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propostes Al pAllArs jussà

Del 4 al 7 de juliol, se celebra a la Pobla de Se-
gur la Diada dels Raiers, una cita que cada any 
recorda i homenatja els que, antigament, es 
van dedicar al transport de la fusta dels boscos 
pirinencs riu avall. Des de la presa de Llania, a 
uns 5 quilòmetres de la Pobla de Segur, fins al 
Pont de Claverol, rais i raiers tornen a descen-
dir cada any –en diumenge– pel Noguera Pa-
llaresa. El Museu dels Raiers (Pont de Claverol) 
contextualitza l’esdeveniment. Més informa-
ció a www.elsraiers.cat i Turisme de la Pobla, 
973 68 02 57. H

un ofici riu avall
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A principi dels anys 80 –del segle passat– es 
va instal·lar el telefèric de Sallent, per facili-
tar l’accés al llac Gento, on es va construir una 
hidroelèctrica. Avui és un magnífic transport 
turístic que dóna entrada a un dels paradisos 
paisatgístics de la Vall Fosca. El dissabte, 20 
de juliol, el Festival de Música Antiga dels Pi-
rineus (Femap) hi celebrarà un dels seus con-
certs. A 2.000 metres d’altitud, la música del 
segle XVII ressonarà entre muntanyes. L’entra-
da al concert inclou el viatge en telefèric. Més 
dades a femap.cat i vallfosca.net. H

Concert d’altura
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La recuperació i adequació d’antics camins de 
ferradura, històricament utilitzats per la pa-
gesia de la comarca del Pallars Jussà, són actu-
alment itineraris senyalitzats per poder prac-
ticar-hi el senderisme en un entorn natural 
amb molta calma. Per fer salut, per dins i per 
fora. Es pot trobar una quarantena de rutes 
senyalitzades. Una de les més recents recor-
re l’embassament de Terradets, 3,5 quilòme-
tres per fer a peu o en bicicleta, amb plafons 
explicatius sobre la flora i la fauna de la zona. 
www.pallarsjussa.net. H

Camins d’abans
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Entre tot el patrimoni natural i cultural de la 
Conca Dellà, n’hi ha un que s’ha donat a co-
nèixer més que la resta: les empremtes, ous i 
altres vestigis de dinosaure trobats en aques-
ta zona del Pallars Jussà. El Parc Cretaci Mu-
seu de la Conca Dellà, ubicat al poble d’Isona, 
té tota una planta dedicada a la vida a la vall 
fa 65 milions d’anys, durant el període Creta-
ci en què van viure els dinosaures. Les restes es 
poden veure al museu i a través de visites gui-
ades a jaciments. Telèfon del museu: 973 66 50 
62. Web: parc-cretaci.com. H
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–¿Què recomana visitar a qui no co-
neix el Pallars Jussà?
–El congost de Mont-rebei, que dó-
na entrada a la comarca; el pantà de 
Sant Antoni, i les botigues de Salàs, 
que recreen el comerç a principis del 
segle passat.

–¿En quina època de l’any li agrada 
més el Pallars?
–A la primavera, entre maig i  juny, i a 
la tardor, entre octubre i novembre.CARME ESCALES

BARCELONA

El camí de casa seva fins a l’escola, la 
boira a l’hivern, el tren i el pantà on  
va aprendre a nedar són alguns dels 
primers records de Maria Barbal a 
Tremp, la capital del Pallars Jussà, 
on va néixer el 1949 l’escriptora i a 
la qual viatja, cada 15 dies, des de 
Barcelona, on viu i treballa. L’auto-
ra de Pedra de tartera, Mel i metzines i 
el més recent Dolça companyia, cara 
solitud (Edicions 62) –antologia d’al-
guns dels seus contes publicats, amb 
pròleg de l’actriu Àurea Màrquez– 
ha deixat en gairebé tots els seus lli-
bres un trosset del seu Pallars.

–A molta gent li costa pronunciar 
Pallars Jussà.
–Sí, potser costa una mica perquè no 
es diu gaire, ni tampoc se sent molt 
als mitjans de comunicació. Però 
no és difícil; a més, s’identifica amb 
baix, enllaça amb l’època medieval i 
amb l’italià. A mi m’agrada molt.

–¿La molesta que es refereixin al 
Sobirà i al Jussà, tots dos com a 
Pallars?
–No. Preciso que sóc del Jussà quan 
vull matisar-ho. Al Jussà tinc el meu 
germà i la meva cunyada, amics i ca-
sa meva, però al Sobirà van néixer el 
meu pare (Rialp) i la meva mare (Al-
tron), i tinc cosins a Espot. 

–¿Què és el que agermana els dos 
Pallars?
–El riu, els sentiments particulars de 
la gent que viatgen de l’un a l’altre 

«El Pallars Jussà  
es pot sentir 
orgullós que la 
força de la seva 
aigua hagi aportat 
llum a Catalunya»

construint estirps, les paraules amb 
què s’expressen...

–¿I què els fa diferents?
–Fonamentalment, l’altitud i el cli-
ma, que condiciona els seus cultius, 
la presència d’un o altre ramat, els 
productes que s’hi elaboren i els 
seus costums culturals. 

–¿Què la inspira més del Pallars?
–El paisatge, lligat a la producció 
econòmica, i les persones que l’es-
bossen i el perfilen.

–¿Què hi acostuma a fer?
–Vida normal. Compro, parlo amb 
les persones, vaig al cine La Lira, visi-
to exposicions –tot i que trobo a fal-

33 Novel·lista 8 Maria Barbal, professora de Secundària a més d’escriptora, fotografiada a Barcelona.
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«El riu i els sentiments 
agermanen els dos Pallars»

MARIA BARBAL Escriptora nascuda a Tremp

tar més activitat cultural–, camino 
pels voltants de Tremp, surto a bus-
car bolets, quan és temporada...

–¿Quins són els racons preferits de 
la seva comarca?
–Algunes zones del pantà de Sant 
Antoni, els camins tranquils entre 
camps de cultiu i els boscos.

–Des de Barcelona, ¿hi ha alguna co-
sa que enyori del Pallars?
–Enyoro la seva gent senzilla, a més 
de la calma i, en concret, la serralada 
del Montsec i la silueta preciosa de la 
muntanya del Montsent.

–Ara que arriben les festes, ¿què re-
comana del Jussà?
–La baixada de rais de la Pobla de Se-
gur (del 4 al 7 de juliol) perquè com-
bina tradició, economia i cultura.

–¿De què creu que el Pallars Jussà 
es pot sentir molt orgullós?
–De la força de l’aigua, que havent 
transformat el seu paisatge, ha 
aportat llum a Catalunya. També de 
l’equilibri entre la capital, Tremp, i 
tots els seus pobles, i entre les perso-
nes i la naturalesa. H
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