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l'i) cre ilaig c)-el lc;)ó6/

in rur ciia clue plomet r;er bó, partim a Ies sis d.el matÍ de Vilanova

43 r:r¿rrxaclors er] u¡ e.utocar d.el i'iOIiliIC. El trajecte fins a lluixent, passa

per 1'arr-topista i\7, I,iarborell¡ l,ianresa, Solsona, Co1I de Jou, Port de1 Com-

te i el colI Ce I'ort1 on ens aturem per esmor?,at en eI restaura,nt de} mate-

ix non. Sdn prop cle les nou d-e1 matí, i Ies portes encara resten tancad.es;

e1s a,mos 1i:.e viuen al clarrera l'ed-ifici, se n'adonen d.e la preséncia. nostra;

i amb nolta clili$éncia ens obren 1es portes, ens atenen i ens serveixen les

be¿;uC"es,

¡-cabat l'eslnor'zaf I l)ugern a i'arttocar (rue ens porta fins a, 'Iuixent, da-

\r¿fnt inareix ciel bar "trAit1üGEflrs". ¡¡. Les 10 en prrnt comencem 1a marxa anant

c?.fr ¿1. ia, 1x.r.,r't irrr'eri-or r.:-el I:,oble erl direcció ¿r.1 riu (eI Gii no pa.ssa per d.ins

ei- iroirle). ,r,;ní'ilerr¡ ciorrc::;, i;, pisi;a. ;;.r: ''¿erL'a que va de Tuixent a la Seu,

.-i3:rcs i,.v¿iil¡ i- lrcr, i¿, ¡'iba cl-reta ,iel riu r.lola. Fassem per un pont sobre el

riu iosa; r'efusenl u:la c¿rrletera que ens portaria, a Josa i a GósoI; continu-

era luiai-l-cls ¿"] r'iu, i amb e] sol cremant-nos el c1atell. EI sol i Ia calor
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FORUOI§ - CANIiEE lEN ON PAS§A EL GR-?

I
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ens h¿rn de fer 1a guitza a.vui; alguns marx¿,d.ors ho remarcare,n amb llurs fets

anecd.btics que relatarem més end.avant.

Continuem per 1a pista d.e Ia Seu; trobem a má d.reta Ia carretera que

puja a Cornellana; continuem vorejant el riu fins aI Mol.Í d.e Fbrnols (fOZO) ;

situat a l'aigoa.barueig d-el riu l¿vansa i eI barranc d.e Ribanegra, es actu-

alment una granja ranadera; i prova d-'aixÜ és Ia c¡rantitat d.e cossis o por-

tad.ores d.e I1et que veiem a la vorera clel camÍ¡ esperant eI ca.mió d.e la re-

coIlida, ensems d.e 1a pestilenta olor d-e1s femers i les c¿r:ad-res o-ue hem de

respirar els marxadors de 1a travessad.a.

ri ira.rtir d-'ac1uÍ, d.eixem la carretera que seguiem¡ per situar-nos aI

costat d.ret d.el barranc de Ribanegra i enfilar-nos per rrn send.er que des-

cr'in arnples ztga-zages fins an'ibar aI IIom d'rrna c¿rrena on eI send.er, tot

costerrrt , Ia segr:.eix f ins al poble cre I'órnols, Iloc on fem }a primera para-

Ca de reagrupament i d-escans. Son dos qua:.rts de d.otze d.el migdia. Estem

a."-'r-upats en el oarrer d.e 1a Font¡ d.avant d'uns r.entad.ors públics, amb Ia

iii-ita g¡¿r'acla del 10-U-193Q. L \a d.reta tenim u¡a font d.'a.:,gpe. on a1 damunt
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eB llegeix litera.lment: " añ 1857 " .

iortim c-e I'órnols i,er un camí planer en prinoipi i pujad,or d.esprés;

.',1 poble de r,'O]ülOI.> Jllr_Orpl (rza5 m.) és enlairat en un petit

tur'ó sobre e} vessant dret

a, ooble vessant, balconades

aIs d.a.rr'eres. Són agruj.r¿flsg

C li-meng. Aquesta església,

reconstruida en época mo-

cLerna (cons"rvu. encara un

dels murs románics), té

un carnpanar cie torre sobrc

un a.ngIe de Ia. fagana;

acluesta té un portal a.d.o-

vellat i un 6cu1 rodó a

sobre. S'hi consenra una

cópia moderna d'una imatge

rom¿lrrica i un fragment d'un

retaule gótic cred.icat a

Sant Climeng. A1 poble hi

ha 1a capella de1 Roser,

barrooa¡ i no gaire }lurgr,

restes de 1'antic castell

d.el- riu cle l¿vansa. les oases tenen teulats

de fusta a Ia fagana i eixid.es amb arcs

entorn d-e l'església pamoquial d.e Sant

d.e l¡órnols. !11 1960 hi ha- r§R¡{oIIt - CAIIPA}{AR UE L'I§GLESIA P}-H8oQUIAL

vía 75 habitantsr 37 e}

L9-(O, 'cJ el 1951 i ZL eL l)at1,

Joan 0oromines creu que el nom d.e i'órnols ve d.e Ia forma llatina
^vfurnúlos, diminutiu prural de'foryr', aplicat potser a coves en forma

d-e f orn lnds avia.t tue a veritables forns.
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és, a voltes, empeclrat i, en u.rr punt, completament perdut per culpa d'r:rr

cairp l1aura,t que ei travessa; és I'antÍc camí Ral d.e la Seu d.'Urge1l a

¡'órnoIs ctel 0¿r.c1Í. irtás enc-¡,'v¿¿nt trobem Ia c¿r,rretera ü'Ad.raén que segtrim un

tros, i tornem a. enf-ilar el carní vell que segueix recte fins a r¡na collada

(1.. 1-o n.). .t.) "aouí r:avallem cap e1 riu per un camí d-e carror eue es con-

verteix en corriol, travesser

la cai'r'etera i.'.r'ciraén per

Í'rn¿r. lment a.ryibar :il riu icni

,'lue tI""vrrssem leilrrn r,Ontet

C.e fusta. .Jtr ilrluest ¡xir'atge

encis¿cior fen: Ia seg'ona pa-

ra.cia, cie ct-escans. is la una.

ue1 iiii3ciia.

I qui cliu que no agu;-n-

ialem la calor? , croncs. . . .

ja. tenim el- itafael llichós

baqyant-se a1 riu, !i clue

n'és de viu!; és el nedador'

cie l¿i, 'travessacla i socorrista

oficia] en cas d'accident.

rieelnüll€ti€m la nrarxa en-

iil¿:.nt-nos per 1'altre vessa:.r-b

iins a 'lrobar Lur ¿,r.ltra ccir e-L

camí vell i ata, i;iés penjat sobre Ia val1 o,ue r"es'ba a ra d-reta,, aL fons veiem

les c¿.ses d-'sc-raén, agregat;.1 rnunicipi de i.'órnors. Trobemr a l'esquerya,

i-ma font que brolIa ran d-e terra; és necessária molta paciencia per proveir-

se ci'ai¡pa en a.r¡uest tipus d-e cleu. lle tant en tant trobem petits bosquets

er.illa"fs '-)ue ens saLv¿r..]r¡-rcien oels raigs solars; hi ha qui s'ad-apta, un mo-

cl.(lor r,'l cLaiell - el t'cl-eri;.no i s'ha nulfer s'han ficat uns baffets d.,ala

F.OiTNOI§ - BAI¡O}IAD¡T, DE FUSTA
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COLL IIE CEEUS . PAIiADA DE !trSCAN§ I CON1E]1'I|IACIO DE IA PANO11¡T¡,1ICA

Trobem r:¡ send.er a la dreta que mena a Ad.raén en mitja horeta; el re-

fusem tot continruLnt Ia pujada. ü:asi al capd.emunt hi ha una masia que se-

gons Ia g:uia-descripcid és d.eshabitad¿; i veiem un cotxe davant Ia porta i

rooviment de gent.

Árribem aI coI} d"e Creus (l+ZO m. d.'altitud.). Són Ies dues de Ia tar-

da. irem un¿, altra parad.a d.e descans i d.e contemplacid d.e Ia panorámica. Gu-

aitem la Seu i Ia vaIl d.el Segre, eI Pirineu andorrü, eI Monteixo i la Pica

d-'Estats f,"to.?; es d.iscuteix, si ho és o no ho és, amb en Salvad-or Butl,

en Yicens Carbonell i I'AIfred Contreres; 1o clue si h¿.n qued.at d'acord, és

en -1-¿. cornposició geolbgioa d'aquest coIl; format per gres solrec barrejat

amb llenques d.e pissarra.

Ja els núvols apa::eixen tapant-nos d.el sol esferaidor, cosa c4ue hom

airaeix. lavallem, d-oncsr per Ia rápid-a, baixad.a fent molts revolts en un

terreny molt erosion"at. Passem per un bonic grau; el camf és rocallós, da.-

vant nosire hi ha el turd c1e Bastid.ar eue e1 vorejem. Des d.'aquf eI camf

escevé carreter; tanbé vorejem eI Rebollarun altre turó simiLar a 1'ante-

rior,
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CAPITETI§ DE IA POITTAIADA DE PONiNT D¡,J IA CATUD]IAIJ D'TJRO!]LL

?a:lsem noLta estona per Ia carena cle Ia serra; deixem a l'esquerra

un ce'rní que merlá a L'ermita d.e Segar. Ila pista ens porta a1 poble d.e Basti-

da, tot fent grans revolts per salvar eI d-esnivell; peró agafant u-n seguit

Ce d.receres que ens fa guar\yar temps i camf ; i a més hi anem trobant Ia

senyalització d.el GH-].

I'em parad.a per d.inar en e1 poble de Bastid.a¡ err ür.a placeta on hi ha

la font i el-s rentad.ors prlblics. Són 1es qr:atre de La ta¡d,ai només arribar

veiem lillsteve Sivill tot pál-Iid. i sense ganes d.e d.inar; és sens d.ubte 1es

conseqüéncies de la calor i també d.e la rápid.a ba.ixad.a que ha fet, !Esteve,

no es cot r:iatar tot el oue és g?as.... ! l,lentre d.inem, jo que estic rz,n d-e1s

;;Lr.;'a.reigs, nantinc conversa amb una dor:a que renta Ia 1lana de les ovelles;

n'ex,.rlic¿l que aixó de Ia Ila.na no ho pot rentar a casa, ia que está prohi-

bii; a 1-a. vega,d-a o.ue se sorprén de tanta gent¡ jo li explico eI c¡ue fem i

eI ciimí rue seguirn travessar'tot Catahu\ya. la pobre d.ona no d-euria qued.ar

n¿is$a convenguda que per al1á hi ¡r,ssés un camí tant important...

Situat en un serrat proper a la serra d.e1 Cad.f hi ha e1 poble de
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LA B.ISIIDA D'H0lirIO_NS (950 *.), a l'esquerra d.el barranc d.e Pedralaperllra.

Hi havia 22 hribítants el 1981 (36 el 19?0). S11i droga I'esg1ésia pa-

r:'oo.uial c1e Santa Ccloma, reotangrrlar amb un campanar de torre quad.rat.

lIi haguá l'antic castel-l de la Bastid.a, dels vegcomtes d.e Castellbó.

E1 lloc d'Ortone és d.ocu'nentat en L'ac*a d-e consagraci6 d.e Ia oated.ral

d"'Urgel1. A1 fossar de l-a Bastid.a, als afores d.el pob1e, hi ha I'es-

g16sia ve11a. de Santa Coloma, trapezoid.al i molt reformad.a, coberta amb

enc¡,.va11atLes de fr'¡-sta.

licabats d.e d-in¿.r sortim d.el poble de I¿. Bastid.a pel costat d.e l'esglé-

sia; a¡pfem dreceres travessant d.ues vegad.es la pista d.'accés al pob1e, fins

amibar a1 fons de1 barranc on 1a pista ja no revolteja, seguint d.e d-ret

fins la Seu d"Urge}l. Poc abans d.e travessar eI riu Segre, un reg per asper-

sió en^s ocasior¡a r.:la improvisad-a d.utxa o.ue eI caminant agraeix, fet que aI-

guns aprofiten encara per remullar-se amb placíd.esa,

.rr1r, \\

/.- ->;
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IA CATE]]IiAL D.UKG8I,L A L{ SEU !,UKCIILL L'!]!IF]CI DEL IIOM¡NIC

\l \\..
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R¡ssem eI riu Segre sobre un pont entrant a Ia ciutat pe1 camf d.e 1a

Palanoa, clue continr:a per 1a ¡e,mbra, son les cinc d.e La ta¡da,i ens arribem

fins a la cated.rar per visÍtar-lag resta tancad.a, r:n rétor indioa que ers

d.ies festius és només d.e deu a dues. Visitem eI car¡er d.eLs Canonges, eI

caruer i'tajor, res mesures d.el gra, etc.i prenem un refrego i a res sie ens

d-isposem a pujar aIs autocars; hem d'esperar fins a d.os q1¡arüs d.e set per-

c1ué en Jord-i lvlartf Iserrr i llur xicota. han perllongat un xic més Ia ruta

turística.... !

l¿ ciutat de la SEU-D'URGELL (69t m.), centre i bapital de la co-

m,arca d.e l'a.lt urge1l, seu episcopar i cap d.e ¡:artit jud.icial, ég situ-
ad-a a f interfluvi d.eI segre i el valira, poc abans d.e ra seva confru-

éncia d.amr:rrt r:na petita te:'rassa fluvial que és continrraoi§ d.e1 pla d.e

(l

Ies iiorques.

E1 nucli antic d.e 1a

ciutat actualment és d.eli-

mitat a tramunta¡B per una

aglomeració urbana d.e ca-

ses i camerons. En aquest

nucli, d.'origen ben antic,

hom ha suposat 1'existéncia

d-'urra mota de fortificació.

L'ed.ifici nnés notori

i monu¡nental d-eI nucli an-

tES ANTIGTIE§ IE"SUAEi PUBIJQUES DE GIIA

DTT IA SEU D.URSULL

tic de Ia r.jeu, entorn d.e1 riru,l s"or.clena a.n-uest¿ pe,rt de Ia ciutat, és

1a c¿¡ted.rar d.'urgel1, ded.ioad.a a santa ldaria. Bastid¿, ar mateix l}oc
que 1es dues a¡,rteriors o-ue són d,ocumentad.es, la cated.¡al és r¡na forta-
lesa imponent, c¡ue noltes vegacles ha estat el daryer rroc d.e resis-
t Enc ia.

Ie. cated.r¿r r1'urgerr, es un ed.ifici que d,ata d.el segle xrr, ro-



#$ffiw

LT.\TRn( DE I,ISVANI DE TA CAIEIDRAL DIIROELL

rnánic, ur:ic a catahuqra per Ia seva unitat d.e construccid en un estil

pur itaLianitzant. Es una basÍlica d.e tres naus i transsepte molt llarg

(amb cúpula sobre er creuer)r en el clua1 s'obren cinc absis a lrevant,

peró només el central sobresurb erterio¡ment, mentne que els laterals

s'inscriuen en eI gruix del mur. l,es voltes són d.e camó, reforgada la

cle la na.u centra.L i d'aresta 1es latera1s, Hi ha cino porüaIs, tres a

1a fagar:a. principal de ponent i eLs altres a tramrrnta¡ra i a migd.ia;

arluests sdn e1s més d.eoorats, possiblement de segle XIII. Dues torues

octo.gona-}s emÍlarquen el frontispici, orna,mentat a Ia part superior per

arcuacÍons i sanefes i, sobre e1 portal principal¡ dos lleons molt de-

terior'ats. Dues torres majors, rectangulars, s'aIcen a band.a i band.a

Cei transsepie.

Fresicleix l'esg3-ásia Ia imatge rom&nica d.e Ia Mare de Déu, patro-

rui Ce 1a ciutat, tal1a policromacla d-el" segle XIIL ús situad.a d.ins

l-'absid-iol d-e L"altar major' Bé ,J-ue actualment hom tendeix a anomena.r-

l-a la I'iare d-e Déu d'UrgeII, eI nom popular és el de Ia Mare de Déu
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d.'Andoma, perqué segons 1a trad.icid hi havia estat amagada durant la

invasid saryaina.

e
I

11 carrer d-els

en Les ci"ues bandes.

són els aprrntats. El

tectónic que e} riels

pel rnoment en qué es

ponent i del nord. és

( per a,ixó actualment

vertit en e1 oarrer

per excel-}énoia).

Canori6es, es de destacar pel seu posticat tot ell

I{i ha ¿Lrcs cle mig prxrtr perb eIs més car"acterfstics

carrer I'iajor 6s potser encara de més valor arqr.r-i-

Canonges, d.e regust classicista de gran inter¿s

rea.lttzá, básicament a1 segle XV. Tota Ia band.a d.e

po¡ticaci.¡;

s'ha, con-

comercia.l

i:lls orígens d.e la ¡eu

ri'Urge11. Ie. prinitiva Orge-

}1ia, esment¿ida per Plini i

Estrabó t effi. situada en eI

c¿¡,r,í d.e Julia. Iybica. ( lrívia)

a ILeroa (lfeiaa), ciamunt eI

turd de Castellciutat, bah.r¡.rd

estratégic que domiria e1 pa,s

obligzr,t d-el camí per la vaII

d"eL riu. La. seva si-tu¡,ció es-

tratBgica fa clue estigui rode-

jacia cle castells i antigues

r'ortificacions. ra seva histb-

ria cotnensa segurament a Castellciutat, car als inicis d.e Ia Reconqu.esta

era coneg'ud.a corn a "Vicusr' (ciutat nova) I'Urgellirr d.e Ia qual es d.ed.ueix

que fou en u.ri príncipi urt raval d.'aqueIIa.

le. iieu c'urgell, avui d.ia molt puixant, té una, poblacid d.'rr1's roooo

habitants.
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Tornem, d.oncsr per oliana i calaf , tot fent rua parad.eta

Prats d.e Rei, ar restaura.nt PHATSJARDT; enfilem per lilarüore1].¡

pista A7 i fins a vilanova i La Gelt¡rí. són 1es d.eu d.eL vespre

acomiad-em fins la propera sorbid.a.

prop d.e1s

1'auto-

quan ens

B

r

F,, I

,fr fl'
fr'-

l)'utzur, lu Verge Muriu
d'argen t, nim bada d,or,
osscgudo a un lron d'or

urrrb I'infant Je.sús d'urgent
agu/ut al seu c.ttll i nimbot

d'or, i porlant un ront
J'lctronat de tres flors rle lis

d'or a la ntd dreta i un
bdcul episcopal ta¡¡¡bé d'or u

to .sinistra (emprat et t493).

ot
1t
I

E¡J CARIIEB FORTICAT DEI§ CA¡{0NGES, A lA SEU D'UI{@IIJL¡ A}18 EL CA§AL DIT

caL nocEB, O¡¡ H,I EAVIA IE§ AITBIOUE§ CASES CAI{oNICAI§

BTBIJOGIiAFTA: Grp.n Geografia comarcal d.e catalurSra

Vo1. 16 L,AIt Urgel1

Send.ers d.e gran recorregut GR_J

Santuari d-e1 l\Iiracle la Seu d,UrgeII

Ramon Casas i Vidal
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