
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laia Cererols Sala 

2n Batxillerat B 

ÀMBIT: Història 

PROFESSOR: Ramon Rafart 

CENTRE: Institut Francesc Ribalta 

DATA DE PRESENTACIÓ: 18 

d’octubre de 2012 



Descobrint el Llobregós: Estudi dels principals elements del patrimoni arquitectònic i cultrural de la Vall del Llobregós 

1 
 

ÌNDEX 

1. Introducció ...............................................................................................pàg.3 

a. Presentació .............................................................................pàg.3 

b. Motivacions .............................................................................pàg.3 

c. Objectius  .................................................................................pàg.4 

d. Metodologia de Treball ...........................................................pàg.4 

2. Situació geogràfica ...................................................................................pàg.6 

3. La Molsosa.................................................................................................pàg.8 

3.1.  Patrimoni arquitectònic....................................................pàg.8 

 a. Església de Sant Ponç de Prades.................................pàg.8 

 b. Església vella de Santa Maria de la Molsosa ..............pàg.10 

 c. Església nova de Santa Maria de la Molsosa...............pàg.12 

3.2. Patrimoni cultural...........................................................pàg.13 

4. Calonge de Segarra..................................................................................pàg.14 

4.1. Patrimoni arquitectònic...................................................pàg.14 

 a. Castell de Calonge de Segarra .................................pàg.14 

 b. Església de Santa Fe de Calonge...............................pàg.15 

 4.2. Patrimoni cultural......................................................................pàg.17 

 a. Festa del Panellet....................................................pàg.17 

      5.  Castellfollit de Riubregós ..........................................................................pàg.18 

5.1. Patrimoni arquitectònic................................................pàg. 18 

 a.  Castell de Sant Esteve ..........................................pàg.18 

6. Torà..........................................................................................................pàg.21 

6.1. Patrimoni arquitectònic.................................................pàg.21 

 a. Torre de Vallferosa...............................................pàg.22 

 b. Església de Sant Pere de Vallferosa.......................pàg.25 

 c. Castell de Llanera ................................................pàg.27 

 e. Dolmen de Llanera ..............................................pàg.29 

  



Descobrint el Llobregós: Estudi dels principals elements del patrimoni arquitectònic i cultrural de la Vall del Llobregós 

2 
 

6.2. Patrimoni cultural.................................................pàg.30 

 a. La Llordera. El Brut i la Bruta..........................pàg.30 

b. Festa del Roser..............................................pàg.33 

7. Pinós.......................................................................................................pàg.36 

7.1. Patrimoni arquitectònic.........................................pàg.36  

 a. Castell d’Ardèvol ..........................................pàg.36 

7.2. Patrimoni cultural.................................................pàg.39 

 a. Caramelles d’Ardèvol.....................................pàg.39 

 b. Festa de les noies .........................................pàg.43 

c . Pessebre vivent d’Ardèvol ............................pàg.44 

8. Conclusió ................................................................................................pàg.47 

9. Agraïments..............................................................................................pàg.49 

10. Bibliografia..............................................................................................pàg.50   

11. Bibliografia web......................................................................................pàg.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descobrint el Llobregós: Estudi dels principals elements del patrimoni arquitectònic i cultrural de la Vall del Llobregós 

3 
 

1. INTRODUCCIÓ 

 
a. PRESENTACIÓ 

Em dic Laia Cererols Sala, estic cursant 2n de batxillerat a l’ Institut Francesc Ribalta 

de Solsona i, com marca la programació de batxillerat, he realitzat el treball de 

recerca. Aquest treball, s’inclou dins de l’àrea d’història. 

El treball porta per títol “ Descobrint el Llobregós. Estudi d’alguns elements del 

patrimoni arquitectònic i cultural de la Vall del Llobregós”. 

b.  MOTIVACIONS 

La raó per la qual vaig triar fer aquest treball de recerca és molt senzilla, des de 

sempre, he viscut al Pla de Salomons, una masia de Vallferosa, al municipi de Torà, 

però el fet de tenir més proper Llobera i Solsona, que Torà, ha fet que hagi tingut 

molt poc vincle amb la meva zona d’origen, és a dir amb Torà, però a mesura que 

m’he anat fent gran, cada cop m’ha anat interessant més la meva terra i el seu 

patrimoni.  

Des de sempre m’ha agradat visitar i saber sobre elements arquitectònics i culturals, 

ja que m’agrada tot el que està relacionat amb la cultura. 

Vaig creure que fent aquest treball seria una bona manera de conèixer i poder 

col·laborar a donar a conèixer una zona tan rica amb patrimoni, com oblidada per 

molta gent, com jo, que fins fa poc no coneixia molts dels elements que 

m’envoltaven i que envoltaven la zona de la meva família paterna i que, tot i haver-hi 

viscut tota la vida, mai havia donat la importància que es mereixen a elements que 

tinc ben a prop, com són la Torre de Vallferosa, el monestir de Cellers o celebracions 

com el carnaval o la festa de la Llordera de Torà en la qual no hi havia assistit mai, o  

les caramelles d’Ardèvol, molt admirades per tothom però amb una gran història i 

ritual al darrere desconegut per molta de la població que les admira.  
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c. OBJECTIUS 

Per fer aquest treball, m’he marcat els objectius següents: 

 Conèixer la història, l’evolució, i l’estat actual dels principals elements  

del patrimoni arquitectònic d’alguns municipis de la vall del Llobregós, 

així com fets històrics que hi hagin succeït. 

 Conèixer els origens, l’evolució i el perquè de les festes i fires i altres 

aspectes del patrimoni cultural de la zona. 

 Poder col·laborar a fer que no s’acabi oblidant el patrimoni de la zona, 

poder-ne recopilar la història i així ajudar a donar-lo a conèixer i 

preservar-la.  

 

d. METODOLOGÍA DE TREBALL 

La vall del Llobregós és una zona molt amplia i amb molt patrimoni, és per aquesta 

raó que vaig haver de fer una selecció dels municipis  que formen la vall, vaig decidir 

triar aquells que em quedaven més propers i aquells en els quals hi ha les meves 

arrels familiars, un  cop seleccionats aquests municipis, amb l’ajuda de la regidoria 

de cultura de cada un d’aquests, vaig fer una selecció dels principals aspectes del 

patrimoni arquitectònic i cultural de cada terme municipal. 

En un primer moment, vaig fer una selecció de sis municipis (Ivorra, Torà, Pinós, la 

Molsosa, Calonge de Segarra i Castellfollit de Riubregós), però a mesura que he 

anat parlant amb persones de la zona i recopilant informació, m’he adonat que        

hi havia molta informació i documentació i, era impossible, encabir-la  tota en un 

treball d’aquestes dimensions, ja que tot és important i res es mereixia quedar fora 

d’un estudi de patrimoni, per aquesta raó, i parlant-ne amb el tutor, vaig decidir fer 

una altra selecció i en aquesta vaig excloure el municipi d’Ivorra, no perquè no 

tingués elements importants, sinó perquè és el que em queda més lluny i m’era difícil 

accedir-hi per qüestions de desplaçament.  

A partir d’aquí, vaig començar a treballar, com que he trobat molta informació, he 

pogut realitzar un treball molt extens, per això, he col·locat alguns elements 

patrimonials i moltes fotografies a l’annex d’aquest treball. 
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Per realitzar aquest treball he fet les següents actuacions: 

 Entrevistes amb els diferents ajuntaments dels municipis de la vall del 

Llobregós per saber quins són els elements més importants de la zona. 

 Recerca bibliogràfica a l’arxiu comarcal del Solsonès, a la biblioteca 

municipal de Torà, a la biblioteca municipal de Guissona i a la 

biblioteca Joan Camps de l’ Institut Francesc Ribalta de Solsona . 

 Entrevistes als historiadors Ramon Coromina i Ramon Torné. 

 Entevistes a gent de la zona amb coneixements del tema. 
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2. SITUACIÓ GEOGRÀFICA 

 

La Vall del Llobregós s’estén pels territoris que acullen el pas del riu Llobregós, que 

dóna nom a la Vall i els seus afluents. Aquest territori és troba a la Catalunya central. 

Ocupa part de les comarques de la Noguera, la Segarra, el Solsonès i l’Anoia. 

Aquest territori està format per 13 municipis: Oliola, Cabanabona i Vilanova de 

l’Aguda, a la comarca de la Noguera; Sanaüja,Biosca, Massoteres, Ivorra i Torà, al 

terme comarcal de la Segarra; Llobera, Pinós i la Molsosa, a la comarca del 

Solsonès i Castellfollit de Riubregós i Calonge de Segarra a la comarca de l’Anoia. 

De tota aquesta zona, però, jo només n’estudiaré elements patrimonials de cinc 

municipis: La Molsosa, Castellfollit de Riubregós, Calonge de Segarra, Pinós i Torà. 

La vall té una extensió d’uns 600km² aproximadament i en aquest territori hi viuen 

uns 5000 habitants, repartits en petits nuclis i cases de pagès, la població de la zona 

és força envellida. Molta de la població es dedica a l’agricultura, amb la plantació de 

cereal i també a la ramaderia, a la Vall del Llobregós podem trobar diverses 

explotacions ramaderes, bàsicament de bestiar porcí i boví, tot i que també trobem 

explotacions d’aviram i alguns ramats d’ovelles i cabres, però cada vegada són 

menys les persones que es dediquen a l’ofici de pastor. 
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 En aquest mapa, podem observar el territori que ocupa la Vall del Llobregós, 

delimitat per una línia de color groc, emmarcat dins una línia de color vermell, es 

troba el territori que estudio i amb els punts de color taronja marquen els diferents 

pobles en els quals es troben els monuments que he estudiat en aquet treball i 

també els pobles on s’hi realitzen les festes tractades a continuació. 

 

Aquest mapa està extret de www.llobregós.net. La línia vermella i els punts han estat 

realitzats per mi 

 

 

 

 

 

http://www.llobregós.net/
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CEREROLS, Laia (2012) Església de Prades 

3. LA MOLSOSA 

El municipi de la Molsosa, antigament formava part de la comarca de l’Anoia, però 

des del darrer canvi de límits comarcals pertany a la comarca del Solsonès, és el 

municipi que es troba situat més al sud d’aquesta. 

El municipi està format pel nucli de Prades, Anfesta, la  Molsosa i els Quadrells, 

juntament amb diverses cases disseminades. 

3.1. PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 

Al municipi de la Molsosa, trobem diferents esglésies i ermites , a part del castell 

d’Anfesta i la Creu del Captaire. 

A continuació, explico l’església de Sant Ponç de Prades, que té al seu interior tres 

altars valuosos; l’església vella i la nova de la Molsosa. 

 

a. ESGLÉSIA DE SANT PONÇ DE PRADES 

L’església de Sant Ponç de Prades es troba al centre del petit nucli de Prades, al 

municipi de la Molsosa. 

Es tenen notícies de Prades des de 

l’any 987, anteriors a la Molsosa. 

L’església consta de dos naus, la 

primera té elements preromànics, 

com les petites finestres i la segona 

nau és de l’any 1600, que a causa de 

l’augment demogràfic i el progrés 

econòmic, es va ampliar l’església amb 

una segona nau.  

Les naus estan comunicades per unes grans arcades. Va ser en aquesta segona 

ampliació, quan s’hi van posar els tres retaules barrocs, de gran importància que 

explico a continuació. 
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L’altar major és el de Sant Ponç, que és considerat el patró del poble i de l’església.  

El poble de Prades sempre ha tingut devoció per Sant Ponç. Antigament, el poble de 

Prades, tenia la costum de resar un parenostre a Sant Ponç, cada divendres, ja que 

creien que així Sant Ponç els protegia dels paràsits i insectes que poguessin entrar a 

les seves llars, ja que Sant Ponç se li atribueix el títol d’advocat contra les xinxes i 

qualsevol paràsit. Se li atribueix aquest títol, perquè en el seu martiri, les xinxes es 

van menjar el cervell de Sant Ponç després que el seu cos hagués estat trossejat. 

També havia estat tradicional a Prades per Sant Ponç, cap a l’any 1810, que el dia 

d’aquest Sant, abans que sortís el sol, el mossèn beneís herbes medicinals, que 

s’utilitzarien durant l’any per guarir els malalts. 

A més a més, en aquesta església també s’hi troba el retaule de Sant Abdó i Sant 

Senen, d’origen persa, que hi ha qui diu que aquests dos sants, també són els 

patrons de l’església.  

El poble de Prades de la Molsosa, celebrava la seva Festa Major “petita”, per la 

diada d’aquests màrtirs. 

Era un dia festiu que, igual que per Sant Ponç, es feia processó, donant el tomb al 

poble,  amb les banderes.  

A Prades es té devoció a 

aquests Sants perquè, 

s’explica que aquests 

sempre havien mostrat 

protecció vers el món rural. 

En aquests dos retaules, s’hi 

poden observar relleus 

esculpits i imatges dels sants. 

A l’església, també hi trobem un tercer altar, el del Roser, que data de l’any 1679. La 

Mare de Déu del Roser, és la patrona del poble. És per aquest motiu que al poble de 

Prades es celebra la festa del Roser d’octubre, el primer diumenge d’octubre, el 

poble de Prades celebra la seva festa major. Tot i que actualment, la festa major 

també se celebra a l’estiu. 

CEREROLS, Laia (2010) retaules de Prades de la Molsosa 
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CEREROLS, Laia (2008) Església vella de la Molsosa 

b. ESGLÉSIA VELLA DE SANTA MARIA DE LA 

MOLSOSA 

Aquesta església es troba 

situada al damunt d’un turó, al 

centre del terme municipal de la 

Molsosa. Es trobava dins l’antic 

terme del castell de la Molsosa. 

Aquesta església va dependre 

de la canònica de Sant Vicenç 

de Cardona. 

Les noticies més antigues que 

es tenen de la Molsosa són de 

l’any 996, on surt esmentada en 

una donació d’un alou de 

Castelltallat, però repartit en diferents zones, entre les quals hi havia la Molsosa, del 

compte Ramon Borrell i la comtessa Ermessenda  a Santa Cecília de Montserrat. 

La Molsosa també surt esmentada en documents de l’any 1018 i 1021, en donacions 

de terres prop de Prades a l’església de Sant Vicenç de Cardona. 

L’església surt documentada per primera vegada el 1040, en l’acte de consagració 

de l’església de Sant Vicenç de Cardona, ja que entre els béns cedits pel bisbe 

d’Urgell i vescompte de Cardona Eriball, hi havia una quarta part de la parròquia de 

la Molsosa. 

Aquesta església construïda al segle XI, és romànica i va ser construïda amb 

intenció repobladora, ja que quan es creava un poble, s’hi posava una església com 

a símbol del cristianisme. L’església era fonamental en les comunitats de territoris 

que estaven en guerres. 

En els seus inicis aquesta església constava d’una sola nau, però a principis del 

segle XIXdC, a causa de l’augment demogràfic, es va fer una ampliació a l’església 

fent-hi una nau paral·lela a la romànica inicial, també és en aquesta ampliació quan 

es fa el campanar de torre. 
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Amb l’ampliació es posen els retaules barrocs, dedicats a Santa Maria i a Sant 

Sebastià. 

Cal destacar el primer portal, que era adovellat i que encara és visible al mur de 

ponent. 

També s’ha de destacar l’absis, que conserva una finestra esqueixada. 

El 2005, es va dur a terme la segona fase del projecte de restauració, que va ser 

finançat al 50% entre la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de la Molsosa, amb un 

pressupost de 38.370€. 

Aquesta restauració, es va fer per recuperar l’aspecte original de la primitiva església 

romànica, que va ser construïda després de l’any 1000. 

Amb aquestes obres també es pretenia poder distingir les diferents etapes de la 

construcció de l’església i així com els diferents estils. 

Es poden distingir els trets característiques del romànic inicial, el romànic auster i de 

repoblació, amb poques obertures, de dimensions petites i el sostre amb volta de 

canó i arcs de mig punt. 

Durant aquesta restauració es va fer una troballa insòlita, dos arcs de ferradura a la 

part superior de l’absis amb una tècnica ornamental molt poc comuna al romànic 

català de la nostra zona. 

Es tracta d’una tècnica que intercala pedres de tonalitats vermelles intercalant-ne 

vermelles fosques i unes d’un vermell clar, més propi de la zona. 

No és una tècnica comuna en el romànic de la zona, és per això que es creu que 

aquesta decoració és d’influència musulmana, perquè aquest grup religiós si que 

utilitzava aquesta tècnica. 

Aquesta tècnica de l’absis, fins l’any 2005 estava tapada amb calç. 

Cal destacar la presència del mossèn Francesc Gonfaus i Arnaus a la Molsosa. Va 

ser mossèn de la Molsosa durant 46 anys seguits. Era seguidor de Sant Antoni 

Maria Claret i feia predicacions, missions i exhorcismes i tenia cura dels malalts. 
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CEREROLS, Laia (2008) L’església nova de la Molsosa 

Per decisió del mossèn de la Molsosa, es decideix canviar l’església de Santa Maria 

de lloc i es passa a baix del turó. Es canvia de lloc perquè l’accés a l’església era 

complicat i pesat i a més d’això, el mossèn deia que en aquell turó hi havia molts 

problemes de terratrèmols, però el fet que hi hagin problemes sísmics no s’ha 

comprovat mai. 

En aquesta església, actualment, només s’hi celebra missa un cop a l’any, quan s’hi 

acull un aplec del terme. 

 

c. ESGLÉSIA NOVA DE SANTA MARIA DE LA 

MOLSOSA 

Es troba al peu del turó on hi ha situada l’església vella. 

El terreny on  es troba 

l’església, va ser cedit per la 

casa Muntaner. Els habitants 

de la Molsosa van fer donatius 

per la construcció del nou 

temple, tan en efectiu com 

amb materials per a la 

construcció. 

 

                                              La promoció de l’obra va ser a càrrec d’un rector de 

Puigpelat i el projecte va ser realitzat per l’enginyer Enric Sagnier, el mateix que 

va dissenyar el Tibidabo. 

Es comença a construir abans de la guerra civil, després de construir el cementiri. 

La part que hi havia construïda per la guerra, la van cremar durant el conflicte, 

però la construcció s’acaba després de la insurrecció armada. 
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CEREROLS, Laia (2008) Retaules de la Molsosa 

Els altars de Santa Maria i Sant 

Sebastià de l’església vella de Santa 

Maria, es van passar a l’església 

nova després de la guerra civil, és 

per això que es van salvar. 

És una església d’estil neoromànic. 

Es comença a celebrar el culte a la 

nova església l’any 1956. 

En aquesta església podem veure 

una placa commemorativa de la visita 

pastoral del bisbe Ceixal, bisbe a 

favor dels carlins. 

 

(Podeu trobar informació de la Creu del Captaire, un altre monument important de la 

Molsosa a  la pàgina 3 de l’annex.) 

 

3.2.PATRIMONI CULTURAL 

Al municipi de la Molsosa, cada poble celebra la seva particular Festa Major, el dia 

del patró de cadascun i també se celebren diversos aplecs a les capelles del 

municipi. A part d’això, en l’àmbit cultural, cal destacar la Fira de Prades. 

(podeu trobar informació de la Fira de Prades a la pàgina 4 de l’annex.) 
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CALONGE, Ajuntament. El castell 

 

4. CALONGE DE SEGARRA 

El municipi de Calonge de Segarra, es troba situat a la comarca de l’Anoia, però 

antigament havia format part de la comarca de la Segarra, d’aquí que porti el nom 

d’aquesta segona comarca en el seu Topònim.  Aquest municipi està format pels 

nuclis de Calonge, Sant Pere de l’Arç, Dusfort, Aleny i Mirambell. 

4.1.PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 

Són moltes les ermites i esglésies que trobem repartides pel terme de Calonge de 

Segarra, però entre totes, he seleccionar Santa Fe, per ser una de les parròquies 

principals, també explicaré el Castell de Calonge. 

 

a. CASTELL DE CALONGE DE SEGARRA 

El castell de Calonge de Segarra, es torba 

situat dalt d’un turó, a 615 metres d’altitud, 

al centre del municipi, prop de l’església 

parroquial de Santa Fe de Calonge. 

Les primeres noticies que es tenen 

d’aquest castell són de l’any 1010 quan el 

bisbe de Vic, Arnulf, que era germà del 

vescompte de Cardona, va morir en 

aquest castell a causa de les diverses 

ferides que va rebre durant  l’expedició dels catalans a la Còrdova musulmana. 

A partir d’aquest fet, els vescomptes de Cardona, quedaren vinculats a Calonge de 

Segarra i, abans del segle XII, la propietat del castell era d’aquests, com a 

feudataris. 

Es coneix com a senyor del Castell de Calonge, a Ramon de Cardona, que ho era 

l’any 1156, aquest, va deixar la propietat del castell a la seva germana Dolça. 
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CALONGE, Ajuntament. Santa Fe 

A finals del segle XIII, aquest castell era dels Tarroja i no és fins al 1217, quan 

aquest castell serà dels Cardona de nou, per motius de matrimonis. 

Al  segle XIV aquesta fortificació passa a formar part del comptat dels Cardona i, al 

1391 el castlà era Ramon de Fontanet. 

Actualment, el castell es troba en pràcticament tot en ruïnes, però l’única part que 

podem observar és uns murs i una sala coberta amb una volta de canó. 

S’hi pot distingir una estança, força sencera, que està situada a la part sud-est del 

castell, a més de les restes d’una torre de base circular que ocupava la part oest de 

la fortificació, aquesta estança i la torre, estan unides per una sèrie de murs. 

 L’estança que podem veure es una construcció de base rectangular, de 8,10 metres 

per 4,05 metres al costat curt. Aquesta estança està coberta per una volta de canó. 

Al nord d’aquesta estança, hi havia una cisterna d’uns 2,05 metres de diàmetre. 

També hi ha restes d’una torre, les restes arriben fins al que era el primer nivell de la 

torre. 

b.  SANTA FE DE CALONGE 

Aquest temple, dedicat a Sant Fe, 

es troba situat al centre del terme 

municipal de Calonge, als peus del 

turó on hi ha el castell. Aquesta 

església és d’estil romànic. 

L’església de Santa Fe de Calonge, 

surt esmentada per primer cop el 

1040, en l’acta de consagració de la 

canònica de Sant Vicenç de 

Cardona, ja que Santa Fe v apassar 

a ser domini de Cardona.  

El temple està format per una sola nau, amb transsepte i campanar situat sobre una 

cúpula semiesfèrica. Al final de la nau i trobem un absis de planta quadrangular i 

dues absidioles semicirculars d’alçada inferior a la del absis. 
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REVISTA LLOBREGÓS.  La planta de l’esgléisa 

Tant la nau com el transsepte estan coberts amb volta de canó, típica de les 

construccions romàniques.  

A la zona sud de l’església hi ha dues finestres que deixaven penetrar la llum a 

l’interior del temple, actualment però, aquestes finestres estan tapiades. 

Els murs són construïts amb carreus de mida no 

molt gran i polits. En algun d’aquests carreus 

s’hi troba esculpida la lletra “E”, que és la firma 

del picapedrer del temple. A part d’aquesta 

marca, en trobem una altra en forma de cèrvol 

en un dels carreus del braç sud del transsepte. 

L’església ha estat reformada diverses vegades, 

entre les quals destaquen les reformes del segle 

XVIII, entre les que destaquen l’obertura de la 

porta d’accés actual, l’accés anterior a aquesta 

data era pel costat del cementiri vell, situat al 

costat dret de la nau, tot i que es podia accedir 

al temple per un passadís subterrani 

que comunicava els baixos de la 

rectoria amb el temple, i el campanar la conversió de l’absis central en sagristia, 

entre altres. 

Als anys 90, el campanar va tornar a ser reformat i restaurat. 

Tot i les diverses modificacions, encara actualment s’hi conserven trets característics 

del romànic tardà de l’època, com són la pica baptismal. 

(per veure la informació sobre Sant Pere de l’Arç, un altre monument important, cal 

consultar la pàgina 5 de l’annex) 
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4.2.PATRIMONI CULTURAL 

En aquest municipi, com en molts altres de la Vall, cada poble celebra la seva festa 

major, amb uns actes força semblants i típics de tota Festa Major de poble, però si hi 

ha una festa al terme de Calonge que destaca per la seva història, aquesta és la 

Festa del Panellet. 

 

a.  FESTA DEL PANELLET 

La població de Calonge de Segarra celebra el dilluns de Pasqua la tradicional festa 

del Panellet a l’església de Santa Fe de Calonge. 

Els orígens d’aquesta festa els hem de buscar en una epidèmia terrible que va 

fulminar la població d’aquestes contrades fa molts anys. 

En aquell moment, la població de Calonge es trobava davant d’una difícil i 

preocupant situació, ja que l’augment de víctimes a causa de la epidèmia 

augmentava per moments. 

Davant aquesta precària situació, els veïns de Calonge van decidir fer la promesa a 

Santa Fe, la patrona del municipi, de repartir un pa beneït a tots els assistents a la 

missa de cada dilluns de Pasqua a la parròquia del poble, si aquesta els lliurava de 

la epidèmia. 

Seguint amb la tradició, i encara en els nostres dies, el dilluns de Pasqua se celebra 

aquesta festa i es dóna el panet beneït a tots els assistens a la celebració litúrgica. 

Hi ha la creença que menjar aquest pa beneït, preveu, durant l’any , contraure 

epidèmies i malalties d’aquest tipus. 

Des de fa uns anys, aprofitant el dia de la festa, es fa una petita fira de productes 

artesanals al costat de l’esgléisa de Santa Fe. 
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5. CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS 

El municipi de Castellfollit de Riubregós, està situat al nord-oest de la comarca de 

l’anoia, limita amb els municipis de Torà, Ivorra, Calonge de Segarra i Pujalt. 

Està format pel nucli urbà de Castellfollit i un grup de cases disseminades. Té una 

extensió de 26km². 

El municipi de Castellfollit, celebra la festa major i diversos aplecs a les capelles del 

municipi, però no n’explico cap en aquest treball, ja que no n’hi ha cap amb rerefons 

històric o tradicional a destacar. 

 

5.1.PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 

Al terme de Castellfollit de Riubregós, hi ha diferents esglésies, ermites, creus de 

terme i torres, d’entre tot el patrimoni arquitectònic, he escollit, el castell de Sant 

Esteve, pels seus grafits i la seva història. 

 

a. CASTELL DE SANT ESTEVE O DE 

CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS 

El castell de Castellfollit de Riubregós, també anomenat castell de Sant Esteve, està 

situat dalt d’un serrat guixenc i escarpat, damunt del poble de Castellfollit i a 

l’esquerra del pas del riu Llobregós. 

Es pot accedir al castell a través d’un camí que comença a l’interior del poble, al 

costat del centre cívic. 

L’estructura del castell constava de muralles i quatre torres. Actualment, només 

podem veure restes de la muralla, els fonaments de la torre mestra, algunes 

dependències i dues torres albarranes, és a dir, situades a l’exterior de la fortificació, 

anomenades d’en Balet o Ballester, de planta cilíndrica i del Raval, de planta 

rectangular, que complementaven i completaven la fortificació. 
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CEREROLS, Laia (2008) Castell de Sant Esteve. 

Cap als voltants de l’any 1000, el castell pertanyia als 

comtes de Cerdanya, uns anys més tard, 

concretament el 1148, el castell passa a ser dels 

comtes de Barcelona, per herència de la casa de 

Cerdanya. 

A final del segle XII i principi del segle XIII, apareixen 

documentats com a castlans, alguns membres del 

llinatge dels Malacara i a final del segle XIII, aquest 

castell el senyorejaven els Cardona, com a feudataris  

de la casa reial. 

L’any 1822, durant els  enfrontaments que 

hi havia entre absolutistes i reialistes a la 

zona, durant el Trienni Liberal, el general Mina, va fer volar el castell, fet que va 

provocar-ne l’abandonament. 

Les restes que van quedar del castell, després de la voladura, mai s’han sotmès a 

cap estudi històric, tret de l’any 1981, quan el centre de Documentació d’Art 

Medieval de la universitat Autònoma de Barcelona, sota la direcció d’Eduard 

Carbonell, van realitzar un estudi sobre els grafits medievals que es van trobar a la 

paret lateral, concretament en una cambra rectangular. 

Aquests grafits daten de finals del segle XIII i principis del XIV i estan fets sobre una 

paret de guix, calç i sorra. 

S’hi poden observar dues representacions. Per una part hi trobem un castell, en el 

qual s’hi veu una escena de guerra, amb armes de l’època com ballestes, 

fonèvols...també hi s’hi poden veure representades figures humanes com un cavaller 

amb l’arnés del cavall, un card, el símbol dels Cardona. 

A l’altra part, s’hi pot veure un ampli conjunt fortificat, amb una muralla flanquejada 

amb merlets i matacans. 

Al centre de la fortificació s’hi pot veure un arc de mig punt, el qual podria ser l’accés 

a l’interior del castell representat. 
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Hi ha una teoria que explica que aquest grafit, podria ser un dibuix del castell de 

Castellfollit, ja que comparteixen elements arquitectònics i l’escut dels Cardona, que 

havien estat senyors d’aquest castell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(per veure més informació sobre les torres albarranes del Castell de Sant Esteve i 

per trobar informació del Priorat de Santa Maria cal consultar l’annex a la pàgina 7) 

 

 

 

 

 

 

 

REVISTA LLOBREGÓS. (2005) dibuixos dels Grafits 
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6. TORÀ 

El municipi de Torà es troba situat al nord de la Segarra.  

Molts dels elements arquitectònics que explico a continuació, pertanyen al municipi 

de Torà des de l’any 1969, quan el municipi de Llanera, municipi que formava part 

de la comarca del Solsonès i limitava amb Llobera i Torà, el municipi de Llanera, va 

ser agregat al municipi de Torà. En aquest any, el municipi de Torà, va augmentar la 

seva extensió geogràfica i a més a més el seu patrimoni, ja que la Torre de 

Vallferosa i tot el seu complex, el castell de Llanera i les esglésies de Sant Martí i 

Santa Maria de Llanera, el Dolmen de Llanera, el monestir de Cellers i a més a més, 

el nuclis de Sant Serni i Claret. 

Així doncs, a partir de l’any 1969, el municipi de Torà passa a estar format pels 

nuclis de Vallferosa, Sant Serni, Claret, l’Aguda, Cellers i Fontanet, juntament amb la 

vila de Torà. 

 

6.1.PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 

El municipi de Torà és un municipi ric en patrimoni cultural, s’ha de esmentar però, 

que es va enriquir molt en patrimoni arquitectònic quan l’antic municipi de Llanera va 

ser agregat a aquest. 

Entre tot el grup d’esglésies, ermites, cases pairals, ponts, fonts... hi ha un 

monument que destaca per sobre de tots i que a dia d’avui s’ha convertit en el 

símbol més representatiu del municipi, aquest element és la Torre de Vallferosa. 
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CEREROLS, Laia (2012)La Torre de Vallferosa 

a. TORRE DE VALLFEROSA 

La Torre de Vallferosa, anomenada també 

sovint i erròniament Torre dels Moros, es troba 

situada al clot de Vallferosa, al costat de 

l’església de Sant Pere i del nucli en ruïnes de 

Vallferosa. 

Aquesta torre de guaita, considerada una de 

les més importants i ben conservades 

d’Europa, tenia funcions de vigilància, formava 

part de l’anomenada Marca Hispànica, la 

frontera entre els territoris musulmans i 

cristians. Als segles IX i X Vallferosa formava 

part d’un important pas fronterer. 

Les referències que trobem del primer senyor de Vallferosa, o de Vall frausa o Vall 

fraosa i antigament anomenada també Vall fera, són de l’any 1080, on apareix 

Bertran I de Vallferosa. 

Se sap també que a finals del segle XII, el castell de Vallferosa, la torre, passa a ser 

dels senyors de Ribelles i que posteriorment, aquesta propietat passarà a ser dels 

Brull, de Guillem V del Brull, aquest tingué quatre fills i, l’hereu, Bernat Brull hereta 

Vallferosa. Aquest senyor de Vallferosa, va ser enterrat en un sarcòfag a l’església 

de Sant Pere de Vallferosa. 

Aquesta construcció, fins fa poc més d’un any, es creia que datava del segle X, però 

a partir de la realització de les proves del carboni 14, s’ha constatat que la Torre de 

Vallferosa és del segle VIII. 

L’enorme torre de defensa, és de planta circular i fa 33m d’alçada. Cal dir, que 

aquesta torre, és l’única d’aquesta època i d’aquestes dimensions que resta en peu 

a dia d’avui i en tant bones condicions. 

En aquesta torre hi podem distingir tres fases constructives diferents, les dos 

primeres d’estil preromànic i la tercera d’estil romànic: la primera als voltants de l’any 



Descobrint el Llobregós: Estudi dels principals elements del patrimoni arquitectònic i cultrural de la Vall del Llobregós 

23 
 

970, quan es construeix una primera torre, de base circular i una alçada d’uns 

22metres aproximadament i uns 11,58m² de planta de superfície. L’accés a aquesta 

torre es feia per una porta situada a la primera planta, aquesta edificació, constava 

de quatre plantes i terrat. Presentava una particularitat, tenia latrina. 

A finals del segle X, aquesta primera torre, va ser ampliada. Es va construir una 

nova torre, recobrint la ja existent. Aquesta ampliació es realitza perquè la torre 

presentava una certa inclinació cap a la vessant nord. Amb aquesta ampliació la 

torre té un gruix de dos metres i arriba a la seva altura actual, 33metres. 

El terrat d’aquesta torre, conté setze merlets, dels quals en van desaparèixer tres. 

Actualment, alguns d’aquests es troben en mal estat i alguns han estat semi-

reconstruïts. Sota d’aquest terrat, hi trobem dotze sageteres repartides en dues files 

de sis i de manera intercal·lada. 

Amb aquesta segona torre, que recobria la primera, la porta d’accés a l’interior del 

monument de defensa també va canviar. A partir d’aquesta ampliació, la porta se 

situa a 7,78metres del terra i en una vessant més inaccessible des de planta baixa. 

A més, amb aquest recobriment, es forma una caixa d’escala, d’un metre d’amplada 

independent de la torre, que ens permet accedir des del primer pis fins a la planta on 

trobem les sageteres, per tant, aquesta escala permetia un accés directe a la 

guàrdia. Actualment, en el pis on es troben les sagetes, podem observar un fragment 

d’escales i de sostre de l’època.  

En la tercera fase constructiva, realitzada al segle XI,on es ferern diverses reformes 

a l’interior, entre les quals destaca la construcció d’una volta de canó per sustentar 

millor la terrassa. 

Pels volts de l’any 2005, aquest monument va ser restaurat a fons, ja que tot i que 

l’estat de la torre era força bo, els tècnics van decidir que es podia millorar en alguns 

aspectes. 

L’arquitecte d’aquest projecte de restauració va ser Javier Aguirre. Es va realitzar un 

estudi geotècnic del sòl, es va revestir un forat de grans dimensions que hi havia a la 

base i es va voler mantenir amb seguretat un sostre romànic que quedava al quart 
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pis, es va impermeabilitzar la terrassa i es reconstruïren alguns merlets i es va 

netejar el pou de l’interior. 

Com a element nou, es va col·locar una escala de fusta des de la base fins a la porta 

d’accés a l’interior i així permetre que aquest monuments sigui visitat per l’interior, a 

més es va col·locar una escala que permet accedir a la terrassa. Aquesta escala 

ocupa l’espai que utilitzava la guàrdia per dirigir-se a la terrassa. 

A més, un cop a l’interior de la torre, però per una altra escala, es poden visitar dos 

pisos, que corresponen a les estances, en una de les quals s’hi pot veure la latrina i 

diferents sostres i voltes. 

Abans de sortir a la terrassa i poder contemplar les fantàstiques vistes, també es pot 

observar, al quart pis, una escala de l’època i un sostre únic a tot Europa. 

Les obres de restauració van ser adjudicades a l’empresa Trac Vertical i 

subcontractades a Construccions Francesc Cererols s,l. 

El pressupost per realitzar les obres de 96.000, va ser finançat pel Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb 48.000€, l’Institut d’Estudis Ilerdencs 

amb 30.000€ i l’Ajuntament de Torà amb 18.000€. 

Actualment, la Torre de Vallferosa està oberta al públic i tothom la pot visitar, per 

l’interior, el primer i el tercer diumenge dels mesos de Març, abril, setembre, octubre i 

novembre de 10 a 1 del migdia; els mesos de maig, juny, juliol i agost la torre es pot 

visitar cada diumenge i els mesos de desembre, gener i febrer, la torre roman 

tancada al públic. 

Cal destacar també, com a fet rellevant, la realització d’un concert de música 

clàssica, interpretat per una agrupació de músics alemanys, que va tenir lloc als 

peus de la torre el 6 d’agost de l’any 2000, va ser llavors també, quan es va veure 

il·luminada per primer cop. A partir d’aquest moment, la torre de Vallferosa es 

comença a promocionar amb força, tan en l’àmbit cultural com turístic.La torre, va 

rebre el reconeixement “Catalunya Nostra” el 14 de desembre de 2005, atorgat per 

la fundació de castells de Catalunya. 

(veure annex pàgina 47 fins a la pàgina 49) 
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CEREROLS,Laia (2008) Sant Pere de Vallferosa 

b. ESGLÉSIA DE SANT PERE DE VALLFEROSA 

El temple de Sant Pere de 

Vallferosa es troba situat al nucli 

de Vallferosa, actualment en 

ruïnes, als peus de la torre de 

guaita i al costat de la rectoria. 

L’església és de mitjan segle 

XVII i és d’estil barroc. 

Actualment l’església es troba 

pràcticament en  ruïnes i 

l’església parroquial del poble, a 

dia d’avui és l’església de Santa 

Maria de Sa serra, situada a pocs 

quilòmetres del temple que estic comentant.  

El temple està format per una sola nau de forma rectangular, amb capelles laterals i 

coberta a dues aigües, avui però l’església es troba sense teulada, ja que es van 

aprofitar les teules d’aquesta església per cobrir l’església de Santa Maria de Sa 

serra o de Vallferosa, aquesta actuació contribueix a que el temple es vagi 

deteriorant, tot i això, podem observar els arcs que la sustentaven, ja que el sostre 

era de volta de canó. 

El temple està construït a base de carreus de diferents mides amb argamassa i 

ciment en alguns punts. 

De tot l’edifici, cal destacar-ne el frontó de la porta d’entrada al temple. És un frontó, 

que actualment es troba en un estat força deficient, migpartit per un buit que forma 

una capella petita, en la qual hi devia haver la imatge del Sant titular de l’església, és 

a dir, la imatge de Sant Pere. 

A la part nord-oest del temple, al costat esquerre de la façana principal, hi trobem el 

campanar, que està integrat a la mateixa façana del temple. 

A la part inferior dels angles de la cornisa del campanar, hi trobem sengles gàrgoles, 

representant animals felins. Actualment però, no es distingeixen clarament quin tipus 
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d’animals són, a més, dels quatre que hi havia en un inici, n’hi falta dos. Hi ha qui 

comenta que una d’aquestes peces, està col·locada en un edifici particular 

d’Andorra. La peça hauria pogut estar robada de Vallferosa, ja que durant un temps 

en que la zona estava molt abandonada, van ser moltes les peces que van 

desaparèixer. 

El campanar culmina amb un espai rectangular amb quatre finestres d’arc peraltat, 

en aquest espai hi havia la campana, que tenia el nom de Rosa i que actualment no 

hi és. 

Quant a l’interior del temple, es trobava pràcticament en ruïnes i l’accés era molt 

difícil, fins l’any 1999, quan amb la col·laboració de l’Associació del Patrimoni Artístic 

i Cultural de Torà, s’hi va realitzar una retirada de runes i una neteja a fons del 

recinte. 

La nau central del recinte mesura 17,50m per 6m, té dues capelles laterals a cada 

costat de les mateixes dimensions, 3m per 3,25m. Entre les dues capelles laterals de 

la dreta s’hi trobava el sarcòfags dels Brull, els senyors de Vallferosa, actualment, 

aquest sarcòfag es troba al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. 

A part de les capelles laterals, a l’interior de l’església trobem dues estances més. A 

la zona del presbiteri, al costat de la epístola, s’hi conserva el peu de pedra, adossat 

a la paret, de l’antic púlpit, es pot accedir a aquest espai a traves d’una petita porta 

que hi ha a l’estança del costat. A l’altre costat, hi ha la sagristia, que comunicava 

amb la rectoria.  

En aquesta església, també hi havia cor, situat damunt de l’entrada de l’església, 

actualment no en queda cap resta, però se sap que s’hi accedia per la mateixa 

escala que portava al campanar. 

En aquest temple,s’hi deixa de celebrar l’eucaristia quan el front de la guerra civil 

passa per Vallferosa, és també en aquest moment, quan el nucli de Vallferosa queda 

deshabitat, la gent que vivia al poble,es traslladen a cases de pagès del municipi. La 

última família que abandona el petit poble és la família Cererols, que fins al moment 

residia a la casa Teuler, acompanyats pel mossèn que viva a la rectoria. 
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COROMINA, Ramon (1995) El castell de Llanera 

Des de fa tres anys, per la Sant Marc i Santes Creus, quan Vallferosa celebra la 

festa de vot de poble, la celebració litúrgica i la benedicció del terme es fan des de 

l’església de Sant Pere de Vallferosa i després de l’eucaristia, els veïns del poble 

celebren el dinar de germanor a l’interior d’aquesta església. 

 

c. CASTELL DE LLANERA 

El castell de Llanera, de 

l’època medieval, es 

troba situat al nord-est 

del municipi de Torà. 

Antigament formava part 

del municipi de Llanera. 

Està al costat de 

l’església parroquial de 

Sant Martí de Llanera, 

en una zona estratègica, 

entre dues rases, la rasa 

de Llanera i la de Vallferosa. 

Les notícies més antigues que es tenen són del segle XI, concretament el 7 de març 

de 1001,quan Altemir i la seva esposa, els primers senyors de Llanera que es 

coneixen, fan donació del castell a la seva filla en vistes al seu matrimoni, la filla 

Adeleize i el seu marit Bernat, seran els successors del castell, aquests tindran un fill 

que, l’any 1016, serà captiu dels moros. 

 Actualment però, d’aquesta construcció primera no en queda cap mostra. El que es 

pot observar són restes de construccions que es van fer posteriorment a aquesta 

data. Aquestes construccions van des del segle XVI fins al segle XIX, amb un 

moment important quant a la construcció al segle XVIII 

L’any 1252, apareix com a senyor del castell, Ponç de Vilaró. 
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Van ser els Vilaró, els que van fer construir l’església parroquial de Sant Martí de 

Llanera al costat del castell, i també van fer ampliacions i modificacions al castell. 

Seguint amb la rama dels Vilaró, torbem a Bernat de Vilaró, en el seu testament, 

deixa com a hereva del castell a la seva filla Saura, casada amb el senyor de 

Sanaüja. 

Es troben noticies també d’una pubilla dels Vilaró, filla de Martí Joan, que es va 

casar amb Carles Calders i Vilaró, per tant, la branca dels Vilaró al castell de Llanera  

arriba fins al segle XVII, a partir d’aquí apareixen els Calders. 

 L’últim senyor de Llanera que es coneix, el van matar quan travessava de l’església 

al castell, que podien travessar del castell a l’església però entraven pel mateix lloc 

que el poble. 

L’últim edifici que podem documentar com a castell de Llanera i que  actualment es 

pot observar, tot i que en ruïnes, és de planta rectangular i té les mides següents: 

23,50 metres al costat llarg  i  16,45 metres al costat curt. El castell constava de 

planta baixa, un pis i golfes. Està construït bàsicament amb carreus grans i disposats 

amb fileres, tot i que té alguns sectors modificats, perquè al llarg de la seva història, 

el castell va tenir modificacions i ampliacions. 

La façana d’entrada al castell es troba orientada a mitjorn, en ella, s’hi poden 

observar marques dels diferents moments de construcció, possiblement a causa dels 

diversos enderrocs que s’haurien pogut donar. Al damunt de la porta d’accés a 

l’interior del castell, hi havia un  fris de forma triangular. 

El castell té un portal en forma d’arc de mig punt, fa 2,75 metres d’alçada per 1,81 

metres d’amplada. Està format per dotze dovelles i la clau. 

A més, s’explica que sota l’escala del castell hi havia un forat on hi posaven els 

presos. A part d’això, al castell també hi havia un pou amb tallants on es tiraven 

alguns presos, una cisterna i l’hort. 
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d. DOLMEN DE LLANERA 

El Dolmen de Llanera es troba 

situat al nord del municipi de 

Torà, com el seu nom indica, 

aquest sepulcre megalític 

formava part del municipi de 

Llanera fins a l’any 1969, quan 

el municipi de Llanera passa a 

Torà. És un monument d’alt 

interès, a causa de les seves 

dimensions, però que es troba 

en un estat de conservació regular. 

És conegut també com a Dolmen de la Vila 

Aquest monument pertany a l’època del Neolític-Calcolític, entre el 2500 i el 1800 

a.C. 

 El conjunt megalític de Llanera, està format per un túmul de 22 metres de diàmetre, 

un túmul és el monument sepulcral en forma de turó de terra bastit al tutó.  

Es considera com a conjunt el dolmen i unes pedres d’un metres, de les quals se’n 

conserven unes tretze i estan dipositades al voltant del sepulcre a un metre l’una de 

l’altra. 

El sepulcre o dolmen, es troba situat a l’extrem est d’aquest túmul i té les dimensions 

següents: 9 metres de longitud i 1,9 metres d’amplada, la coberta està orientada de 

sud-est a nord-est. 

Aquesta galeria, el que seria el dolmen que avui podem visitar, està format per 12 

grans lloses, distribuïdes de la següent manera: 4 a la paret sud ,la qual fa7,8 

metres, 1 llosa a la paret oest de 1,97 metres i 7 pedres  a la paret nord, la qual fa 

9,25 metres. Les parets est i oest són de mides irregulars i el terra no és 

completament pla, sinó que fa un pendet en direcció est. 

CEREROLS, Laia(2012). Dolmen de Llanera 
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El  dolmen, va ser excavat l’any 1916, per Joan Serra i Vilaró. Fins aleshores, aquest 

monument era conegut com la Torre del Moro. A partir d’aquesta excavació, es van 

poder documentar tres fases d’utilització d’aquest monument. 

La primera fase correspon al període calcolític, la seva funció era la de l’enterrament 

col·lectiu. Durant l’excavació, es van trobar diverses restes òssies d’aquest període, 

una sageta de sílex i una dena de coure. 

La segona fase, es va poder estudiar a través d’unes cendres de materials ceràmics 

d’època pre-romana. Això fa pensar en la possibilitat que aquest sepulcre s’hagués 

utilitzat com a habitatge o magatzem durant un cert temps. 

La tercera fase data del segle XVIII, quan s’hauria tornat a ocupar el monument, 

d’aquesta fase se’n han trobat diversos materials barrejats i ossos. 

Com a fet curiós, cal dir que el dia de Nadal o el dia de Sant Esteve, depenent de 

l’any, quan surt el Sol, si no hi ha boira, els raig de llum reflecteixen a les tres parets i 

al sostre i el sepulcres es veu de color vermellós per uns instants. 

( A la pàgina 9 l’annex, podeu trobar informació de l’Església de Sant Martí de 

Llanera, l’Església de Sant Gil, El Monestir de Cellers i el Pont de les Merites, 

d’important rellevància i imatges dels explicats en aquest anteriorment) 

6.2.PATRIMONI CULTURAL 

Els diversos nuclis del municipi, celebren les seves festes majors i aplecs, però entre 

tot el patrimoni cultural d’aquest municipi, cal destacar el prioratge i la Llordera. 

a. LA LLORDERA. EL BRUT I LA BRUTA 

La festa de la Llordera és la festa de Carnestoltes del municipi de Torà i també un 

dels principals carnestoltes de la comarca de la Segarra. Se celebra una setmana 

abans que la resta de carnavals de la zona i els seus personatges principals són el 

Brut i la Bruta.   

Les notícies més antigues de la festa de la Llordera de Torà, són de l’any 1750, però 

aquesta festa va deixar de realitzar-se quan va començar la Guerra Civil Espanyola, 

l’any 1936 i no es va recuperar fins l’any 1990, quan un grup de joves toranesos van 
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CEREROLS, Laia (2012) El Bonic i la Bonica 

CEREROLS,Laia (2012) La Bruta. 

decidir tornar-la a celebrar, seguint els origens de la llegenda 

ubicada pels voltants de l’any 1750 quan Catalunya vivia una 

situació de crisi econòmica, política, social i cultural després de 

la guerra de successió i, les terres toraneses també la patien. 

Molts terratinents abandonaven les seves terres i marxaven 

cap a Amèrica i els que es quedaven havien de subsistir com 

podien. 

Aquest és el cas del Bonic .Era fill d’una gran casa amb grans propietats, però en 

aquell moment, les terres eren hermes i les riqueses s’havien acabat, però entre les 

poques coses que els quedaven, va trobar una partitura,sobre  de la Dansa dels 

Emprius. 

El Bonic va ensenyar la partitura a la Bonica, la seva esposa, i ella va tenir una gran 

idea per sortir de la precària situació en la que es trobaven.  

Els dos personatges es van posar els seus 

millors vestits i, acompanyats pel seu 

masover, que els hi portava el cavall, i el fill 

del masover que sabia tocar el violí, van 

començar a passejar per les contrades 

toraneses, ballant  la dansa i demanant 

almoina. 

Entre aquestes, va arribar el dijous gras i els 

dos personatges van arribar a la vila de 

Torà. Van començar a passejar seriosos pels 

carrers de la vila i un cop van arribar a la 

plaça, el violí va començar a sonar i el 

Bonic i la Bonica es van posar a ballar la 

Dansa dels Emprius, mentre ballaven el masover demanava almoina per les cases i, 

a aquelles que no donaven res, sense cap raó justifiada, se’ls pintava una creu amb 

cendra a la porta. 
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CEREROLS, Laia (2012) Els gegants 

Mentre els hereus ballaven, es va afegir a la dansa dos donzells vestits de calderers,  

vestits amb robes brutes, esparracades i calderes penjades, en representació del 

seu ofici.  

El Brut i la Bruta també ballaven la dansa divertint-se, en senyal de burla i rient-se de 

la situació en que es trobaven el Bonic i la Bonica. 

Fins  l’any 1936, la festa de la Llordera es celebrava seguint la llegenda que he 

explicat, però amb una peculiaritat, els personatges del Brut, la Bruta, el Bonic i la 

Bonica, eren intepretats per quatre homes, eren ells els que es passejaven pels 

carrers i dansaven al so del violí.  

A partir de l’any 1990 quan es recupera la festa, els personatges masculins són 

interpretats per homes i els femenins per dones. 

Però l’any 1994, la comissió de la festa, va decidir representar les figures d’aquesta 

festa en forma de gegants i, al mateix temps, caricaturitzant gent que havia estat 

involucrada en la festa com és el cas de les persones que representen el Brut i la 

Bruta. En el cas del Bonic i la Bonica, es van inspirar en les dos persones que 

representaven el paper d’aquests a la Llordera. 

El Brut neix l’any 1994 representant el Pep de Can Jovans, un any més tard, el 1995 

neix la Bruta, la caricatura de 

la Maria de Cal Sala, el 

1996 apareix el Bonic, 

inspirat amb el Xavier 

Alarcón i la promesa del 

Bonic, la Bonica neix l’any 

1997 representant a la Mª 

Alba Alzina. 

L’any 1998 apareix una 

altra figura a la festa,  el 

Brau Constantí, en honor al 

símbol de Torà i se li va 

posar el nom de Constantí 
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CEREROLS, Laia (2012) Priors 

fent referència a la frase de “La molt lleial i constant vila de Torà.” 

 L’any 2002 apareix el Sargentet, que representa a l’ historiador toranès Jaume 

Coberó. Tots aquests elements són obra del solsoní Manel Casserres.  

I durant el carnaval d’enguany, el carnaval 2012, apareix El Brutet, un còpia del Brut, 

però en petit, en forma de gegantó. El bateig d’aquesta figura va tenir lloc el dissabte 

de carnaval a la tarda a la plaça de la font. 

Actualment, durant la tarda del dissabte abans de carnaval, es passegen pels 

carrers i les places de la vila quatre persones disfressades i també ho fan els 

gegants, i tots ballen la dansa, interpretada per un grup de violins i per una 

orquestra.  

El carnaval de Torà, a part dels actes tradicionals on surten i participen el Brut, la 

Bruta el Bonic i la Bonica, hi ha altres actes, com el ball de disfresses del divendres i 

el del dissabte o el bingo brut que té lloc el dissabte a la tarda. 

(Programes de la Llordera a la pàgina 29 de l’annex i fotografies a la pàgina 32) 

b. FESTA DEL ROSER 

La vila de Torà celebra la festa del Roser el primer 

diumenge de maig. Un dels trets característics de la 

festa és el prioratge i la dansa del Roser, fet que es 

repeteix per la Festa Major de la vila, però amb priors 

i priores diferents. Però cal mencionar que, els 

orígens de la dansa i el prioratge surten de la Festa 

del Roser. 

Els orígens d’aquesta festa són de l’any 1597, quan 

el bisbe d’Urgell Joan Dima, confirmà la Confraria de 

la Mare de Déu del Roser a la vila de Torà de 

Riubregós, és des d’aquest moment quan a Torà 

se celebra aquesta festa i no s’ha deixat de 

celebrar mai. 
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CEREROLS, Laia (2012) La dansa 

Aquest dia, després de la celebració litúrgica, es balla la dansa del Roser, que es 

ballada pels priors i priores del Roser, que són les persones que es fan càrrec de 

l’altar del Roser durant tot l’any, netejant-lo i enramant-lo, a més, antigament, quan hi 

havia batejos o bodes, les priores passaven a demanar caritat a l’hora del banquet, 

actualment passen diversos cops a l’any a demanar caritat a les cases de Torà, per 

poder mantenir en bon estat l’altar. Els priors i les priores,són dues dones i dos 

homes casats, la dona de la primera parella de casats rep el nom de Majorala, i dues 

noies i dos nois solters, amb la dansa, es representa el final del seu càrrec.  És una 

dansa de coreografia senzilla, a partir de la disposició de les quatre parelles  en 

rotllana, els balladors avancen per parelles, però sense agafar-se, a excepció del 

moment en què els homes fan fer un gir a la balladora. 

Tots els priors i priores, el dia de la Festa del Roser, van vestits, segons la moda del 

moment, amb els seus millors vestits. 

Les dones porten 

vestits,llargs o curts, 

segons els gustos i a 

més a més porten 

mantellina, les casades 

porten una mantellina 

negra fins a mitja 

esquena o més i les 

solteres la porten 

blanca. 

Els homes  porten un 

vestit fosc, normalment 

consta d’americana, camisa i corbata. 

Durant el primer diumenge de maig, la festa transcórrer de la següent manera: 

De bon matí, els priors, acompanyats per la banda musical, passen a recollir les 

priores a casa seva  i els vuit junts, amb la banda musical, es dirigeixen a la casa de 

la vila i es fan les fotos anuals de la corporació municipal i els priors de l’any. 

Seguidament van tots junts cap a l’església i es celebra la missa, en aquesta, els 
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CEREROLS, Laia (2012) canvi de priora 

priors llegeixen les lectures i passen la safata, a més és durant la celebració litúrgica 

quan s’anuncien el nom dels nous priors i priores de la confraria del Roser. 

Després de la missa i de les fotos reglamentàries davant de l’altar del Roser i davant 

de l’església, els priors i la corporació municipal es dirigeixen a la plaça del Patí per 

ballar la dansa i entregar l’atxó a les noves priores. 

Un cop a la plaça, es 

balla la dansa del 

Roser i després un 

vals, on comencen 

ballant els priors i les 

priores junts i 

després els priors 

ballen amb la mare, 

la dona, la 

germana... i les 

priores amb el pare, 

l’avi, el marit.... 

Després del vals, es 

ballen sardanes. 

Antigament, l’atxó s’entregava a la tarda, els priors i priores anaven amb la banda 

musical a casa de les priores de l’any següent per  fer l’entrega de l’atxó. 

(per veure més fotografies de les festes comentades i per consultar informació de 

altres festes rellevants, cal consultar la pàgina 16 de l’annex) 
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7. PINÓS 

El municipi de Pinós es torba situat al sud de la comarca del Solsonès, limita amb la 

Molsosa pel Sud, amb Riner i Llobera pel nord, el municipi de Torà a l’oest i el 

municipi de Cardona a l’est. 

Està format per cinc pobles: Ardèvol, Pinós, Matamargó, Vallmanya i Sant Just 

d’Ardèvol i per diverses cases disseminades. 

Cal destacar també, que el municipi de Pinós es troba al centre geogràfic de 

Catalunya. 

7.1.PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 

Quant al patrimoni arquitectònic del municipi de Pinós, cal destacar la Torre d’ 

Ardèvol, curiosa pel fet que la torre que actualment podem visitar, havia estat 

recoberta per una de rodona. 

a. TORRE / CASTELL D’ARDÈVOL 

La torre o castell d’Ardèvol està situada al damunt 

d’una petita penya, al centre del nucli d’Ardèvol, al 

costata de l’església parroquial de Santa Maria. 

Aquest element arquitectònic va ser construït en dos 

fases: la primera es va construir a mitjan del segle X, 

quan la frontera dels comtats cristians amb els 

musulmans va arribar a aquestes terres. Es va edificar 

una primera torre de base rectangular , aquesta és la 

que avui es pot veure al centre del poble d’Ardèvol. 

 

La segona es va construir a final del segle XI i principi del segle XII, quan la 

conquesta de les terres de Lleida, encara en mans dels sarraïns, arribava al seu 

final, es va edificar una segona torre que agafava com a esquelet i base la torre ja 

existent, però la nova torre era de base rodona i va restar en peu fins l’any 1932, 

ANÒNIM, Torre d’Ardèvol( fotografía en linia:viladetorà.net 
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quan van voler ensorrar la torre i a sota de la rodona es van trobar una altra torre de 

base quadrada. D’aquesta zona rodona encara en podem veure la base. 

Aquesta torre, cap als voltants de l’any 1000, tenia una funció de vigilància del sector 

oriental de la frontera que el comtat d’Urgell tenia amb les terres dominades pels 

musulmans.  Aquesta funció també era exercida pels castells i torres de Pinós, 

Vallferosa i Llanera entre altres. 

Les notícies més antigues que es tenen del poble d’Ardèvol són de l’any 975, on surt 

citada la serra d’Ardèvol com a extrem meridional del comtat d’Urgell, zona límit de 

l’anomenada Marca de Berga. 

Uns anys més tard, el 986, es tornen a trobar noticies d’Ardèvol en un document a 

l’hora de situar el Castell de Figuerola al terme de Pinós, castell del qual avui no en 

queda cap resta, no es cita clarament el castell d’Ardèvol però ja se’n tenien noticies. 

Anys més tard, entre els anys 1000 i 1020, el castell d’Ardèvol és esmentat com a 

punt de referència a l’hora de situar béns i immobles en diferents punts de la zona. 

Apareix més tard tmabé, en un document per raó de límits del castell de Llanera de 

la parròquia de Riner l’any 1052 i el gener de 1103. 

El primer document on se’ns parla del senyor d’Ardèvol és del segle XII. L’any 1222 

trobem un Guerau d’Ardèvol i, el 1273, un Ponç d’Ardèvol. 

A partir de 1314, el castell va pertànyer al vescomtat de Cardona i, des de 1375, el 

castell d’Ardèvol, passa a ser del comtat de Cardona. 

La torre que actualment podem veure al centre d’Ardèvol té les mides següents: 

Quant a la base, 8 m x 4,70 m i 15 m d’alçada a partir d’aquesta alçada però, cal 

sumar-li els 7 metres de la penya en la qual es troba situada. La torre cilíndrica que 

recobria la torre actual pujava uns 8 pams més d’alçada. La porta d’accés a l’interior 

del monument es troba situada a 6 m, a la façana orientada a nord-oest. Les parets 

de la torre fan 1,50metres de gruix. 

Les pedres que formen el mur de la torre no estan gaire treballades i estan 

col·locades en forma d’opus spicatum (col·locades verticals i inclinades, en forma 
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d’espiga). En canvi, els carreus situats als angles, són força grossos, polits i 

treballats, col·locats al llarg i través. 

El morter, és abundant la part central, aquest està format per calç i fragments de 

pedra. 

L’any 1970 es van fer una sèrie d’obres de reparació i consolidació de l’actual torre. 

La terra que trobem als peus del castell d’Ardèvol, és rogenca, això dóna peu a la 

llarga que explica que els sarraïns es van apoderar del castell, però els catalans el 

volien recuperar de totes maneres, per aconseguir-ho, el cavaller de Pînós, hi va 

acudir-hi amb tota la seva gent i s’hi va disputar una gran batalla, amb una lluita tan 

ferotge i danguinària que la sang corria pels rius. 

S’explica també que el camí que arribava al castell, va quedar vermellós durant anys 

de la sang del gran nombre de sarraïns que el cavaller de Pinós i les seves tropes 

van matar en aquella batalla, es deia també que, abans de construïr-hi les cases que 

hi ha actualment, des d’algun indret d’aquestes contrades es podia veure punts de 

terra rogenca. 

En record d’aquesta matança, el futur senyor del castell d’Ardèvol, va adoptar que 

l’escut del seu castell tingués un fons blau, que figurava el camp del voltant del seu 

castell, amb una franja vermella que recorda el camí ple de sang després de la 

batalla. 

Després d’aquesta batalla, els sarraïns mai més van atrevir-se a tornar per aquestes 

terres.  

( per consultar informació sobre altres monuments del municipi, cal mirar la pàgina 

24 de l’annex) 
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SABATA,Ester (2011),  Ballant Caramelles 

7.2.PATRIMONI CULTURAL 

El municipi de Pinós és un dels municipis de la Vall del Llobregós amb més patrimoni 

cultural a destacar, cal mencionar les caramelles d’Ardèvol, destacades per la seva 

elegancia i el seu ritual, la festa de les noies, amb una llarga historia al darrere i el 

pessebre vivent d’Ardèvol, que creix i sorprèn any rere any. 

A  continuació explico detalladament cadascuna de les festes citades en el paràgraf 

anterior.  

a. CARAMELLES D’ARDÈVOL 

El municipi de Pinós i en particular el poble d’Ardèvol són coneguts per les seves 

festes tradicionals, cada tres anys, en destaca una, les caramelles d’Ardèvol. 

Les caramelles, 

ritual dins el 

qual hi trobem 

el ball de 

cascavells, 

com a la resta 

de llocs de la 

Catalunya 

Central on se’n 

feien, es 

celebraven i se 

celebren per 

Pasqua Florida. 

 

Actualment es fan com a festa tradicional, però antigament es feien per donar la 

benvinguda a la primavera, per donar gràcies a la natura per les bones collites, pels 

fruits que donava i per demanar que la collita de l’any fos bona i productiva.             

Es diu també que el ball de cascavells es feia per espantar els mals esperits, d’aquí 

que en alguns passos del ball es colpegi de manera forta i brusca al terra, també 
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SOLER, Neus . Recuperant les caramelles 

podria ser que el pas de picar fort al terra es faci perquè antigament era només ballat 

per homes i amb el cop fort es simbolitzava la força. 

No se sap des de quan es ballen caramelles a Ardèvol, però es tenen diferents 

referències històriques: fa uns 120 anys que ja es ballava el ball de cascavells, ballat 

només per homes, i es feia una ballada a dalt de la torre d’Ardèvol, però ja abans 

s’havien fet caramelles. 

Durant la guerra civil les caramelles 

es van deixar de fer i es van 

recuperar ara fa 48 anys, i va ser a 

partir de l’any 1964 quan les dones 

comencen a formar part de la 

comitiva de les caramelles 

d’Ardèvol. 

Els caramellaires surten el dissabte 

a la tarda, el diumenge i el dilluns 

de Pasqua pels pobles i cases del municipi que ho demanen, algun any també 

anaven a fer una ballada a la vila de Torà, tot i no formar part del municipi de Pinós. 

Quan els caramellaires arriben a una casa fan el següent ritual: hi arriben formats, 

encapçalen la formació dos caramellaires que toquen el bombo i els platerets i, a 

continuació, hi ha una formació musical que, en la última edició, la de l’any 2011, va 

ser la Patimfanjàs de Solsona. Darrere d’aquests, hi van la parella portadora de la 

bandera, el càrrec de portar la bandera correspon a l’hereu més gran del grup de 

caramellaires, i seguidament la parella que porta el paner, que correspon al fadrí 

més gran del grup. Després d’aquestes dues parelles, hi van la resta de 

caramellaires, tots ells en formació i una mica més separats, els trabucaires. 

Antigament, si la collita havia estat bona, els caramellaires anaven acompanyats, a 

més a més de la banda musical, per trabucaires, llavors es deia que aquell any les 

caramelles anaven galejant. 

Quan un grup de caramellaires arriba a una casa, l’amo d’aquesta els espera davant 

de la porta per donar-los la benvinguda. L’acompanyen, el fill, el gendre o altres 
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homes que hi hagi a la casa i també amb els convidats que hi van a veure les 

caramelles. La mestressa i les dones de la casa els esperen a dalt del balcó, a la 

finestra o a l’eixida.  

Els caramellaires, que  arriben en formació, es col·loquen per cantar l’arribada, els 

homes a un costat de la porta i les dones a l’altre.  

Un cop cantada l’arribada, el portador de la bandera es dirigeix a la mestressa i li fa 

la següent pregunta: “Cantarem?” la mestressa pot contestar de tres maneres a 

aquesta pregunta: “Sí, canteu”, “no canteu” o “pugeu i canteu” i tot posant una cinta 

a la bandera en la qual hi posa el nom de la casa i la data. 

Si la mestressa respon “Sí, canteu”, l’actuació dels caramellaires es fa tota al davant 

de la porta de la casa. 

Canten una cançó, ballen el ball de cascavells d’Ardèvol, el ball tradicional de les 

caramelles, amb música i coreografia pròpia del poble i seguidament el ball popular i 

per acabar, la parella que porta el paner es dirigeix a la mestressa per oferir-li un 

ram i perquè l’amo els faci una donació. La parella de la bandera també es dirigeix 

als amos.La noia de la parella dóna un obsequi a l’amo i tots els caramellaires 

marxen de la casa marcant el pas i se’n van cap a una altra casa amb tractor i 

remolc.  

Si la mestressa els respon “no canteu” significa que la casa porta dol. Els 

caramellaires respecten el dolor de la família i resen un parenostre, els homes es 

treuen la barretina del cap i el banderer inclina la bandera, després d’això es dóna el 

ram i el record dels caramellaires a la casa, la mestressa posa la cinta a la bandera, 

amb una llaçada negra, en senyal de dol i se’n van marcant el pas però sense 

música. 

I si la resposta de la mestressa és “pugeu i canteu”, significa que la casa convida els 

caramellaires a  pujar i a una beguda o a menjar. 

Abans de pujar, el banderer lliura la bandera a la mestressa que l’entra a casa o la 

deixa a la barana del balcó. 

Un cop els caramellaires són al menjador de la casa, canten la cançó i després la 

mestressa els ofereix menjar i beure. Un cop han acabat, i ja al exterior, els 
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caramellaires ballen el ball de cascavells, el ball popular i, a més a més, fan el ball 

de mestressa per agrair a la casa el refrigeri. 

El ball de mestressa acostuma a ser un vals i un pasdoble en el qual l’hereu dels 

caramellaires balla amb la mestressa i la noia de la bandera, la parella de l’hereu, 

amb l’amo. El fadrí i la seva parella, els portadors del paner, ballen amb els joves de 

la casa. La primera ballada la fan aquestes quatre parelles soles i, a partir de la 

segona, s’hi afegeixen els convidats i caramellaires. 

El repertori de les caramelles consta d’una arribada, un ball de cascavells, dos 

cançons i dos balls populars, però a cada casa no es fa tot, sinó que fan l’arribada, el 

ball de cascavells, una cançó i un ball popular, a més del ball de mestressa a les 

cases que els conviden a pujar. 

El vestuari dels caramellaires és 

diferent al de la resta de grups de 

caramellaires de la comarca del 

Solsonès. És un vestuari més autèntic, 

vol representar el vestuari  de mudar 

dels pagesos del segle XIX. Amb els 

anys, s’ha anat modificant, fa uns anys, 

es portava una faldilla més curta, però 

sempre ha estat confeccionat per la 

gent del poble d’Ardèvol. 

 

El vestuari dels homes consta de les següents peces: camisa blanca de llí, pantalons 

negres de bellut, els cascavells, les espardenyes de set brencs, la barretina i la red. 

A diferència de les altres colles, porten una red a sota de la barretina, ja que al segle 

XIX els homes se la posaven per recollir-se els cavells. 

El vestit de les dones consta de camisa blanca, cos de vellut, mocador blanc, 

mitenes, faldilles, enagues,  espardenyes i red. 

Les caramelles d’Ardèvol estan considerades per la gent de la Vall del Llobregós les 

més elegants de la zona. 

GUIX, Rosa (2011),el vestuari de les noies 



Descobrint el Llobregós: Estudi dels principals elements del patrimoni arquitectònic i cultrural de la Vall del Llobregós 

43 
 

SOLER, Neus(2012) Cartell 2012 

(per veure més fotografies de les caramelles d’Ardèvol s’ha de consultar la pàgina 37 

de l’annex) 

 

b. FESTA DE LES NOIES 

Fa 47 anys, pel més d’octubre, al poble d’Ardèvol 

se celebra la festa de les noies. En els seus inicis, 

era anomenada també, Ball de noies. 

La festa comença quan un grup de noies del 

poble d’Ardèvol i del municipi de Pinós se’ls va 

acudir la idea d’organitzar un ball on elles fossin 

les protagonistes per un dia on, per un cop a 

l’any, elles poguessin manar i organitzar la festa. 

Es van encarregar de tots els preparatius, buscar 

una orquestra, confeccionar els cartells i 

repartir-los pels pobles dels voltants, buscar un 

obsequi per donar als assistents al ball, com un puro, un mocador de butxaca i fins i 

tot una ampolla petita de licor. El dia de la festa, elles venien les entrades i es feien 

càrrec del bar. 

Amb els beneficis, les noies del poble se’n anaven totes juntes d’excursió. 

Per un cop a l’any, eren les noies les que pagaven més per entrar al ball i eren elles 

les que podien treure a ballar al noi que volguessin, elles compraven el ball del ram i 

eren les noies les que pagaven una beguda al noi a la mitja part. 

Aquesta festa, va tenir molt d’èxit. Hi assistia molta gent, era  un dia de ball diferent 

als que s’estava acostumat. 

Hi ha qui diu que la festa de les noies d’ Ardèvol és una còpia de la festa de Santa 

Àgueda de Torà. 
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 Amb el pas dels anys, la festa de les noies ha anat canviant i ja des de fa anys, 

enlloc de fer ball amb una orquestra, la nit del dissabte, es fan diversos concerts al 

local social d’Ardèvol i, el diumenge a la tarda hi acostuma a haver una 

representació teatral.  Actualment, la festa ja no només l’organitzen les noies del 

poble, sinó que s’organitza a través del Centre Cultural i pel jovent del poble, però 

segueix tenint molt d’èxit. 

Des de fa 7 anys, la imatge del programa és la foto d’una noia del municipi.La idea 

de posar-hi la foto d’una noia, va sortir l’any de la quarantena edició, ja que en aquell 

any, el fons del programa era una foto de les noies que van organitzar els primers 

balls de noies. 

Per això, al Centre Cultural li va semblar que, posant cada any una noia del poble al 

programa, seria una bona manera de que quan algú veiés aquell programa 

l’associaria de seguida a la festa de les noies d’Ardèvol i era una manera molt 

original de personalitzar el programa de la seva festa. 

(Per veure alguns exemplars dels cartells de la Festa de les noies, s’ha de consultar 

la pàgina 44 de l’annex.) 

 

c. PESSEBRE VIVENT D’ARDÈVOL 

Des de fa 20 anys, per les festes de Nadal, el poble d’Ardèvol es transforma en un 

pessebre i ens transporta a la vida del poble al segle XVII. 

La idea de fer un pessebre vivent surt de Màrius Codina, fill del municipi de Pinós. 

El Màrius recordava que de petit, a l’escola del poble, s’havia fet un pessebre vivent 

on hi participaven els nens i nenes acompanyats per gent gran. Era pels volts de 

l’any 1954. Aquest pessebre s’havia fet perquè el pogués visitar tota la gent de la 

rodalia, era un pessebre molt diferent a l’actual, es feien quadres separats en 

diferents punts del poble però no es feia un gran recorregut, sinó que la gent i els 

actors es movien d’un quadre a l’altre. 

Era un pessebre que no tenia res a veure amb l’actual i tampoc s’assemblava gaire 

al primer pessebre que van organitzar fa 20 anys però els va servir de guia.  
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SOLER,Neus (1993),el primer pessebre 

 

El Màrius va proposar la idea de fer un pessebre vivent a Ardèvol  a un grup de gent 

del poble i aquests els hi va semblar una molt bona idea i es van posar a treballar de 

seguida per poder oferir-lo aquell mateix any, desembre de 1993, a la gent de la vall 

del Llobregós i de la rodalia. 

El pessebre de 1993, 

va ser senzill i 

preparat molt 

ràpidament, ja que la 

idea de fer-lo va sortir 

pràcticament un mes 

abans de les festes de 

Nadal i, organitzar un 

esdeveniment com 

aquest, començant de 

zero, no era  una  

feina fàcil  ja que 

s’havia de preparar un recorregut, decorats i confeccionar tots els vestits. 

Des del primer pessebre fins a l’actualitat, tots els vestits dels figurants al pessebre 

han estat confeccionats per la gent d’Ardèvol, prenent com a model vestits antics 

que es poden veure en fotos dels nostres besavis o fins i tot es prenen com a model 

vestits i joies que s’han trobat en algunes cases del poble. 

 Els decorats i el muntatge dels diferents quadres que hi ha al pessebre també són 

fets per la gent d’Ardèvol, tot i que s’aprofiten molts racons i espais del poble, com la 

torre de guaita o les entrades d’algunes cases del poble. Un grup de gent treballa 

des de finals d’octubre  per poder oferir als visitants un pessebre vivent cada any 

més espectacular i també, per poder-los sorprendre any rere any amb quadres nous, 

tot i que quan s’han de fer muntatges de gran envergadura, queden fixes per tot 

l’any, un exemple és el cas del nou convent de monges que es va poder veure a  

l’edició de 2011, per fer-ho, es lloga una empresa constructora. 
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A cada edició, el pessebre ens sorprèn amb nous quadres, canviant-ne alguns de 

lloc, retocant els existents i clàssics, traient-ne alguns i creant-ne de nous. 

Dins del recorregut del pessebre podem distingir-hi dues parts.  

La primera ens parla del naixement de Jesús i la història del Nadal, amb l’anunciació 

de l’àngel Gabriel a la verge Maria i als pastors, la típica imatge de la cova amb 

Josep, Maria, el nen Jesús, el bou i la mula, el castell del rei Herodes, els tres reis 

mags... 

La segona part, ens transporta a la vida d’Ardèvol al segle XVII, on se’ns mostra com 

passa el Nadal una família pobre i com el passa un família rica. També se’ns 

mostren diferents oficis tradicionals: el llenyataire, el fuster, el ferrer, el calderer, com 

vivien els pastors, els cuidants de l’hort, com era un mercat de l’època... 

El recorregut s’acaba a la plaça del poble on els assistents poden menjar una 

torrada amb botifarra feta al poble i poden comprar diferents queviures fets al 

municipi,  com: formatge, coca, llonganissa... 

A més, el pessebre vivent d’Ardèvol, va ser el primer que va mostrar un caganer que 

no portava un cul de plàstic. 

El recorregut amb els anys ha anat canviant. Als primers pessebres, no hi havia 

quadres a dins de les cases del poble i no s’hi mostrava de forma tan extensa la part 

de la vida al poble al segle XVII. 

Actualment, al pessebre vivent d’Ardèvol hi treballen al voltant d’unes 200 persones, 

entre actors, molts dels quals no són d’Ardèvol sinó que són dels pobles del voltant i 

d’alguna manera tenen algun lligam amb el poble i amb el municipi de Pinós, i 

també, muntadors, encarregats d’il·luminació i so, que treballen sense cobrar. 

Aquest any, el de l’edició 2012-2013, el pessebre celebra el seu vintè aniversari i 

segons comenten els organitzadors prometen seguir creixent i sorprenent, com ha 

fet  any rere any. 

(per visualitzar fotos del pessebre s’ha de consultar la pàgina 43 de l’annex) 

(podeu trobar informació d’altres festes importants, com  la festa de Sant Antoni 

Abad, la Fira de Pinós i la Festa del Pagès,s’ha de consultar la pàgina 25 de l’annex)  
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8. CONCLUSIÓ 

L’objectiu que em plantejava a principis de desembre de 2011, quan vaig iniciar el 

projecte d’aquest treball de recerca era poder conèixer amb profunditat els principals 

elements del patrimoni arquitectònic i cultural del sud de la Vall del Llobregós, a 

partir d’aquí i amb l’ajuda de les regidories de cultura, vaig fer la selecció dels més 

importants i un cop feta aquesta, vaig fer un estudi complert d’aquests. 

A dia d’avui, 18 d’octubre de 2012, el meu objectiu està complert. A partir de fer una 

gran recerca durant l’estiu del 2012, he arribat a la conclusió que tinc la sort de viure 

en una zona molt rica en quant a patrimoni, no només perquè els edificis són bonics 

de contemplar, sinó que tenen un gran passat històric i, al mateix temps, molt poc 

valorada pels veïns i per la gent de l’exterior. 

També m’he adonat que darrere moltes aquelles festes en les que actualment, el 

jovent, en el qual m’incloc, només hi anem per sortir de festa i passar una bona 

estona, hi ha una història de molts anys i en algunes celebracions una lluita i una 

empenta de molta gent que hi va posar totes les seves ganes i energies per poder-la 

tirar endavant i, en l’actualitat la gent només hi anem perquè hi ha bona festa i bon 

ambient. Quant al patrimoni cultural, amb aquesta recerca m’he adonat de la feina 

que porta poder tirar endavant un bon esdeveniment cultural i que, la clau per 

mantenir l’èxit és el treball en equip i constant. 

A més, em plantejava un segon objectiu, que era el de poder contribuir a donar a 

conèixer la meva zona. Aquest està en procés de realitzar-se, ja que són moltes les 

entitats culturals i ajuntaments, que volen tenir aquest treball per poder fer difusió de 

la informació  recercada per mi en aquest projecte. 

Fer aquest treball no ha estat una feina fàcil i tampoc curta, en moltes ocasions, era 

tanta la informació que trobava i tan diversa que no sabia per on començar a 

estructurar-la, però fent el procés de realitzar el treball he après a sintetitzar i a saber 

diferenciar entre la informació bàsica, quant a fets històrics o de descripció de 

monuments i la informació supèrflua. 
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Tot i l’esforç, el treball ha estat un plaer i una feina feta amb molt de gust, ja que ha 

estat la manera de poder conèixer d’on vinc i adonar-me que no em cal marxar a 

l’estranger per veure grans monuments i assistir a esplèndids esdeveniments 

culturals perquè al costat de casa en tinc una bona pila. 
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