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Resum
En aquest treball s’hi pot trobar una sèrie de rutes per pobles abandonats del
Pallars Jussà. S’intenta descobrir el motiu de l’abandó dels pobles, l’emigració de
la població i de com resten avui aquests després d’unes decàdes de l’èxode.
Aquestes rutes també estan complementades amb d’altres pobles que no ho
estan però que són d’interès i que queden pròxims a la zona. Cada una porta un
mapa per poder reseguir bé i és dona informació de l’estat de conservació,
l’interès, la situació, la història, una descripció i altres. Com també de restaurants i
allotjaments per a cada zona i d’altres itineraris i visites per poder fer.
Cal dir que després de la marxa de la població als anys cinquanta i seixanta i en
alguns casos dels setanta, cap a les grans ciutats i en busca d’una vida més fàcil i
amb les comoditats i facilitats dels nostre temps, una petita part de la població ha
donat un gir en les seves vides i ha decidit recuperar i rehabitar algun d’aquests
pobles abandonats.
Paraules Claus
Pobles abandonats, ruta, Pallars Jussà, despoblament, emigració, segle XX
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Introducció
Aquest treball ofereix una serie de rutes per la comarca del Pallars Jussà, per
pobles abandonats o que estan en procés o en pocs casos que s’han recuperat.
Tot això complementat amb elements culturals d’importància del territori i altres
ofertes turístiques ja existents i pròximes a aquests. Falta dir que a tot això se li
suma l’oferta gastrònomica de les terres pallareses.
És una proposta que ha estat poc treballada abans i de diferent forma, per tant és
pretén donar una nova visió d’aquestes terres i d’aquest pobles. I el fet de tenir
creades aquestes rutes, per aquells que siguin aventurers els hi anirà com l’anell
al dit. Poder recordar part de la història i de com havia sigut una vida plena en
aquests i el perquè és va acabar, formen part de l’enigma a resoldre en aquest
treball.
S'intenta explicar de cada poble el seu passat i l'estat en que actualment es
troben, s'explica l'estat de conservació, la situació, l'interès, un breu resum de la
importància història que ha pogut tenir, una descripció actual i d'altres aspectes
curiosos que es puguin trobar.
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Marc teòric
El Pallars és una comarca construïda per una geografia fantàstica. Seguint les
aigües del Noguera Pallaresa cap al nord, ens trobem amb un massís muntanyós,
que ens barra el pas. És el Montsec, una muralla perfecta i que fins i tot té una
porta, el pas de Terradets, per on passa el Noguera Pallaresa.
L’antic comptat del Pallars és dividit en dos grans compartiments. El primer, el
més pirinenc, és el Pallars Sobirà, amb capital a Sort. El segon, el del sud i el que
nosaltres seguirem, és el Pallars Jussà, amb capital a Tremp. Aquest dos Pallars
estan dividits pel congost de Collegats.
El Pallars Jussà, a més, és dividit en dues parts: la Conca de Dalt i la Conca de
Baix. La primera comença a Collegats i acaba a Susterris. La Conca de Baix és
constituïda per la Conca de Tremp. La capital de la Conca de Dalt és la Pobla de
Segur i la capital de la Conca de Baix és Tremp.
Els Pallaresos fan encara una altra distinció: parlen de la Conca d’Enllà i de la
Conca d’Ençà.
Les terres del Pallars permeten el cultiu de blat, la vinya i l’olivera. Una altra
característica d’aquestes terres és l’embassament de Sant Antoni, sobre el Segre
i la Noguera Pallaresa i que transformà el paisatge.
El Pallars Jussà té una extensió d’uns 1289 Km2 i una 12.820 habitants. La seva
capital, Tremp, compta amb 5.500 habitants.
Els límits d’aquesta comarca no són tant clars, però, ja que l’any 1936 quan la
Generalitat dividí Catalunya en 38 comarques aquesta fou una de les més
discutides.
Un clima mediterrani al sud i un altre més continental al nord, fan del Pallars
Jussà un territori paisatgísticament molt ric. Des de la serra del Montsec, passant
per la serra de Carreu i el Boumort fins arribar als cims més alts de la comarca
com el de Peguera o Saburó amb més de 2.900 m d'altitud, trobem a la comarca
una gran diversitat de fauna i flora pirenaica. A la comarca existeixen forts
contrastos de clima i de paisatge. Al nord, clima pirenaic, valls erosionades per
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geleres de rius i grans massissos de 3000 metres. Més de trenta llacs naturals
que configuren una de les zones lacustres més importants d'Europa i pics que
volten els 3.000 m d'altitud fan d'aquesta zona del Pallars un paradís per als
aficionats a les excursions d'alta muntanya.
Al sud, clima mediterrani, serres arrodonides i rogenques. La zona més meridional
de la comarca es caracteritza per un paisatge més mediterrani, el conreu del
cereal la vinya, l'olivera i l'ametller, fan que aquesta zona es transformí durant les
diferents estacions de l'any en un veritable espectacle de colors i tonalitats d'un
paisatge contínuament canviant.

Pel que fa a la vegetació de la Pobla a Xerallo abans hi havia un bosc de roures
que ha desaparegut i ara només hi ha boixeres i pastures.
I a la Conca hi ha bosc d’alzines, de garriga i de romaní. D’altra banda, l’ametller
ha anat substituint l’olivera i la vinya fins a ocupar una superfície de més de
3.200ha, el 40% del total de la comarca, tot erigintse en una important font
d’ingressos.

Des de principis de segle, els cultius amb més importància són majoritariament els
cereals i els farratges per a animals.
Són importants els conreus de patates, llegums i cereals, vinya, olivera i algunes
fruites a la Conca de Tremp.

El pas del temps ha deixat al Pallars un llegat històric mil∙lenari.
Els primers habitants van ser els dinosaures, on trobem els seus rastres a la
Conca Dellà. Poques troballes prehistòriques porten a pensar en una economia
ramadera. Segurament fou habitat per pobles pirinencs de la Vall d’Aran
probablement d’origen basc que parlaren durant molt temps aquesta llengua. Els
Ibers i romans assentaren els fonaments de moltes poblacions actuals.
Sobreviuen gràcies a la ramaderia amb una estructura molt diferenciada a la
romana. Des del s.I aC. la vila d’Isona, l’Aeso romana, va establirse com a eix
vertebrador del territori que delimitava la Conca Dellà, per a construirse més tard
en municipium, un territori amb funcionament autònom de la capital Romana. Hi
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havia les vies romanes que pel Montsec i Àger portaven al Pallars. I aquest varen
introduir conreus mediterranis.

Durant la Baixa Edat Mitjana, el protagonisme que havia tingut la civitas romana
d’Aeso, passà a mans de castells com el de Llordà, Orcau o Mur, des d’on Arnau
Mir de Tost va conquerir la regió als musulmans.
A l’any 1011 apareix el comtat de Pallars Jussà, separat del Sobirà i Tremp
esdevè vil∙la episcopal.
Posteriorment, a l’any 1705 – 1712 hi ha la guerra contra Felip V, que accentuà la
rivalitat entre Tremp i Talarn. Les guerres carlines encengueren de nou la divisió
de la comarca.
L’any1899 l’electricitat arriba a Tremp i a La Pobla i al 1900 també arribà la
fil∙loxera que destruí la vinya i moltes famílies quedaren en la misèria. La principal
causa de l’èxode fou la irrupció d’empreses hidroelèctriques i precisament l’any
1912 la Canadenca inicià les primeres obres al curs del Noguera Pallaresa i el
1916, va tenir lloc la construcció de la resclosa de Sant Antoni, considerada la
primera d’Europa i la quarta del món per la grandària d’aleshores.
El Pallars poc a poc és va anar desenvolupant i modernitzant i al 1950 el tren
arriba a Tremp i també entra en funcionament la fàbrica de ciment de Xerallo.
Un punt important per a la nostra investigació és el de l’any 1964, on hi va haver
una gran emigració pallaresa i finalment l’any 1975 va haverhi la guerra de la llet.

La base econòmica ha estat l’agricultura de conreus de secà complementada amb
la ramaderia de bestiar oví i porcí. Són els sectors més importants de la comarca,
principalment en els municipis rurals, però el número d’explotacions s’ha reduït en
els últims 20 anys a la meitat, degut a què només una part del conreu es dedica a
la producció i a que els joves van abandonant les seves cases i la majoria dels
nous habitants són turistes. A part d’això s’hi afegeix la parcel∙lació que fan
augmentar els costos de producció. El regadiu de la Conca de Tremp permet
l’agricultura en 5.200 hectàrees.
Les explotacions intensives de granges i l’increment dels caps de bestiar oví i
porcí indiquen la clara especialització de funcions en la ramaderia. La Conca
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Dellà juga un paper preponderat amb la concentració d’un terç de les explotacions
comarcals del bestiar porcí el més important en l’activitat ramadera del Pallars
Jussà.
La indústria i els serveis són les principals activitats en els pobles més grans, com
també el turisme, la pesca, la caça, l’esport nàutics, l’esquí, l’excursionisme, les
residències i cases de pagès tenen un paper important.

El patrimoni artístic del Pallars Jussà és un dels tresors que ofereix la comarca al
visitant. Les nombroses esglésies romàniques repartides arreu de la comarca, els
castells i torres de guaita que formaven la línia de defensa medieval o la
nombrosa arquitectura civil amb diverses cases senyorials, són una mostra
valuosa i representativa de la història de la comarca.

En la seva qualitat de terra fronterera a l'època medieval, la comarca del Pallars
Jussà conserva un nombrós patrimoni d'arquitectura militar. Una vintena de torres
de defensa franquegen tota la serra del Montsec, antigament utilitzades com a
torres de comunicació entre les tropes i els cavallers situats en segona línia en els
importants castells com el de Mur, Llordà, Conques i Orcau. Aquests formen part
de la ruta dels castells de les terres de Lleida, juntament amb d’altres comarques
del territori lleidatà que les seves fortaleses prengueren gran importància en
temps passats.

Les nombroses esglésies romàniques, són empremtes vives d'un passat cultural
extraordinari: les talles romàniques de Conques i Sarroca, la gòtica de la M. de D.
de Valldeflors de Tremp; l'orgue barroc de Talarn, el retaule barroc de Guàrdia, el
renaixentista de Sarroca i d'Envall; o la portalada esculpida a l'església de Covet.
Són un dels tresors que ofereix la comarca al visitant. En aquest marc és pot
seguir part de la ruta ja creada del romànic; com també la ruta anomenada Pirineu
Comtal on es viatja als segles XI, XII i XIII, per diversos monuments i museus i
conjunts medievals emblemàtics.
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En l'arquitectura civil cal destacar les magnífiques cases senyorials que encara
avui es conserven a la comarca: casa Mauri, edifici modernista i actualment seu
de l'ajuntament de La Pobla; la Casa del Baró d'Eroles a Talarn; la casa fortalesa
de Gaspar de Portolà, primer governador de California, a Castellnou de Montsec;
l'antic hospital dels pobres, avui seu dels jutjats, o el pont gòtic de Sant Jaume a
Tremp.

Les cases del Pallars tenen un nom que acostuma a ser popular i fa referència a
alguna característica dels seus propietaris o de la seva feina.
Les mestresses són anomenades fent un femení d’aquests mots: Farrús,
Farrussa. Als pares se’ls anomena “papa” i “mama”, sense l’article i mai “pare” o
“mare”. I als avis sel’s diu padrí i padrina.
Com a mesura legal va existir el dret a la primogenitura (tant si era home o dona)
“lo qui primer neix, primer peix” (després s’anomenava hereu a gust dels pares).
Per a conservar el nom de la casa gran quan no hi havia fills s’anomenaven
hereus dos nebots de la casa, un de cada part del matrimoni, que per tal d’heretar
els seus bens s’havien de casar. Ajuntar dues cases quan es casen un hereu i
una pubilla “Conco” “Conca” a les conques se les adjudicava el desagradable
paper de donar sempre de menjar als porcs i fer les feines ordinàries.

Amb la família convivien el servei (poques cases), el pastor i el traginer. Aquest
últim era el més respectat, ja que tenia tot el cabal de la família a les mans.

La gastronomia és tradicional i variada. Igual que tota la cuina pallaresa, són
receptes riques, creades fa segles, en les quals només es feien servir productes
autòctons. Des de l’oli fins a les hortalisses, la fruita, el peix (la truita sobretot), la
carn (be, porc i de caça) i la gran varietat de bolets. Entre les especialitats hi ha la
girella i receptes tradicionals com l’escudella, la carn d’olla, la truita de riu, la coca
de samfaina, l’allioli de codony, el freginat, el palpís i els crispells. Els civets de
caça com el de cérvol, senglar, llebre configuren una cuina contundent amb un
regust del passat més antic d'aquesta zona. També cal destacar l’assortiment
d’embotits, entre els quals podem destacar el xolís, la secallona, el bull, el tupí. El
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mató amb mel i nous, el mostillo de vi i mel, el braç de gitano, la crema i unes
postres delicioses com l’arrop, el brossat o el filiberto culminen un excel∙lent àpat
que regat amb vins de la Conca i ratafies faran de la vostra estada al Pallars una
festa gastronòmica, com la que es celebra a la tardor envers el bolet.

Ara que ja hem fet una contextualització de la comarca del Pallars Jussà per
poder seguir bé i entendre les dades i com és tracta a la població s’han de tenir
clars els següents conceptes:
La definició de poble, que és pot definir com a població petita, poblat, inferior a
una vila o a una ciutat.
També hauríem de definir la migració, que és un canvi temporal o definitiu del lloc
de residència habitual per motius fonamentalment laborals i de cerca de millors
condicions de vida.
El despoblament constitueix la disminució de la població d’un territori causat
sobretot per l’emigració. El terme fa referència a l’abandó d’un espai per part dels
seus habitants.
Un altre terme és la població de fet que recull els residents presents i els
transeünts que en el moment censal es trobin en un municipi.
Com també la població de dret que és la suma dels habitants que resideixen en
un municipi, i comprèn els residents presents i els residents absents en el moment
censal. És a dir, les persones empadronades al municipi amb independència de si
hi són presents o absents.
Els transeünts són aquelles persones que en el moment censal es trobin vivint en
un municipi per motiu de treball, estudi, turisme, etc. Tot i estar empadronats en
un altre.

La pèrdua de població d’un territori sempre coincideix amb l’increment d’una altra
part de població en un altre indret. I en aquest cas són conseqüència

del

desenvolupament a partir del liberalisme economicoindustrial dels seixanta i del
procés de transformació urbà que va suposar. Però aquesta pèrdua ja venia de
més lluny, entre 1860 i 1900 el Pallars Jussà va perdre 8.802 habitants, la qual
cosa representa un 30,26% de la seva població. Del 1900 al 1960 hi va haver un
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lleuger descens de la població. N’és causa de no haver tingut un fort descens,
l’aprofitament hidroelèctric de la conca del riu Flamisell i de la Noguera Pallaresa.
també s’ha de tenir en compte que part de la pèrdua va ser a causa de la Guerra
Civil.
Però el que en diríem el tercer període de 1960 a 1991 representa un gran èxode,
ja que perd el 30,78% de la seva població. Aquest èxode s’explica amb la
industrialització de l’àrea metropolitana de Barcelona en va ser la principal causa.
Com la crisi del sector agrari i les escasses possibilitats de promoure l’activitat
industrial autòctona per fixar la població.

Tot això comporta a un altre factor que és l’envellimet de la població i la falta de
natalitat i que deriva al despoblament i a la desigualtat de població entre els dos
sexes.

En les taules de dades i els gràfics que podem consultar en l’annex podrem veure
l’evolució en els últims anys sobre la població del Pallars Jussà. Com alguns
pobles s’han recuperat i com d’altres tot al contrari han continuat amb la seva
decadència.
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Rutes

Ruta 1: Pobles abandonats prop de Tremp

Elaboració Anna Buixadé

Aquesta ruta consta de pobles que han estat abandonats i d'altres que ho han
estat i s'han recuperat o que i deshabiten.
En segon lloc per ferla és convenient disposar de dos dies per poderne gaudir i
de ferles amb un cotxe 4x4.

Sant Adrià
● Estat de conservació:
Molt bo

● Situació
:
Està situat a 5 quilòmetres al nordoest de Tremp.
● Interès: ****
● Història: Sant Adrià, fins a l'extinció dels senyorius,va pertànyer a la
baronia d'Eroles
. Se’n té constància en el fogatjament del 
1553
,on hi
consten 6 focs (uns 30 habitants); en el cens del 
1718
, en té 27. El 
1848 hi
són esmentats 54 habitants. Finalment al 
1981 només tenia 3 habitants,
quan van passar a ser 4 el 
2006
. Però nosaltres vam parlar amb un noi que
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estava allí, i ens va dir que el poble està abandonat i que no hi viu ningú i
que només hi venen a passar les festes.
Antigament s'hi produïa blat, vi, oli, llegums, hortalisses i fruites. S'hi
criaven poques ovelles i cabres i hi havia caça de perdius i conills
abundant. També tenia un molí d'oli.
L'església del poble està dedicada a Sant Adrià, on hi havia hagut el
castell, fora del poble hi ha la de 
Sant Llorenç
d’estil 
romànic
.
● Descripció
: 
És un poble amb molt encant, és petit i de carrers estrets i
sense asfaltar. Era una vila closa amb la plaça al mig on hi ha l’església,
que encara esta de peu, però al carrer del costat només queden les
façanes de les cases. Té un forn de pa comú. Moltes de les cases estan
abandonades i només en queden les parets. Només hi ha una casa que
sembla ser que hi van a passar els caps de setmana o a estiuejar.
Hi ha una placa commemorativa a l’entrada del poble on es mencionen a
unes senyores que eren del poble i que van sobreviure a l’enfonsament del
Titanic i es dedica la placa a tots els avantpassats que van marxar a les
Amèriques.

Tendrui
● Estat de conservació: 
Ruïnes
● Situació: 
Està situat a pocs quilòmetres de Tremp, dalt d'un turó on hi
hagué el 
castell
. Es troba molt aprop del que ara actualment és el poble,
que són un conjunt de torres, sense cap ordre i distribució.
● Interès: 
***
● Història: 
L'origen del poble devia ser el castell. Tendrui apareix en el
fogatjament del 
1553
, amb 9 focs (uns 45 habitants). El 
1718 en consten 28
i a mitjans 
segle XIX es que hi havia 15 cases habitades, i actualment té
només 5 habitants, al poble nou .A finals dels anys vuitanta era despoblat,
així que hi ha hagut una lleugera recuperació.
Pascual

Madoz

publicava

l’any

1845

el

Diccionario

geográficoestadísticohistorico de España y sus posesiones de ultramar,
que el poble tenia dues fonts, restes d'una torre o castell i església. El
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terreny del terme era desigual, aspre i trencat, i que hi havia mines de
guix. Hi havia roures, alzines, oliveres i arbres fruiters. S'hi produïa blat,
sègol, ordi, civada, espelta, vi, oli i fruites. Tenien ovelles i cabres, i es
caçava llebres, perdius, conills i de vegades llops. Hi havia també un trull, o
molí d'oli. Finalment dir que la capella moderna de Santa Coloma es trova
en ruïnes.
● Descripció: Les cases de Tendrui mostren un traçat de poble clos, de
manera que entre el castell i el poble constituïen un conjunt fortificat molt
notable. Com la majoria de viles closes formava cercle entorn l’església.
Les cases actuals estan construïdes sobre els fonaments de les cases
medievals i per tant no va canviar la forma d’aquest. Darrere l'església es
conserven traces del castell.

Seguidament arribaríem a Tremp, capital de la Comarca i que acull un important
patrimoni històric i cultural, que podem descobrir en aquesta ruta. És un bon lloc
per parar a dinar.

Després continuaríem la nostra ruta i faríem cap a Claret que fou una vila
medieval, però ja no en queden n'hi els portals d'entrada, la torre s'està caient i
del castell en queden quatre parets, com també el forn de pa, que ha caigut i l'únic
que es conserva és el molí d'oli.
Es diu que el nom del poble i dels pobles del voltant és degut a una migració a
l'Edat Mitjana per repoblar aquestes terres de gent de la Segarra, prop de Torà.
La condició va ser que al venir fiquessin el mateix nom dels pobles d'on venien.
Així que quan anem a la Segarra trobem els mateixos noms als pobles.
Cal destacar que era el centre neuràlgic de la Baronia de Claret i uns segles més
tard se'n destaca el Baró d'Eroles.
La gent va marxar als any seixanta, com a la majoria dels altres pobles de la
zona.

A continuació recomanem entrar a la petita vila d’Eroles, que estava abandonada i
des de fa vinticinc anys que s'ha recuperat amb habitants nouvinguts de les
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terres de Barcelona. És un poble curiós, sense asfaltar, amb les cases velles.
Sembla que facis un viatge en el temps. Tot i així ha arribat l'aigua i la llum.
El van abandonar perquè la vida allí era dura i tenien els serveis a Tremp i d'altres
van marxar a Barcelona. Avui en dia són 15 habitants més o menys.
Marxem d’Eroles i continuem cap a Puigverd.

Puigverd
● Estat de conservació:
Molt bo

● Situació: 
Està situat a 17,5 km de Tremp i és accessible per una pista rural
asfaltada, que arrenca del punt quilomètric 16 de la carretera 
C1311
, del
Pont de Montanyana a Tremp..
● Interès: 
*
● Història: 
Hi ha una església romànica dedicada a Santa Anna. Al que seria
el cementiri hi ha una placa amb una escultura d’un cap d’angelet on hi
posa RIP als nostres avantpassats i a la llunyania és veu les restes d’una
torre àrab. Per tant aquestes terres han estat poblades des de fa segles.
S'hi produïa blat, vi i oli, i s'hi criaven ovelles i cabres, i hi havia cacera, de
conills i perdius, a més de molts llops.
La població va marxar finalment als any 60, perquè era més fàcil viure a la
capital, molts van emigrar cap a Barcelona
.
L’aigua va arribar al poble l’any 2002, per això un dels motius de l’abandó
va ser la falta d’aigua corrent.
● Descripció: 
En el poble actualment no hi viu ningú, però sembla ser que hi
venen a passar alguns dies quan fa bo, ja que hi ha cases arreglades i ens
hem trobat gent al visitarlo. També hi ha una granja on hi treballen
diàriament.
El poble és petit i hi ha cases completament abandonades i que comencen
a caure, n’hi que ja han caigut i n’hi ha que encara es conserven bé ja que
venen a passar caps de setmana. De les cases abandonades n’hi ha que
s’hi poden entrar, encara que els trèvols estan molt malament i no és
aconsellable. Hi havia hagut unes escoles, “estudi”, una petita aula. I a les
afores hi havia la font d’on treien l’aigua.
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● Altres
❖ La senyora Carme Llobet i la seva filla Montse ens van explicar una mica
d’història i ens van donar informació, com també ens van ensenyar la seva
casa i ens van guiar a la font. Una de les històries que explica Carme diu
que el senyor Conrado Cortada, president de la diputació de Lleida en
aquells anys i que era de Barcelona, que se’l apreciava molt al poble, sobre
tot els nens, ja que desitjaven que arribes el dia de la Divina Pastora,
patrona de la seva petita capella. On es reunien per fer la misa i quan
sortien a tots els nens els hi donava una coca de pa. En aquells anys,
4050, n’hi havia poca i tenien gana. Com també diu que recorda a la seva
esposa Rosita a les festes majors i a les vacances.
❖ A Puigverd hi havia un molí d'oli, amb embigat de fusta, idèntic al d'Eroles.
El 
1974
fou traslladat al recinte de la Fira de Barcelona.
Després de parar un momentet a Puigverd, continuem la nostra ruta cap a
Vilamolat de Mur que va estar abandonat fins fa deu anys, però també s'ha
recuperat amb gent de Tarragona i Barcelona que hi han vingut a viure de forma
permanent.
L'han arreglat molt, les cases estan totalment reconstruïdes i el poble ara té molt
encant, també té un mirador a la plaça, on hi ha uns penells informatius de les
vistes i història sobre un poble que és veu des d'aquell punt que l'any 1863 a
causa d'un terratrèmol es va enfonsar i només en va quedar la façana de
l'església.
En aquest poble podem veure una petita ermita amb restes de pintura romànica.
també trobem el forn de pa comú. Les escoles antigament eren en una masia que
està una mica allunyada i que també en aquesta hi ha una capella.
El van abandonar als anys setanta però actualment són uns 10 habitants.
I del Vilamolat seguim el camí que ens porta al Meüll.

El Meüll
● Estat de conservació:
Bo
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● Situació: 
El Meüll és un poble despoblat. És el poble més alt del municipi
de Castell de Mur i un esplèndid mirador sobre tota la Conca de Tremp.
● Interès:
**
● Història: 
Apareix documentat l’any 1359 dins de la Vegueria de Pallars,
amb 3 focs (uns 15 habitants) .L’any 
1900 hi constaven 54 habitants. I
finalment al 
2007
ja consta despoblat.
Hi havia i hi ha un Castell i l’església romànica de Sant Martí com també
l’ermita d’Arbull.
Pascual Madoz, va descriure que el terreny era de secà i muntanyós i que
s'hi collia blat, ordi, patates, poc vi i molt poc oli. S'hi criaven ovelles i
cabres. Hi havia caça de conills i perdius, i hi havia llops.
Mai van conèixer l'aigua i la llum elèctrica.
El poble es va mantenir amb vida fins a l'any 1973. La majoria dels veïns
se'n havien anat a Barcelona, i alguna família a Lleida i Balaguer, els
motius van ser la creixent industrialització a Barcelona i on els primers
veïns a emigrar es van anar col∙locant bé, el que va produir un efecte
dòmino.
● Descripció: 
Esta agrupat al voltant d'una plaça i per 8 habitatges i 7
masies disperses. El poble tot i portar molts anys abandonat s'ha conservat
en bon estat i actualment compten amb llum elèctrica i aigua a les cases,
més la millora del camí i la rehabilitació d'alguna casa fa que el Meüll vagi
aixecant cap.
● Altres
: El primer diumenge de maig participaven conjuntament amb els
pobles veïns a la festa de les banderes, on feien una caminada fins a
l’església de Mur, una missa i un dinar col∙lectiu.

Després de visitar el Meüll, ens podem preparar per anar a Claramunt.

Claramunt
● Estat de conservació: 
Bo
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● Situació: 
Està situat a l'oest de Tremp, a 21km, i és accessible per una
pista rural d’uns 5km que arrenca del punt quilomètric 11,5 de la carretera
C1311
, del Pont de Montanyana a Tremp, passat el Coll de Montllobar.
● Interès: ***
● Història: 
Apareix documentat en documents del segle X, temps en que
aquestes valls experimentaven fortes incursions sarraïnes.
L’any 1061 l’església de Claramunt ja es documenta com una dependència
del monestir de Sant Pere de Tercui i a l’any 1241 també apareix
referenciat juntament amb d’altres en una confrontació de venda d’alous.
Entre els anys 1365 i el 1370 hi consten 7 focs, els mateixos que
actualment s’hi troben.
La possessió de Claramunt, al llarg de la història ha canviat sovint de
mans; poc abans de l'extinció dels senyorius, a mitjan 
segle XIX
, pertanyia
a Joaquima Lalaing i Lacerda, tercera comtessa de Lalaing, emparentada
amb la casa de 
Medinaceli
.
Pascual Madoz esmentava una torre molt antiga i restes que demostren
que havia estat un lloc fortificat. L'aigua que abastia el poble venia d'una
bassa situada a uns 15 minuts del poble. El terreny és aspre, àrid i de mala
qualitat, i no hi ha ni boscos ni horts de regadiu. La principal producció i
escassa, era blat, una mica de sègol i vi. Hi havia algunes pastures, amb
ovelles, vaques i bous. La cacera era abundant, amb conills, perdius i llops.
Hi havia 5 veïns (caps de família) unes 30 ànimes.
Avui dia podem veure 
l’església de Sant Pere, les ermites dels voltants i les
vistes de la vall. Claramunt mai ha disposat d’aigua corrent i tampoc de
llum.
● Descripció: 
Des del seu origen, és va obrar com una petita vila closa, dins
l’assentament i en el punt més alt hi havia una construcció defensiva
centrada en una torre i altres dependències adossades.
Els carrers estan sense pavimentar i només hi ha una casa en perfecte
estat. Part del poble està ballat perquè no s’hi pugui accedir, tal com ens va
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explicar Ramona, l’única habitant del poble i que viu en una caseta d’una
sola planta.
Les cases són de pedra i algunes estan caigudes i d’altres estan
començant a caure.

Finalment ens dirigim a l’últim poble de la ruta, la Vileta. Poca informació hi ha,
però és diu que era una antiga caseria, encara que hi ha documents antics que la
citen com un petit nucli. A la Vileta només en queden restes de les cases, però
s’hi que si conserva l’església romànica de Santa Llúcia.

Aquesta ruta és pot complementar ja que queda pròxima amb la visita del Conjunt
de Mur, del castell i la canònica de Santa Maria.
Diferent opció és la de completarla amb la ruta del vi, ja que en queden pròxims
diversos cellers de renom, que ens aconsella la Ruta del vi de Lleida, com també
restaurants i allotjaments.
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Ruta 2: Les valls de la franja.

Elaboració Anna Buixadé

Aquesta ruta pels pobles propers a la franja també és una ruta que es necessita
un cotxe 4x4 i hi ha parts que com per exemple el primer poble a visitar, l’haurem
de fer a peu. És una ruta que també és aconsellable ferla amb dos dies.
Comencem deixant el cotxe a la pressa i continuem a peu per un caminet que
recorre part del bosc i que sempre voreja l’embassament.

Castener de les Olles
● Estat de conservació: 
Ruïnes
● Situació
: Casterner de les Olles, està situat a la riba esquerra del Noguera
Ribagorçana just damunt mateix del pantà d’Escales, el qual va deixar el
poble i tota la vall molt aïllada.
● Interès:****
● Història: 
Casterner de les Olles figura dins de la Vegueria del Pallars, sota
domini de l'abat d'Alaó, en el cens de 1359 i hi consten 5 focs (uns 30
habitants). L’any 1831 consta, dins del Corregiment de Talarn, només amb
15 habitants i encara senyoriu del monestir d'Alaó; cap a 1900 són

19

esmentats 11 edificis, amb 22 habitants. El 1960 encara tenia 16 habitants,
i el 2006 només en consta un censat.
Després de que el pantà s’omplis, la part baixa del poble quedà
submergida juntament amb les terres de conreu i els camps.
Actualment a la vall i al poble només es pot accedir a peu des de Llastarri.
Aquesta ha estat una de les causes del despoblament, ja que mai va tenir
accés rodat.
Podem visitar les ruïnes del castell de Castener i l’església de Sant Llorenç,
consagrada l’any 1349.
● Descripció: 
Es un lloc de vistes privilegiades, en mig de la natura i rodejat
pel pantà d’Escales. Era un poble petitet, format per un conjunt de sis
cases i una petita església romànica. La natura ha fet el seu pas i poc en
queda.
● Altres: 
Terreny ric en minerals com epidota entre d’altres.
Quan ja hem tornat al cotxe, anem baixant per la carretera N230, i ens desviem
cap a Llastarri, el següent poble abandonat.

Llastarri
● Estat de conservació:
Malmès
● Situació: 
El poble de Llastarri està situat a la vall del barranc de Miralles.
● Interès: 
*
● Història: 
Tenim menció 
del 
1553 on hi consten 3 focs (uns 15 habitants).
El 
1831
hi constaven 20 habitants i cap al 1900 uns deu més.
Durant el 
segle XX s'ha produït el despoblament de Llastarri i
l'abandonament de les seves cases, les quals han anat caient.
L'església de Llastarri està dedicada a Sant Hilari, també hi havia castell
que devia donar origen al poble, però no en queden restes.
Tant l'església com el castell havien estat domini del monestir d'
Alaó
. El coll
de Llastarri, era lloc de pas obligat per als qui remuntaven la 
Noguera
Ribagorçana per la riba esquerra, atesa la dificultat de travessar l'estret
d'Escales. El poble de Llastarri tingué molta importància fins que es deixà
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de transitar el pas i la seva la decadència sigué ràpida. Cal tenir en compte
que des de Llastarri es domina perfectament 
Sopeira i el monestir d'
Alaó
.
Per això aquest monestir s'assegurà de tenir el domini sobre el castell de
Llastarri.
● Descripció: 
Es troba situat en el cim d’un turonet, la majoria de les cases
estan ja esfondrades del tot i només en queden algunes façanes, menys
dos cases que encara es conserven prou bé. s’hi accedeix per un caminet
estret i ja no en queden carrers ben definits.

Un cop vist Llastarri, continuem per la mateixa carretera d’abans i ens desviem
cap al pont d’Orrit, on podrem aparcar i pujar fins al poble vell d’Orrit.

Orrit
● Estat de conservació: 
Ruïnes
● Situació: 
El poble vell és aturonat a 854 metres a prop de la 
Noguera
Ribagorçana
, just a l'entrada del congost d'Escales.
● Interès: **
● Història:
En abandonarse el poble vell es formà el raval d
el Pont d'Orrit
.
La seva importància estratègica féu que formés el 
pagus d'Orrit, amb
centre al 
castell
, mencionat en anys anteriors al 1000.
Orrit es formà en època tardoromana i goda; en aquella època fou un dels
castells amb caràcter fronterer. El 
pagus format a l'entorn del castell és
esmentat l’any 
826
. Aquest 
pagus comprenia tot el terme actual de 
Sapeira
i part dels d'
Espluga de Serra i 
Sopeira
,com també el monestir d'
Alaó
, de
gran importància durant l'
Edat Mitjana
. Orrit tingué una cel∙la monàstica
depenent d'Alaó a 
Sant Climent de la Vall d'Orrit
.
Una prova de la importància d'aquest 
pagus d'Orrit és el lloc anomenat
Ministeriolo
, que cal situar a prop d'Orrit. Sembla que hi havia hagut un
mausoleu, potser romà. Una altra prova d'aquesta importància és l'església
de Sant Genís d'Oliberà, però avui dia no es sap l'emplaçament exacte.
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Entrà a formar part del 
Comtat de Pallars Jussà al 
segle XI
, i el 
1291 era
incorporat a la corona. Més tard, formà part de les possessions de la
Baronia d'Erill al 
segle XVII
; s'hi mantingué fins al 
1831
, any d'extinció dels
senyorius.
El 
1831 consten a Orrit 29 habitants i 
Pascual Madoz hi situa, el 
1845
, 42
habitants. Vers el 
1900
, s’hi esmenten 22 habitants.
El ja esmentat Madoz diu d'Orrit que el terreny del seu terme era
muntanyós, aspre i pedregós, amb 28 jornals de regadiu i 160 de terres de
conreu. No tenia bosc, però sí matoll per obtenirne llenya. S'hi produïa
blat, vi de mala qualitat i oli; hi havia ovelles per a llana, i 9 parells de bous
per a llaurar.
Hi va arribar la llum però no s’hi podia accedir amb cotxe.
Malauradament l'antiga església parroquial de S
ant Pere
,
romànica
, és de
les poques edificacions que queden del poble vell i el Castell d’Orrit.
● Descripció: 
El poble queda a mà dreta al cim de la muntanya i era un
poble dispers i de pedra. És de molt mal accés ja que és un camí pedregós
i estret. Hi queden només dos cases de peu i ja s’estan caient, com també
l’església romànica on és veu que van invertir recursos en restaurar la
teulada del campanar. De la resta només en queden parets. Les alzines
van a poc a poc menjantse'l.

A continuació seguim el camí cap a Sapeira, allí hi trobem el desviament cap al
despoblat d’Espluga freda, però és aconsellable que també visitem abans o
desprès el poble de Sapeira, ja que te un preciós mirador.

Espluga freda
● Estat de conservació: 
Malmès
● Situació
: 
Està situat a prop del poble de 
Sapeira
. És als vessants de
ponent de la Serra del Codó. 
L'accés a Esplugafreda pot ser per dos llocs:
una pista rural en bon estat que surt de la carretera local de 
Talarn a 
Gurp
.
I des del Pont d'Orrit, direcció Sapeira.
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● Interès: ***
● Història: 
Esplugafreda apareix citada l’any 
917
. Figura entre els dominis
de la 
baronia d'Erill al 
segle XVII
, i s'hi mantingué fins a l'extinció dels
senyorius, el 
1831
.
Apareix en el 
Fogatge del 
1553 on hi consten 5 focs. Vers 
1900
, s'hi citen
38 habitants. El 
1960
ja només tenia 17 habitants.
Esplugafreda té església parroquial, dedicada a Sant Esteve. Aquesta
església, de la qual es té notícia anterior a l'any 
1000
, actualment conserva
només algunes filades de pedres del temple primitiu, 
romànic
.
Pascual Madoz explica l’any 1835 que el terreny del terme és pedregós de
mala qualitat. S'hi conreen uns 90 o 100 jornals. No hi ha boscos, i els
veïns d'Esplugafreda fan llenya amb els matolls que omplen el terme. S'hi
produeix blat, sègol, ordi, patates, poc vi i oli. Hi ha ovelles i cabres, i
alguns bous per a llaurar. També hi ha cacera, de llebres, conills i perdius.
Té un gran interès paissatgistic en primer lloc, en segon lloc la cova d’Urso
i finalment l’església romànica de Sant Cosme d’Espills o d’Esplugafreda
● Descripció: 
Era un poble amb cases disseminades i que ara s’estan
caient, com també l’església. Tot hi així i freqüenten pastors perquè hi ha
els estables on hi guarden els ramats.
No hi ha un bon camí asfaltat, es una pista per accedirhi amb un 4x4.
Es troba envoltat d’un paisatge increïble i és un lloc molt solitari i tranquil.
Hi ha balmes a la vora del riu, muntanyes rocoses i pel camí de vermelles
on s’hi veuen antigues mines.

Quan ja hem visitat aquest dos fem marxa enrere i tornem a la N230, i abans
d’arribar al Pont de Montanyana, tal i com indica el mapa ens desviem i creuem el
riu, i des d’allí podrem visitar Escarlà, Espills i finalment si volem Tercui, ja que no
està abandonat però és curiós de veure. Compte perquè no està indicat a la
carretera.

Escarlà
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● Estat de conservació: 
Malmès
● Situació: És al nordoest de Tremp a prop de la 
Noguera Ribagorçana
. És
aturonat dalt de la carena que delimita pel nord la vall del barranc
d'Escarlà.
● Interès: ****
● Història: 
Hi hagué una torre o castell molt senzill i en queda alguna resta
prop de l’església romànica de Sant Joan.
El 
1553
, Escarlà tenia 5 focs 
(uns 30 habitants); en el cens del 
1831
,
apareix amb 27 habitants, i en el del 
1900
, 43. El 
1970 ja només tenia 7
habitants, que han van quedar reduïts a 2 el 
2006
, havent passat per uns
anys en què es convertí en despoblat total.
Escarlà era del 
Baró al 
segle XVII
, que en aquest cas seria la família 
Erill
.
Al 
segle XIX
, pertanyia a Torres i Santgenís.
Pascual Madoz publicà que el clima era fred, però saludable, i no hi havia
malalties producte de la mala alimentació. Tenia 10 cases unides, que
formaven un carrer únic, costerut i mal empedrat. Cita com a proper el
santuari de Nra. Sra. de la Mira. Només s'hi conreaven uns 80 jornals. No
hi havia boscos, només roures disseminats, com pomeres. Els veïns és
servien de matolls, per a acaptar llenya. S'hi produïa blat, patates i vi. S'hi
criaven algunes ovelles i cabres, així com els bous i ases necessaris per a
les feines del camp. Hi havia caça de perdius i de molts conills, així com
pesca de truites i barbs.
Finalment dir que hi va arribarhi l’electricitat.
● Descripció
: 
Entrar dins del poble no és fàcil ja que hi ha males herbes,
vegetació i esfondraments de les cases que bloquegen els carrers.
L’església és bonica de veure i igual la torre que l’heura l’està cobrint.
Les cases encara es poden veure bé, però ja estan mig enfonsades i
produeix una sensació de pena el fet de visitarlo. Els carrers estan coberts
de vegetació i en algun ja no s’hi pot passar.

Espills
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● Estat de conservació: 
Bo
● Situació: Està situat a 24km al nordoest de Tremp, gairebé al centre de
l'antic municipi de Sapeira. Aturonat a més de mil metres d'alçada.
● Interès: ****
● Història: Apareix amb 9 focs (uns 45 habitants), en el cens del 
1359
. I en
el 
Fogatge del 
1553 hi consten uns 15 habitants. Finalment, en el cens del
1831
, Espills tenia 58 habitants, i vers l'any 
1900
, 40. Finalment tenia 18
habitants el 
1970
, 5 el 
1981
i 5 el 
2006
.
Cal fer menció 
del castell d’Espills, aparegut en documents de l’any 1055 i
l’església de Sant Pere, documentada al segle XI però refeta al segle XVIII.
I a uns 300m del poble l’ermita de la Mare de Déu del Solà. Al terme també
hi ha el Castell de Santa Eulàlia
.
El senyoriu medieval era en mans dels 
barons d'Erill
. El 
1831
, quan
s'extingiren els senyorius, ja havia canviat de mans, i era possessió dels
Sobirà.
El poble havia tingut molí fariner.
Pascual Madoz diu que era un lloc ventilat, de clima fred i saludable.
Pertanyen al seu districte les caseries de la Ribereta i del 
Mas de Alturo o
Arturo
, on hi ha el molí fariner. El terreny del terme és muntanyós amb
molta roca i precipicis; s'hi treballaven uns 200 jornals de mala qualitat. Hi
havia bosc de roures, alzines, boixos i matolls. S'hi produïa sègol, mestall,
patates i vi de mala qualitat; s'hi criaven cabres i porcs, i alguns bous per a
les feines del camp. Hi havia cacera de llebres, perdius, conills i altres.
● Descripció: És un poble curiós de visitar, ja que és troba a bastanta alçada
i està situat en una mena de carena rocosa però plana
.
Encara està ben
conservat i s’hi pot accedir, encara hi ha carrers i és veuen les façanes de
les cases. L’església és l’edificació més conservada. Aquest poble té unes
grans vistes i des d’allí es veu Escarlà, Claramunt, Tercui, entre d’altres.

També és interessant de dir, que pròxima a aquesta ruta, n’hi ha una de creada i
que és troba en funcionament per aquells amants dels paisatges, la fauna i la
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geologia i especialment dels voltors, ja que és aquí on tenim la vall dels Voltors i
hi ha creada la ruta temàtica envers aquest animals.
Afortunadament en quant a restaurants en aquesta zona n’hi ha i no és un
problema i podem triar. Aquí dos recomanats per Tripadvisor.
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Ruta 3: Els abandonats de la Serra de Carreu.

Elaboració Anna Buixadé

En aquesta ruta pròxima a la Pobla de Segur és imprescindible tenir un 4x4.
Podem dir que aquesta ruta podria ser de les més boniques ja que tots el pobles
estan completament abandonats i en un estat similar i amb uns ambients
increïbles. També s’ha de dir que és necessita temps per cada poble i que ens la
podem combinar com vulguem ja que té com dos parts.
Comencem pel poble de Puï de l’Anell que s’hi arriba des d’Aramunt i com és veu
en el mapa.

Puï de l’anell
● Estat de conservació: 
Ruïnes
● Situació: 
Queda a la dreta d'on el 
barranc de la Podega s'aboca en les
aigües de l'embassament. Les ruïnes que no han quedat sota les aigües es
troben dalt d'un turó de 571 metres .
● Interès: **
● Història: 
Puig de l'Anell no va tenir mai ajuntament propi, però sí que en va
formar un, amb els pobles de Montesquiu i Galliner.
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En el puig on es dreçava una part del poble s'han trobat vestigis de
poblaments prehistòrics (entre elles, destrals de pedra polida), a més del
medieval, així com enterraments d'època romana tardana i altmedieval.
El 
1359 consten a Puig de l'Anell 3 focs (unes 15 persones). El 
1831 hi
consten 40 habitants, però conjuntament amb els altres dos. El
1900
,només quedaven 24 habitants.
També tenia una e
sglésia 
parroquial 
romànica
, que actualment està
abandonada i dedicada a 
Sant Sebastià
.
● Descripció: 
Està del tot despoblat, a part que una bona part de les cases
que constituïen el poble (totes les que no eren dalt del turó) han quedat
anegades pel 
Pantà de Sant Antoni
. Puï de l’Anell és troba situat d’alt d’un
petit turó rodejat d’oliveres i altres camps de conreu, com també pel pantà
de Sant Antoni. S’hi accedeix per un camí i el poble és troba una part
enfonsat al pantà i l’altra d’alt d’aquest petit turó on hi queden les restes
d’unes poques cases que ja s’estan caient o han caigut del tot. La
vegetació ja ha fet bona part de la seva feina en avançar aquest estat
d’abandó.

Podem seguir amb els següents pobles el de Galliner o al revés amb el de
Montesquiu.

Galliner
● Estat de conservació: 
Ruïnes
● Situació: 
Galliner és un territori i poble de l'antic terme d'
Orcau
, actualment
d'
Isona i Conca Dellà
.
● Interès: **
● Història: 
El poblament d'aquest territori és força antic, ja que s'hi ha trobat
ceràmica, de les èpoques prehistòrica i tardoromana. També hi trobem les
restes del 
Castell de Galliner i l’església romànica de Sant Vicenç; se’n té
primera documentació del castro de Galliner de l’any 1054 d’una donació
del compte Bernat i la seva esposa Adalgardis. ens diferents documents al
llarg de la història aquest va continuar aparaixent.
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Galliner no va tenir mai ajuntament propi, però sí que en va formar un amb
els pobles de Montesquiu i Puig de l'Anell.
● Descripció
: S’hi accedeix per un camí i el poble queda a una banda del
turó. Era un poble grandet, però ara només en queden restes, no hi ha els
carrers definits i la vegetació ha ajudat en aquest procés. Ara només
queden parets i façanes.

Montesquiu
● Estat de conservació: 
Ruïnes
● Situació
: Geogràficament, no pertany a la 
Conca Dellà
, sinó a la 
Conca
Deçà
, o de Tremp.
● Interès: ****
● Història: El territori ha estat poblat des de temps antic, com ho revelen les
destrals de pedra polida que s'hi han trobat. Es constituï, a partir del seu
castell. L’any 
1359
consten 6 focs (unes 30 persones).
Pascual Madoz comentà què es produïa en aquest terme: blat, vi, oli,
patates, verdures i llegums. Hi havia ovelles i cabres, cacera de perdius,
llebres i conills, i pesca de barbs, anguiles i truites.
També hi havia dos molins, un a casa Jan Antoni i un a casa Andreu.
Un fet que va perjudicar al poble, va ser el pantà, ja que és va quedar amb
les terres més fèrtils, a canvi els hi van donar llum gratuïtament. 
L’ 
església
parroquial
romànica

, està dedicada a 
Sant Urbà
.
El 
1960 encara hi consten 30 persones, però a partir dels anys setanta ja
consta com a despoblat.
●

Descripció
: S’hi accedeix per un camí i el poble queda en una banda, tot
fent fer una corba al camí. Tampoc no és troba en terreny pla, a uns 718m.
El poble era gran i avui només en queda de peu l’església de Sant Serní i
dos cases més. La resta són ruïnes, façanes i parets. Algun carrer
accesible, però la majoria cruspits per la natura.

I quan acabem amb aquests tornem a Aramunt i visitem el poble vell.
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Aramunt Vell
● Estat de conservació: 
Ruïnes
● Situació: 
El poble d’Aramunt Vell es troba emplaçat al cim d’un turó i a uns
6 km de la Pobla de Segur. L’accés ha de ser caminant, per un camí que
comunica el poble vell amb el poble d’Aramunt nou, en un 15 
minuts o amb
cotxe 4x4, per una pista rural que voreja la muntanya pel nord, camí que
arriba fins al peu del castell.
● Interès
:
*****
● Història: 
Està documentat l’any 959 per primera vegada amb el nom
d’Eramonte, i es considera emplaçat en un lloc estratègic, pròxim al camí
ral que unia l’Urgell amb França. Es tractava d’un poble murallat que en
diferents documents apareix amb el nom de “Castell d’Aramunt”.
També apareix el castell d’Eramont documentat l’any 1055, com en el 1247
i el 1366 el rei Pere Cerimoniós va vendre’n el castell i altres propietats a
Roger Bernat III. El castell continua apareixent en els següents cent anys.
Durant els segles XVXVIII, creixé i guanyà terreny. A finals del s. XVIII es
té notícia de l’existència de dos torres circulars de defensa.
Actualment Aramunt Vell està abandonat i no ha estat mai un lloc gaire
poblat al llarg de la història, per exemple l’any 1381 hi consten uns 85
habitants, en canvi en el del 1857 apareix amb 609 habitants. Després del
1900, la població comença a davallar.
Ceferí Rocafort esmenta que el terme d'Aramunt consta de 190 edificis més
els de les tasques agrícoles. Havia tingut escola municipal, però actualment
els seus nens i nens són traslladats a 
la Pobla de Segur
oa
Tremp
.
Finalment l'activitat econòmica principal d'Aramunt ha estat sempre
tradicionalment l'agrària.
● Descripció: 
És un poble que es troba en un costat de la muntanya i
ascendeix. A la part alta del poble s’hi troba l’església i el que fou també el
castell. Es pot encara anar resseguint els carrers estrets i costeruts que
descendeixen. Encara és poden veure bé les façanes de les cases encara
que per dins estan caigudes. A la part baixa del poble hi havia una plaça
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amb una font del 1885 i tot de cases al voltant i una petita capella ja
caiguda. S’hi es continua caminant cap a baix, ens trobem amb l’entrada
del poble, amb un portal d’entrada on ja no s’hi pot accedir de cap de les
maneres ja que han caigut les cases i el carrer ha quedat enrunat.
És interessant pel 
Castell
, com també per 
Sant Fructuós d'Aramunt
, l’antiga
església parroquial romànica. Per altra banda trobem 
Sant Antoni
d'Aramunt
, església romànica a Aramunt Vell i 
Sant Corneli d'Aramunt
,
ermita romànica dalt de la muntanya de 
Sant Corneli
. Finalment les vistes
sobre el Roc de Pessonada, la Serra de Carreu des d'Aramunt Vell. Com
també les vistes del pantà de St Antoni.
“Aunque llegaron a tiempo de conocer la luz eléctrica, las incomodidades
de vivir en un pueblo tan hermético donde ni carros ni maquinarias se
podían llevar al interior del pueblo y todo se hacia con caballerías por calles
empinadas y estrechas fue menguante la voluntad de los vecinos que
además veían el poco provecho que se le sacaba a la tierra y se fueron en
busca de mejores infraestructuras y un futuro más seguro hacia las
grandes ciudades (Barcelona, Lleida, Tremp y La Pobla de Segur), en la
década de los 50 y 60 se produjo el éxodo principal de los vecinos, aunque
hasta el año 1975 hubo una casa abierta: la de Sisquet y su hermana que
resistieron hasta que no pudieron más y se acabaron yendo a La Pobla de
Segur.”
Rius i Calderón (2010)

Anys més tard hi ha hagut algun intent de reconstrucció del poble per part
de voluntaris que han fet restauracions de certes cases.
I quan ja hem visitat Aramunt, també fem marxa enrere i direcció a Pessonada, i
continuem fins arribar a Herba Savina.

Herba Savina
● Estat de conservació: 
Ruïnes
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● Situació: 
HerbaSavina, és un antic poble de l'antic ter
me d'
Hortoneda de
la Conca
, de l'actual de 
Conca de Dalt
. Es troba al cim d’un turó tot seguint
el camí de Pessonada.
● Interès: ****
● Història: 
HerbaSavina surt esmentada en un conveni entre els anys 1055
i 1098 que establiren els comptes pallaresos Ramon IV i Valença, aquesta
última filla d’Arnau Mir de Tost.
Pascual Madoz, esmentava que hi havia 10 cases d'un sol pis i miserables,
que formen un poblat costerut i sense empedrar. Que hi havia bones fonts
d'aigües i riques servien a la població. El terreny era muntanyós i de no
gaire bona qualitat. En total hi havia uns 60 jornals de feina. Hi ha força
boscos de pins, savines i alzines, que proporcionaven fusta per a la
construcció, per a fer carbó i per a llenya, que es venia a 
la Pobla de
Segur
. S'hi feia sègol, patates i s'hi criaven cabres i bestiar de peu rodó per
a les feines del camp. En formaven la població 61 habitants.
Fins a l'extinció dels senyorius, el 
1831
, Herbasavina formava part dels
dominis del marquès de Pallars, que eren també 
ducs de Cardona i de
Segorb i vescomtes de Vilamur.
L’any 
1970 encara conservava 6 habitants, i el 
1981
, 1. El 
2010 ja està
abandonat, amb la major part de les cases en ruïnes. La inclusió de tot
l'espai del poble i voltants en la 
Reserva Nacional de Caça de Boumort i en
l'Espai Natural Protegit 
Serra de Boumort ha fet que l'abandonament del
poble hagi esdevingut definitiu.
Dir també que l’
e
sglésia estava dedicada a Sant Miquel.
● Descripció: Herba Savina era un poble petit però encara tenia proutes
cases. Les quals només dos, avui en dia tenen teulada. No està asfaltat i la
vegetació és cruspeix el poble. Queden façanes i restes. Tot i així té un cert
encant.

Tot seguint el mateix camí que ens duia a HerbaSavina, aquest en conduirà fins
a les restes de Carreu.
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Carreu
● Estat de conservació: 
Ruïnes
● Situació: És al mig de la vall, i tenia antigues masies i bordes, també totes
ara despoblades.
● Interès: 
**
● Història: En diversos documents dels segles 
XI i 
XII apareix documentat
un castell de Carreu, però la proximitat d'altres topònims similars a la
mateixa zona planteja dubtes de que fos aquest poble de Carreu d’Abella
de la Conca. Pot tractarse del Carreu del terme de 
Coll de Nargó
Carreu era típic d'alta muntanya amb la població dispersa. La jurisdicció
pertanyia al baró d’Abella, que en conservà la propietat després de la
supressió de les senyories. Al s XIX formà un ajuntament amb Bóixols i,
eclesiàsticament, depenia de Montanissell (Alt Urgell)
.
Aquest poble l'any
1900
conservava 15 cases habitades, amb 41 habitants.
L’església estava dedicada a Sant Pere.
● Descripció: 
Podem dir que queden ruïnes del que havien sigut les cases,
masies o bordes, només en queden parets i façanes. I que la natura ha
contribuït a que l’abandó hagi estat més ràpid. Totes es troben en mig de la
vall i hi ha unes grans vistes i paisatges de la serra i vall de Carreu.
● Altres: 
Pep Coll reconstrueix en el llibre 
Dos taüts negres i dos de blancs, 
el
cas real que va tenir lloc a la masia de Laortó a la Vall de Carreu (Pallars
Jussà) el 1943. Els masovers (un matrimoni i les seves dues filles) van ser
brutalment assassinats.

Finalment i tal com està marcat en el mapa podem arribar als Masos.

Masos de la Coma d’Orient
● Estat de conservació: 
Molt bo
● Situació: 
Els Masos de la Coma és una antiga caseria dispersa de l'antic
terme d'
Hortoneda de la Conca
, de l'actual de 
Conca de Dalt
.
● Interès: 
**
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● Història: 
La més occidental és la 
Borda d'Aubarell
; després hi havia la
Borda del Músic
, desapareguda; a continuació, venia l'agrupació de bordes
de la zona central de la coma, el Clot de la Ginebrera: 
de Senllí
, 
de
Maladent
, 
Borda del Gorret i 
d'Isabel
, més a orient hi ha el Pletiu del
Querolar, on hi havia la 
borda d'aquest nom
, i encara més a orient hi havia
hagut la 
Borda de Savoia
.
● Descripció
: A
quest masos estan tots ben conservats, de pedra i en mig de
l’esplanada de la vall. Un lloc tranquil i amb unes grans vistes. Es troben
dispersos però no amb molta distància. Era un grupet de cases.

En les valls i serres d’HerbaSavina i Carreu podem aprofitar també per observar
el paisatge ja que és espai natural protegit i completar part de la creada ruta
ornitològica que compren part de les terres Lleidatanes, encara que la
recomanació és de ferla en la part alta de la comarca, en el parc natural
d’Aigüestortes i estany de Sant Maurici.
Pocs restaurants hi ha per aquesta zona, així que o dinem a Aramunt o al Pont de
Claverol o bé a la Pobla de Segur si no volem agafar un entrepà.
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Ruta 4: Els abandonats de la Vall Fosca.

Elaboració Anna Buixadé

Aquesta ruta és pot fer en cotxe i alguns trams a peu, però en el mapa s’ha elegit
un camí que no fa tant tomb i que és necessita un 4x4. També s’aconsella ferla
amb dos dies o dedicara un dia complert d’estiu amb moltes hores de llum.

El primer poble a visitar seria Vilancós, que només hi consta un habitant i que va
estar despoblat alguns anys enredera. S’hi accedeix per una pista rural, i el poble
és troba en bon estat i és petit i semblar ser que abandonat no ho està, ja que les
cases estan arreglades, menys algunes que ja fa temps que van caure. El poble
té una església romànica dedicada a Santa Bàrbara i se’n té constància de
l’existència d’aquest des de 1553.
Tot seguit continuem la nostra ruta i anem en direcció Castellnou d’Avellanos però
abans parem i deixem el cotxe a mig camí, ja que ens toca anar a peu fins el
primitiu poble d’aquestes terres, Castellvell de Bellera.

Castellvell de Bellera
● Estat de conservació:
Ruïnes
● Situació: 
Està situat dalt d'una carena damunt de la vall 
Valiri
, en un lloc
de difícil accés.
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● Interès:
**
● Història: 
Se’n té noticia en el fogatge de l’any 
1553 on hi consten quatre
focs (uns 20 habitants). El 
1787 hi vivien uns 45 habitants; el 
1960 n'hi
quedaven 13, i des del 
1994
roman abandonat.
Fins a l'extinció dels senyorius, el 
1831
, Castellvell de Bellera formava part
dels dominis del marquès de Pallars, que eren també duc de Cardona i de
Segorb i vescomte de Vilamur.
Tenia l’església dedicada a 
Sant Serní i dins del terme hi havia l'església de
Sant Joan de la Riberola
.
Pascual Madoz va dir que el clima era fred i que en aquell temps hi havia 9
cases, totes d'una planta, i que 6 d'elles estan agrupades amb l'església. Hi
havia una bona font que abastia al poble. No hi havia escola, i els nens
anaven a la d'Avellanos. En el terme hi havia alguns corrals per guardar
bestiar. L'aigua del riu d'Avellanos servia per regar horts i per a moure dos
molins fariners. El terreny és muntanyós i en general de mala qualitat i no
hi ha gaire bosc. Hi havia 160 jornals de conreu, i s'hi produïa ordi, patates,
llegums i llana. De bestiar, ovelles, bous, eugues, ases i porcs.
Joan Bellmunt 
recull els noms de les cases del poble: Banlló, Dominguet,
Mestret, Pomer i Rollan.
● Descripció
:
El poble es troba en mig del bosquet i fent pendent, era petit i
la majoria de les cases estaven en forma circular. Avui dia totes són ruïnes,
menys una ja que la teulada està en bon estat. És de difícil accés i la
vegetació també ha fet la seva labor en els carrers del poble.
● Altres: Castellvell de Bellera és dels pobles que surten esmentats a les
conegudes 
cobles d'en Payrot
, fetes per un captaire fill de 
la Rua a mitjan
segles XIX
. Deia, en el tros de Castellvell de Bellera:
«

Puja cap a Santa Coloma
i no en troba sinó dos,
Castellvill i Castellnou
Bellanos i Vilancòs.
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I passa a Oveix i Guiró
la digo, digo, digo,
i passa a Oveix i Guiró
i es menja la carn de moltó.
Payrot, 
Cobles
Tot seguit tornem a buscar el cotxe i ens dirigim cap Castellnou d’Avellanos, que
no consta com abandonat ja que encara hi unes quantes cases habitades i en bon
estat com també una granja però la meitat del poble si que ho està. Se’n te
constància des del 1553 on hi consten uns 40 habitants. El poble des dels anys
seixanta ha anat reduint i pot ser que és regeneri o simplement quedi com molts
altres, abandonat en els pròxims anys.
Tot seguit, des del mateix Castellnou sorgeix una pista que desprès es convertirà
en camí que en porta cap a Larén, si no ens veguesim amb cor de anar per aquí,
faríem marxa enrere i podríem seguir la ruta per la carretera i visitar en diferent
ordre els pobles.

Larén
● Estat de conservació: 
Malmés
● Situació: 
Larén és un poble del municipi de 
Senterada
, a uns de 3,69 km²
d'aquest i entre els de 
Sarroca de Bellera
i
la Torre de Cabdella
.
● Interès: ***
● Història: Antigament les cases eren d'una sola planta, només hi havia un
carrer, irregular, costerut i sense empedrar. Fora de la població hi havia
una font i el poble disposava de rentador públic. Hi havia uns 200 jornals de
secà i 5 o 6 de prats, a més de petits horts. L'única collita era d'ordi, a part
de patates i algunes llegums. S'hi criava bestiar de llana, a més de bous i
ases per a les feines del camp. Hi havia llops en abundància.
L’església està dedicada a la Nativitat de la Mare de Déu i i també trobem
l’ermita de Santa Barbara; com també les restes del monestir benedictí de
Sant Genís de Bellera.
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● Descripció: 
La majoria del poble està en ruïnes, però al ben mig del centre
de la petita població hi ha unes cases totalment reconstruïdes i en bon
estat. El poble no està asfaltat i la natura hi abunda però s’hi pot accedir
bé.

I per la carretera que condueix a Larén, tot baixant i a quatre minuts trobem el
despoblat de Santa Coloma.

Santa Coloma d’Erdo
● Estat de conservació:
Ruïnes
● Situació: 
És un poble del municipi de 
Sarroca de Bellera
. Per poderhi
accedir, des de Sarroca de Bellera s’ha de seguir una pista que porta a
Erdo i Larén.
● Interès: *
● Història: 
L’any 
1381
, Santa Coloma d'Erdo apareix en els fogatges amb
uns 15 habitants. El 
1970
, en tenia 6 i repartits en Casa Benito i Casa Pere.
El 
1994 ja era del tot despoblat, i només pujava al poble un pastor que hi
tancava les ovelles, les vaques i els cavalls.
Els 9 alcaldes de les altres poblacions veïnes volien comprar tot el poble
per ferne una casa de colònies i d’estiueig de l’Agermanamen
t.
● Descripció
: Actualment és un munt de ruïnes, amb els espais oberts
coberts d'espessa vegetació, que fan del tot inviable fins i tot l'estada de
bestiar.
● Altres: 
Santa Coloma, patrona del poble, és invocada arreu contra els
óssos. Per això se li cantaven els goigsi és un dels pobles que surten
esmentats a les conegudes 
cobles d'en Payrot
, fetes per un captaire fill de
la Rua
a mitjan 
segles XIX
.
Finalment des de la mateixa pista, abans d’arribar a Erdo i hi ha un desviament
que condueix a la Bastida de Bellera.

La Bastida de Bellera
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● Estat de conservació: 
Ruïnes
● Situació: 
La Bastida de Bellera es un poble abandonat pertinent al
municipi de Sarroca de Bellera situat en una cresta a la vall de Bossia.
● Interès: ****
● Història: 
La Bastida de Bellera consta ja l’any 
1381 dins de la 
baronia de
Bellera
; en aquell moment tenia 3 focs (uns 15 habitants). Cal destacar el
pont romànic o pont del diable que és espectacular.
També l’església de Sant Sebastià i en el barranc de Sant Genis hi ha
bordes enrunades que amaguen les restes de l’antic monestir benedictí de
Sant Genís de Bellera, fundat al segle IX sota la protecció dels comtes de
Pallars que no evità la seva decadència a partir del milcent. 
Finalment
també mencionar l’ermita de la 
Mare de Déu de Bellera
, d'estil 
romànic
.
Blat, ordi i una mica de patates eren les principals collites del terreny.
Van arribar a conèixer la llum elèctrica però només quan ja quedaven tres
famílies vivint al poble. No va passar el mateix amb l'aigua que no va
arribar mai a les cases i que va ser un gran maldecap a causa de que la
font s'assecava amb frecuentment.
El Capella pujava des Sarroca de Bellera, igualment el carter, mentre que
el metge i el ferrer venien des Senterada. El poble va anar minvant de
població poc a poc als anys 50. Van anar marxant cap a Barcelona i Lleida
principalment, sent Dolors Buñech de Casa Junico i els seus fills els últims
que van marxar de La Bastida de Bellera cap a l'any 1964 aproximadament
i al 
1994
, va passar a ser un poble abandonat.
● Descripció
: La disposició urbanística era curiosa ja què gairebé tots els
habitatges treien el cap a una plaça en forma semicircular, de manera que
les cases presentaven una estructura en forma d'ampolla, estretes a
l'entrada expandint cap a l'interior. Un carrer recorria el poble des de la
plaça fins a l'església. L'escola la tenien en una dependència de la rectoria.

Finalment dir que ja que aquesta ruta és de les que queda a més alçada, també hi
queda pròxima la via verda de la Vall Fosca per si és vol fer un altre dia, i així
resseguir l’antiga via de ferrocarril
.
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En aquesta ruta podem allotjarnos i fer les menjades en diversos establiments,
aquí dos dels quals.
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Ruta 5: De la Vall Fosca a la Pobla de Segur

Elaboració Anna Buixadé

Aquesta seria la segona ruta per la Vall Fosca, podríem començar tant de la Pobla
com al revés. En aquesta per anar més ràpid i bé també necessitaríem un cotxe
4x4.
Nosaltres comencem per el poble més muntanyós, Gramenet de Beranui.

Gramenet de Beranui
● Estat de conservació: 
Ruïnes
● Situació: El poble està situat a quasi 2 km de 
la Plana de Montros
.
É
s
situat a 1303 m d’altitud, al vessant occidental de la serra de Sant Quir.
● Interès: 
**
● Història: 
L'
església de Gramenet era sufragània de 
Sant Joan Evangelista
de Beranui
, i està dedicada a Sant Sadurní. En el mateix poble hi ha també
la capella de Sant Antoni Abat de Casa Batlle. Aquesta església ja consta
el 
996 en un document de 
Sant Martí de la Vall d'Estaon
. L’any 
1314 torna
a ser anomenada a la visita pastoral dels delegats de l'Arquebisbe de
Tarragona per les esglésies de l'ardiaconat de Tremp.
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Fins a l'extinció dels senyorius, el 
1831
, Gramenet de Beranui formava part
dels dominis del marquès de Pallars, que eren també ducs de Cardona i de
Segorb i vescomtes de Vilamur, dit anteriorment.
Al 
1915
, aproximadament, tenia 11 edificis, amb 23 habitants, segons
Ceferí Rocafort. El 
1960 encara en tenia 7, però en dates posteriors ja
apareix com a despoblat.
● Descripció: 
El poble es troba en mig d’un bosquet i s’hi accedeix per un
camí. només en queden ruïnes del que havia estat el poble, parets i
façanes. Encara és veu la forma circular de vila closa que havia estat. La
natura ha fet el seu pas i només ens en deixa veure una mica.

En acabar de veure Gramenet tornem cap a la Plana de MontRos i baixem per la
L503 fins a la Pobleta de Bellveí i ens desviem cap al següent poble.

Envall
● Estat de conservació: 
Malmés.
● Situació:

Es troba situat a llevant de la Pobleta de Bellveí

● Interès:
***
● Història: 
Avui en dia hi consten cinc habitants, per tant no està del tot
abandonat.
Envall apareix documentat l’any 
834
. En el fogatge del 
1380
, Envall consta
amb uns 10 habitants en poder del monestir de 
Santa Maria de Gerri. En el
del 
1553
hi consten els mateixos i en el 
1718
n’hi consten 35.
Pascual Madoz
, explicà que els habitants treien l'aigua d'un pou proper. Es
trobava en el seu terme un despoblat anomenat Serraspina, que es deia
que pertanyia a un poble derruït denominat, segons alguns, 
Pomforniu
(
Puiforniu
), i segons altres 
Castellestaho
. A la mateixa zona hi ha roures,
nogueres, boixos i alguns arbres fruiters. S'hi produïen cereals, patates,
llegums i hortalisses, i s'hi criaven ovelles i vaques; de cacera, conills,
perdius, llebres i ocells de pas.
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Tot i que a principis dels anys 80 va quedar deshabitat i moltes cases van
iniciar un greu procés de degradació fins a convertirse en munts de runa,
va tornar a ser un poble habitat el 
2002
.
La seva església està dedicada a Sant Jaume i era d’estil romànic ja que
està documentada, però no se’n conserva res i actualment és d’estil barroc.
L’any 2001 es va esfondrar la façana sud i es van perdre pintures murals.
Finalment dir que pròxim es troba
el dolmen de la Cabaneta.

● Descripció: Hi ha cases en bon estat però la meitat del pobles resta en
ruïnes i s’està caient malauradament. La part sudest del poble és la que és
troba més bé i la nord més malament. Encara que no esta asfaltat i hi ha
natura, al haverhi habitants i programes de recuperació els carrers encara
es conserven i les cases si fa o no fa.
● Altres: 
El 
2004 els veïns i amics d'Envall van fundar una associació per a
la recuperació i dinamització del poble, que duu a terme periòdicament
activitats culturals, com la realització de camps de treball, tallers de
construcció amb pedra seca, etc. L'associació 
Envall Fosca ha promogut,
juntament amb el Consell Comarcal del Pallars Jussà, l'estudi de
revitalització dels pobles deshabitats de la comarca. L'esforç d'aquest grup
de persones ha fet que, a poc a poc, el poble comenci a recuperarse de
les ruïnes en què havia quedat.

Continuem direcció Senterada i anem a visitar el següent poble, que igual que
l’anterior no està deshabitat del tot, però ho va estar durant uns anys.

Cérvoles
● Estat de conservació: 
Malmés.
● Situació: Està situat a l'extrem de llevant del Serrat de Coscollola, al
nordest del Serrat de Rúixol.
● Interès: ***
● Història: 
Avui en dia hi consten vuit habitants, per tant no està tampoc
abandonat del tot.
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Apareix en el 
Fogatge
del 
1553
amb 8 focs
(uns 40 habitants).

Pascual Madoz
, descriu el poble amb cases de mala construcció. També
diu que hi havia poca aigua, però la que s'aprofitava per a la població i per
a alguns horts. Hi havia molts esbarzers i alguns roures. S'hi produïa blat,
ordi i pastures, d'on treuen la major part dels guanys. S'hi criaven vaques,
cabres, ases i porcs; s'hi caçaven perdius, conills, llops entre d’altres. I hi
havia un molí fariner.
En la relació que fa Ceferí Rocafort, vers l’any 
1900
hi havia 66 habitants.
En canvi al 
1970 hi havia censats només 5 habitants, que van baixar a 4 al
1981
. Va estar deshabitat durant molt de temps a conseqüència de la
migració que va afectar a molts pobles pirinencs durant la primera meitat
del 
segle XX
, però avui torna a tenir habitants.
La seva església d'origen romànic, dedicada a S
ant Aventí
, està
pràcticament en ruïnes. També s’hi troba una petita capella dedicada a
S
ant Joan Baptista
i una altra dedicada a Sant Josep.
L'element d'origen humà més antic és el dolmen de la Cabaneta dels
Moros, excavat pel Seminari de Prehistòria de la 
Universitat de Barcelona
.
També fet constar, en els mapes de l'ICC, 
dolmen de Sant Roc situat a la
serra de 
Camporan
, uns 2 quilòmetresdel poble.
● Descripció: El poble té una forma allargada i les cases del principi i les del
final són les que en més bon estat estan. En canvi les del centre resten en
ruïnes. És un poble d’un sol carrer sense asfaltar però en bones
condicions. Les cases menys afortunades, només en queden les façanes,
ja que per dins estan caigudes i ja hi creix vegetació.

El següent poble al igual que els dos últims es troba en el mateix estat.

Puigcerver
● Estat de conservació: 
Malmès
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● Situació: Està situat a l'extrem d'una carena, de manera que queda penjat
a llevant de la vall del Flamisell, al sudest de Senterada.
● Interès: ***
● Història: 
Se’n té constància ja en el fogatge del 
1553 on hi consten 6 focs
(uns 30 habitants). El 
1831 consten conjuntament amb Lluçà, 25 habitants,
i el senyor del lloc era el Marquès de Pallars.
Pascual Madoz
, diu que hi havia rouredes i alzinars. S'hi feia blat, ordi,
pomes, peres i aglans. De bestiar, hi havia ovelles, cabres, porcs i vaques.
De caça, conills, perdius i llebres.
Vers el 
1900
, Ceferí Rocafort situa a Puigcerver 10 edificis i 26 habitants.
En canvi l’any 
1970 n’hi havia 5, a Puigcerver; el 
1981
, en tenia 6, que
passaren a 5 altre cop el 
2005
. El poble va arribar a estar del tot despoblat i
abandonat, però la presència d’artesans joves que s'hi han establert l'han
revitalitzat una mica.
És interessant que quan estiguem allí visitem la Capella de la Mare de Déu
del Carme a la casa Gasset, com també el 
Menhir de Cal Gasset i les
Lloses de Sant Roc.
● Descripció: 
La meitat del poble és troba en ruïnes i formava un recinte
clos a l'extrem de ponent, amb un carrer que hi duia. A llevant del poble hi
havia l'església i Casa Gasset, una de les cases de més importància del
poble. Una altra casa també molt important, possible hereva del castell de
Puigcerver per algun dels elements que conserva, és a la punta del poble,
pràcticament damunt del penyasegat.
L'església de Puigcerver està dedicada a Sant Salvador. Tenia un
campanar de torre, però va caure a mitjans del 
segle XX
, esfondrant una
part de l'església. Actualment tota ella és en ruïnes.
Seguim el nostre recorregut i fem cap, cap Reguard, que no està abandonat i hi
consten cinc habitants i hi ha allotjament. És un poble petitet i d’un sol carrer. La
majoria de les cases no estan caigudes, però és veuen abandonades. Tampoc
està asfaltat
I seguim pel camí d’on veníem cap a Montsor, que aquest si que ho està.
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Montsor
● Estat de conservació: 
Malmés
● Situació: 
Està situat al nord del terme municipal, de manera que és el
centre de tota la part muntanyosa d'aquest municipi.
● Interès: ****
● Història: 
El castell de Montsor és anomenat una sola vegada, al llarg de la
història: el 
1309 fou donat per Ramon de Montferrer al seu germà Guillem.
És probable que el castell correspongui al mateix poble de Montsor ja que
la forma de poble clos, correspondria a aquest.
Es descriu en el dietari de Pascual Madoz de l’any 1845 que s'hi produïa
blat, civada, llegums, patates i poca llana. De bestiar, ovelles per a la llana i
cabres. La població era de 44 habitants ja pocs en aquell temps.
Per Montsor transcorria l'antiga via de comunicació entre els dos Pallars, ja
que el Pas de Collegats no era obert, i havia estat un poble
estratègicament ben situat en aquest camí. Des de l'obertura del 
Congost
de Collegats
, el poble de Montsor quedà fora de les rutes habituals, i
caigué en decadència. Al poble hi podem trobar l’església romànica de
Santa Maria, el sepulcre megalític anomenat 
cabana de Montsor
, o de 
la
Llosana
i hi consta el desaparegut monestir de Sant Pere de les Maleses.
● Descripció: 
El poble de Montsor era un poble clos, com encara es pot
reconèixer malgrat el seu abandonament, obert només pel sud, on hi ha
l'església, que fou parroquial. Algunes cases encara conserven part de la
teulada, però la majoria només els hi queden les façanes. Tot i això la
natura no hi ha arribat tant com en d’altres i encara és conserva.
Finalment baixem cap a la Pobla de Segur i visitem l’últim llogarret en aquest cas,
abandonat.

Puimanyons
● Estat de conservació: 
Malmès
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● Situació: 
Està situat dalt d'un turó a menys d'un quilòmetre al sudoest de
la Pobla de Segur; és accessible per una pista que hi puja des del polígon
industria
l.
● Interès: **
● Història: 
El 
castell de Puimanyons
, del qual en queden algunes restes, és
anomenat al 
segle XI
, en unes definicions de castells fetes pel comte 
Artau
I de Pallars Sobirà al comte 
Ramon V de Pallars Jussà
. El poble i el seu
antic terme havien estat domini dels 
barons de Claret
. La seva 
església
, és
dedicada a 
sant Cristòfol
, i és 
romànica
.
L’any 
1718
tenia 13 cases i 45 habitants.
Pascual Madoz explica que el poble tenia 5 cases, amb una capella
dedicada a Sant Jaume Apòstol. Una font bastant separada del poble, cosa
que fa que els habitants de Puigmanyons se servien d'una cisterna que hi
havia a ran de les cases, i per a abeurar el bestiar, disposen de dues
séquies. El terreny digué que era pla i fluix, i hi havia més de 150 jornals de
regadiu. S'hi produïa blat, vi de mala qualitat, llegums, patates i hortalisses.
També llana i seda. El bestiar és sobretot d'ovelles. També hi ha un teler
de roba ordinària.
El 
1970
encara conservava 11 habitants, i el 
2000
, només Casa Taló.
● Descripció: 
Avui dia només hi ha dues cases en bon estat i conservades,
la resta són totes en ruïnes i només en queden façanes. El poble es troba
dalt d’un turonet i tenia forma circular, era petit. I la vegetació ja hi ha
arribat i ha fet la seva feina.

Cal dir que una altra forma de completar aquesta zona és a través de la recent
creada ruta del cinquè Llac com també agafant el Tren dels Llacs i així visitar
d’una forma ben diferent el Pallars Jussà i terres Lleidatanes.
Cal esmentar que a només pocs quilòmetres de la Pobla de Segur hi ha la famosa
vila de Salàs de Pallars, on hi ha un gran patrimoni amb les botigues museus que
es poden visitar i que de ben segur que us agradaran.
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En quant allotjament i restaurants la revista Panxing Pirineus i TripAdvisor ens
aconsellen:
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Ruta 6: Els abandonats de la Conca Dellà.

Elaboració Anna Buixadé

Finalment tenim l’última ruta per la Conca Dellà i la comencem amb el poble de La
Torre d’Eroles, que lluny queda del poble d’Eroles ja esmentat en una altra de les
rutes.

La Torre d’Eroles
● Estat de conservació: 
Malmès
● Situació: 
Queda aturonat a la part nord de la Serra de Carreu i a la dreta
del riu d’Abella.
● Interès: **
● Història: Els documents més antics trobats són de caire notarial i
pertanyen al segle XIV. El nucli antic era petit i aquesta població
bàsicament la formaven conjutament totes les masies. L’any 1900 hi
consten uns 37 habitants, però ja als anys noranta no hi consta ningú.
● Descripció: 
És una vila petita i aturonada on avui dia només en queden
restes d’un passat millor. Resten de peu tres cases i la resta queden en
ruïna. Encara que la vegetació és visible podem desxifrar els pocs carrers
que tenia i com aquesta ha començat a penetrar a les cases menys
afortunades
.
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Tot seguit ens desviarem cap a Siall, que no està abandonat, ja que hi consten
cinc habitants, però el poble resta en silenci la major part de l’any. Es un poble
que et transporta al passat ja que tampoc està asfaltat i les cases es conserven
bé. Desprès de visitar Siall, baixem cap a Isona, capital de la Conca Dellà. Lloc on
s’ha de fer parada obligatòria, ja sigui per visitar l’antiga capital romana, el museu
de la Conca Dellà, fer una visita al poble o parar a dinar per exemple.

Quan ja hem visitat Isona, no hem de deixar perdre l’oportunitat d’anar a visitar
Llordà. El poble no consta com abandonat, però realment ho està, pocs hi habiten
i ja hi ha cases en ple abandó. Però el que realment interessa de Llorda no és el
nucli, sinó el castell uns metres més amunt, romànic i majestuós que a ningú
deixa indiferent. Aquest lloc, ja és esmentat l’any 973, en una donació que haurien
fet els germans Borrell II i Guifre al monestir de Sant Sadurní de Tavèrnoles. El
castell continuà essent anomenat, com en el 31 de gener del 1033 on els comptes
urgellesos Ermengol i Constança vengueren el castell per dos mil sous a Arnau
Mir de Tost i la seva muller Arsendis i així durant uns quants segles més en
diversos documents i testaments.
A més a més Mur i Llordà conformen el llegat patrimonial del senyor d’Ager i
formen part de la ruta Arnau Mir de Tost.

Acabada la visita a Llordà, continuem el nostre recorregut i entrem al poble de
Biscarri, en busca del Biscarri vell i abandonat.

Poble Vell de Biscarri
● Estat de conservació: 
Ruïnes
● Situació: 
Per arribar s’ha de travessar Biscarri nou i 
el poble vell està tot
seguit i situat a 939 metres d’altitud.
● Interès: ****
● Història: 
Biscarri sempre ha estat poblat des de temps antics, ja que s’hi
han trobat restes arqueològiques com una punta de llança de 
bronze
, que
és conserva a Vic a la Sala Moles. I també és va trobar un fragment
d’inscripció romana.
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De les primeres mencions trobades és la de l’església del Monestir de Sant
Serní de Tavèrnoles, en l’acta de consagració del 1044.
El 
comte d'Urgell Ermengol de Gerp va donar l’any 1079 el poble als
comtes de Pallars
, Ramon i València, i el seu fill Arnau.
Una altra menció és la del fogatge de 1553 on consten 14 focs, el que
serien un 70 habitants. En canvi l’any 1831 ja hi consten un 237 en el
corregiment de Talarn i 191 l’any 1900.
Pascual Madoz mencionà que les cases de la època eren baixes i de mala
construcció i en carrers costeruts.
La destrucció del poble en major part va ser durant la Guerra Civil, ja que
quedà com a front i que l’exercit franquista bombardeja. Les ruïnes del
poble vell són visibles, com també la seva església dedicada a Sant Andreu
i d’estil romànic.
S’ha de dir que el poble ja havia patit abans de la guerra un progressiu
abandonament a principis de segle i que aquest va servir de refugi per a
fugitius de la guerra, ja que les cases encara es conservaven.
● Descripció: 
El poble vell, és troba amb ruïnes, encara que es poden
reconèixer cases i carrers. Tenia dos portals d’entrada i formava una vila
closa. Al capdamunt hi havia el 
castell
, del qual en queda poca cosa.
Un cop visitat Biscarri tampoc podem perdre l’oportunitat de visitar el poble de
Covet, el qual té poca població però no està abandonat i és troba en perfecte
estat. Però no és per aquest motiu que l’hem de visitar, si no per la seva preciosa i
famosa església de Santa Maria, d’estil romànic.
Un cop vist Covet continuem i fem cap a Toló.

Toló
● Estat de conservació: 
Malmès
● Situació: 
Es troba situat a la part alta de la Vall del riu Conques.
● Interès: **
51

● Història: 
El poble és més antic que Sant salvador de Toló i semblar ser
que va néixer a partir de l’edificació del castell. A l’any 1359 hi consten uns
deu habitants. I Pascual Madoz digué en el seu temps que constava de
cinc cases i una església petita.
Diferent ja va ser quan hi havia deu cases a principis del segle XX, encara
que als anys 70 ja minvà un altre cop de població fins que als anys 80 ja no
hi quedava ningú.
● Descripció: Accedir a Toló és fàcil ja que hi ha un camí utilitzat, ja que al
entrar al poble, uns metres abans hi ha masos on sembla ser que hi viuen,
nosaltres hem de continuar pel camí del bosquet. Toló com ja hem dit era
petit i només resta una casa amb la teulada al complet, les altres són
ruïnes, façanes i parets. No hi havia pas carrers cèntrics ja que les cases
formen un nucli rodó, totes juntes i avui dia la natura ja ha fet el seu pas i
poc en podem veureho.
Finalment accedim a Montadó per una pista i en l’últim tram a peu.

Montadó
● Estat de conservació: 
Ruïnes
● Situació: 
És un lloc de difícil accés a 5,3 km del terme a la Serra del
Montsec. Paral∙lel al també despoblat Comiols i interessant de visitar,
pertanyent a la Noguera.
● Interès: *
● Història: 
Les terres de Montadó han estat poblades des de temps antics, ja
que hi ha dolmens, com el Dolmen de Montadó i coves prehistòriques.
Com també ens indica la seva església romànica de Santa Anna i la del
poble mateix ja en ruïnes totals, Sant Miquel, la presència de gent.
L’any 1660 va ser repoblat pel senyor jurisdiccional Jeroni Cornet.
Pascual Madoz també deixa constància del poble dient que les cases eren
de mala construcció i que en el terme hi vivien uns 92 habitants.
● Descripció: 
És el poble amb més mal estat ja que només en queden
ruïnes, no hi ha n’hi façanes ni parets, només munts de pedres afilerats i
una mica de vegetació.
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Podríem complementar aquesta ruta amb les recomanades visites a l’església de
la Verge de la Cinta de Llimiana i també amb l’església de Sant Esteve d’Abella
de la Conca; ja que és la ruta més propera a aquesta població.
Mencionar també que en aquestes terres, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Alt
Urgell, hi ha creada i en funcionament la “Ruta del Temps”, que inclou tres
museus ben diferents dels Pallars. L’esmentat abans, el Museu de la Conca Dellà
a Isona, el Museu del raiers al Pont de Claverol i l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu a
Esterri d’Àneu. En aquesta ruta a apart de visitar museus es visita el jaciment
cretaci de Basturs i el jaciment de la Posa. Com també aconsellen visitar les viles
closes de Peramea i Escaló, el despoblat de Santes Creus de Llagunes i el museu
de la fusta d’Àreu.
Finalment podem dinar en diferents restaurants de la zona.

I finalment hem acabat les sis rutes per pobles abandonats o quasi abandonats
per la Comarca del Pallars Jussà.
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Conclusions

Una manera d’entendre el que ha passat i l’evolució dels pobles a la comarca del
Pallars Jussà s’explica a través de les polítiques territorials, de l’equilibri del
territori, de l’homogeneïtzació en l’assignació de recursos i distribució de la renda,
la qual cosa és difícil d’aconseguir una total igualtat territorial, encara que no
hauria de ser així. La falta d’infraestructures va ajudar a que la població marxes, la
dificultat d’accés, fragilitat, marginalitat, diversitat i mecanismes d’adaptació
humana. S’haurien d’establir plans a llarg termini per corretgir i adreçar aquesta
evolució de la població.

Per altra banda, el pas de l’activitat agropecuària extensiva a una intensiva, el
plantejament de que la muntanya és un lloc alliberador de les tensions urbanes i
la implantació d’uns eixos de comunicació radials, pensats per servir al centre i no
a les perifèries, han donat un altre motiu de despoblament en aquest territori.

Una de les solucions alternatives per a que no és produeixi la continuitat de la
marxa dels habitants dels pobles a les capitals, és el turisme. Ja que és una font
d’ingressos i ofereix la possibilitat de que atregui a nous habitants al territori, no
només pels visitants o les segones residències, sinó gent que és quedi a viure a la
comarca, ja sigui per l’oferta de treball que pugui produir o el canvi d’aires cap a
una altra zona que els pugui oferir el que estan buscant.

Hem pogut comprovar que en pocs anys pobles que estaven abandonats ho han
deixat d’estar, gràcies a les segones residències com també el fenomen neorural,
gent que ha arribat de Barcelona i Tarragona principalment, que buscaven un
model de vida alternatiu al que tenien.

Finalment dir que hem pogut veure l’estat dels pobles i com estan en aquest
procés d’oblit si no és fa un gran gir. Amb aquest treball és fa un recull i una crida
a recordar que hi van ser en un passat més esplendid i de moment encara hi són
per aquells que vinguin i en vulguin saber en un futur.
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❖ www.casamasover.com
❖ www.casapase.com
❖ http://www.ccma.cat/324/trobenpinturesenunaermitaromanicadespillsu
npobleabandonatalsanys60/noticia/2668033/
❖ http://www.concadalt.cat/municipi/pobleapoble/aramuntvell
❖ coneixercatalunya.blogspot.com.es
❖ www.despobladosenhuesca.com
❖ www.diccionariomadoz.org
❖ http://www.elcinquellac.com/etapes/etapa2/
❖ www.enciclopedia.cat
❖ www.facebook.com
❖ www.festacatalunya.cat
❖ www.google.es/maps
❖ www.icc.cat
❖ www.icgc.cat
❖ www.iec.cat
❖ www.ine.es
❖ www.isona.org
❖ laraconera.blogspot.com.es
❖ www.leradelmarxant.es
❖ http://www.lopallars.tv/joomlapagesiii/bloglayout/1463lespinturesdeler
mitadespillsnosondepocaromanica
❖ lospueblosfantasmas.blogspot.com.es
❖ lospueblosdeshabitados.blogspot.com.es
❖ www.minube.com
❖ www.miraltren.com
❖ www.pallarsjussa.net
❖ http://www.pallarsjussa.net/sites/default/files/mapa_5_sentits_web.pdf
❖ www.panoramio.com
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❖ es.pinterest.com
❖ http://pueblostremp.blogspot.com.es/
❖ pueblosdelolvido.wordpress.com
❖ rutadelvidelleida.com
❖ sarrocabellera.ddl.net
❖ territori.gencat.cat
❖ tools.wmflabs.org
❖ www.trendelsllacs.cat
❖ http://tornaalborn.blogspot.com.es/2013/10/senderismedelapobladeseg
urmontsor.ht
❖ totesunamentida.wordpress.com
❖ https://www.tripadvisor.es
❖ http://www.turismedia.com/katala/pallars_jussa_tremp.htm
❖ ca.unionpedia.org
❖ www.viatgeaddictes.com
❖ www.viquipedia.com
❖ ca.wikiloc.com
❖ https://ca.wikipedia.org/
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ANNEX
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Podem veure l’evolució en 19 anys dels pobles abandonats del Pallars Jussà i
podem comparar que el nombre de nuclis deshabitats al 1996, era més nombrós
que en l’actualitat. I positivament s’han recuperat tots els municipis de Castell de
Mur. No obstant hem de tenir en compte que són els empadronaments i que no
vol dir que estiguin abandonats o que hi visquin.

Sabartés i Guixes, Josep Maria, 1998, Població i territori a l’alt Pirineu Català
, Tremp, Espanya,
Garsineu edicions.
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Font: Nomenclàtors de Població INE. Elaboració Anna Buixadé

I en les dos taules següents podem comparar els nuclis que l’any 1996 estaven
amb una població fràgil i com han evolucionat fins l’any 2015 i com també ha
augmentat aquest llistat, encara que hi ha pobles que s’han recuperat i d’altres
que no.
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Sabartés i Guixes, Josep Maria, 1998, Població i territori a l’alt Pirineu Català
, Tremp, Espanya,
Garsineu edicions.
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Font: Nomenclàtors de Població INE. Elaboració Anna Buixadé
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En el següent mapa, podem observar la densitat de població de la comarca del
Pallars Jussà segons colors. La zona més poblada es la de la Pobla de Segur,
encara que també és la més petita. En segon lloc trobem Tremp, ja que és la
capital. Les zones menys poblades són les de la serra de Carreu, part de la Vall
Fosca i la zona del Montsec.

Font: 
www.isdescat.cat

En aquesta gràfica veiem l’evolució de la població des de l’any 2000 fins l’any
2015. Podem veure que ha recuperat població i que el pic més fort va ser el 2010.

Elaboració Anna Buixadé

63

Aquest gràfic mostra el percentatge de la població de cada municipi del Pallars
Jussà i que representa en el seu total. Veiem que Tremp forma un 41% de tota la
població i Pobla un 20%, entre elles dos ja formen més de la meitat de tota la
població del Pallars i la resta està molt dispersa entre els 15 altres municipis
restants, el qual fa, que en aquests altres municipis s’afavoreixi l’existència de
pobles abandonats.

Elaboració Anna Buixadé
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Finalment en l’últim gràfic elaborat podem veure el municipis amb més pobles
abandonats, guanyant Isona i Conca Dellà i en la mateixa posició trobaríem
Sarroca de Bellera, Tremp, Abella de la Conca i Conca de Dalt.

Elaboració Anna Buixadé
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Els pobles
Aramunt

Imatges (Anna Buixadé)

66

Biscarri

Imatge (Panoramyx  Flickriver)

Imatge (Nnexxo  Panoramio)

67

Carreu

Imatge ( viquipèdia)

Imatge ( Jordi Curtillera  Panoramio)

68

Castellvell de Bellera

Imatge (Google maps)

69

Casterner de les Olles

Imatge (el revuelto cajón  Panoramio)

Imatge ( 
www.despoblados
enhuesca.com)

70

Cérvoles

Imatge ( Abundio  Panoramio)

Imatge ( Jotapeces  Panoramio)

71

Claramunt

Imatges (Anna Buixadé)

72

Claret

Imatges (Anna Buixadé)

73

Covet

Imatge (Anna Buixadé)

74

El Meüll

Imatges (Google)

75

Envall

Imatge ( Litutxu  Panoramio)

Imatge ( wikipedia)

76

Eroles

Imatges (Anna Buixadé)

77

Escarlà

Imatge (Jordi Pamies  Panoramio)

Imatge (Jordi Peró  Panoramio)

78

Espills

Imatge ( Migogi79  Panoramio)

Imatge (habitantesdelanada@blogspot.com)

79

Espluga Freda

Imatges (Anna Buixadé)

80

Galliner

Imatge (Google)

Imatge (elromanic.wordpress.com)

81

Gramenet de Beranui

Imatge ( Google)

Imatge ( horafoscantjps.wordprees.com)

82

Herba  Savina

Imatge (Google)

Imatge ( wikipedia)

83

Isona

Imatge (Anna Buixadé)

84

La Bastida de Bellera

Imatge (mapioespana.es)

Imatge ( wikipedia)

85

Larén

Imatges ( Miquel Casafont Llorens  Panoramio)

86

La Torre d’Eroles

Imatges ( wikipedia)

87

La Vileta

Imatge ( Jordi Peró  Panoramio)

88

Llastarri

Imatge ( jfmf  Panoramio)

89

Llordà

Imatges (Anna Buixadé)

90

Masos de la Coma d’Orient

Imatge ( Jordi Solduga  Panoramio)

Imatge ( wikipedia)

91

Montadó

Imatges ( Wikipedia)

92

Montesquiu

Imatge ( Josep BG  Panoramio)

Imatge ( JL Diaz  Panoramio)

93

Montsor

Imatge (senderismeentren.cat)

Imatge ( Anton Dunyó  Panoramio)

94

Orrit

Imatges (Anna Buixadé)

95

Pobla de Segur

Imatge (Anna Buixadé)

Imatge ( Concepción Becerril  Panoramio)

96

Puï de l’Anell

Imatge ( Google)

Imatge ( Wikiloc)

97

Puigcerver

Imatges ( Wikipedia)

98

Puigverd

Imatges (Anna Buixadé)

99

Puimanyons

Imatge ( mapio.net)

Imatge ( Wikipedia)

100

Sant Adrià

Imatges (Anna Buixadé)

101

Santa Coloma d’Erdo

Imatge ( Blancorum  Panoramio)

Imatge ( Wikipedia)

102

Siall

Imatges ( Wikipedia)

103

Tendrui

Imatges ( Anna Buixadé)

104

Tremp

Imatges (Google)

105

Toló

Imatge ( Google)

106

Vilamolat de Mur

Imatges (Anna Buixadé)

107

Vilancós

Imatge (colladelarambla.blogspot.com)

108

També podem veure
L’església romànica de Llimiana

Imatge (Anna Buixadé)

109

L’església romànica de Sant Esteve d’Abella de la Conca

Imatge ( Llorenç LL  Panoramio)

110

Els pobles de Peramea i Escaló com també el Castell de Mur

Imatge ( artmedieval.net)

Imatge ( wikimedia)

111

Imatge ( Antonio Sàez Torrens  Panoramio)

112

113

