barranc de les Caubes delimiten
enllaga amb una unitat drordre superior, 1a

Ilom que surt de1 eoll de Creus, sobreCor-
Miamorta.

CLTMA

El clima del massis eorrespon perfectament a
transici6, entre 1a depressi6 central i e1 prepirineu.
mediterrani perd amb notables lnfrudncies der clima de
n0obstant les nevades a I'hivern no hi s6n freqiients i
queda poc temps.

una zona de

Es netament
muntanya,
a m,5s hi

EI fendmen m6s remarcable s6n 1es boires hivernenques,
sobretot a les zones baixes que cubreixen tota la vall del Segre
fins arribar a 1es muntanyes.

U udNa ES UNA IMPORTAN} PAGE5IA AVUI
DES D'Aouf lpnnerx r HoMoGENI MASS|S ouE PRESENTA LA

uouEs HABTTADA TEMPoRALMENT.

SEVA ESTRUCTURA EN CONGLOMERAT
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GEOGRAFIA HUMANA I ECONOMICA

La zona ha estat, segurament poblada des de temps prehis
t6rics, com es demostra per Ia presBncia de pintures rupestres a
1a Roca dels Moros, sota del cingle que forma el roc de Rumbau i
que 6s 1 respectacular paret calcd.rla que es veu d.es de 1a carrete-
ra quan es va a Peramola. Perd si b6 durant dpoques anteriors 1a
poblaci6 hi era m6s o menys abundant, sobretot a les rodalies, a
lractualitat 6s totalment nula, excepte, podriem dir, lrHostal del
Boix que es dedica completament a restaurant 1 al turisme i que

els actuals propietaris ho s6n tamb6 de bona part del massis del
qual 1'explotaci5 agricola 6s quasi b6 nul.a.

En altres dpoques, fins hi tot eI pla de dalt de Sant Ho-
norat havia estat conreat.

Sorpr,dn perd, 1es restes drhabltacles troglodltes com 1a
casa de1 Corb, eu€ fou habitada sorprenentment fins ben entrat el
nostre segle.

A Itentorn del massis Peramola, Oliana i Col1 de Narg6,
han reunit tota la gent de 1es masies que encara es dediquen a
lragrlcultura fan cada dia e1 trajecte fins el carnp o b6 treballen
a la fAbrica drelectrodom6stics rrTaurusrr.

La millor zona agricola 6s sens dubte 1a plana de pera-
mola on Ia mecanLtzaci6 fa que 1a feina pugui ser rendible.

Tamb6 hi ha una important piscifactoria a prop d'Oliana
que es pot veure des de 1a carretera a Ia vora dreta del Segre.

Perannola amb Trag6 de Segre que ,5s eI terme municipal al
que pertany tot eI massis, ha tingut fins el 1857 una evoluci6 po-
sitlva de la poblac16, dels 369 habitants aI 17lB als 942 al 1857,
despr,5s ha perdut poblaci6 constant, a 1'any 19OO eren 7i-3, al
l95O eren 649 i al 1981 eren 45O.

Si b6 en lrr3ltima divisi6 administrativa tota Ia zona ha
passat a formar part de lrAlt Urgell, fins a forga m6s aigiies ava1l
del Segre, durant una Apoca sthavia considerat aquesta zona com la
dlvisdria entre 1'AIt Segre o ttUrgell actual i el Segre mitji. o

lractual Noguera, ja que geogr}flcament Irentrada a les muntanyes
,6s molt clara i precisa.
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VEGETACIO

El massis de Sant Honorat format b}.sicament de conglome-
rats, t5 una vegetaci5 tipica de Ilocs com Montserrat, Pic-en-ce1,
Sant Lloreng dels Munts, Busa, Montsant, i draltres.

A la part baixa de la solana poden distinguir lralzinar
amb marfull (Quercetum ilicis galloprovinciale), format per 1es

alzines, acompanyades draltres espdcies com s6n e1 marfult (ViOur-
num tinus), ltaladern (Rhamnus alaternus), lrarbog (Arbutus unedo).
Sota draquestes plantes acostumen a viure-hi algunes falgueres, Ia
viola boscana (Viota alba) i sovint lrheura (Hedera helix) que en-
tapissa e1 terra.

En aquest zona que caminarem abunda molt el boi-x (Buxus

sempervirens) que segons els 1locs arriba a ser una espdcie arbus-
tiva. Sovint es troba acompayada per corner (Amelanchier ovalis),
Irherba fetgera (Anemone hepatica), i diverses plantes mediterri.-
nles.

Corner Boix
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Per6 e1 que m6s ens ha cridat Itatenci6 d'aquest rnassis,
6s 1a vegetaci6 dels cingles, sobretot a la Canal dels Tres ponts,
on vaJn poguer observar 1rassociaci6 de corona de rei amb 1rorella
dt6s (saxifrago-Ramondetum myconil), comunitat que arrela sempre
a les fissures de les roques vertlcals. La conona de rei (Saxifra-
ga longifolia), t6 unes rosetes basals de fulles estretes ribeta-
jades de blanc, apllcades contra ra roca com una gran borra capgi-
rada, fins que al cap druns quants metres de cr6ixer emet una so-
prenent tija florida, de mig metre i m6s, carregada de frors blan-
ques. Lrorella dr6s (Ramonda myconii) disposa de fu11es blanes, p€-
rd aspres, tamb6 aplicades i molt peludes -d.ron li ve er nom popu-
lar' - drunes magnffiques flors liloses llargament pedunculades.

Corona de rei

OrelIa d'6s



FAUNA

Els habitants m6s tiplcs draquest massis s6n: el porc
senglar molt abundant, prlncipalment aquest any que ens han afir-
mat que la cacera ha estat molt notable. Un dels llocs on es po-
den atrapar 5s a coll de Mu ja que sramaguen en Ia balma anome-
nada La Catedral situada a sota del coll esmentat i altA poden
romandre-hi- diversos dies amagats.

EI corb 6s un altre animal caracteristic de \a zorta,
donant nom a 1a roca del Corb que es perllonga vers el S i el
SE. En 1'dpoca que nosaltres efectuarem la caminada (mes de maig),
si tenim sort, podrem veure e1s joves corbs sortintdels nius si--
tuats a les parets rocoses. Els seus pares no els abandonaran
fins que no hagin aprds a cagar i siguin prou espavitats per a
emprendre vida prdpia.

Una altra de 1es bestioles observades durant el reconei-
xement de 1a zona fou lrescure6 que 6s una serp que sol amldar
uns 6O cm. E1 cap 6s triangular i la cua 5s afusada i curta. Tota
ella 6s de color mam6 gris6s amb una ziga-zaga m6s fosca al 1larg
de1 dors. Perd no 6s pas la coloraci-6 e1 mi1lor cari.cter per a i-
dentifiear els escufQons.Nosaltres per poc en trepitjArem un
baixant des de Castell-llebre flns a lrHostal de1 Boix.
La gent de Peramola ens han expticat que s6n especialment abun-
dants pels voltans de lrermita de Sant Salvador del Corb. La mos-
segada drescurg6 es conelx fi.cilment perqu6 deixa dos puntets san-
guinosos que tenen una separaci6 de 4 a 7 mm. No 6s mortal, perd
cal assistdncia mddica.

Tamb6 en 1es nostres exploracions pogu6rem observar a
prop de Cortiuda algunes puputs que ens acompanyaren durant una
estona en Ia visita draquest indret tan solitari i me-rave116s a

Ia vegada.

Escurq6
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PE RAMOLA
De gules uno
molc d'orgent

EI terme municipal de Peramola ds situat a.La part meridional de

la comarca, estBe a Ia dreta de1 Segre i, per ponent, aI lfmit amb

1a Noguera (Ia Baronia de fiialb). De 55r85 knz d'extensid, per lle-
uant eI terme te,rmsr*3* amb e.L' d'01iana, i constitueix 1a fbrtil ri
bera de Peramola. PeI nord 6s ben delimitat per 1a serra d'Aubeng.

La part central detr municipi 6s accidentada pel que en podriem dir
massf s de Sant.. Hsnarat (ra0r m) i ]a roca del Corb (9BB m); dues

subunitats ben diferenciades pel caracterfstic colt de Flu, eonti"-

nuada al Sl,J per Ia muntanya de Sant lYlarc (1090 m).

Actualment el 11it del Segrer eue seguia acongostat des de Col1

de Nargd i formava a tramuntana entre Peramola i 0tlana el congast

o forat dels Espluvins, ha estat negat pBl pantl d'01iana. El pantL

de Rialbr la construceid del qual ds imminent, gaireb6 arribarb a

tocar Ia resclosa del d'Oliana i negarh 1a part mds propera al 5e-
0gre de la ribera, Excepte un petit sector a ponent, on neix el tor-

rent de Cartiuda, que desguassa af Ria1b, tot eI terme 6s de la con

ca del Segrer aI qual desigiien el barranc de les Eaubesr eI torrent
de Rumbaur el barranc de Nerola, eI de Peramola i el Torrent 5a1at,

tots els quals es formen tambd ains eI municipi. L'anomenada colla-
da de Piiamort,a ve a ser, en realitat, I'ample esquenall que uneix

eI massfs de Sant Honorat amb els primers contraforts de Ia serra

d'Aubene. I diverses fonts:1a del Capellhr la del fidm(o Comb)r Ia

de la Baella, Ia Font Uiva, 1a de Santa Llticia, del fviarianet, fa
del Rucr la def Cristr la de Ies Serquetesr la del Caner(o Can6),

la de Ia Uila i Ia de Balasc.

Dins eI terme hi ha eIs llocs i antics tlocs de Nuncarga, fragd

de 5egre, f,ertiuda i Castell-llebre; i les ermites de Sant Honorat

i Sant Salvador del Corb.

Actualment 1'"gricultura 6s encara 1'activitat predominant, que

es compagina, perb, amb 1a industrial. Hi ha una petita factoria
sucursal de Ia Taurus d'0Iiana. Hi treballen nom6s una vintena de...f...
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personesr perb practicament tot eI poble hi col.labcra d"una mane-

ra o altra(feina a casa). La ramaderia lletera ha incrementat 1a

serta produecio, que 6s enviada a la Seu d'Urge1l. Fa temps que s'h
han instal.lat granges de poxcs i encara resten alguns ramats. En

altre temps s'havien explotat unes mines de bauxita que hi ha a la
serra de Sant fvlarc. Oarrerament a Ia Casa Noua de1 Font, vora el
5egrel s'ha establert una impariant piscifactoria.

El" 1854r uf, cens parroquial ddna una xifra de 1tt06 habitants.
En endavant, perb, la poblacid anirL disminuint progressivament i,
per ara, irreversible, E"l 1900 hi havia 713 h, 656 el 1940, 5?3 el
19601 48? e1 19?5 i 450 el 1981. De tota manera s'obsaxva algun mo

virnent constructiu.
El topbnim de Peramola amb tota evidbncia e$ refereix a 1'alta

mala de padra que es dreEa rere }a pobtaciS, la mola de Sant Hono-

rat, de cenglomerats.

EI 1025 Fetram [Yiolam i els $euB terrnes eren honors d "Arnau liiir
de Tost. PeI testament d "aquest personatge, deI 1fi?1 r eI castell d

Perarnola passb al seu ndt Guerau de Cabrerar eue fou vescomte d'
hger. AI segle XII sdn documentats els Peramola, un membre dels
quals fou menjo a Sant Cugat del Vallbs. Un altre, a la primeria

.r./...
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del $egle XIII, fa de testimoni en les donacions que els comtes d

Urgell f eren a I'Esg16sia de Solsona. Aquest mateix pBrsonatger eI

1?.121 aseistf a la batalla de Las Navas de Tolosa i Jaume de Pera-

mola fou, sembla, un dels acompanyants de Pere el Gran al desafia-
ment de Sordeus. El castell de Perarnola fou centre de Ia baranla d

Peramola, Jurisdiccid ssnyorial que somprenLa tamb6 els 1lscs de

Iragd, Cortiuda, Castell-11ebre i Nuncarqa, d" a dir que ccincidia
bbsieament amb el terme deI rnunicipi actual.

La vila de Feramsla (S00 m) 6s eltuada a l'esquerra del barranc

de Feramola, que $epara les serres de Sant Honorat i de Sant Flarc,

al peu d'aquestes, Hi trabem el Carrer IYlajor, eI Carrer Nour eI de

l'Esgldeiar e} de1 RavaLr el Carrerd i el carrel de la Poca Farina

on hi ha Ia capella de Sani Joan. L'esgldsia parroquial 6s dedica-

da a Sant tliqueJ., igualment com I 'antiga parrbquia de Sant Piiquel,

avui capella del,fossar, uora 1a vila -romhnical amb Iesenes i ar-
cuacions, molt restaurada-, De l'ant,ic caetell de Peramola es con-

serven reetes sota el Casina ir sobretot, a Ca1 Racd, ca$a aIs bai

xos de 1a qual un bel1 conjunt de voltes de cand soetenen l"edifi-
cacid. Un arc de ferradura cornunica amb el jardi. L'antiga casa de

corntil Cal Ribd, t6 interbs arquitectbnic; porticada en Ia part que

ddna a la plaqar td una llinda del segle XUII i aI sotabalcd les

bigues acaben aF Eap$ da persana Esculpits. La portalada de 1a ca-

aa rectoral, a f inici del f,arrer Hajor, 6s forqa monumantal. Els

darrers anilsr la vila moderna s'ha estbs vers la font del Carrer i

als costate de Ia earretera.
AI terrne s'han trobat diverses mostres d'induistria lftica de}

paleofftic, sepulcres de fossa al serrat del Balascr url tal1er de

destrals neolf tiques a Cal Cerral r a1 Boix, i a Ia roca dels lvioros

pintures rupestree. Bseuemhtiques. Hofit pot asmBntar, a mdsl e1 dol-

men de f,o11 de Bertran i el meghtit del CoIl de Creus a Cortiuda.

f:er causa del previst pant& de Rialb algun d'aguests jaciments Bs

pst veure afectatl com tambd diuerses de les esgldsies del terme,

que restaran incomunicades o excessivament properes a 1'embassa-

ment.
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COLL DE NARGO-

L'antioar r;sg16sja parroqui:rj. .lt) ..raflL Clinnerrt ds Coll de lrJarqci

-rr enc-ionada l'any 839 corn a perl-artyent. a l;r dibcesi urge)-lesei-,

rorn.lnica, 6s situarda al comenqament tl c I.a carrstera cl 'Isona, j,a

qaireb6 abi.rstiirla per ,1es novo:l cersasj de l;r r;oblaciri, envoltacla pc.L

c-Lo.s rjel comiJr-rtiri. L'esol6si:r, i'r Ll e t'out estutiiada i restaurarl a DCr

Josep Puiq i Cadal"alch, e1 Ll46 fou rlec-laratiarrmonumenlo nacj,onalrr

D'una sola nau, coberta amb vol ta cl el cand , I' absis 15s ornamen-

tai; exteriormont ambr bandes i arcuacions. L'esgldsia 6s arJosr:rAda a

una t,orre campanar pre-rominica, rle pLanta roctangular (:eOxaS0 ctTr

i Forma atalussacja. En ef ecte, ]a torre s'estreny per a forrr r r'tI

tronc de pirhmicle, a sacsejarles, 1'evidbncia de 1es quals depbn de

mur que s'estuclii. 0n es veuen n,6s clar 6s a1 mur de llevant. Aixf

podem distingir tres cossos, eI primer, on hi ha 1a portal el sego

sense ober.Lures; i el tercer, anrb eI primer renqle de finestres.

t1 prisma de I'tilt,im pis 6s m6s tarrli. ,11 clarrer pis rle-l cos pira-

micJaI hi ha a cada cara f'j.neslrals cle {'erraclura que sembfen n,6s a-

viat pCIrtal-s elevats. cal- ;ii.i:;:',:;:'ttL:ttttLUttuutvuteu'At'utqcttl'

dria esbrinar si tots quatre

sdn d'oriqen o b6 si algun

f ou obert en 1a restauraci ri

de 1a torre; fruit d'aquesta

6s eI darrer Pisr amb fines-
tres, triforades sota arcua-

cions.
L'esgl6sia td adossada a

miqdia 1a planta d'una es-

treta nau acalrada a Ilevant
en semicercle; nom6s se'rl

conservBn les primeres l"i-
Iades. fli6s curta que 1a nau

romlnica, 6s Possible ql.le

hagu6u pertangut a una es-

gf6sia un xic anterior.



LA SEU D'URGELL

D'alzur, lo Verge Moria
d'orgenl, nimbada d'or,
ussegwlo o un tron d'or

antb l'i4fant Jesis d'argenl
ogaftit al seu coll i nimbot

d'or, i porlont un rom
floronal de tres flors de lis

d'or o lo md dreto i un
hd<'ul episcopol tanrbti tl'or a

la sinblra (enrprol el 1493).

[1s oriqens de la Seu d'Urgell eIs trobem en la primitiva 0rge]IiJ
esmentada per Plini i Estrabd. Era situada en 6l camt de f,u1ia Lybi-
ca (lfiuia) a Ilerda, darnunt eI turd de Castellciutat, baluard estra
tBgic que domina el pas obtigat del camf per la vall de1 riu. Sembla

que f indret on s'assenti l,a ciutat romana havia estat ocupat ante-

riorment pel poblat prehistbric d'Arse-durEUi. La ciutat romana hau-

ria estat, segons Ptolomeur caPital dels ilergets, o dels ceretans

$egons aquells autors citats, PIini i Estrabd.

A 1'antic terme municlpal de la Seu d'Urgell, de 10r15 kmZ, el

19?I ]i fou annexat el proper de Castellciutat, rad per 1a qual 1-ex

tensid de1 municipi actual 6s ara de 14r89 km2. El terme tradicional
s'est6n aI centre de la plana o ribera de la Seu, formada pel Segre

a la seua conflubncia amb Ia Ualira, d'uns ? km de longitud.
EIs primers fogatjamentsr Fosteriors a 1a Pesta Negra, donen una

xifra cle 2gA focs, Disminuiren mds encara a 1a segona meitat del sa-

Ble XUr per causa de Ia guerra contra Joan II i de 1es seves deriva-

cions (199 focs a la fi de segle). La poblacid no es va refer fine a

la fi del segle XVI (4C0 focs el 1595) i sembla que en gran part fou

a causa de 1a immigracid de gastrons i occitans. tl L787 hi havia 596

focs. fl cens de 183CI ddna una xifra i:aixa (tltS h), perb els se-

qfients arriben a doblar-lal 2899h el L842, 29}gh el IB54 i 2966h eI

1860; mentre que el primer cens realitzat en temps d'Isaba1 II, eI

1857r pst. semblar exagerat (SfZOn), e1 parroquial de 1854 sembla

for€a precfs. La poblacid de 1a Seu hi csnsta repartida en dues par-

rbquies: la de Sant 0t, amb 42A cases i 2666hr i la de Sant Piique},

amb 52 cases i 3t1h ("n tot,al, dones, 29Bgh). AI tombant de segle i

primers anys de 1'actual 1a poblacid s'estabilitza sobre un xic m6s

de 3000 habitants.
El 19811 a 1'antic terme de Ia Seu d'Urgellr sense comptar-hi Ca

tellciutat, hi vivien 9369h. Les causes d'aquest aument tan gran

dels habitants $'han de eercar en la prosperitat industrial de 1a



a a al a.a a

poblacid sobretot; tamb6

en el millorament de I'
agricultura i 1'atraccid
que rea.Litza 1a ciutat
vers e1s pobles de Ia ro-
dalia, ir aixf mateix,

La proximltat d'Andorra,

on dihriament es despla-
cBn a treballar m6s de

600h de la Seu d'Urge11.

EI nua.li antic de Ia
ciutat s'est6n entre el
carrer de Sant 0t i el
eamf de sota Palau', a-
quest sota efi palau del

bilsbe i proper al Segre.

Sembla que antigament 1a

ciutat tenia Bn els rius
propers (e1 SegrB I eI torrent que entrava peI carrer de Captlevita)
una def ensa natural l aab abans de 1a construcoi6 da -Les muralIes.

El nucli antic de la ciutat actualment r5s delimitat a trarnuntana
per una aglomeracid urbana de cases i carrerons, centrat pel notable
edif ici de Ia catecJral cl 'Urge11 i el seu con junt romlnic. Fou a par-
tir cl'aquest centre que es fonmi 1a poblacid primBra, que comengi d'
emmurallar-sB a partir deI 1200, tot aprofitant per a I'a defensa les
sblides construccions ec'Lesiistiques. Per oposicid a altres nuc.l-is o

ravals quB sorgiren, propers, a 1a baixa edat mitjana, 1a uira vella
prengu6 eI nom de SoIdevila. A capdevila, i entorn de 1'esgltisia de

Sant NicoIaul del s.XIIi, sorqf 1a vila nova o pobla cle Capdevila.

L'esgt6sia aquestal que no ens ha pervingut, sembla que era situacJa

0n hi ha ara CaI IrilIa.
Practicarnent Fj.ns a 1a primer'ia del segle XX 1a pob.lacirj de 1a

5eu cl 'LJrgel1 resti circumscrita aI rr-.cinte murallat, merJieval. Af es

hores, enderrocades Ies muraIles, comencen a sorqir ravals f'ora filu-

ra11;r, al l1arg dels carnins cle sortida.
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L'edif ici mds ndtori i monurnenta.t de1 nucli antic de 1a Seu,

entorn del qual s'ordena aquesta part de la ciutat, 6" 1a catedrai
d'urgelJ., dedicada a Santa Plaria. Bastida al mateix lroe que res
dues anteriors que sdn documentades, 1a catedral 6s, una ffortalesa
irnpanent; que moltee vegades ha estat el darrer lloc de reeistbnci

De la primera catedral, Ia qual fou consagrada pel bisbe Sisebu

d'Urgell el 839 (aixb si &cceptessim com a bo aquest daeumentl al-
tres, perB, del mateix periocle, documenten I'existbncia d'una Bs-

916sia catedral), nom6s es conserva I'acta de dotacidl perB cap rB

ta construativa. De la $egonar Ia que fou edificada pel bisbe Erm

gol(1010-35) i consagrada pel seu successor, Eribau, al cap de cin
an)4s de la mor.t d'aquell, se'n desconeix I'estructura i nom6s se'n
qon$erva 1'ara de marbre blanc de 1'altar1 devia ser semblant a le
esgl6sies contemporhnies de fiipal1 o de Cardona.

La catedral actual fsu iniciada pel bisbe Ut (ffO-ze): rebd un

impuls decisiu elr 11?5r Bh encarregar-se de 1a seva eontinuacid el
mestre flaman Llombard per eontracte estipulat amb el capftol. Llom

bard, com indica el seu nom i la seua obra tan relacionada amb l'e
gldsia de Sant Flichele de Favia, sembia que era d'arigen italih.

Els afegits pusteriors: I'elevacid dels campanarsr 1a capella

del Santfssim amb una interessant portalada barroca, 1a sagristia
del Ui, desf iguraven 1'estructura romEn5.ca; com tarnbd 1a nova oxna

mentacid neoclhseica de f interior amb guix, del sagle XUIIl r que

fou Ilevada en La restauracid. Aquesta fou realitzada en dues eta-
pes: 1a primera, duta a terme per 1'arquitecte i historiador de L'

art Josep Puig i Cadafalch eI 19[8, ratorn] 1'lnterior al seu aspe

te ariginari, i la segona, realitzada entre e1 1955 i el 1974, ha

posat al descobert el bel1 portal septentrienal i ha completat Ia

restauracid, Ara as pst apreciar perfectament 1a magnfftea catedra

rornhnica, dnica a f,atalunya per Ia seua unitat de construccid en

estil pur italianitzant.
ds una bas{lica de tres naus i transseFte -mslt llarg (amb cripul

Sobre Bt creuer) , en el qual s'obten cinc absis a l}evant, perb no

m6s el central sobresurt exteriorment ( 6u dotat d'una elegant gal

rl.a superior i td un absidiel buidat intariorment), rnentre que eJs

laterals g'inscriuen en e} gruix deL fiurr Les voltes sdn de cand,
.../.r.
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l-'e\lk,n, de llcvant
de lo catulrol
d'Urgell, unrb el .sttt
mugnific absi-r crntrul
(orttul orrtl) unat

elcNonl xokrio u lu
parl illlu) i ,rtoslrunl
lol el ttt'splt'Nunten I
ile l'unpli t'ruu'r

.../...
relorQada 1a de 1a nau central i d'aresta Ies lateraIs. EIs pilars
sdn de secci6 cruciforme amb columnetes aIs angles. Hi ha cinc por-

taIs, tres a la fagana principal de ponent i eIs altres a tramunta-

na i a migdia; aquBsts sdn els m6s decoratsr possiblement del segle

XIII,. Dues torrea octogonals emmarquen Bl flrontispici, ornamentat a

1a part superior pBr arcuacions i sanefes i, sobre-BI portal princi
pa1 r dos lleons molt det,eriorats. Dues torres majors, rectangulars,

s'alcen a banda i banda deI transsepta.

tI claustre, situat a migclia de la catedral, t6 planta rectangu-

lar... Tres cl e l-es seves ales conservan La galeria romlnica, mentre

qrrB 1a de -l-levant fou substituida e1 1603 per uns arcs i pilastres

sense decoraciri. IIs capitel ls deI clausLra most,ren una clara inf Iu

bncia rosse-1l-onesa. Isculpit,s r]n dur Uranit, ostenLen tertrtes ornil-

l5

mentals o firlLlraLius.

P resi rleix ] 'esql dsi a la imatge ronrinicr_Ilj_lu_l'1"!u de D6u, paL,ro
.../ ...



t6...f...
na de la ciutat, talIa poli
cromada deI sBg.l_B XIII (res

taurada eI L922). (s situad
dins 1'absidiol de 1'aLtar
major, Be que actualment ho

tendeix a anomenar-Ia 1a flla

re de D6u d'UrgsLl, el nom

popular 6s el de la ltare de

D6u d'Andorra, perqub segon

1a tradicid hi havia estat
amagada durant 1a invasid
sarraina. La catedral, d'al

{<+l+=:.-==:+
O 5 lOm

tra banda, mostra nus els p

raments i 1a seva bella ar-
quitectura, desproveida de

decoraci6, ja qus l,'ornamen

tecid pictbrica antiga 6s

esc assa, el s altres fo ren

destruits diverses veqades

i altres elements (cadirat
gbtic del cor, retauLe d'ar
gent daurat(1350) i retaule

de talla policromada( f63I ) , han desaparegut. Les pintures que decora

ven I'absis deI costat de 1'EpfstoIa proper a La torre de1 transsep-

te, i que ontre d'altres reprBsBntacions mostren 1a de la Santa Cena

( segla X I I I ) , es conserven a1 lluseu Ipiscopal de Uic.

Annex a Ia cat,etJral hi ha e1 f'luseu Diocesi d'Urgel1, instal,Iat a

Ia capella de la Pietat del Claustre, deI segle XVI. fn L'actualitat
aplega un conjunt cJe 386 pcces, compendi cl'art religicis i 1-ropular

clels segles X-XUII1. IIs fons provenen deI tresor de Ia catedral, de

l'Arxiu Capitular(chdex i butllers) i de diverses esgl6sies de 1a dj.b

cesi. De Ies peces exposarJ es es riestaca en pintura mural. I '4cJ oraciti

cJeIs Rej-sr pintures rominiques rJe Ualbncia d'Aneu. Dq pintura sobre

taular e1 retaL:1e qbtic cl';'lbell;r cle 1a Conca, obra de Pere Serra. D'
esctrltrrra Lrn ltcdra, el retau.le rlbtic de iant Bartomeu cje fui;elts; er-l

I

|.
H
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H
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fustar 6s una peea bellfssima 1 'escuit,ura renaixentista de 1a Uormi

ci-d de 1a Uerge, talla de Jeroni Sanxo deI I549; Lamb6 excel.leix
dins e1 seu estil la talIa ronrinica de la i'iare de D6u de GinesLarr

El sarcbfag, en argent, de 5ant Ermengol 6s una obra exce].Ient d'

orfebreria, obra de Pere Llopard(1?55). Dels llibres i manuscrits

exposats es destaca e1 Beatus de Ia 5eu d'Urge11, manuscrit miniat

d'importaci6 mossirab, de 1a f i clel segla X r que cont15 els comen ta

ris de l'Apocalipsi deI Beat cle Li6bsrl?ro

Pron de 1a catedral d'UrgeII s'aixeca e1 Palau Ipiscopal, antic

en els seus orfgens, reflormat a Ia primeria delsegle XU i refel" a

1a segona meitat del XIX per clecisid de1 bisbe Caixal i Casar'ias. 11

estat restaurat i ampliat entre el 19?3 i eI l9?5.

Adossada al claustre de 1a caLedral hi ha 1'esql6sia de Sant lii

quel, rombnica, ara ben restauracja. Cs l'tjnic eclifici conservat de

conjunt monumental que erigf e1 bisbe ljant, Ermenqol abans del 1035.

La capeIIaT amb porta aI clausl-re, t6 planta de creu llatinai una

nau arnb transsepte; aquest 6s capqat a Ilevant per tres absis semi

circulars, rnajor eI central, ornamentats exteriorment, amL.r l-esenes

i arcuacions. Antiq6ment era rledicada a;ant Frere, i va rebrc -l-ai

seqona advocacid, d" Sant ['iqueI, quan 1a capella d'aquesL noT qus
.,./..,
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era situada vora eI portal de

Cerdanya va ser donada als domi

nicans. Els dos sants presidei-
xen el seu retaule gbticr Bvui

conservat aI fllusau d'Art de C a-

talunya. TambS 5s en aquest mu-

seu Ia dacoraci6 mural romhnica

(pintura) del seu absis central
centrada per la figura del Pan-

tocrltor amb eIs simbols dels

evangelistes i, sota, I os, figu-
res de diversos sants.

L'arquitectura civi1. de 1a
J,tJ;11:.[
ail.i..;:"J:iSeu d'UrgeII, sense ser tant es t"I; ,frffi

pectacular com 1a rellgiosa, t6 "=$$-'-:':: 
-:;;'::-*-- l**H;

un notable valor. EI nucli m6s

important 6s a 1a vila ve1Ia, f,*a,',:'l,o1r'ii":"1'r"r',fl:lhiX'1",'3i",:"tr3,i?t lXH|S;d'Andreu Vidal, de I'irlbum descriptiu, hislbric i art{stic rSer

d'Ureell i Andorrar. Barcelona 1930. Text en catale, castelli
prinCipalment aI Carref dels - francgs i an'Its'
P r Jl lu rh, q!r,Ie' I !

Canonges(abans de Santa lilaria) r QUe 6s e1 m6s antic, i tambd e1 car

rer lvlajor. Casa per casa potser no tenen un valor extraordinari,
perb en conjunt forma una obra compacta i harmbnica. El Carrer dels

Canonges 6s gaireb6 porticat tot eIl en les dues bandes. Hi ha arcs

de mig punt, perb eIs m6s caracterist,ics sdn eLs apuntats. Aquest

carrer ha estat sotmLs eIs darrers anys a un procSs de restauracid

de faganes i cle rehabilitacid d'ediFicis; a m6s que s'ha posat a

pedra vista en alguns trams i s'han elimirrat els colors blaus i
Ilampants. E1 resultat assolit ha estat ben diqne.

Entre el- carrer del-s Canorc-rs i e1 PaLau Episcopal hi ha el--EEti

rle Paf au. A 1'extrem sud clel mateix i a1 costat del palau hi ha eI

jr-rtjat, const.ruccjd neoclissica sense gaire rrspiracions, perb amb

tres escuts cle peclra po-l j cromacla ornament.ant 1a f aqana, el mds gra

dels quals corrBspon er .lr:s armes de Carles III. A 1a part deI nord

cl'aquesta pIaQa s'estir edificant una lIar clels Avis. fs aquest 1'e

rijfici nr6s contest.at i polbm-i-c rJe Ia ciut;rt.. D'obra vis;ta i amb prr.

rlomini cle I'horitzontal i.t.rt, o,-,rb poc 3Ll21rlp{. als edi{'icis rom}nic

rrr,Je e.l- ci rcLtnt tlr,.ln.
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E1 carrer fiajor 6s potser encara de m6s valor arquitectbnlc que

eI dels Canongesr de regust classicista de gran interbs pel mnment

en qub es realitra, bhsicament a1 segle XU. Tota 1a banda de ponent

i del nord 6s porticada -per aixb s'ha convertit actualment en el
carrer mds tromercial per excel,Ibncia-. 5e'n destaquen diversos e-
dificis:1a Casa de 1a Ciutat, emplagada aI portal de Cerdany,a, en-

tre les esgl6sies de Sant Domingo i Ia catedral. Aqu{ hi hagu6 1'
esgl6sia rominica de Santa Eulilia, de 1a qual resten vestigls a 1a

part baixa dels murs actuals.
De l'arquitectura mds recent destaca 1'Escorxador, d'esti1 moder

nistar eue malauradament ha de desaparbixer.

A ]a fi de L977 es creh Ia Societat Cultural Urgellitanar amb L'
objectiu de donar a conbixer 1a histbria i 1'art de les comarques

deI bisbat d'Urge11. La societat edita des del 1978 l'anuari rtUr-

gelliatt, on es publiquen treballs d'histbria, transcripeid de docu-

ments, e1 catbleg del lviuseu Diocesh, bibliografiesr etc.
Una de les lnstitucions culturals que ha gaudit d'una vida mds

11arga modernament ha estat el Cine-clubr eue es fundl el L967 amb

eI nom de Cinefbrum La Seu, i prengud el nom actual eI L9?2. Dels

anys seixanta 6s tamb6 1a implantacid d'bmnium Culturalr eue td
gran arrelada a 1a ciutatl la seva principal activitat 6s 1a de fer
classes de catalb per a adults. Tamb6, actualment, eI resiclatge
del professorat a travds de 1a Chtedra triossbn Pere Ftujol.

ALT URGELL

municipis

Alis
Anserall
Arsdguel
Bassella
Cab6
Cavat
Coll de Narg6
Estamariu
Flgols d'Organyd
Lavansa
Montferrer de Segro
Noves de Segre'
Oliana
Organyd
Peramola
el Pla de Sant Tirs
la Seu d'Urgell
Tuix6n

Alt Urgell'

km'

57,06
170,93

10,52
70,80
79,51
28,09

153,72
21,39

102,24
106,39
177,46
103,60
31,92
1 1,54
55,58

104,89
14,89
68,43

1 368,5

1. Sense els 13,96 km' del Ouer Foradat
2. Senso Casrdlds {Pallarc Sobirds)
3. Sonseel Ouer Foradatiel Pon'l de Bar(Baridi) isense Caste-

llds (Pallars Sobird)



GOrGS EN LLOANqA
DE

. NOSTRA SENYORA DE CASTELL-LLEBRE
PATRONA DE LA BARONIA DE PERAMOLA

BISBAT D'URGELL

Puix entre pcnyc3, Maria,
volcu Csscr veneradr:
Siau no{Irc crnpctr i guia,
dc Cattcll-ll cb rc inoo ca d a,

El 8116 dc Pcramola
vo5tra imatge Ye trobrr,
qurn del riu Segre e la vora
cs divertia cn cagar;
una llcbre vr arxecar
quc cn V6r quedi rcfugiade.
Siall-...

Dc tro sortosa vcntura
cl Senyor qucdi sdmirat,
i ul vcncra, Vergc purr,
a voftres plantcs poftrat;
i a Peramola aviat
porta joia tan prerda.
Siau...

Molt poc temps voftra imatgc
dc h vila fou trcsor;
nomis cn fdreu cStatgc

un dia de dolg enyor.
Tornrr volgui voftre amor
al lloc on f6reu trobade.
Siau...

fer-vos rqui una capella
tot el poblc vl vot:rr,
i els devots troben en elh
l'.ruxili mds singular.
Volgueu, Mare, demoftrer
quc sou de rots advocaJa.
Sia u...

El Rbdol, quc ens fa memdria
d'un prodigi continuar,
del Segrc - cosa notdria -

inta&a semprc ha qu"dat.
Per V6s mai no ha trionrfat
lr prsliS mJs desbocada.
Siau...

Tres llums, oh divina Aurora,
alguns dissrbtcs d' Advcnt
ide setembrc, a ccrta hora
r'hrrr vift puj:rr clarrnrenr.
Sigui amb vofira llum erdcnt
la nos^tra inimr inflamada.
Siau...

Tots cls anyr, cn proccrsd,
pugeo molter poblacions:
Aguilar, Corriuada i Ponts,
com Olirna i Tragd;
Peramola amb devocid
entrc-totes s'he csmerada.
Siau...

La salut en malaltia,
aigur en l'efterilitat,
per Vds, oh Vcrg,c Marir,
promptamcnt Ddu ens ha dat.
El Gl per vo$tra pietar
cns lliuri dc pcdregadr.
Siau...

Tants mi racle.r, Reina, obrcu,
quc excedeixen tot guerisme,
dc les forccs de l'.bism"
idcl mal enr dcslliureu.
Tot cnemic atcrreu,
com torre fortificada.
S iau...

Sou d'aque$ta Baronia,
la defensa i balurrd;
tot el vcinat conGa
cn aqueSt potent rcsguard,
i tcnim en voftre esguard
la millor vlda afermada.
Siarr...

Puix cntre pcnye-s, Maria,
volcu isser vcnerada:
Siau no{lrc cilpar i guia,
,lc Ca{lcll-llcb r c i n to ca d a.
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Les munta.ycs clcl corrorn dc castcll-llebre, al costat esquc..e
del riu segre, a lcs tcrrcs dcl prc-Pirineu, devien 6sscr pobl:rcles ja en
les tpoqucs prehistdriques, a jutjar pcr les pint.urcs rupestres desco-
bertes al roc dc Rumbau. Aqucstes pintures paresen res primeres
inquietuds religioses dels m6s llunyants avantpassats nostres.

Despr6s, els cristians, en aquest indret, bastiren tamb6 un
temple. Tal vegada una esglesiola visigdtica.

Aquest monument, que ha solert diverscs reconstnrccions com
ho denota Ia nau de transici6, euelcom posterior a I'absis, i la torre
campanar, ha estat rcstaurat amb considerables despeses.

La imatgc de Maria (Nostra Scnyora de Castclt_llcbre) que
presidcix cl temple, €s una talla gdtica de lB cm. d,alqada, d,ala-
bastre. La imatge rcprescnta la Mare amb el Fill al braq esquerre
i en Ia mi. dreta porta una flor.

"Conta la tradici6 que l,crmita fou constnrlda en l,dpoca me-

. dieval, en.virtut d'un succfs curi6s:'frobant-se el senyor l'eudal de
Peramola caQant en les voreres del riu scgre i en el lloc conegut pcl
RoDoL, va sorprendre una llebre; la persegut amb el seu cavall i va
atrapar-la al cim d'un pujol on s'havia aturat, acollint-se al pcu
d'una imatge de la Marc dc D6u. L,a vila de peramola va construir
per tal moriu I'crmira coneguda per la MARE DE D6u DE cA$
TELL-LLEBRE". Anriga parrdquia que des de primcrs dc scgle
constitucix un agregat de la de pcramola.

A uns B km. d'Oliana i a menys de 4 dc peramola ,,un camf
retallat en la crosta dc Ia muntanya d6na acc6s a l,ermita rominica
que, com un sentinclla, guaita les aigues del segrc,'i les Rrtils terrcs
dc la Plana

I abans de cloure aquest curt retall histdric, em plau d'assa-
bentar-vos que tots els anys, cl terccr diumcnge dcspr€s de pasquq
s'hi celebra un gran aplec.

Ramon Porredon, Prev.

Cn/?ada

Lir ct. ttc 7 enya, Ha. ri. a, t* ls l1.eat x.ne - */atSi.au not.fit o*pat i 3u(-a,Je Gt-tc|lilb,o inw-C.lbt

,a./a. Gt- t l-lc-f,n l*voay'a. ,ri /e ao-/q vot-fra a- rutjA rm tr- kr,Tuoo oL,t

rtu)*grc a la vo-tt ct 4i - a cncafari i.io {e-brt vqoi-te-car Tucta/i1|ueli ru.1"- gioda,ii.a,

Ricard vives i srbeti im,prinr( aquefra cdicid a vilanove i la Gcltrri.
Goigs nrimcro I 17. de [e col.lecci6 dc l,impressor.

n. r .. . I rt O"*c
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ITIlIEBARI

HOSTAL DEL BOIXT 6RAU DE POBTA, CASA DEL CBRE

sAN T SALUA00R DtL C0RB, f,BLL DE filu , SANT H0N0RAT,
cASTELL-LLEBRE, BALHA DE LA RoCA 0ELS F10R0S,
HBSTAL DEL BOIX.

0h 00" S'inicia la caminada a l'hostal del Boix (SeO m d'altitud),
emplagat aI peu del mass{s de St.Honorat-Roca de1 f,arb;6s
una magn{Fiea base d'excursions per 1a rodalia. Antiga casa
de paBBsr u8 ser conuertida en hostal 1'any I933. Traspassem
Les dependbnciee que oferaixBn, exteriorment, un confort in-
negablel a mh dreta resta la capella de Ia Flare de D6u de
Srhcia, sense gaire interbs artistic perb molt ben agenpada.

0h 02' Resta a I'esquerra el dipbsit de 1'aigua. A1 cap de poc tor-
cefir a 1'esquerra per un corrisl que s'enfila ben decidit en
direccid S0.

0h 05" Oeixem el corrioJ., que segueix mds planerr per emprendre'n
un altre mds pujador, cap a la dreta. A1 cap de pCIc trans-
corre amb un call que en dificulta eI pas durant cent metres

l'agu11a deI Corb
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flh 15'El sender, pedregds, sempra ascenclent, s'acosta a La base
d'una paret rocosa. [t ferm del camf apareix ara empedrat;
sorn an e1 earacter{stic pa$ entre roques anomenat Grau de
Forta. Desprds d'aquesta forte ascensid reposem sinc minuts
per a rocobrar I'alb i esperar e1s darrers resseguers.

l?eprenem 1a marxa i d'ara endavant el canrf plane ja per un
bosc de pins m6s obac i aviat torna a pujar, si b6 m6s lleu
gerament.

Uh 29" Cruilta de caffiins. Girem a 1'esquerra per Ia pista mds su-
perior. A partir d'ara pardem durant una estona els senyals
blau i verrnell que Bns acompanyavon des de Ia sortida.

0h 20"

0h 32'

0h 41'

0h 43'

0h 45'

0h 49'

0h 54

Ens situern dalt Ia carena principal, que enllapa la Roca
del f,orb amb el seu darrer contrafort de1 5E: eI Roc de Ne-
rola. Trobem restes d'una pista que remunta per 1a carena;
Ia seguim en direcciti N. EI cam{ ofereix una bona per6pBtr-
tiva de la ribera de Peramala, que neix a CortLuda.
Deixem, a mb esquerra, arxan del camir la boca d'un aventrl
el forat de Nerola (Oiaclassa en congLamerat). Seguint en
1a matelxa direccid, comencen a aparEixer, a tramuntana,
les eurioses canals de Ia mola de $ant Honorat. En destaca
una rocar Eft forma de columna inclinadar euts deixa passar
1a claror pel darrera; 6s una prodigiosa roca foradada, vi-
sible des de rnolts Ilocs.
EI camf reuolta a 1'esquerrar i apareix dauant nsstre un pe
culiar monblit; I'agtr11a del Corb. Al. sBu costat; a la roca
de 1a dreta, unes enlairades ruines desafien el cingle; es
tracta de 1'absis de 1'ermita de Sant Sa1vador, La pista
avanqa cap a la base de I'agulla de1 Cerb per girar, tot
seguit, a Ia dret,a; abane d'iniciar 1a corba, perb, a 1a
nostra e$querra arrenca un corriel ascendent: 6s eI camf
de Ia casa del Cerbr eua seguirem, (n aquest punt 1'etro ras
sona eeplendords,

Hem arribat al collet, sota mateix de 1'agulla del Corb.
Ara seguim en direcciri Ur Per un caminoi harvbs i planer
en la part superior de 1a cinglerffr La vista 6s impreselo-
nant; observem, a baix, la pi-sta que de Peramola rnena a
f,ortiuda (coneguda ja par 1'organitzacid en els preparatLus

Casa del Carb. Inversemblant habitacle trogloOft,iar Que a-
profita la base d'una gran balma naturai aberta a migjornl
tancadal al davant, pBr una tosca paret de thpia, f interio
6s dividit an eo6partimants d'accrd amb les necessitats del
seu mement i aprofitant tot I'espai disponiblel fins i tot
en un rac6 hi ha un florn de P6. Testimoni d'unes furmes dB

vida m6n properes aI neolitic que na pas a Ia nostra bpeca,
el cas d'aquest habitatge esdevd mds alligonador si pensem
que va ssr oeupat fins als voltants dels anys vint del nos-
tre segle. Parada de ei11q_ rnrnq!1per a contemplar e} lloc.

fins al collet
fi, agafem un

[mprenem e] retorn
desuiat. Per a tal

iala
co rrio I

pieta on ens
que flanqueja

a. al .

hem

t



rh 03'

th 15'

inicialment, 1a base der cingle. Honr pot observar d'altres
roques balmadee abans d'arribar al co11et.

fih 59' Arribem ar mateix punt de la pista qug haviem deixat. La re
pranem, ara, €n direccid N, Ben seguit brobem, uns quants
metres per damunt del camf, les restes d'un corrarot abando
nat que aprofita Ia proteccid d'una balma. [n aqueet punt
retrobem els senyals blau i vermell (A partir de1 Lg?gr el
club Excursiani.sta Pirenaic va iniciar el marcatge i la sen
yalitzacid dels camins de1 mass{e de Sant Honoratl prenent
com a punt de partenSa 1'hostal del Boix. Els senyals, ver-
melle i bIaus, ajuden a mantenir l'orientacidr eue Bn algun
punt arriba a fer-se dificultosa).
Un rEtol grafiat amb pintura blava sobre una roca, a 1'es

querra de1 canir €trs indica l'immediat inici de1 corriol qu
porta a 1'ermita de Sant SaIvador; a l"esquerra del camf.
Aquest sende16r poc marcat, s'enfila decidit peI pedregds
penrlent fins assolir eI mateix llom de la carena. L'ascensr.o
6s un xic dificultosa;6s convenient seguir els senyals, a

voltes les de pintura a voltes les fites d'un pilonet de pe
dres.

Assolim 1a part superior de la roca; un dels punts culmi-
nants de Ia serra del Corb (95U m d'altitud) qu" pernret gau
dir d'una excel.lent perspectiva 1oca11 arnb el caracterfstic
csll de ltlu sota nostre, i una extensa visid des de 1a $erra
d'Aubeng Flns a 01iana. Les ruines de l'ermita apareixen
darrera ia carena, en un extrem del. serrat, al costat de
1'agulla del llorb. Heculem uns pCIes metres i hi descendim.
Parada de 1.0 rainuts. Sant SaIvador del Corb 6s una curiosa

Jcapella romlnica, tant per ]es seves caracterfsLiques -6s

\r..' . :r

"WI*ffi:
,ffii9t''^EM

ermiLa romlnica
,1, 

- 

..-., | :.- ) ,..-,1..r. rlrrL - ir r:1r

de Sant Salvador del Corb
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considerada 1a mds petita del romhnic catalh- ccm per la pe-
culiar situaoidi aferrnada directament a l-a roca, a frec de
cingle. (s lamentabi.e el seu estat ruinds. Sobre .l'origen de
1a quar se'n descnneixen dades cencretes. Resta d'empeus r'
absis, amb arcuacians i bandes llombardes, i uEa part dels
diversos murs. Hom assegura que en aquest llac hi ha gran
quantitat d'escurg0fi$.

25'Iniciern 1a davalladal amb 1a mateixa preeaucid.
35'Ens situem 6n el mateix punt del carnf que haviem deixat. Se-

guim la pista que ara revalta la base de Ia roca de1 Corb,
devers f immediat coll de fiur QUe comenga a perfilar-se ela-
rarnent a 1a nostra dreta. Sota 1'esmentat colI pet distin*
gir-se una grandiosa cavitat balmada, anomenada Ia Catedral.
Abans d'arribar al co11, a 1a nostra e$querra, entre Ies
masses de roca, trobem una escletxa per la qual podriam ac-
cedir, sense dificultatl a dalt de Ia mola del Corb; altiplb
rocallds inabastable per altres cantons. EI camf esdevd cor-
ris1.

46'Oeixern eI caminoi que mena a Cprtiuda i baixem, a Ia dreta,
cap el csll de fllu que veiem ja molt proper.

48'Co11 de ftu (9S0 m d'altitud), Constitueix 1'en11ag, dins el
mateix massis, de les sevBs dues unitats diferenciades: 1a
serra B mola del Corb i la sarra o massis de $ant Honorat.
gbert de 5E a NU, td I'uparanqa de ser una autintica fronte-
ra de palsatges: d"una banda, la inrmensa muralla calclria d"
Aubeng; d"altra banda, 1a ferlstega barrancada de Bumbau,
entre els conglemerats de1 Corb i de Sant Honorat. Aquest
lloc ds molt propj"ci per a Ia eacera del porc senglar, Des

th
Ih

th

lfi

el coll de Hut davant
-L --1'aItfvoIa ssrra d'AubenE
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d'aqu{ 6s possibre descendir a 1a interessant balma de ra
Catedral, situada a sota mateix d'on Bns trobeml de totes
maneres 1'aceds 6s mort dificultris degut a 1a vegetaci6 e$-
pessar el pendent molt pronunciat i I'absbncia de camii 6s,
pef, tant, desacsnsellable: es tractaria de baixar des de Ia
part del mig de1 coll fins a la base del cingle i, a partir
d'aquf, flanquejar en direccid N passant pel costat d'unes
sepultures axcavades a 1a rocar probablement aIt-medievals.
A 1a Catedral hom hi trobaria restes d'antigues construccisn
sota 1'espectacular cdpula de roca. L'indret ja fou esmentat
per I'historiaclor $erra i Utlard, e} qual menciona Ia trobal
1a de restes pre-histbriquEs. Farada de cine minuts.

th 53' Prosseguim cap a Sant Honorat. Acabarem de recdrrer 1a corni
sa que f o rma el col,I de Fiu r Br-r direccid NE i tractarem de
trobar les tracee del corriol intermitent que flanqueja 1a
base dels cingies. Aquest punt pot presentar alguna dificul*
tat a aquelles persones poc avBssades a 1a muntanyal tanma-
teix, Ia clotada de llumbau o vall del Boix queda a sota no$-
tre, a 1a dreta, a una considerable profunditat. Per a no
quedar atrapats cal resseguir els pilonets de pedra amunte-
gada. EI cami, mds endavant es fa mds marcat, ressegueix eIs
entrants i sortints de 1a part baixa de 1a serra, a nrig aire
entre cinglera i barrancada, perb sense presentar m6s difi-
cultats Especials.

16' Una torrentera porta un mins curs d argua que ua saltant d'
un to11 a l'altre. L'aigua es presenta neta i transparent.
Aixf, doncs, les diverses canals que es travessen ofereixen
perspsctiues impressicnants, gaireb6 insbLites.

eI corriol tran$corre a mitja algada d,e 1a cinglera athlussada



2h 24' Canal dels Tresponts. Abens i desprds hi ha restes cJ'unes 
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velles estaques cLavades a la roca nua que evidencien Ia pre-
tbrita importlncia del camf. Els pregonB fsndals que deixem
a sota ea ceneixen amb el nom de les feplugues, topbnlm que
fa referbncia a les nombroses cavitats i balmes naturals que
hi ha, avui Lnaccesaibles perb en altres bpoques utilitzades
com a refugi D amagatall.
A la sortida de Ia canal dels Tresponts, eI aenderd puja pEr
un llom boscds i assoleix un petit collet, des del qual baixa
pex tornar a trobar eI mateix nivelI. f,a propers aI collet
obseruem Ia roca pedregosa del Corb per on hern ascendit a

Sant Salvador; ee'ns fa dificil entendre cEm hi hem pogut pu-
jar car es presanta amb una verticalitat sorpf,enent. En el
collet ht ha una bifurcacid, seguim a la dreta.
El corriol retomba cap a 1'esquerra segons una fletxa a ter-
rBr grafliada amb pedres. Si seguissim de dret farj-em caFr di-
rectament, a I'hostal del Boix.

?h 32'

2h 39'

2h 44'La pujada esdevd rnds suau Fins assalir la punta d'un contra-
fart sortint de 1a serra. LE$ segllents canals i cingleres es
van fent menys pronuneiades. Parada de l0 minuts per a pren-
dre algun aliment alhsra que aprsfitem 1'oeasid de contemplar
millor eI paisatge.

2h 54'Reprenern Ia tnelX€r

3h A2'Sense gaires alts i baixos fem cap a la punta d'un altre 60r-
tint de 1a serra. Per sabre del contrafart anterior emergeixl
encarar 1'agu11a del Corb.

3h fra' Trenca1l a 1'esquerra que seguirem amunt per 1a roeta pujada
vers 1a carena immediata. Continuant eI camf fariem cap a I "

pscs elements resten ja de 1a capella de Sant Honorat
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hostal del Boix; aixb 6s una variant qus pot dsser molt inte
ressant perb qus ara est* fara del nostre objectiu. Un senya
metbl,lic indicador deu restar a terra ja quB ia reposicid
que feren els organitzadors resultb mancat de 1'estabilitat
necesshria.

3h 12'Carena d'unid Sant Honorat-Roc de Rumbau. Enforcament amb el
caml procedent de Caatell-1Iebre. Seguirn Ia pista cap a 1'Bs
qusrra en direcciti tlr QUB aviat comenQa a enfilar-se de va-
1ent. Hds endavant, perbr EE passar pe1 costat d'un monblit
de roca malt earacter{stic, anomenat reca de Ia Presd, deixa
rem 1a pieta a mi esquerra i prendrem 1'antic corriol.

3h 19'Ara el camf traueeea un bosc d'alzines i va a buscar I'inici
d'una escalinata tallada a }a roca que forma una volta visi-
ble des de Iluny.

24'Superem 1es escales asmentades i accedim, segu5.dament, al
p1anel1 que constitueix, Ia mola de Sant Honorat. Traspassem
el pla i ens dirigim a les ruines de 1'ermita de Sant Honora
(fOOf m d'altitud), punt culminant de 1a serra. Quatre paret
aterrades i una llinda amb data de1 L729 ens permeten d'evo-
car aIlb que havia estat un concurregut ermitatge. Abandonat
probablement, cap a finals de1 segle passat, l'entorn que 1'
envolta 6s d'un interbs innegable. f,ap al nordr ufia curiosa
bassa excavada a Ia roca test,imonia les diPicultats del Fro-
veisrent d'aiQUBr EIs espadats que cenyeixen el planell de 1'
Brmita sdn I'al.Iicient m6s remarcable de l"indret. 5'este-
nen per totes bandes, perB 6s pel cantd nord que ofereixen
un caire mds aspectacular, amb caigudes extraplomades que ar
riben a superar els dos-cents metres de desnivell. Resulta
$orprenent el contrast amb 1'altiplh en-rlminantr EE especial
si tenlm en compte que aquest va 6ssar conreat en bpoques no
massa r€!culades. fI panCIrama resulta, aix{ mateix, graFdi6sl
serra d'AubERer vall del Boix i valt del Segre sE'ns mostren
€n una privilegiada per$pectiva..Parada de quinze minuts.

39' De Sant Honoiat retorn6mr pe1 mateix cam{ de pujada, fins a

1a cruilla eamantada.

51'Arribem al punt d'unid, sobre Ia carenar Qua ara seguirem de

dret per Ja mateixa pista vers 1'esgl6sia de Castell-l1ebre.
AI trap de poc entrem Bn zona afectada per un incendi pef un
incendi foreetal. La pista descriu una sifonada fora de tota
mEsUra. La vistar gaireb6 abria, sobre 1'emba$sament d'0lia-
na 6s imPonent.

03'Uavant nostre el roc de Rumbau (96I m d'altiLud) que podriem
assoiir en cinc minuts. TA interbs per 1 "extraordinari cop
de vista que td sobra Bliana i bte engorjats del Segre. Re-
nunciem a aquesta visid, perb que fitarem des d'una cota in-
feriar quan arribarem a CastelI-llebre. Bifurcacid. Seguim a

l'esquerra per la pista m6s mareada. Iniciem un descens for-
tfssim arnb alguna giragonsa flns a un prCIper collet entre
roouesr

3h

3h

/ih



4h 08'

4h 20'

llh 24'

4h 29'

4h 32"

4h 4A'

29
Arribem aI csllet mencionat. Entrem a les Feixes de Castell-
-llebreg clavant nostre Ia resclasa de l'embassament d'01iana
i 1'aigua que cont6, a un nivelI inferior a1 desitjat. II
bosc dels fondals mostra els estralls de f ineendi. L'indret
ds presidit pBr 1'esbelta arqultectura del santuari de Cas*
tetl-11ebre1 darrera mateix, molt aI fons, 1'"sgI6sia del
castell de Peramola. La pista seEueix una davallada quE es-
deu6 malesta pBr al caminant.

Fem cap a una altra pista que seguim a 1a dreta.Oesapareixe
eIs rastres de f incendi esmentat. [l descens eontinua molt
pronunciat fins a fer cap al eo1let de Castell-llebre.
La curta ascensid 1a realitzem Fer un corrial, en curtes
aiga-zagues, fins abastar el recinie deI cementiri-mj-rador,
hauent traspassat per f interior d'una edificacid. fl trastell
de Eastell-l1ebre 6s el centre de I'antic lloc de Eastell-ll
bre, que agrupava diverses casas de la rodalj.a. Hi sdn de
gran interbs 1'esgl6sia dedicada a la Fiare de D6u, per I'eIe
gbncia de I'inies del seu eampanar -de dos pisos i amb fines
tres geminades-, i tamb6 eI clos que 1'envoIta, que permet
gaudir d'una extraordinlria perspectiva de la plana d"01iana.
Parada de cinc rninuts.

Prosseguim Ia cami-
nada retornant pel
mateix lloc.
Esplanada del collet
Des d'aquf prenem La
pi.sta que arrenca en
direccid 5r cap a I'
hostal del Boix i Pe

ramola; el seu pri-
nier tram r eue trane-
c0rre a rnig aire de1
cingle, permet gau*
dir d'una magnffica
per$pectiva de 1'en-
cimbellat eantuari.
Hom llegeix un rbtoi
de fusta FIa meva be
nediccid us acompa-
nyi 1r .

Una de Ies nrillors
mirandes coincirjeix
amb f indret 0n hi
ha una antiga caPel-
leta sobre una c0-
lumna, a mh esquer-
ra de1 cam{r eue e-
v06a e1 legendari
origen del 1loc'

-arlI'esqI6sia de f,aste11-11ebre



30

4h sil'

5h fi6'

5h 08'

Passem arran de la base de Ia
roca dels licros, en eI punt on
hi ha 1a balma que conserva
traces de pintures rupestres
descabertes l'any 19?1 en un
replec de la rocar cap al cen-
tre de la ba1ma, a uns quatre
metres d'alshria sobre el ni-
vell de terral a pe$af, del seu
deteriorat estat han pogut ser
catalogades com a pertanyents
a l'art rupestre Ilevanti de
tipus esquemltic, de 1'Edat
de1 Bronze avangada (O* 150C a
900 anys a.f,.). Aquest espec-
tacular sortint de r0ca calch-
ria es pCIt abastar en deu minu
marqes, perb resta fora de f i
zac!6 ja que allargaria En ext

A partir d'ara el camf planeja
reu$ i clapes de boscr fins a

ts a trav6s del bosc i d'antic
tinerari previst per 1'organit
rem el temps preuist.
sensiblement, vorejant con-

travessar el torrant de Rimbau

Dasprds d'una darrera rampa a$cendent assolirn 1a placeta de
1'aparcament de uehicles de I'hostal del Boixr ofi donem pEr
acabada 1a marxa d'aquest mati.

Temps real de marxa: 4h 13'
Temps mort en parades; 0h 55'
Temps totalitzat: 5h 0B'

lTlNTRART ADAPTAT PEIl LA SE[CiS DE UULTLJRA DI L'A.E.TALAlA
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Agrafm, des d'aquesta modesta publicaei6, 1a

desinteressada presbncia de 1'amic l0AN T0BT

( autor del 11ibre ttPer 1a val1 del Segre!t )
en el }ocal de la nostra Entitat el proppas-

sat dia 9 de maigr al vespre, amb motiu de la
proJeccid de diapositives, realitzades i mott
ben comentades per elI mateix, que feien re-
ferbncia a la zona que visitsm. Realment que-

diram embadalits per 1a se\ra bellesa i pe1

cdmul de possibilitats €xcursionistes que 1a

zona ofereix. Des d'aqu{ n'hi donem efusiva-
ment les grlcJ.es.
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D,AQUEST TREBALL 5T N.HAN FET UN TOTAL DE

SEIXANTA tXtl.iPLARS NUIY;ERATS. L'EDICId HA

ESTAT PATROCINADA PIR L.AJUNTATVIENT DT

UILANOVA I LA GTLTRIJ tV,I TJANCANT UNA 5UB-

VENCId QUE LA R[GIDORIA DE CULTURA CONCT-

Df A LA SECCI6 DE CULTURA DE L,A.E.TALAIA

Exemplar
6t

;1 I .. r.....

Vilanova i Ia GeltrJ, IB de maig del 1986

Han proparat aquesta onzena sortida i
col.laborat en 1a confeccid d'aquest

treball eIs membres seqijents de 1a

sECCI6 DE CULTLIRA:

Uirtut CASTRO
0l.Carme BARCELd
Antoni SAGARRA

Salvador BUTf

lJtt dcls <'ultittlls dtl
<'luu.sln, th' ht
t tttt<lrul rt'l/rpll
(.tcxfu.\'llt
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