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Josep Pla,  Tres Guies: Catalunya 
(1961, 1977)
...
De Balaguer, travessant una regió de secà –els As-
pres de la Noguera–, per les Avellanes i la terra de 
Mont-roig, penetrarem a la Vall d’Àger. La vall es 
troba recolzada en el vessant meridional del Montsec 
central. A Catalunya, les valls que van del nord al 
sud, solen ser tancades, depriments i fosques. Les 
valls d’Andorra en són un exemple típic. En can-
vi, les que corren de llevant a ponent, com que te-
nen més hores de sol, són rialleres, obertes i d’una 
amabilitat molt més eficient. La Vall d’Àger és una 
d’aquestes últimes. La seva contemplació des d’una 
alçària qualsevol és una autèntica delícia. Malgrat 
les elevades muntanyes que la limiten, el Montsec 
al nord, el Montclús a migdia, la seva flora és típi-
cament mediterrània: olivera, vinya, els conreus del 
gra d’aresta. En els pendents de les muntanyes, si fa 
l’alzina, el boix, i una gran quantitat de mata baixa 
que fa una intensa olor de país de sol: l’espígol, la 

farigola, el romaní. La Vall és un petit paradís llu-
nyà, remot, que gaudeix d’una pau divina. 

El Montsec és un mur rocós que separa el Pallars i la 
Ribagorça de les terres de Lleida. Corre d’est a oest, 
desolat, estèril, més de cinquanta quilòmetres, que 
es fica uns dotze quilòmetres dins les terres d’Os-
ca. És el Prepirineu català i té un perfil elefantiàtic i 
pausat. La seva altura màxima arriba a 1.677 metres. 
L’erosió de la Ribera Ribagorçana i la Noguera Pa-
llaresa obriren passos en aquesta pètria conrada. El 
primer, a través del congost de Monrebei, ratlla ofi-
cial entre Catalunya i Aragó, tall que arriba, en de-
terminats moments, als 800 metres. El segon s’obre 
pas a través de Terradets. És a dir, el Montsec té 
una part a Osca; de Mon-rebei a Terradets forma el 
Montsec central; després apareix el Montsec de Rú-
bies, que continua per la serra de Comiols,  que tan-
ca al sud i a l’est la Conca de Tremp o Baix Pallars. 
Per les dues entalladures geològiques s’escolen els 
rius, engorjats, violents i solitaris. El Montsec, com-
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Errmita de Montalegre i cingles del vessant sud de la serra de Mont-roig. Totes les fotos són de Jordi Gironès.
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pletament desproveït de vegetació, d’una presència 
abassegadora i directa, és d’un color carmí, que tocat 
per algunes postes de sol, agafa colors d’una fogositat 
d’incendi d’una severa, imposant bellesa. 

Josep Carner Ribalta, Sicoris (1981)
...
A punt de dia la comitiva havia eixit del rònec hostal 
de Santalinya envoltada d’un aire de misteri. Damunt 
les seves irregulars siluetes pesava encara l’ombra de 
les cogitacions i el silenci infantat per la fricció de 
la nit passada. Pels pedregosos camins del terme de 
Santalinya, pels cingles d’Almansi i de Montalegre, 
els quatre homes i el jumet avançaven silenciosos i 
greus. 
...
El matí era fresc. Per la carena brunzia l’airet fi de 
primers de setembre. En direcció al nord, a ben poca 
distància aparent, s’enlairava el Montsec, net i reta-
llat, amb la blavor de les matinades autumnals. Part 
d’allà del Montsec de Rúbies, vist des de l’elevació 
per on la caravana ascendia, sorgia la cima eternament 
nevada del Pirineu llunyà. Ascendit per l’obaga, els 
expedicionaris sentien de tant en tant un lleu tremolor 
de fred. L’atmosfera era neta i rentada dels primers ai-
guats de les pluges sementeres. El sol no havia vençut 
l’empinada carena, orientada de ple cap a llevat. Les 
argelagues abundants i les alzines escadusseres mos-
traven verdors ufanes i netes. La terra era humida per 
l’aiguat recent encara a flor de terra. El cim ardit del 
Mot-roig brillava nu i pelat, il·luminat pel sol ixent, 
amb la rojor indeleble de les roques quaternàries. 

Marianet havia suggerit aquesta ascensió per consi-
derar el Mont-roig un mirador extraordinàriament es-
tratègic ...

Des del cim del Mont-roig, efectivament, es domina-
va tot. En un dia net de calimes, com el que havien 

trobat, diàfan per escaure’s justament l’endemà de 
pluja, era com trobar-se davant una claríssima car-
ta geogràfica. Era, en efecte, la carta en relleu de la 
Catalunya occidental. Des d’allí s’albiraven, com si 
fos a vol d’ocell, la torturada comarca de la Noguera, 
la fina esplanada de l’Urgell, fins a la Segarra, el si-
nuós Segrià; l’inici d’hortes ufanes de les Garrigues, 
part d’enllà de Lleida. Per damunt de la vella capital, 
erecta al peu del riu, es perfilava, indecisa, la silueta 
del campanar vetust, peanya per a vols d’àguila, sus-
pès, al bell dir del poeta, “a mig camí de l’infinit”. 

Girant els ulls cap el nord, hom copsava les cimes 
pirinenques, espurnejants de neu. Cap a llevant, on les 
viles i poblats de la Catalunya vella s’estenien com a 
veles blanques  dintre d’un mar llunyà, s’endevinaven 
els magnífics perfils de Montserrat, i àdhuc la línia 
amable de l’urbà Tibidabo. 

Ço que interessava, però, als escaladors del Mont-
roig, es dominava amb la precisió i amb la claredat 
d’una miniatura topogràfica. El curs de la Noguera 
Pallaresa en tota sa conca baixa, des del Pas de Tarra-
dets fins a la seva confluència amb el Segre, es podia 
seguir fil a fil. La part del Segre que importava –des 
de l’aiguabarreig de la Noguera fins a les primeres 
hortes de Lleida– es distingia amb igual claredat. Des 
del cim ciclòpic del Mont-roig, per dalt de l’espadat 
tallat a pic cap a les seves aigües, hom sentia el riu 
mugir i bruelar com un brau acorralat entre afraus. En 
aquesta època de l’any, després de les pluges torrenci-
als dels darrers dies, les seves aigües eren roges, san-
guinolentes gairebé, com el Mont-roig mateix. Planes 
avall, la seva rojor i la seva escuma es temperava i 
s’ablania progressivament, fins a confondre’s amb els 
tons de les argiles amables. 

L’Excursió
Tant l’excursió llarga com la curta s’inicien a Vilanova 

La Pala Alta, cim culminant del Mont-roig.

Ermita de Montalegre, des del camí de la Pala Alta.



Geografies literàries-Mont-roig 3

de la Sal,  des d’on es dirigeixen cap a l’est, cap al peu 
del Mont-roig. El primer tram d’uns 3 km transcorre 
planer entre conreus. A partir de la font de Fontanilles 
(560 m) s’enfila dret cap a l’ermita de la Mare de Déu 
de Montalegre (868 m). En aquest punt se separen les 
dues excursions. 

Coll de Porta des del camí que davalla de la Pala Alta.

Embassament de Camarasa amb la muntanya de Sant Mamet  a la dreta i el Montsec de Rúbies darrere seu. 
Panoràmica des del cim de la Pala Alta de Mont-roig.

L’excursió llarga continua  per la carena uns dos qui-
lòmetres més, passant per la Punta Alta (950 m) i ar-
ribant fins al coll de Porta (800 m). En el coll, una 
pista ens permet desfer el camí de la carena pel peu 
del cingle, fins a trobar la pista que baixa de Monta-
legre i, per entre aspres, boscos d’alzines i conreus a 
la part baixa ens porta fins a prop de Sant Llorenç de 
Montgai, al peu del seu pantà (260 m). En total són 14 
km, amb un desnivell positiu de poc menys de 600 m 
i uns 700 m de descens des de la Punta Alta.

L’excursió curta a partir de Montalegre davalla per 
la pista que ens porta fins al punt de trobada de l’au-
tocar, prop de Sant Llorenç de Montgai. En total són 
uns 11,6 km, amb un desnivell positiu d’uns 300 m i 
uns descens de 600 m, sempre per bon camí

Lluís Solé
SEAS, març de 2017


