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Fa molts anys que estem junts i les hem passat de tots 
colors. Potser els moments més agradables han estat, 

precisament, realitzant reportatges arreu del món. En 
els més de vuitanta llibres que porto publicats, mai 
no he pensat a dedicar-n’hi un, tot i que ha estat de 

gran ajuda per a mi, tant en l’aspecte sentimental com 
professional. Potser, doncs, ja és hora de retre aquest petit 

i merescut homenatge a la meva companya Àngels.
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Aquesta guia de les marques 
turístiques Paisatges Barcelona i 
Pirineus Barcelona engloba un total 
de quatre comarques administra-
tives —l’Anoia, el Bages, Osona 
i el Berguedà—, a més de dues de 
naturals —el Moianès, que s’ha 
constituit recentment en comarca 
administrativa, i el Lluçanès, que 
ho farà ben segur properament 
seguint la voluntat popular.

És un territori ben divers que 
s’articula al voltant de quatre rius 
principals —l’Anoia, el Cardener, 
el Llobregat i el Ter— i que s’estén 
des de les planes de la Catalunya 
central fins a les altes muntanyes 
del Cadí-Moixeró. Estem parlant, 
doncs, d’una geografia ben diversa 
que ofereix al viatger múltiples 
possibilitats de descoberta. Molins 
fariners i paperers, a més de ginys 

PAISATGES I
PIRINEUS
BARCELONA

Salt de la Minyona. Al fons, Vilanova de Sau i les Guilleries
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industrials, aprofitaren les aigües 
dels corrents fluvials per moure tur-
bines i alimentar calderes de vapor. 
Foren, juntament amb la mineria i 
les colònies tèxtils, els grans motors 
del desenvolupament industrial de 
principis del segle XX, i actualment, 
reconvertits en museus interactius, 
ens recorden aquell temps de pro-
grés i conflictivitat social.

El romànic català, un art que 
es començà a desenvolupar entre 
els segles X i XI, és molt present a 
tot el territori que va veure com, 
sota la influència de l’abat Oliba, 
s’anaven repoblant aquestes terres. 
A mesura que la frontera amb 
els sarraïns es desplaçava vers el 
sud, capelles, esglésies i monestirs 
sorgiren amb força arreu. A les 
comarques del Berguedà, Osona, 
el Lluçanès, el Moianès i el Bages 
en tenim uns bons exemples quan 
ens referim a Sant Jaume de Fronta-
nyà, Sant Llorenç prop Bagà, Sant 

Pere de Casserres, Santa Maria de 
Lluçà, Santa Maria de l’Estany i 
Sant Benet de Bages, per citar-ne 
solament alguns dels més impor-
tants. Castells defensius passaren a 
convertir-se en palaus residencials, 
com els de Cardona, Montesquiu 
i Balsareny, mentre que d’altres 
encara se’n conserven les restes 
enlairades sobre un roquissar.

Més tard, entre els segles XVI 
i XVII sorgiren els santuaris. En-
lairats a tocar del cel, reflectien la 
devoció popular cap a la Mare de 
Déu. Els de Queralt, Gresolet, Fal-
gars, els Munts, Cabrera, Bellmunt, 
la Quar i la Tossa són alguns dels 
que trobareu en aquesta guia. En 
molts d’aquests, l’esforç de pujar 
queda recompensat, a més de la 
visita a la Mare de Déu, a través de 
la cuina de muntanya que ofereixen 
a l’hostatgeria.

Els amants de la muntanya, 
el lleure i el turisme actiu tenen 
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molt per escollir. A més dels parcs 
naturals del Cadí-Moixeró, del 
Montseny, de la Muntanya de 
Montserrat i de Sant Llorenç del 
Munt i l’Obac, hi ha nombro-
sos espais naturals protegits com 
Guilleries-Savassona, Montesquiu, 
Cingles de Bertí, Collsacabra, Valls 
de l’Anoia i les serres de Castellta-
llat, Picancel, Catllaràs, Queralt 
i d’Ensija. En tots aquests espais 
naturals trobareu una àmplia xarxa 

de senders senyalitzats, miradors 
per gaudir del paisatge i rutes per-
sonalitzades que permeten recórrer 
bona part d’aquest territori. 

Tot plegat, una atractiva pro-
posta turística per descobrir a poc 
a poc, acompanyada de receptes 
gastro nòmiques que usen els pro-
ductes de proximitat per elaborar 
una cuina tradicional de qualitat 
i de la qual els diferents col·lectius 
de cuina en són bons representants.

El romànic és molt present a tot el territori. A la imatge, ermita de Sant Jaume 
de Fenollet, al Lluçanès
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Ruta1
L’ANOIA
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L’ANOIA
EL RIU QUE TREBALLA

El riu Anoia, que dóna nom a la comarca, la travessa en 

diagonal, de nord-oest a sud. Sempre ha estat territori de 

pas; per aquí transitava el camí ral cap a Aragó, substituït 

anys més tard per l’N-II, ara autovia A-2. Són terres de 

secà, on creix el blat, les oliveres i uns préssecs boníssims. 

També és una terra de castells de frontera, torres de guaita 

i, per descomptat, d’esglésies i ermites romàniques, amb 

les quals s’anava poblant el territori a mesura que els 

sarraïns eren foragitats.

Igualada és la gran capital de comarca, assentada a la 

conca d’Òdena, una cubeta que l’Anoia va excavar amb 

el pas del temps. Al sud-oest d’Igualada, les serres de 

Collbàs, de la Portella, de Miralles i de Queralt formen 

una barrera muntanyenca que voreja els vuit-cents metres 

d’altitud en els punts més alts, mentre que al nord de la 

comarca, a redós de les serralades de Cellers, Costa Roja, 

Sant Miquel i Montaner, s’estén l’Alta Anoia, un territori 

que ha fet de Calaf la seva capital i que es posiciona com 

un indret de turisme reposat, lluny del brogit i amb 

productes de proximitat d’excel·lent qualitat.

Consell Comarcal de l’Anoia. Tel. 938 051 585. 

www.anoiaturisme.cat.

Oficines de Turisme: Igualada, tel. 938 019 116. Calaf, 

tel. 938 680 833. Els Prats de Rei, tel. 938 680 366. 

La Llacuna, tel. 938 976 830.
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La vall de l’Anoia des del castell de Claramunt

L’A-2, convertida en autovia, discorre pel mig de la comarca i passa 
pel costat d’Igualada, mentre que l’eix tranversal C-25 travessa el 
nord d’aquest territori. Una altra via de comunicació important és la 
remodelada C-15, que ens apropa des d’Igualada fins a la costa.
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Igualada,
viatge per la pell

Situada al marge esquerre del 
riu Anoia, la ciutat neix en una 
cruïlla de camins, un dels quals el 
camí ral que comunicava Barcelo-
na amb Aragó passant per Lleida. 
Durant el segle XIX i mitjans del 
XX, el desenvolupament indus-
trial de la ciutat se centrà en la 
indústria tèxtil i les adoberies de 
pells. Dos itineraris ens perme-
ten conèixer el passat industrial: 
“Viatge per la pell”, per visitar els 
principals escenaris del patrimoni 
industrial adober, i “Passeig per la 
Igualada industrial”, per veure els 
principals centres de producció 
i els edificis històrics relacionats 
amb l’activitat tèxtil.

De l’època medieval conserva 
el nucli antic centrat al voltant de 
les places de Pius XII i del Pilar. La 
primera, just al darrere de l’esglé-
sia de Santa Maria, era el lloc on 
se situava la cruïlla de camins. Els 
passatges de Sant Miquel, del Ca-
pità Galí, de Sant Roc i del Forn, 
així com els portals de la Font Ma-
jor i d’en Vives, formen part de 
l’estructura medieval que encara 
es conserva.

El centre de la ciutat és sens 
dubte la plaça de l’Ajuntament, 
una plaça parcialment porxada 
que té els seus orígens al segle XIV 
i que al llarg de la història ha rebut 
diversos noms. Allà hi ha l’Ajunta-
ment, un edifici d’estil neoclàssic 
modernitzat pel darrere, on dues 
frases de catalans universals com 
Pau Casals i Josep Pla ens defi-
neixen Catalunya i Igualada. A 
l’esquena de l’Ajuntament, la mo-
numental església de Santa Maria 

és un temple del segle XVII que 
correspon al renaixement català; a 
l’interior hi ha un magnífic retaule 
barroc en què destaca la imatge de 
la Immaculada.

El benestar econòmic que va 
produir el desenvolupament in-
dustrial del segle XIX va fer que 
s’aixequessin al centre de la ciutat 
nombrosos edificis de l’estil arqui-
tectònic d’aquells temps: el mo-
dernisme. La casa Maria B. Prats, 
l’adoberia de Cal Sabaté i Cal Ra-
tés en són un clar exemple.

Si sou afeccionats a la mitolo-
gia, a Igualada n’hi ha un exemple 
en obres de Josep Campeny i San-
tamaria (Igualada 1858 – Barce-
lona 1922). Veureu la llegenda de 
Prometeu reflectida en dues escul-
tures en bronze, una a la plaça de 
Sant Miquel i l’altra a la del Pilar.

Als afores de la ciutat, val la 
pena arribar-se a la urbanització 
Sant Jaume per veure l’església ro-
mànica de Sant Jaume Sesoliveres; 
és un edifici dels segles XII i XIII, 
pel costat del qual transcorre el 
Camí de Sant Jaume. També, per 
als amants de l’arquitectura ac tual, 
el Cementiri Nou és una obra dels 
arquitectes Enric Miralles i Carme 
Pinós que ha rebut diversos pre-
mis tant pel concepte arquitectò-
nic com per l’adaptació al medi 
natural. Es troba al polígon indus-
trial de les Comes.

www.igualadaturisme.cat.

Museu de la Pell d’Igualada 
i Comarcal de l’Anoia

Veurem tot el que fa referència 
al procés de fabricació de la pell 
i al significat cultural que tenia 
per als pobles de la Mediterrània. 
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Igualada és una ciutat de museus. Cal destacar el de la Pell, amb l’adoberia de 
Cal Granotes (a dalt), i el Railhome BCN, dedicat als trens en miniatura
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Aquest museu ens ofereix una vi-
sita interactiva i didàctica ben di-
vertida que ens fa descobrir com 
es treballava la pell i experimentar 
amb l’aigua. Està ubicat a l’antiga 
fàbrica tèxtil de Cal Boyer, al cos-
tat de la qual s’ha recuperat una 
antiga adoberia del segle XVIII, 
Cal Granotes, que reflecteix la 
manera tradicional d’adobar pells, 
abans de la mecanització.

La visita comença precisament 
en aquesta adoberia que conserva 
l’organització primitiva per mos-
trar-nos els sistemes manuals i ar-
tesans d’adobat de la pell. Ja a l’ex-
terior, seguirem el nostre itinerari 
pel costat d’un rec de l’època me-
dieval (segle XII); es tracta d’una 
canalització d’aigua emprada ori-
ginàriament per fer funcionar els 
molins fariners i, posteriorment, 
per a la indústria de la pell. Al cap 
d’un centenar de metres, trobem 
l’edifici de Cal Boyer, que és una 
antiga fàbrica tèxtil cotonera de fi-
nals del segle XIX, actualment seu 
principal del Museu de la Pell.

Diverses sales ens il·lustraran 
sobre l’aigua, la pell i les relacions 
amb la nostra societat. Una de les 
seccions interessants és la que por-
ta per nom “L’home i l’aigua”, on 
ens transmet una visió de tots els 
aspectes relacionats amb l’aigua: 
sabíeu que el 65% del cos de l’ho-
me és aigua? A la sala del costat, 
a la secció anomenada “Dels clots 
als bombos”, s’explica el procés 
d’in dustrialització de la pell a 
través de maquinària que podem 
veure funcionar, mentre que, al 
pis superior, “La pell en la histò-
ria” ens mostra objectes elaborats 
amb pell d’arreu del món i oficis 
relacio nats amb aquesta indústria.

La Casa de la Festa ocupa un espai 
al costat del Museu de la Pell

El modernisme és present a tota la 
ciutat d’Igualada
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A la Casa de la Festa, en una 
sala contigua, podem veure els 
gegants i capgrossos d’Igualada, a 
més de tot el bestiari que partici-
pa a les celebracions populars. Al 
museu es duen a terme multitud 
de tallers, hi ha espais per als més 
menuts i es poden concertar visi-
tes teatralitzades o personalitzades. 

Per als que vulguin caminar 
una mica, el rec que discorre a 
prop del riu Anoia ens permet 
anar, en poc més de tres quilòme-
tres, des de Santa Maria de Mont-
bui fins a Vilanova del Camí tot 
passant per Igualada. Aquest tram 
forma part de l’Anella Verda, que, 
un cop adequada, oferirà 28 km 
de recorregut per zones verdes i 
fluvials, parcs i entorn urbà.

Doctor Joan Mercader, s/n. 
Tel. 938 046 752. www.mnactec.
cat/museum/museu_de_la_pell_
igualada_i_comarcal_de_anoia_
es.htm.

Museu del Traginer

Hi veurem l’evolució del 
transport a través dels anys i alho-
ra mostra les relacions entre els di-
ferents oficis que feien possible el 
desenvolupament del fet traginer 
a casa nostra. El museu disposa 
d’un restaurant, El Racó del Tra-
giner, que manté l’ambient rústic 
de l’època.

Traginers, 5. Tel. 938 048 852. 
www.museudeltraginer.com.

Museu del Tren

L’Antoni Rabell és un apas-
sionat dels trens, i aquest fet es 
nota quan ens explica la història 
del ferrocarril i dels trens en mi-

niatura en el gran panell que té a 
l’entrada d’aquest peculiar museu. 
Railhome BCN és un projecte que 
s’ha anat forjant al llarg de quin-
ze anys, i en què, a més de mol-
tes col·lec cions de trens a escala, 
podem veure multitud d’objectes 
relacionats amb aquest món tan 
apassionant. Sabrem d’on ve el 
nom de caixa negra que s’aplica a 
les caixes de dades del avions; tota 
una curiositat!

Però potser el més espectacular 
es troba al pis superior, on una ma-
queta de més de 200 m2 ens mos-
tra com circulen tot un seguit de 
trens a escala 1:87. Reprodueix els 
paisatges de la Selva Negra i això 
no vol dir solament les muntanyes 
amb boscos i vaques pasturant, 
sinó també pobles, ciutats i monu-
ments, tots a escala amb una preci-
sió mil·limètrica. Amb un sistema 
de comandament digital, diferents 
combois es posen en marxa, cadas-
cun amb el so original; a més, la 
microcàmera que porta incorpora-
da una de les màquines ens permet 
veure en una pantalla la circulació 
en temps real des de la cabina de 
comandament del maquinista. La 
circulació nocturna és una altra de 
les sorpreses, així com el pendent 
que han de superar els trens, de 
80 cm de desnivell. Deu mil hores 
de treball que queden resumides 
en una visita de prop d’una hora i 
mitja que val molt la pena.

Alemanya, 43, nau 5 dreta. Tel. 
676 959 431. http://railhome.com.
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