
LA NISSAGA DELS SENYORS DEL FERRO DEL PIRINEU

Els Nanos de Tarragona, J.M. de Sagarra i Alins de Vallferrera

E  ls Castellarnau són un llinatge 
que s’endinsa en temps pretè-
rits molt llunyans. Allà en al-

gun indret de la Ribalera, en terres 
pallareses, damunt de penyals i ro-
ques cantelludes, envoltades d’alzi-
nes i pins, reposen les ruïnes aban-
donades i solitàries del poble de 
Castellarnau. 

D’aquest racó pirinenc sorgí una 
família ferrenya que ha lliurat a la 
història senyors medievals que ser-
viren als comtes de Foix com a 
vescomtes de Castellbó, cavallers 
que brandaren escuts d’armes, uns 
que s’enfrontaren als hugonots, al-
tres que esdevingueren servidors 
de Carles V i el seu fill Felip II, al 
servei dels quals moriren pare i fill 
en la persecució de bandolers per 
terres de la Cerdanya, un que as-
sistí a les Corts de Monsó de 1585 i 
morí a mans de bandolers, alguns 
que elegiren el camí de servir Nos-
tre Senyor, i molts altres que tres-
caren per aquestes muntanyes dar-
rera d’óssos i isards.

Durant gairebé dos segles, justa-
ment des del 1665 fins el seu de-

clivi el 1872, els Castellarnau foren 
els propietaris de 3 fargues, dos a 
la Vallferrera i una a Llavorsí, i gau-
diren d’una notable prosperitat, els 
grans industrials del Pirineu català 
de ponent, els senyors del ferro.

Al llarg d’un temps tan dila-
tat aquesta família pirinenca sem-
pre va actuar a l’escenari pallarès 
de la Vallferrera, cap a la Vall de 
Tost, a l’Urgellet, i també a les Valls 
d’Andorra. 

De sobte un dels seus mem-
bres, Carles de Castellarnau, ho 
capgira tot i apareix a la ciutat de 
Tarragona fugint d’amors impossi-
bles i, també, per vetllar pel negoci 
familiar, pel ferro que viatjava car-
regat sobre els rais que conduïen 
aquells esforçats raiers que cantà 
Mn. Cinto Verdaguer pels rius de la 
Noguera de Vallferrera, la Noguera 
Pallaresa, el Segre i, finalment, per 
l’Ebre fins a Tortosa.

Del matrimoni de Carles de Cas-
tellarnau amb Maria de Magrinyà 
nasqué l’home de qui us vull par-
lar, Josep Antoni de Castellarnau i 
Magrinyà, que fou besavi d’una de 
les grans figures de la literatura ca-
talana, l’escriptor Josep Maria de 
Sagarra i Castellarnau, i que va es-
devenir tot un personatge a la im-
perial Tàrraco dels primers decen-
nis del segle XIX en fer que aques-

ta ciutat disposés de port de mar 
abans que Reus, que optava pel 
port de Salou. També fou diputat 
a les Corts de Cadis el 1812 i el 
primer alcalde constitucional de 
Tarragona. I pels seus serveis el rei 

li concedí l’orde de Carles III, títol 
orgull de la família.

Tarragona no ha esborrat el re-
cord de l’home que li proporcionà 
el ferro necessari per resistir l’envit 
de les tropes napoleòniques. Ac-

tualment, acompanyats de caste-
llers, gegants i gegantons, per fes-
tes surten al carrer els Nanos Vells, 
que és com anomenen els tarrago-
nins els 13 capgrossos modelats a 
mitjans del segle XIX. Un d’ells, el 
Marquès, certament el preferit per 
l’alcalde Ballesteros, dóna vida al 
nostre home, de bres pallarès, de 
la nissaga dels senyors del ferro de 
la Vallferrera, Josep Antoni de Cas-
tellarnau i Magrinyà.

Els Marquesos dels Nanos Vells 
de Tarragona, “Josep Antoni i se-
nyora”, assistiran els propers 7 i 8 
de juliol a la III Fira del Ferro del 
Pirineu que tindrà lloc a Alins i, 
gairebé 200 anys després, Josep 
Antoni de Castellarnau passeja-
rà pels carrers d’Alins i observarà 
amb nostàlgia i agraïment el pai-
satge del Bosc de Virós, d’on va 
extreure el mineral de ferro i els 
pins i faigs que alimentaven les fla-
mes que el fonien per obtenir fer-
ro.

Me n’oblidava. Joan de Sagarra i 
Devesa, amic, escriptor cultíssim, 
articulista de La Vanguàrdia i ena-
morat d’Espot i de la gastronomia 
pallaresa, és besnét del Marqués, 
del senyor del ferro, Josep Antoni 
de Segarra i Magrinyà... Passa el 
que diem al Pallars: D’on no hi ha 
sang no en surten botifarres.

Agustí López i Pla
President del Parc 
Natural de l’Alt Pirineu

‘Els Castellarnau foren els propietaris 
de 3 fargues, dos a la Vallferrera i una 
a Llavorsí, i gaudiren d’una notable 
prosperitat’
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A  rran de l’Eurocopa de futbol, 
aquest dies molts catalans 
s’han sentit poc o molt con-

trariats, respecte a si recolzar i ce-
lebrar les victòries de la selecció es-
panyola. L’absència d’una selecció 
oficial de Catalunya, que pugui dis-
putar aquestes competicions aboca 
molts catalans a identificar-se amb 
Xavi, Cesc, Piqué, Jordi Alba, Val-
dés, Busquets, a banda dels 
blaugranes Pedro i Iniesta. 
Més enllà de preguntar-me 
que seria de “la Roja”, si l’Es-
tat no ens prohibís participar 
en partits oficials, conside-
ro que després de 300 anys 
d’estar sotmesos i espoliats, 
la nostra capacitat de resis-
tència i resiliència és un sím-
bol de la nostra victòria col-
lectiva. Que encara hi hagi 
tants i tants ciutadans que no 
es sentin còmodes amb les 
connotacions polítiques que s’asso-
cien als èxits de la selecció espanyo-
la, malgrat jugar-hi molts dels seus 
ídols futbolístics, dóna bona mostra 
de la voluntat de ser del poble cata-
là. La contradicció ja és més flagrant 
quan ve del propi alcalde Ros, ca-
paç d’assistir a l’acte de presentació 
de l’Assemblea Nacional Catalana a 
Lleida, votar en contra de l’adhesió 

de l’Ajuntament als Municipis per la 
Independència tot just uns dies des-
prés, al mateix temps que es decla-
ra ferm defensor del pacte fiscal i 
impulsa la instal·lació d’una panta-
lla gegant per seguir a “la Roja”. Tot 
plegat, em fa pensar que quan la se-
lecció espanyola es deixa liderar per 
Catalunya i el nostre estil propi d’en-
tendre el futbol, la victòria és segu-

ra. Si haguessin fet el mateix a nivell 
polític, i ens haguessin deixat ser la 
veritable locomotora de l’Estat, com 
ho han reclamat amargament des 
de Joan Maragall a Pau Casals, entre 
tantes altres personalitats que han 
intentat l’encaix de Catalunya a l’Es-
tat, avui els que volem dir adéu a Es-
panya, possiblement, encara no seri-
em majoria.

‘La Roja’ i l’adéu a Espanya
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‘Quan la selecció 
espanyola es deixa 
liderar pel nostre estil 
propi d’entendre el 
futbol, la victòria és 
segura’

UNA CIUTAT AMB POCA ‘MASSA CRÍTICA’

Lleida amb l’Art Contemporani?

T  othom que estima l’art i esti-
ma la cultura, pensa que tots 
dos aspectes són imprescin-

dibles per al creixement humà, tant 
individual com col·lectiu. En aquest 
sentit, estaríem d’acord amb algunes 
de les afirmacions que el Paer en 
Cap fa en el seu escrit d’aquest diu-
menge primer de juliol. Les perso-
nes que vivim a Lleida, aquests me-
sos tenim la possibilitat de contem-
plar i de gaudir les obres d’un artista 
de primera línia dels nostres temps: 
Antonio López.

Igualment, segurament també tots 
estaríem d’acord que quan un em-
presari o persona amb possibles, 
col·lecciona art alhora que se’n fa 
mecenes, quelcom d’aquell espe-
rit renaixentista que tenia papes, 
duxs i prínceps, reviu en els nos-
tres temps. Dit això, a una fundació 
com és la Sorigué, no cal donar-li tot 
el relleu que es mereix, per ser un 
luxe per la ciutat, com diu el Paer en 
Cap. Segurament que el matrimo-
ni Sorigué continuarà fent el que ha 
fet en els darrers anys, perquè està 
clar que per a ells, l’art és una apos-
ta que benèvolament comparteixen. 

On discreparia rotundament del 

que el nostre alcalde diu, és en el 
següent: La cultura privada, igual 
que la sanitat privada o l’escola pri-
vada, està clar que han d’existir per-
què per a gustos, colors; i per a but-
xaques plenes, lloc on buidar-les. 
Ara bé, els que amb els nostres im-
postos sufraguem bona part de la 
despesa pública, hem de tenir clar 
que tenim dret als serveis públics 

gratuïts. Hom no pot esperar que 
un col·legi privat, per posar un cas, 
doni educació gratuïta als seus fills, 
graciosament. Si ho fa, dirà molt a 
favor seu, però serà això, un favor. 
Una fundació com és la Sorigué, 
mostra una generositat que l’hono-
ra, al deixar-nos participar del que 
li pertany; però senyor Paer en Cap, 
ens deixa perquè vol, no perquè si-
gui la seva obligació. 

Per altra banda, què vol dir que 
Lleida té menys massa crítica que 
les grans capitals [sic!]. Permeti’m 
que li digui que aquesta afirmació 
ofèn. Fa uns dies, la massa crítica de 
Lleida, li va demanar què passa amb 
el Museu d’Art Contemporani Jaume 
Morera, de titularitat municipal. Fa 
menys dies encara, la Regidora de 
Cultura se’n va anar per la tangent 
quan una massa crítica qualificada 
li va demanar públicament sobre el 
projecte del Museu.

En definitiva i per acabar, senyors 
Sorigué, se’n poden fiar vostès d’un 
alcalde quan els diu que és el seu 
desig poder col·laborar en un fu-
tur, en un museu d’art contempora-
ni que aculli la seva col·lecció, quan 
a hores d’ara i des de fa més de dos 
anys, te paralitzat sine die el pro-
jecte del Morera?. Vés que aquesta 
col·lecció, si depèn d’ell, d’ací a cent 
anys no vagi de la ceca, a la meca, 
i acabi en algun magatzem del Polí-
gon dels Frares o de la Caparrella.

Teresa Ibars 
Chimeno
Plataforma Compromís 
Museu Morera 

Què vol dir 
l’alcalde quan 
diu que Lleida té 
“menys massa 
crítica que les 
grans capitals”?

Rosendo Manrique
Resaltado


