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Enllà per Vidal Vidal

LLEGENDES DE MUNTANYA
Els prats i masia de Saverneda, escenari de dues llegendes
recollides en una guia d’indrets mítics del Pallars

Editat per De París un llibre de Pep Coll que
pot ser usat com a baedecker per recór-
rer les terres altes pallareses, seguint el
riquíssim llegat tradicional referent al món
dels mites i de la màgia. Titulat “Guia d’in-
drets mítics i llegendaris del Pallars Sobirà”,
a banda dels textos de l’escriptor de Pes-
sonada, inclou magnífiques fotografies dels
llocs concrets on van succeir les conta-
lles (o encara hi succeeixen). Alguns
d’aquests emplaçaments són mig secrets
i de difícil accés, d’altres són coneguts
popularment i relacionats amb paratges
d’elevat atractiu paisatgístic o monumen-
tal. Uns dels protagonistes més caracterís-

tics, singulars i recurrents de l’imaginari ron-
dallístic pallarès són els minairons, uns follets
prodigiosos i infatigables, reclosos dins d’un
canut però sempre disposats a sortir-ne
a la primera ordre del seu amo afortunat
per posar-se a fer feina. Segons Coll, un
dels escenaris de l’acció d’aquelles cria-
tures tan pencaires va ser el prat de Saver-
neda, un dels més extensos, plans i gem-
mats de la comarca, que podem contemplar
des de la carretera, pujant a mà dreta, a
la ribera de Montardit, entre el nucli de Baro
i la vila de Sort, poc abans de l’aiguavés del
riuet del Cantó, amb la falda de l’eminent
tossal del Puial –que per poc no ateny els
2.000 metres d’alçada– al fons, coberta
d’arbres esponerosos, entre els quals no
deuen faltar els verns, si fem cas del to-
pònim, deliciós, que en català modern seria

FIDEUÀ DE MUNTANYA
Segur que no s’indigesten al viatger,
com l’armadura del gos de Malmercat
al drac de la llegenda, més bé al con-
trari, les exquisideses del molt recoma-
nable restaurant El Celler dels Joglars
(973 62 06 63), a peu de carretera ma-
teix, dins del petit poble de Montardit
de Baix, uns tres quilòmetres abans
de Sort. Entre les quals, mereix una men-
ció especial la fideuà muntanyesa, amb
verduretes i bolets. La cuina de Joan
Luque i Eva Consuegra és sofisticada
i creativa, però basada en la tradició
pirinenca. El seu garrí torradet és una
altra meravella que justifica sobrada-
ment la visita a un local molt especial,
tant per l’oferta gastronòmica com la
decoració, de regust modernista, que
sembla inspirada en la màgia de fades,
dones d’aigua, bruixes i minairons. Dis-
posen també d’acollidores habitacions
en un casal de pedra noble.

la Verneda. Al capdavall del vastíssim prat
perdut a les cartes per l’hereu i recuperat
gràcies als minairons que tenia en un canut
el jornaler Marçal de Farrera, que el van da-
llar en tan sols una estona, albirem els
edificis blancs i amb teulats a dues aigües
del mas i la capella annexa, una estampa
bucòlica. Pictòrica. No gaire lluny, a la cova
Forat del Drac, que segons sembla arribava
al castell de Malmercat, conten que hi vivia
encauat un monstre terrorífic, vençut pel
mateix senyor de Malmercat mitjançant l’es-
tratagema de vestir un gos ofert com a vi-
anda de la fera amb una cuirassa de pun-
xes de ferro que se li devien indigestar.

El llibre “Guia d’indrets mítics i llegendaris del Pallars Sobirà”, del Pep
Coll, es pot utilitzar de guia per recórrer les terres altes pallareses
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