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PRESENTACIÓ
Temps de Berguedà
uan el Gènesi relata la creació, obvia
els bolets en la llista d’éssers als
quals Déu va posar nom. Per això, els
antics creien que, aquests deliciosos
amics, eren criatures del dimoni. No
ajuda que alguna de les seves varietats
tinguin noms tan al·lusius com ou del diable, trompeta de la mort o mataparent.
En qualsevol cas, és innegable que, al
bosc o a taula, són una autèntica temptació. I més per aquestes dates, quan
sota les fulles de la tardor s’amaguen
milers de bolets esperant ser trobats.
Parlar de bolets és parlar del
Berguedà, on cada any arriba una munió
de caçadors de rovellons, camagrocs i
pinatells. Atrets per l’espesa vegetació,
s’endinsen per boscos de pins i alzines,
creuen fonts i salts d’aigua, visiten antigues esglésies romàniques i descobreixen que, abans que ells, homes com

Q

Portada

l 27

Els bolets del Berguedà

L’aventura

l 44

Espais entre els núvols

Picasso o Gaudí ja es van enamorar del
Berguedà.
Estrenar aquesta publicació a la tardor, temps de bolets, és doncs el millor
moment que podríem haver triat. Molta
gent arriba al Berguedà, per primer cop,
aquests mesos. Quan la natura mostra
més matisos que mai, la cuina berguedana ofereix els seus millors plats i el clima,
encara suau, convida a perdre’s pels
pobles de la zona. I és així com, des d’aquestes planes, volem descobrir-vos el
Berguedà. Recollint i mostrant-vos, de
cada estació, els millors fruits de la
comarca. Iniciarem la travessia a la Pobla
de Lillet. Indústria i tradició han configurat
el perfil d’un dels pobles amb més història d’aquestes contrades. Conèixer la
Pobla és entendre una mica més el
Berguedà. Esperem doncs, que tingueu (i
tinguem) una bona marxa. 
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ENTREVISTA
Noemí Pes
periodista

Jordi Cruz

Què trobarem a
la cuina que fas
a l’Estany Clar?

Cuina amb lògica, parla amb seny i li agraden els plats
que toquen de peus a terra. Sembla mentida que un cuiner tan assenyat sigui capaç de crear receptes tan imaginatives com les que ens serveix a l’Estany Clar de Cercs.
Però encara és més extraordinari i digne d’admiració que,
havent guanyat una Estrellla Michelín i diveros guardons
de prestigi essent tan jove, conservi el cap lliure de fums.
—El Restaurany l’Estany Clar, està

situat entre Cercs i Berga, al bell
mig de la comarca, és de suposar
que hi haurà influència del
Berguedà en la teva cuina?
—N'hi ha molta. Al principi no volíem
treballar amb productes de proximitat, perquè voliem fer coses diferents amb productes que no fossin

autòctons, però després vam veure
que el més important era treballar
amb el producte més pròxim, el que
tenim més a mà: una bona llet de
cabra fresca o un bon bolet. O productes més autòctons del Berguedà, com pot ser un pèsol negre i
aquest tipus d’ingredient. El que
passa, és que hi ha alguns produc-



El que trobareu és un culte al producte. Sempre treballant tot
aquest producte sobre una
cuina que entenem com a molt
evolutiva però que combina bé
la tradició o la cultura racional
de la cuina amb una cuina més
creativa. La forma màxima d’expressió per nosaltres és aquella
en la que deixem entreveure
com som. Conbinem les dues
coses, per tant és una cuina
divertida, però que toca de
peus a terra i per damunt de tot
trobes i menges producte. 
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tes, típics del Berguedà, com el
pèsol negre o el blat de moro escairat que considerem que, la millor elaboració que tenen és la tradicional i
pel nostre estil de cuinar els treballem
poc. Perquè el que ja està bé no cal
millorar-ho... en molts casos és millor
no tocar aquestes receptes i deixar la
labor d’oferir-les a altres restaurants
que ja ho estan fent molt bé.
—Citaves el pèsol negre, el blat de

moro escairat, hi ha algun ingredient del Berguedà pel qual tinguis
una especial predilecció?
—Predilecció... jo crec que les etiquetes són molt dolentes i quan et
centres en una elaboració o en un
tipus de cuina molt concreta t'etiqueten i perds la llibertat, “t’encasilles”.
Per exemple, hi ha el xef creatiu que
té fama única i exclusiva com a creatiu i el dia que fa una recepta tradicional, doncs com que “canta una
mica” i la gent el critica. La cuina que
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fem nosaltres és una cuina evolutiva, basada en el producte, en la
creativitat i alhora en la tradició, per
tant, etiquetar-nos en un sol producte seria una bogeria. Crec que
tant poder té un pèsol negre, com
un cep, com una sardina o com
una llet de cabra. Cada producte té
la seva personalitat, el seu format, la
seva història i has de saber trobar
què fer amb ell.
—Ara comença el temps del bolet,

un altre producte molt propi d’aquesta terra. Inclouen els teus
menús receptes fetes amb bolets?
—Quan agafes un resum on es
vegi el nostre treball, com el llibre
que vam publicar l'any passat, es

nota que aquesta és una zona de
bolet. Si hi hagués algun en concret jo sóc més del cep, perquè és
un bolet que té un gust molt fi i que
dóna molt joc, es pot aplicar a moltes receptes. Al contrari del rovelló
que és un producte que té molta
personalitat, que queda molt marcat, massa, i que la millor manera
segurament de preparar-lo és amb
all i julivert. Per això, preferim el cep
que és més mal·leable per al nostre treball.
—Tinc entès que vas començar
als quinze anys a treballar en el
món de la cuina, no hi ha dubte
que hi ha un fort component
vocacional?...

“

Si hagués de
triar un bolet
sóc molt de
cep, perquè és un
bolet que té un gust
molt fi i que dóna molt
joc, es pot aplicar
a moltes receptes”
—Als quinze anys vaig començar

com a professional, però als dotze
o tretze ja estava a l'escola d’hosteleria, per tant, és totalment voca-

cional. Va ser una casualitat, gràcies a que vaig cuinar un dia per la
meva mare. Va ser ella que em va
dir: “Nen, seràs cuiner!” i recordo
que vaig pensar “D’acord”. Va ser
un acte intel·ligent, suposo, perquè des de molt petit vaig decidir
dedicar-me a una cosa per la qual
hi tenia traça, i com se’t dóna bé,
vas avançant i és el camí que vaig
seguir.
—Precisament, aquest primer plat

que vas cuinar per a la teva mare i
que et va despertar la vocació van
ser unes patates amb mongeta
tendra...
—Sí, li vaig cuinar i li vaig servir
com un cambrer, amb un braçal i
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tot!
—I amb ingredients tan habituals i

tan comuns es poden fer plats
excepcionals com els que serviu a
l'Estany Clar?
—Hem creat plats basats precisament en un plat de patates amb
mongetes. Amb un brou líquid de
mongetes i amb un gust molt potent
a oli d'arbequina. En alguns casos,

“

ens agrada fer l’ullet a certs productes com per exemple una mongeta
tendra, un peu de porc... Ara estem
fent un plat amb peus de cabrit que
jo crec que és fantàstic. Cada producte, com et deia, si el saps tocar
pot ser tan o més bo que altres productes més exclusius, que senzillament són cars no per ser més bons,
sinó perquè són menys abundants.

Una mongeta
tendra o un peu
de porc pot ser
tan o més bo que un
producte més car o
més exclusiu”

—D'aquests plats tan especials

Per tant, s’ha dividit en conceptes o
tècniques i per cada tècnica hi ha 2
o 3 receptes que t'expliquen el perquè d'aquella tècnica i com s'aplica
a cada plat. És un llibre que intenta
donar molta informació. Fins i tot en
el format en el que està fet i els
materials dels que està fet és un llibre per estar a la cuina i perquè
quan l'agafis i el fullegis diguis: “Aquí
hi ha dades”. Que al final, al cuiner
és el que l'interessa, veure coses,
tècniques, aplicacions, informació
que li pot ser útil a la cuina. I per a la

que semblen fets per mags,
almenys per a la gent que no hi
entén, n'has fet un llibre que es diu:
“Cocina con lógica” Què has volgut
expressar amb aquest títol?
—La veritat és que posar títol al llibre
va ser el més complicat. Cuina amb
lògica, vol ser aquell llibre que a mi
m'agradaria trobar en una llibreria.
Amb bona fotografia, bones receptes... però on el més important no és
la recepta, sinó la tècnica o la base
amb què s’està creant aquell plat.

gent que no és tan professional, potser no et faran la recepta però a més
de ser un llibre molt maco, hi poden
treure idees més concretes, com les
maneres de fer una salsa, una
crema... informació que també els
pot servir.
—En el llibre també s'inclou un

apartat del soumelier de l'Estany
Clar Jordi Soler. Quina importància
doneu al maridatge en els vostres
menús?
—Bé, jo crec que cada casa és un
món i cada casa li dóna un potencial al vi segons la gent que hi ha
en aquella casa que coneix més o
menys el vi. Jo tinc la sort que el
Jordi és un “tio” que en sabia, que
en sap molt de vi i que li agrada
moltíssim el vi. No és que en sigui
un gran estudiós, diguem que va
estudiar tard, es va treure el “carnet” de soumelier tard, però ho
compensa amb un gran amor i
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coneixença pel vi.
En aquest sentit, jo sempre poso
d’exemple els germans Roca, la
sort que un d'ells és un dels millors
soumeliers d'Espanya i a la seva
cuina es nota molt aquest treball,
aquesta informació que dóna el
soumelier al cuiner perquè pugui
crear coses. Per exemple, et dóna
la descripció exacta dels matisos,
dels gustos o els aromes que dóna
un vi concret. El cuiner amb aquesta informació és quan pot crear un
bon plat. És molt important un bon
maridatge, tot i ser una cosa molt
particular, molt de cadascú, si el

soumelier és una persona lògica,
coherent i s'ho mira pensant en el
gust de tothom pot encaminar molt
bé les coses que poden maridar bé
amb els plats que elabores.
Lògicament, el maridatge no depèn
massa del cuiner, perquè el cuiners
(tot i que ens agradi beure’l) no
podem dir que tinguem la possibilitat d’estar cada dia amb el vi i
conèixer-lo prou. Per això, un bon
soumelier és una ajuda fonamental.
—El pròleg del llibre ha estat escrit

per Martín Berasategui i Joan
Roca. Quina relació tens amb

“

Un bon soumelier és una
ajuda fonamental perquè el cuiner
pugui crear, inventar
plats nous”
aquests cuiners?
—Tinc molt bona relació amb ells, i
amb tots els cuiners catalans i amb
la majoria dels de més prestigi de la
resta d’Espanya. Aquest món és un
món molt petit, és una feina que
quan tens dies de festa les úniques
persones que et trobes són de l’ofici, i als actes que anem són de
cuina i al final ens coneixem tots. El
pròleg, vam pensar en un primer
moment que el fes el Ferran Adrià,
però com que en fa tants vam creure que podia ser interessant que el

fessin persones tan pròximes com el
Martín Berasategui i el Joan Roca. A
més, en el llibre hi ha moltes referències a la baixa temperatura i que en
aquell moment el Joan era el referent
d’aquesta tècnica.
—Hi ha una generació de cuiners

“mediàtics” que han rendibilitzat el
seu nom més enllà de la pràctica
del seu ofici. Tu estàs disposat a
entrar en aquest joc o prefereixes
dedicar totes les teves energies a la
cuina de l'Estany Clar?
—Hi ha cuiners que ho saben fer
això. Sortir fora de casa en algun
moment molt concret et pot servir
perquè et coneguin, vendre’t, i en el
tema econòmic ajudar a comprar la
teva llibertat creativa. Però arriba un
punt que això pot ser perjudicial si ho
fas en excés i de manera incoherent,
perquè el que fas és sortir de la
cuina. I nosaltres el que venem és
cuina. Un cuiner molt mediàtic que
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no tingui temps de crear no pot vendre res perquè no ha desenvolupat
cuina. Per això, has de fer les coses
amb sentit comú, escollir què t’és
beneficiós i què no. A més, en publicitat hi ha certes coses que no hem
de defensar per més diners que et
paguin, perquè van en contra de la
nostra filosofia. Jo tot el que faig és
molt sa, no em pren temps perquè
normalment ho faig en dilluns i no
em pren hores de cuina.
—Vas guanyar el premi al millor cui-

ner de l’any de l'Alimentaria 2006,
considerat un passaport a la fama.
Ha canviat la teva manera de treballar, aquest guardó?
—Quan vam guanyar el premi al
millor cuiner de l’any va ser una
època en que també vam treure el
llibre, ja feia un any que teníem
l’Estrella Michelín... tot és molt important, no puc dir que l’Estrella o el

“

En un concurs
de cuina el més
important és
l’experiència,
conèixer el jurat, què li
has de fer, què els hi
agrada...”

Cuiner de l’Any o els premis de San
Sebastián hagin estat més o menys
importants, tot és com un “suma i
sigue”, un camí que la gent valora
pel conjunt. Quan guanyes un premi
no pots creure’t que ets el milllor,
queda molt per caminar. M’ho prenc
com un copet a l’esquena, que està
molt bé, però s’ha de tocar de peus
a terra i on s’ha de treballar i on t’has
de guanyar el prestigi, no només

dels clients sinó dels teus companys
de professió, és a la cuina de casa
teva.
—De tota manera, hi ha qui ha dit
que ets un professional dels concursos gastronòmics...
—Bé, jo no em presento als concursos per prestigi, ni per guanyar, ni
per menjar-me el món. Ho faig perquè sempre he estat aquí dalt, treballant, a pagès una mica marginat, i
quan m’han donat l’oportunitat de
sortir ho he aprofitat. I els concursos
han esta una mica això, veure gent,
veure coses... És molt cert que en
un concurs de cuina el més important és l’experiència, el fet de treballar fora de casa, conèixer el jurat,
què li has de fer, què els hi agrada...
i mica en mica vaig guanyar molta
experiència. Però ara, començo una
nova etapa en la que no m’interessen tant els concursos sino centrarme en la meva cuina.
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La Pobla de Lillet

L’AJUNTAMENT

Plaça de l’Ajuntament s/n
08696 La Pobla de Lillet
Tel. (+34) 93 823 60 11
Població: 1.348 habitants
Extensió: 51,30 Km2
Altitud: 843 metres.
Climatologia:
Temperatura mitjana: 14º
Pluviometria mitjana:
700mm.

Entre els rius Llobregat, Arija i Rigatell. Envoltada per
majestuoses serres. En un dels indrets amb més història del Berguedà, trobem aquest indescriptible racó.
la Pobla de Lillet s’hi arriba
per un camí màgic. Un passadís d’arbres de verd
intens que es donen la mà a
banda i banda de la carretera.
Plataners, pins, roures i coníferes
fan de centinelles d’aquesta vila

A

on història, indústria i tradicions
han tingut sempre molt a dir.

 Els barris
Com una Venècia en miniatura, els quatre barris de la Pobla de

Lillet queden delimitats pels rius
que travessen la localitat. La Plana i
la Vila, a la riba del Llobregat són els
barris amb més història. Calçades i
cases de pedra ens conviden a
passejar sense presses per uns
carrers estrets i costeruts, i descobrir els primers vestigis d’aquesta
antiga vila berguedana que es va
establir en aquesta zona a principis
del s. XIII. L'església i la seva portalada barroca, el carrer dels Porxos, 
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 el mural dels 700 anys i la Rectoria

Vella ens donaran els primers
apunts d’una història farcida d’anècdotes.
El barri de les Coromines, del
segle XVIII, ens parlarà de la rica
herència industrial que va portar
progrés i benestar a aquestes
terres. Un passat que encara s’enyora i que en els darrers anys es
treballa per recuperar. El barri Firal,

de recent construcció, a l’altra
banda del riu Arija, defineix precisament, l’entusiasme amb què miren
el futur els habitants de la Pobla.

 L’església
Al vell mig del Nucli Antic s’aixeca
l’Església de Santa Maria de Lillet.
Nombroses transformacions ha

patit aquest temple des que al segle
XIII la Baronessa, esposa d’Hug de
Mataplana, fundador de la Pobla va
demanar permís per construir-la per
no haver de traslladar-se fins al
monestir de Santa Maria de Lillet
per resar. La sobrietat de l’edifici
contrasta amb els vius colors de
l’interior. L'Altar Major envoltat de
columnes jòniques dóna suport al
semiabsis on es representa
l'Assumpció de la Verge, obra de
Frederic Marés a l’any 1952.
Presidint l’altar, trobem un impressionat Crist en Majestat, una bella
talla de fusta policromada de gairebé tamany natural que, com el propi
temple, ha sofert nombroses restauracions al llarg dels anys.

 Els ponts
No dubteu a travessar i restar
alguns minuts en els nombrosos
ponts que creuen la vila. Són el
millor passaport per descobrir els

innumerables racons que amaga la
Pobla de Lillet. Però sobretot, una
atalaia magnífica per contemplar
des de primera fila l’anar i venir de
les truites de riu, relaxar la vista i
l’oïda amb el curs de l’aigua, i
endur-vos de record una bonica
fotografia de la vostra visita.
El Pont Vell és segurament el
més emblemàtic dels ponts de la
Pobla. Construït al s. XIV, és un
dels símbols més distintius de la
localitat. Una gran arcada de
pedra irregular creua el Llobregat i
enllaça el carrer Regatell amb la
carretera B402. Els historiadors
asseguren que anys ençà, el pont
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Carme Rosell
l’alcaldesa

tenia més d’una arcada. El temps,
però, ens ha deixat un sol ull que
mira amb arrogància el riu i convida
als vianants a creuar les seves
escales i la suau pendent construïda a base de petits còdols.

 Les Fonts
Resultat obvi de la proximitat als rius,
és l’abundància d’aigua de la Pobla.
Un generós regal de la natura que
ens obsequia amb nombroses fonts.
La Font de Sant Roc, la Grossa i la
Xica, la del Pont Vell, la de Pairot o la

del Verger donen aigua als assedegats i frescor als carrers del poble. La
més concorreguda, sobretot a l’estiu,
és la Font del Güell. Envoltada de
til·lers, es va construir en homenatge
a Eusebi Güell i Bacigalupi, comte de
Güell i fundador de la companyia de
ciments Asland, que el va convertint
en un dels principals impulsors del
desenvolupament econòmic de la
vila. Can Tico, Sant Isidre, Can Ton
Gravat i la del Parc d'en Xesco Boix,
la més nova, són les altres fonts que
trobareu ens les vostres passejades
pel municipi. 

—Què li diria a algú que no
coneix La Pobla per animar-lo a
venir?
—Que a la Pobla hi ha moltíssimes
coses per veure. Els jardins, el
monasteri de Sta. Maria de Lillet, el
casc antic, activitats i festes tradicionals, el Santuari de Falgas, o el
Catllaràs que és la nostra joia i que
volem que la gent conegui però
amb molta cura. Qui visiti el
Catllaràs ho ha de fer amb molt de
respecte.
—Quin racó de la Pobla és el seu
preferit?
—Per a un pobletà hi ha molts
racons. El nucli antic que s'està
restaurant, fabulós les nits d'agost
quan escoltes la trobada d'acor-

dionistes, tranquil i amb una acústica impressionant. Els Jardins
Artigues el 14 d'agost quan hi ha
una orquestra o un grup tocant, i
on després prenem una copeta de
cava i passegem fins la 1 o les 2 de
la nit. Les marxes pel Catllaràs, ben
d'hora al matí arribant fins a
Falgas. Es difícil dir un racó perquè
n’hi ha molts… El riu ple de pescador a les set de la tarda, la residència municipal amb els nostres avis
gaudint del carrer, a l'estiu la piscina envoltada d'arbres… La Pobla
és tota ella un raconet preciós. 
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La Pobla dels dos castells
ui no coneix la Pobla de
Lillet sentirà parlar alegrement del Castell. Però un
consell, si voleu estalviar-vos una
bona caminada, abans de quedar
amb un pobletà al Castell, o de
seguir les indicacions per arribar-hi,
esbrineu de quin dels dos castells
està parlant, perquè entre l’un i l’altre disten uns quants quilòmetres.

Q

 Una mica d’història
Tanta riquesa de cases senyorívoles es deu al caprici d’un noble. Un
caprici que, tot s’ha de dir, va fundar les bases de la Pobla de Lillet.
Per entendre aquesta història ens
hem de remuntar al segle XIII quan
Ramon d’Urtx i el seu fill Hug de

Mataplana decideixen atorgar la
carta de població i franquesa a
Lillet, un topònim que ja apareix en
documents de l’any 833. En aquell
temps, els Mataplana vivien al castell dels Pons, familia que els va
cedir les terres. Seguint la línia
ascendent del monestir de Santa
Maria de Lillet hi trobareu la Roca
del Castell de la Vila. És allà on els
Mataplana van fixar la seva primera
residència i on es troba el primer
dels nostres castells. Un vestigi del
qual en queda ben poca cosa però
des d’on gaudireu de bones vistes.
Però Hug de Mataplana que no
en tenia prou amb les vistes, per
protegir i estar més a prop de la
població va decidir traslladar-se a la
zona que avui configura el Nucli
Antic, en concret a l’actual carrer
Cisneros. Allà va fer construir-se la

seva nova casa i és, per això, que,
tot i que ja no en queden més que
unes parets al costat de l’Església,
avui dia, aquesta zona encara es
coneix com El Castell. 
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Un poble entre rius
ot i que la majoria de teories
aseguren que el topònim Lillet
significa ‘camp de lliris’, hi ha
d’altres que apunten la possibilitat
que tingui a veure amb la topografia del municipi. Envoltat per rius es
creu que fa anys es podria haver
conegut com el ‘poble de l’illa’. Del
que no hi ha dubte és que els rius
Arija, Regatell i, sobretot, Llobregat
han significat molt més que un nom
o paisatges bucòlics per la a Pobla
de Lillet, doncs una part de la història més recent i pròspera d’aquesta vila està lligada al curs del
seus rius.

T

 Impulsors d’industria
Animats per les possibilitats hídriques de la zona, les famílies benestants del poble i les rodalies van

instal·lar a les ribes del riu una pròspera indústria. Corrien els primers
anys del segle XVIII i les indústries
tèxtils Ca l’Artigues, Cal Pujol i Cal
Costa van convertir la Pobla de
Lillet en el tercer centre més important d’aquest sector a Catalunya.
Tot i el declivi dels primers decenis
del XIX, la indústria cotonera va fer
ressorgir la zona. La construcció
l’any 1901 de la fàbrica de ciment
Asland al Clot del Moro i el desenvolupament de la mineria van
donar pas als anys d’or de la
indústria pobletana que perdurarien al llarg de més de cinquanta
anys. Malauradament, la crisi de la
indústria tèxtil va anar fent decaure
aquest anys de prosperitat i,
actualment, sols la fàbrica de reciclatge de paper continua funcionant a la zona.

Amb tot, la Pobla, en un esforç
per recuperar la seva importància
com a centre industrial, està impulsant un polígon que estrenarà les
indústries Rocha de cuines prefabricades. Una zona industrial que,
sobretot, vol oferir espais de qualitat a les indústries del sector alimentari i la restauració.

 Gaudir de la pesca
A més de la indústria que els rius
han atret durant segles fins a La
Pobla, actualment s’estan mostrantcom un interessant atractiu turístic.

Les ribes del Llobregat, l’Arija i el
Rigatell, a més de ser un espai ideal
per gaudir de la natura, també s’han
obert als aficionats a la pesca de riu.
En aquest sentit, la Societat de
Pescadors de Lillet va crear el primer
vedat de pesca esportiva de la província de Barcelona en les conques
dels rius de la Pobla, on avui, es pot
practicar la pesca controlada normal
i la pesca sense mort. La iniciativa, a
més, permet la possibilitat d’admirar
nombrosos grups de truites nedant
en llibertat riu avall. Un bonic espectacle natural al qual ens conviden la
Pobla i els seus rius. 
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Jardins de Ca l’Artigas,
el regal d’en Gaudí
e cap manera podeu donar
per acabada la vostra visita
a la Pobla de Lillet sense
haver-vos perdut unes hores pels
Jardins de Ca l’Artigues. Al nord
del nucli urbà, us espera una
màgica composició d’arbres,
ciment, pedra i aigua. Una melodia arquitectònica del mestre
Gaudí. Senzill, autèntic i sincer
aquest racó va ser, sens dubte, el
millor regal que l’arquitecte podia
fer a la familia Artigas i, de retruc,
a la Pobla de Lillet.

D

 Història d’un regal
La història dels jardins ens situa
a principis del segle XIX, en plena

efervescència industrial a la Pobla
de Lillet. Gaudí, amic i protegit de la
família Güell havia estat contractat
per aquest per construïr un xalet al
Catllaràs que havia de donar allotjament als enginyers de les mines de
carbó que abastien la fábrica de
Ciment Asland. Per seguir el curs
de les obres, en Gaudí és convidat
a visitar la Pobla de Lillet, però
donat que la familia Güell no té acabada la seva casa al Clot del Moro,
prop de la fàbrica Asland, l'arquitecte s’instal·la a casa del senyor Joan
Artigas i Alart, propietari d’una factoria tèxtil, a la riba del Llobregat.
L’estada tot just va durar dos
dies però les converses que mantingueren el senyor Artigas i Gaudí

van posar la primera llavor dels
Jardins. Feia temps que als Artigas
els rondava la idea d’utilitzar uns
terrenys rere la casa familiar per
construir un jardí, i van aprofitar
l’estada del geni per demanar-li
consell. Gaudí els va dibuixar el
croquis d’un jardí on les característiques del terreny conjugaven a la

perfecció amb detalls arquitectònics, creant racons d’indubtable
bellesa. Un cop a Barcelona, en
agraïment a l’hospitalitat dels
Artigas va enviar a la Pobla uns
paletes del Parc Güell, que en
aquell moment estava en plena
construcció, perquè iniciessin les
obres del Jardí de Ca l'Artigas.
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 El jardí naturalista



La mà de Gaudí en els Jardins
Artigues no és gens agresiva, la seva
obra s’instal·la en els racons que la
natura ha anat creant amb deferència i admiració. Bancs, baranes, parterres, ponts, columnes i glorietes
semblen sorgir directament de la
terra respectant l’orografia del
terreny.
Una altra mostra dels jardins
naturalistes de Gaudí, concebut, de
la mateixa manera que el Parc Güell,
però amb una diferència fonamental:
l’aigua. L’aigua és, en els jardins
Artigas, l’element imprescindible, el
seu leit motiv. Situats en un congost
del riu Llobregat, els Artigas són profundament humits. Cascades, fonts,
espais a tocar del riu, ponts sobre el
seu curs... L’aigua impregna cada
racó i el mateix so del riu serà una
constant en la nostra visita.
Aquesta abundor d’aigua fa
potenciar una natura generosa. Un
frondós espectacle vegetal on hi
podem trobar tot tipus de plantes



EL CARRILET

a millor manera d’accedir als
Jardins Artigues és prenent el
Carrilet, que és com conèixen els
pobletans el tren turístic que avui gestiona Ferrocarrils de la Generalitat
Catalunya i que en els seus orígens va
ser construït per la Companyia
General d’Asfalts i Portland “Asland”
per transportar el ciment de la fàbrica
del Clot del Moro. Així doncs, compreu el vostre bitllet, perquè aquest
antic tren de via estreta ens convida a
fer un interessant viatge al passat.
El seu recorregut parteix de l’entrada de la Pobla de Lillet. Una estació que avui a més de biltllets, ens
ofereix una interessant exposició
sobre la història dels Ferrocarrils.
Antigues màquines de vapor, vagons
de passatgers, de carbó, d’aliments
o d’explosius, excelentment restaurats ocupen una gran nau acompanyades de fotos antigues i explicacions del que van significar trens,

L

ferrocarrils i cremalleres en el desenvolupament de Catalunya. Estigueu
atents al senyal del maquinista per no
perdre el tren. Preneu seient al vostre
vagó i gaudiu de les vistes. Passareu
per la Pobla de Lillet, on els pobletans no dubten a saludar-vos amablement amb la mà, tot i la fressa del
tren. Al centre del poble hi ha una primera parada per qui volgui afegir-se
al viatge si l’espai ho permet. Fins a
cinquanta passatgers admet aquest
tren format per dos vagons d’intens

color verd i seients de fusta.
Coníferes, pins, roures, boix grèvol,
pollancres i acàcies ens acompanyaran tot el camí, igual que el riu, el grinyolar de la fusta i unes imponents
parets de pedra a banda i banda de
la via. En pocs minuts, arribarem als
Jardins Artigues. És just la meitat del
recorregut de 3,2 quilòmetres. Un
camí, que emulant el recorregut dels
antics treballadors de la fàbrica de
ciment, ens portará fins el Clot al
Moro. 
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caracerístiques de la zona. Pins,
boix grèvol, roures, avellaners...
Només algunes palmeres i lluques
que Gaudí va fer portar del parc
Güell, fugen del mostrari d’espècies
autòctones. Però el respecte de
l’arquitecte pel lloc on crea arriba
fins a tal punt, que fins i tot el material utilitzat en la construcció dels
elements decoratius fan referència al
terreny on s’assenten. Pedra tosca,
còdols de riu i ciment (potser en
referència a la fàbrica Asland, tot i

EL BOU.

que era un material força utilitzat per
Gaudí), es reparteixen per tot el jardí.

 La simbología
La profunda religiositat de Gaudí
també deixa la seva empremta
en els Jardins Artigas. Així, l’espai s’estructura sobre quatre
fonts en forma de creu amb el
bou, l’àliga, el lleó i, antigament, un
àngel que representen la creu
evangelista. Altres símbols pre-

L’ÀLIGA.

sents als jardins són les dues serps
que vigilen l’entrada principal o la
representació dels treballadors, un
home i una dona al cap del pont
que creua el Llobregat.

 Els racons
Si pregunteu a un pobletà, d’entre tots els racons dels jardins es
quedarà amb la Font de la
Magnesia. Una gruta artificial a on
els Artigas permetien l’entrada a

EL LLEÓ.

la gent del poble. El nom de la
font prové del gust a ferro de les
aigües d’aquest espai, fresc i
agradable on passar l’estiu i que
representa perfectament les virtuts d’aquests jardins. El racó del
pescador, la cascada o el berenador són altres dels espais idílics
que Gaudí va crear per a la família
Artigas i que avui es poden recórrer placidament gràcies a la restauració que se’n va fer després
de 50 anys d’abandonament. 
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El santuari
de Falgas
a gran serralada del CadíMoixeró, el majestuós perfil
del Puigmal i els Rasos de
Tubau; els frondosos boscos del
Catllaràs, el mític Pedraforca, els
Rasos de Peguera i Ensija. Hi ha un
lloc on podeu gaudir de tots alhora,
un mirador privilegiat sobre les
serres que envolten la Pobla de
Lillet que no us podeu perdre. És
L’ermita de la Verge de Falgas,
situada a la serra del mateix nom. A
1.288 metres d'altitud ens ofereix
unes vistes immenses i espectaculars que ja des d’antic els pobletans han sabut apreciar.

imatge de la Mare de Déu alletant
el nen, enmig d'unes falgueres.
Aquesta primitiva imatge va desaparèixer arran d’aguna guerra i en
substitució es va fer a principis del
gòtic una verge d’alabastre que és
la que avui podem contemplar.

L

 L’ermita
Probablement la primitiva ermita va
ser d'estil romànic ja que a l’entrada
hi consta la data de 1049, però la
primera pedra de l'actual església
no es va posar fins al segle XVII, i
posteriorment l’edifici ha sofert

diverses transformacions. Del 1739
data l'altar major, d'estil barroc, els
dos altars laterals dedicats als Sants
Metges i el del Sant Crist. El 1824
fou pintat el cambril tal com es conserva avui en dia. I el retaule de marbre és dels anys cinquanta.
La llegenda explica com un bou
i un pastor de Saus van trobar una

 La cova
No gaire lluny de l’ermita trobem la cova, el lloc on segons la
tradició es va trobar la imatge de la
Verge que va donar lloc al santuari.
Actualment restaurada, visitarla pot
suposar una agradable passejada
envoltats de natura. 
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El Catllaràs
o espereu trobar-vos el clàssic bosc per passar-hi el
diumenge. El Catllaràs és la
joia dels pobletans i aquí no té sentit “el tot s’hi val”. Conservat amb
cura, els ciutadans de la Pobla de
Lillet l’han preservat de les massificacions, convidant als foranis a
visitar-lo però sense fer-ne massa
ostentació, convertint-lo en un
espai entre secret i misteriós perquè només aquells que de veritat
volen conèixer-lo, demostrant respecte i admiració, en tingui via lliure. Aquest esforç dels pobletans ha
tingut el seu premi, doncs la natura
els obsequia amb un paisatge
idíl·lic diferent cada estació de l’any.
Endinsar-nos pels boscos del
Catllaràs pot ser doncs una aventura sempre diferent. D’un color
terrós a la tardor, que deixa lloc a la
neu en els mesos freds, per recu-

N

perar el seu verd esplendor, esquitxat de salts d’aigua, a la primavera
i a l’estiu. Però aquí no hi trobarem
només el valuós obsequi de la
natura. Fonts, vestigis religiosos i
petjades del passat industrial surten al nostre encontre si decidim
conèixer el Catllaràs.

 Santa Maria de Lillet
El primer que trobarem en la nostra descoberta del Catllaràs és el
Monestir de Santa Maria de Lillet.
D'estil romànic i planta de creu llatina, ha sofert moltes reformes, la
més important al segle XVIII. La
seva llarga història l’ha convertit
en un museu d’estils arquitectònics des del preromànic (restes
absis petit), al romànic llombard
(nau central s. XI-XII), pasant pel
gòtic (creuer nord i porta, 1397), i

el clàssic-barroc (columnes de
tosca i capitells de guix, s. XVIXVIII).

 Rotonda de S. Miquel
A pocs metres del Monestir trobem la rotonda de Sant Miquel.
Una interessant església del segle
XI de planta circular amb un absis
semicircular. No hi ha gaires edificis semblants a aquesta rotonda
de la Pobla de Lillet i per des-

comptat és un dels més petits de
la seva classe (6'5 m de diàmetre
exterior i 4'7 m d'interior). Per Sant
Isidre se celebra la tradicional
benedicció dels panets, la festa
més important de la rotonda.

 El xalet
Un bosc de faigs i pins ens portarà fins al xalet del Catllaràs. Edifici
dissenyat per Gaudí per allotjar
els enginyers que dirigien les
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mines que extreien el carbó per
alimentar els forns de la cimentera del Clot del Moro.

 Roca de la LLuna

MONESTIR STA. MARIA DE LILLET

A 1.438 metres d’altitud es
troba un dels miradors més
espectaculars del Catllaràs. Les
serres més importants de la
zona ens saluden pels quatre
punts cardinals. Un bon nombre
d’escales fan encara més meritòria la recompensa de les vistes.

 Fonts

ROTONDA DE SANT MIQUEL

Nombroses fonts i salts d’aigua
es creuaran pel nostre camí. La
del Pla, l’Assedegossa, la del
Xalet, o la de Falgars marquen
aquest camí extraordinari donant descans i aigua fresca als
coratjosos senderistes. 



LA VOLTA AL CATLLARÀS
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Festes i tradicions
ombroses festes i tradicions omplen el calendari
de la Pobla de Lillet.
Algunes de comunes al Berguedà
o a Catalunya, amb el particular
toc pobletà i altres de tan pròpies
que només es poden admirar si
estem atents a les dates i anem a
la Pobla de Lillet quan se celebren. Així, de gener a desembre,
l’esperit alegre dels pobletans
reserva dies especials per conservar la tradició, respectar els ritus
religiosos o convertir un producte
autòcton en motiu de xerinola.

N

 Festa del Bolet
Aquest és el cas de la Festa del
Bolet que, tot i que se celebra a
diversos pobles del Berguedà,

pren a la Pobla de Lillet un caràcter i una força especial. Les dates
varien segons el calendari, però el
darrer cap de setmana de setembre acostuma a ser l’escollit per
gaudir plenament dels bolets.
Cercaviles, correfocs, exposicions, concursos de cuina, mercat o el ball del bolet omplen un
programa molt especial i saborós
en honor dels amics del bosc.

 Festa Major
Per donar definitivament l’adéu a
l’estiu la Pobla celebra la seva
Festa Major el primer cap de setmana d'octubre.
Per donar cabuda a tothom,
els actes que s’hi organitzen són
molt variats i per a totes les edats:

sardanes, concerts, balls, espectacles infantils...

 Festa Medieval
Una de les festivitats més esperades pels pobletans és la Festa
Medieval. Celebrada cada any el
Divendres Sant els carrers de la
Pobla de Lillet es traslladen en el
temps i el nucli antic s’hi troben
vistoses parades medievals i, al
llarg de tot el dia, s’hi fan espectacles medievals.

 Torneig d’escacs
El mes d’agost és un mes molt
especial pels aficionats als escacs
i pels habitants de la Pobla, ja que
des de fa disset anys se celebra
un torneig internacional d’escacs
a la població.
El Nucli Antic es prepara per
donar cabuda a un torneig on participen les primeres figures d’aquest esport on l’agudesa mental,
la precisió i l’estratègia són decisives. Diferentes categories, repre-
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sentants de països de tot el món es
donen cita al carrer Verger en un
intens torneig que en la darrera edició va comptar amb les campiones
mundials de sub-16 i sub-14. Un
privilegi que ha posat definitivament
a la Pobla de Lillet en el circuit d’escacs internacional.
D’entre les diferents activitats
organitzades en motiu del torneig,
la Partida Vivent té un lloc molt
especial en el cor dels viletans i de
tothom que n’és testimoni. Una
tradició molt pròpia de la Pobla
que avui s’ha convertit en el plat

La Dansa de Falgas
N
fort de la trobada i allò que fa gran
aquest torneig.

 Pessebre vivent
Coincidint amb el dia de Nadal i
amb el diumenge més pròxim a
Reis, el nucli antic acull una bonica tradició pobletana. Els carrers
de la Pobla es tranformen per
representar un sentit pessebre
vivent on no hi falta detall. Totes
les figures hi són presents, el llaurador, l’àngel i, per descomptat
l’escena central del naixement.
Els encarregats d’organitzar el
pessebre són el grup de teatre els
Amics del Romer, però tot el
poble hi col·labora. 

o tindreu problemes per trobar
parella en qualsevol altre ball que
se celebri a La Pobla de Lillet. Però
pels volts del mes de juny, el dilluns de
Cinquagesma, no us serà tan fàcil que
us convidin a ballar la dansa de Falgas
si la vostra parella de ball no té intencions més serioses. Aquesta dança
tradicional, d’origen medieval, representava la formalització pública de les
relacions prematrimonials entre els
joves del poble, es a dir l’acte de prometatge. I tot i el pas dels anys, aquesta dansa té unes connotacions fortíssimes en l’inconscient dels pobletans
que, sense saber molt bé per què
(alguns segurament ho negaran), o
ballen amb la seva parella o prefereixen
quedar-s’hi al marge.
En qualsevol cas, és un espectacle
bellíssim que no us podeu perdre. Els

protagonistes són dues parelles, una
de casats i una de solters que ballen
harmoniosament agafats de la mà i al
so de la música. Comencen el ritus
la parella casada, i els segueix la
donzella que es lliurada al batlle de
la Pobla perquè aquest l’entregui al
fadrí. Un cop aparellats comença la
dansa on s’hi afegeixen les dames
d’honor i la resta de parelles que ho
desitgin i que hagin estat autoritzades. 
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Gastronomia i productes autòctons
a tradició gastronòmica
de la Pobla de Lillet beu
directament de les arrels
berguedanes. Una cuina que
es nudreix dels productes de
l’horta, i del que ofereixen els
boscos i els rius de la zona.
Receptes que venen d’antic i que
combinen amb enginy els fruits de
cada estació per portar-ne tot el
sabor a taula. Tot i que no podem
parlar de receptes exclusivament
pobletanes, els restaurants del
poble sabran cuinar-vos plats clàssics i casolans típics del Berguedà
com la patata emmascarada, la
sopa de blat de moro escairat o el
pèsol negre, a més de plats de
caça o de bolets. D’altra banda, a
les botigues del poble hi trobareu
un seguit de productes autòctons
per llepar-vos els dits.

L

 Embotits
Un dels productes autòctons més
valorats de la Pobla de Lillet són
els embotits artesans. Diverses
botigues repartides pel poble us
oferiran deliciosos bulls, fuets i
llonganisses que, a més de
degustar en un dinar improvitsat
pel boscos de la zona (no oblideu
de recollir-ne les deixalles), després podeu endur-vos de record
de la vostra estada.

 Postres i dolços
Un bon dinar sempre ha d’acabar
amb unes bones postres i la
Pobla de Lillet també us pot oferir
un seguit de capricis que posaran

un dolç punt i final al vostre àpat.
Els forns i pastisseries de la zona
us n’ofereixen una bona mostra,
com el trencadís del forn o les
galetes de la Pobla.

 ...i molt més
Com a curiositat, a la Pobla de
Lillet podreu trobar també un vermut elaborat amb extractes
d'herbes i amb una recepta que
ha passat de pares a fills des de
l’any 1926 i una botiga de conserves artesanes que no us podeu
perdre. Olis, vinagres, melmelades i patés de bolets realment
deliciosos. 
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+ INFORMACIÓ

Cansaladeria Cal Picas

Fleca Pagès

Puntarró, 4
Tel. 938 236 150

Furrioles de Baix, 5
Tel. 938 236 005

Cansaladeria Cal Saus

Pastisseria Cosp

Carrer Vell, 1
Tel. 938 236 056

Plaça del Fort, 2
Tel: 93-8236049

Cansaladeria Cal Solà

L’Aranyonet

Berga, 4
Tel. 938 236 034

Conserves artesanes
Plaça Coromines, 9
Tel. 938 236 508

Cansaladeria Falgas
Jussà, 1
Tel. 938 236 033

Fleca de l’Esglèsia
Plaça de l’Esglèsia, 18
Tel. 938 244 155

Bodega Murcarons
Esglèsia, 4
Tel. 938 236 001

OFICINA DE TURISME

A l'Oficina de Turisme i podreu trobar informació tan de la Pobla de Lillet, com del
Berguedà i les comarques veïnes. Indicacions
sobre turisme cultural o industrial o dades
més específiques, sobre allotjaments o rutes
de senderisme. La informació que s’ofereix,
està pensada per a tot tipus de públic, tant
pel que vol organitzar-se ell mateix el dia, com
el que prefereix que li organitzin activitats
diverses ja que, a més de donar informació,
l’oficina actua com a central de reserves dels
recursos turístics municipals i disposa d'un
equip de guies locals. Així, hi podreu trobar
informació i alhora fer reserves o concertar
una visita a:

Com a complement hi ha una sèrie d'interessants activitats organitzades, com serveis de relaxació o sortides a la natura. En
resum, l'oficina de turisme disposa d'un
ampli ventall de possibilitats per fer que qui
la visiti gaudeixi del municipi en tota la seva
plenitud i descobrexi tot el que la Pobla té
per oferir.

 Els Jardins Artigas

Hi ha horaris especials per Setmana
Santa, festes de Nadal i ponts durant
l'any.

 El Monestir de Santa Mª de Lillet
 La Rotonda de Sant Miquel
 El Carrilet
 L'Església Parroquial
 El Nucli Antic
 El Santuari de Falgàs



HORARIS

De l'1 d'octubre al 30 juny:
Obert de dimarts a diumenge de 10 h. a 14 h.
De l'1 de juliol, al 30 de setembre:
Obert cada dia. Matins de 10 h. a 14 h. i tardes
de 16 h. a 20 h.

Oficina de turisme
Parc Xesco Boix, S/N 08696 La Pobla de Lillet
Tel. 93 823 61 46
tur.lillet@diba.es
www.poblalillet.cat
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PORTADA

Els bolets del Berguedà
De bolets, al Berguedà, n’hi ha de tota mena.
Metzinosos o deliciosos. De copa ample o peu prim.
La tardor ens ofereix un catàleg que estimula la gana o
la curiositat. Tot dependrà de quin sigui el nostre interés boletaire.
ls bolets ens desperten les
fal·leres més antigues, aquelles que tenen a veure amb la
recerca del tresor. Voltar pel bosc
sense una ruta fixa, atents als senyals per descobrir sota una alzina o
un roure aquests petits miracles
naturals que fan les delicies dels
gastrònoms i apassionen als micòlegs.
Les terres berguedanes són un
camp abonat per boletaires de tota
mena, sigui quina sigui la seva
motivació per omplir el cistell.

E

Boscos humits i frondosos, amplis
solells on hi passa sovint el bestiar,
afavoreixen el creixement de rovellons, ceps, farineres o moixernons.
Un ampli mostrari de bolets
comestibles o verinosos de tot
tipus i tamany.

 El rovelló
El rei dels bolets que es troben al
Berguedà és per a molts el rovelló.
La majoria dels boletaires aficionats
és dels pocs bolets amb els quals
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s’atreveixen, donat que s’identifica
fàcilment i no hi ha tant perill d’endur-sen a casa un de verinós. Però
els caçadors de bolets més versats
tampoc li fan fàstics. Generalment
es troba vora els pins o en les estepes i el seu color rogenc i el barret
en forma d’embut són inconfunsibles. La millor manera de cuinar-los
és a la brasa, però hi ha qui investiga altres aplicacions culinàries
amb molt bons resultats.
Una confusió habitual, sobretot
entre els boletaires novells, és recollir pinetells en lloc de rovellons.
També molt comuns als boscos del
Berguedà tenen una aparença gairebé idéntica tot i que no són tan
apreciats gastronòmicament.

 El cep
Eixut, vellutat i carnós, el cep és
un dels exemplars més apreciats
pels amants dels bolets. D'un

El museu del bolet
i el bosc us posa difícil la recerca de bolets, a Montmajor us
asseguren la troballa de més de 200
espècies de bolets. No és cap fantasia, sino el fruit del treball de la ceramista Josefina Vilajosana, ànima del
Museu d’Art del Bolet. Únic en la
seva clase a tot Catalunya i a l’Estat
espanyol, ens presenta una singular
exposició de bolets de ceràmica de
mig miler d’exemplars classificats
per tipologia, disposats en vidrieres i
amb una decoració natural que
recorda un bosc. 

S
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característic color sèpia el trobarem prop d’alzinars, rouredes,
suredes o castanyedes. Les
seves possibilitats culinàries són
extensíssimes, des dels carpaccios a les receptes guisades i té
un sabor extraordinari que convenç a qui el prova des del primer moment.

 El fredolic
El fredolic és el més mandrós
dels bolets berguedans, acostuma
a aparèixer a finals de la tardor o a
principis d'hivern, en els boscos de
pins, sovint entre pinassa. D’un
blanc brut, la seva carn és poc
robusta, i el seu aroma tampoc és
especialment apreciable. Potencia
el seu sabor en guisats i sopes i el
que més agrada als boletaires es
que surt en grups nombrosos formant erols i, quan se'n troben,
omplen ràpidament el cistell.

 La llenega
La llenega, blanca o negra, és
també un habitant habitual del
Berguedà. Es troba en alzinars i
boscos de pins. La seva carn viscosa és molt apreciada a la cuina.

 Bolets de primavera
Les múrgoles o rabassoles, uns
petits bolets de color blanquinós o
crema que presenten cavitats al

barret, són bolets de primavera
que prefereixen els boscos oberts i
les terres remogudes. Hi ha qui el
considera un dels bolets de millor
qualitat per ser cuinat, tot i que
s’han de prendre precaucions com
coure'l abans, per eliminar alguns
principis tòxics. És també habitual
conservar-lo sec, una pràctica que
augmenta i millora el seu aroma.
El moixernó o bolet de Sant
Jordi és també un bolet primaveral,
que creix en prats calcaris. Carnós
i molsut, té una aparença semblant
a la gírgola i una intensa olor a farina. Com la múrgola, també és un
excel·lent comestible.

 Els tòxics
Tot i que ni de bon tros hem
acabat amb la llista de bolets berguedans que podeu menjar sense
recança (com l’ercarlet, la tòfona, el
cama-sec o l’orella de gat). No està

de més que tingueu en compte els
tòxics que poblen la comarca.
Moltes vegades, similars a parents
de la seva espècie, que sí podem
cuinar i consumir, haurem d’estar
atents als detalls, per descobrir
diferències que ens poden evitar
més d’un mal de panxa que a
vegades pot ser mortal. És el cas
de la farinera, un dels bolets més
verinosos del Berguedà coneguda
també com Amanita Phaloides.
Mortals poden arribar a ser també
el bolet de greix si es consumeix
poc cuit o el cortinaris, que no
mostra els seus efectes fins al cap
d‘alguns dies de ser consumit.
Menys perillosos però poc saludables son el reig bord, el bolet d’oliu,
el mataparent o el fals carlet que
també poblen aquestes terres per
goig dels micòlegs que més enllà
dels seus valors gastronòmics
saben veure altres virtuts en els
bolets. 
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Del bosc a la taula
er a molts, la cuina feta amb
bolets és potser un dels
plaers gastronòmics més
suprems. El carnositat del cep, les
virtuts aromàtiques del camagroc i
la tòfona, la suau textura del rossinyol o la deliciosa viscositat de la
llenega delecten els paladars més
exigents, mentre que la saborosa i
compacta carn del rovelló, amanida amb una senzilla picada d’all i
julivert és la preferida per molts
altres. Fregits, a la brasa, guisats,
infusionats o crus, les possibilitats
culinàries dels bolets són infinites.
Potenciant el sabor de la carn,
acompanyant verdures i peixos o
com a protagonistes d’un rissoto o
un saltat. Els sabors, aromes i textures dels bolets conviden als cuiners a fer volar la imaginació i a teure’n tot el partit. I és precisament

P

aquest incalculable potencial del
bolet el que ha inspirat una activitat
gastronòmica que des de fa anys
se celebra amb èxit al Berguedà
per aquestes dates.

 La cuina del bolet
La Cuina del Bolet del Berguedà,
ofereix a través dels menús de 24
restaurants de la comarca, una
aventura gastronòmica pel món del
bolet que no us podeu perdre. Més
de cent plats diferents que inclouen
aperitius, primers, segons plats i
postres on el bolet n’és part indispensable. Plats tan suggerents
com les xicoies amb caneló de rossinyols i confitura de roses que proposa el Restaurant Hotel Berga
Parc (Berga); el niu d’escalivada
amb rovellons de l’hotel Queralt de

Berga; els canelons d’ànec i camagrocs amb beixamel de pera del
Restaurant-Hotel Cal Majoral
(L’Espunyola); o els paquetets de
crema i melmelada de camagrocs
del Restaurant la Nau al Guixaró
(Casserres). D’altres més tradicionals, com la degustació del cistell a
la taula de la Pizzeria La Notta de
Berga o els rovellons saltats amb all
i julivert del Restaurant Susén de
Saldes són algunes de les delicies
amb que ens podem regalar si ens
agraden els bolets.

 De primer
Tampoc no hi falten amanides,
com la del restaurant Espais (Avià),
que ens proposa una tèbia de formatge de cabra amb llit de camagrocs i rossinyols; la de patata amb

sortit de bolets a la vinagreta del
Restaurant Cal Candi (Vilada) o la
de rovellons i gambes del
Restaurant Hotel l’Estel (Berga). No
s’han descuidat els arrossos, com
el cremós amb gambes, nyores i
trompetes de la mort del Jou, l’hotel-restaurant de Guardiola de
Berguedà o els rissotos de verdures, bolets i parmesà del que s’encarrega l’Absis de l’hotel HC Ciutat
de Berga. També hi trobareu imaginatives sopes com la del Restaurant el Forn de Gòsol on ens sorpendran amb una sopa de fredolics sobre torrada d’allioli; cremes
de moixerons, al Niu Nou de Bagà;
raviolis d’ou de reig amb foie del
Restaurant Sala de Berga, o carpaccios de vedella amb bolets saltats al Restaurant Castell de
l’Areny. Una bona llista de tempta-
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Celebrant el bolet
rgullosos d’aquest producte que tantes alegries gastronòmiques
dona, el Berguedà aprofita la tardor per retre homentge al bolet amb
mercats, activitats i tallers en que els petits habitants dels bosc en
són els protagonistes. Nombrosos pobles de la comarca s’afegeixen organitzant cada un a la seva manera la seva festa del bolet.

O

 Les festes del bolet
Al Berguedà no hi ha dues festes del Bolet iguals. De Puig-reig a Castellar
de n’Hug, el bolet té a cada població un tractament bén diferent.
A la de Berga, potser la més coneguda fora de la comarca, sota el nom
Bergabolet s’hi organitzen mostres, tasts de cuina, música i animació per
als més petits.
A Cal Rosal hi ha un popular esmorzar boletaire i a la tarda un tast de bolets.
Les de La Pobla de LilIlet, a més d’una exposició micològica s’hi poden trobar diverses activitats per degustar bolets i un farcit mercat. El concurs de
boletaires de Castellar del Riu o la xerrada sobre bolets que se celebra a
Gòsol, són altres de les propostes d’aquests mesos.

 Els Mercats
Si no hem tingut sort en la collita, no cal que marxem de Berga amb el
cistell buit. De nord a sud es troben mercats que ofereixen bolets de tota
mena. Ja siguin ceps, rovellons o fredolics.

dors primers que ofereix la Cuina
del Bolet del Berguedà.

 Els segons
Pel que fa als segons plats la llista també és molt variada. Un rap a
la crema de ceps a Cal Pajares
(Gironella), cuixa de pollastre del
Berguedà farcit de gambes i llenegues al forn al Celler de Ca la
Quica de Puig-reig, peus de porc
farcits a la Fonda Alsina de
Casserres, magret d’ànec d’aglà
al forn de llenya amb rovellons al
Racó de l’avi (Guardiola de
Berguedà) o la vedella del
Berguedà amb bolets de Ca
l’Escribà de Bagà en són alguns
deliciosos exemples.

 I de postres...
Per qui encara tingui espai, no
s’han estalviat recursos per afron-

tar les postres. A Espinalvet, el
restaurant Els roures ens tempta
amb una crema catalana gratinada amb Camagrocs confitats i a
Cal Fuster (Viver i Serrateix) ho fan
amb un Browny de xocolata amb
melmelada de bolets i fruites del
bosc. El bombó de bolet de Cal
Nen de Berga, els camagrocs dolços amb formatge del Beguedà,
del Restaurant Sala (Berga) o el
gelat de formatge de cabra amb
melmelada de rossinyol de Ca
l’Amagat de Bagà son altres dolços capricis d’aquests menús tan
especials. 

+ INFORMACIÓ

Gremi d’Hostaleria i Turisme
del Berguedà
www.gremihostaleriabergueda.com
Turisme del Berguedà
Tel 93 822 15 00
www.elbergueda.cat
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BERGABOLET 2007
Berga es converteix durant
dos dies en capital del bolet
erga és terra de bolets. Cada
any, coincidint amb el primer
cap de setmana d'octubre, s'hi
celebra la tradicional Festa dels
Bolets amb el Concurs de Bolets a
Puigventós. Des de l'any passat,
una mostra de tardor sota
el nom de bergabolet pretén aglutinar totes aquelles empreses i comerços
que, d'una manera o
altra, tenen a veure amb
el món del bolet. Així, en
un espai de més de 200
metres linials el visitant
pot veure i comprar
bolets frescos, en conserva i tots els derivats d'aquest producte.

B

 Especial importància
a la gastronomia

Aquest any la Bergabolet potenciarà de manera clara els productes
agroalimentaris de la comarca a
través de la mostra Posa el
Berguedà al teu Plat. Durant els
dos dies de la mostra, els visitants
podran adquirir tiquets per tastar
aquests productes presents a la
Fira. Aquest no serà l'únic tast, la
gastronomia amb productes berguedans i, sobretot, la cuina del
bolet, hi tindrà també el seu paper.
Cuinabolet portarà dalt d'un escenari alguns dels cuiners més destacats de la comarca i el dissabte a la
tarda, un cop finalitzades les

demostracions dels cuiners, es farà
un tast dels plats de la Cuina del
Bolet que cada any promociona
l'Associació d'Hostaleria i Turisme
del Berguedà.

 Artesania en directe
També hi tindran lloc els artesans,
amb demostracions en directe
durant tot el cap de setmana. L'any
passat vam comptar amb la pre-
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sència de la ceramista Josefina
Vilajosana, autora de les peces
exposades en l'únic museu del
món dedicat al bolet, a més de la
família Clop i Riu que ens van
ensenyar com fer cordes com les
d'abans i cistellers i artesans de la
comarca.

 El turisme del Berguedà
es presenta

Bergabolet també continurà tenint
un lloc destacat per a un sector
creixent a la comarca i que té en
els bolets una bona excusa de
promoció, el turisme. Sota una de
les carpes de la mostra, empresaris turístics de la comarca presentaran les seves activitats i serveis.
Hípiques, museus, parcs acrobàtics forestals, quads. Una bona
mostra de la gran varietat de
diversió que es pot trobar a la
comarca.

 Animació per a grans i petits
Paral·lelament a la mostra, un
escenari s'encarregarà de distreure a grans i petits... Música i
animació seran també presents a
la Bergabolet. A l'escenari d'actuacions hi passaran dissabte al
vespre les conegudes Violines i el
diumenge a la tarda serà el
moment per als més petits de la
casa, amb un taller de cuina pensat especialment per a ells, a l'espai del Cuinabolet. 

EMPRESES
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L’APUNT

otes, una cistella, una navalla, un bastó i un
impermeable si s’escau. Amb aquesta indumentària, no hi ha cap dubte, ens trobem
davant d’un boletaire, però realment tots som
“bons” boletaires?
Quan arriba la temporada de bolets, la comarca del Berguedà rep un nombre molt elevat d’aficionats a buscar bolets. Moltes vegades, l’allau de
gent acaba espatllant els boscos. El desconeixement provoca que es cullin tota mena de bolets,
encara que després se n’hagin de llençar la meitat.
Aquest fet és perjudicial pel bosc i les diferents
espècies de bolets, alhora que s’augmenta la possibilitat d’ingerir algun bolet tòxic. Per tal d’evitar tot
això, aquí teniu alguns consells bàsics per quan
aneu al bosc:
 En alguns casos, no resulta fàcil distingir els
bolets comestibles dels tòxics, per això es recomana no agafar ni ingerir res del que no s’estigui totalment segur.
 No gratar el terra amb cap eina ni aixecar la fullaraca. Amb aquestes pràctiques es pot destruir el
miceli que origina els bolets. La destrucció del miceli
causa la mort del fong i impedeix l’aparició de més

B

Ets un bon boletaire?
per Marta Romera i Reig
bolets en aquell lloc. Per això, es recomana tallar-los
amb un ganivet o navalla arran de terra, així no hi ha
perill de malmetre el miceli i és provable que en la
propera recol·lecció doni més bolets. Fins i tot hi ha
navalles que porten un raspall per deixar nets els
bolets al mateix instant de collir-los.
 No recollir els bolets vells ni els petits, ja que els
vells garanteixen la continuïtat de l’espècie i els
petits encara no han tingut temps de produir espores. Tampoc colliu els verinosos, ja que tots tenen la
seva funció en la natura. Recollir tot allò que ens trobem és un mal hàbit.
 No trepitjar ni destrossar els bolets que no es
coneguin. És important deixar sempre exemplars al
bosc per tal que segueixin produint espores.
 Recollir els bolets en cistells de vímet, preferiblement amb el fons pla, no en bosses de plàstic.
D’aquesta manera, us arribaran més sencers i a

més a més, a mesura que recolliu bolets, ressembreu el bosc amb les espores que deixen anar.
 Si teniu algun dubte sobre un bolet en concret,
sobre si és comestible o no, no l’agafeu; pot venir
algú rere vostre que sí que el coneix. El seu reconeixement a vegades és difícil i depèn moltes vegades
de l’experiència acumulada. Cal tenir en compte
que l’aspecte d’una mateixa espècie de bolet pot
variar per la pluja, el sol o la temperatura. Us podeu
comprar algun llibre sobre micologia que us ajudi a
familiaritzar-vos amb els diferents bolets.
 En cas d’intoxicació, presenteu-vos al centre
sanitari més proper. Si és possible, cal portar restes
dels bolets consumits. És aconsellable deixar una
mostra de cada espècie al congelador, així, si hi
hagués una intoxicació, el metge sabria més aviat la
seva gravetat.
 No deixar restes de la vostra activitat al bosc,
ja que la majoria de deixalles no es descomponen i embruten el bosc i recordeu que el millor
boletaire no és aquell que arriba amb la cistella
més plena, sinó aquell que va al bosc amb secretisme i que, després de la seva estada al bosc,
ningú és capaç de notar-ho. 
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RESTAURANTS

Cal Marçal
l nostre bar-cafeteria podrà tastar els esmorzars
amb els embotits del
Berguedà. Si vol veure més
detalls, pot fer un cop d'ull a "La
nostra cuina" on trobarà informació detallada dels nostres plats.

A

La botiga està dedicada a les
persones que els agrada el menjar de la nostra comarca i volen
endur-se'l a casa seva. També
s'hi pot trobar la fruita de temporada, les verdures, i conserves de
tot tipus, premsa, etc..

 Menjadors
Disposem de dos menjadors. El
primer que es veu a la fotografia
està situat a la primera planta amb
una capacitat de 90 comensals, i el
situat a la planta baixa amb una
capacitat de 60 comensals.
El nostre restaurant és ideal
per celebrar comunions, batejos,
sopars i dinars d'empresa i tot
tipus de celabracions. 
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RESTAURANTSCAL MARÇAL
En estar situat fora del poble
de Puig-reig i al costat del riu
Llobregat esdevé un lloc molt
ideal per fer caminades, rutes
amb bicicleta, pesca... i gaudir
de la natura dins d’un entorn
saludable.

Plats temporada de bolets







 

+ INFORMACIÓ

Cuina

Bar - Restaurant

Hi ha dos espais a la cuina tal com
es veu a les fotografies. La primera
és una reforma que s'ha fet l'estiu
del 2004.



Cal Marçal

Entorn

Cal Marçal forma part de la ruta del
Parc Fluvial Navàs-Berga, també
coneguda com la ruta de les colònies, per la seva fàbrica de filats i
teixits.

Patates amb fredolics
Pasta fresca amb crema de ceps
Pollastre del Berguedà amb bolets
Vedella amb bolets
Galta de porc amb camagrocs
Rovellons escalivats



Situació

Ctra. de Berga, 10 08692 Cal Marçal Puig-reig (Berguedà)
Tel. 93 838 05 75 93 838 03 86
www.restaurantcalmarçal.com
Horari

Cal Marçal es troba situat a la
comarca del Berguedà i pertany al
municipi de Puig-reig. 

bar

restaurant

dll-dj

06 a 23,45

13 a 15,30 i 20 a 22

dv-ds

06 a 01,00

13 a 15,30 i 20 a 23
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CÀMPINGS

Associació
de càmpings
del Berguedà
El Berguedà és el punt d’unió
entre Barcelona, França i
Andorra a través del túnel del
Cadí, així com també entre el
mar i les estacions d’esquí.
És una comarca que gaudeix d’una bellesa natural i
situació geogràfica envejable.

www.campingsdelbergueda.com



ACTIVITATS I SERVEIS
Lloguer de
bungalous

Piscina

Bústia de
Correus

Zona
esportiva

Pesca

Lloguer de
caravanes

Botiga
Supermercat

Telèfon
públic

Hípica

Tennis

Adaptat a
minusvàlids

Servei
de Gas

Internet

Benzinera

Esquí

Accepta
gossos

Bugaderia

Zona
acampada

Lloc
d’interès

Bus

Bar

Farmaciola

Parquins
caravanes

Parapent

Tren

Bar
Restaurant

Canviador
per a nens

Parc
infantil

Esports de
muntanya

info@campingsdelbergueda.com
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 BAGÀ

 AVIÀ

Serrat Roig

Bastareny

Casa Serrat Roig

Ctra. de Gisclareny, km 1
Tel. 93 823 04 50

Obert caps de setmana, festius i vacances escolars

5 km

Obert caps de setmana, festius i vacances escolars
Accés per Ctra. C-16 (E-19) de Barcelona a Túnel del Cadí. Sortida Bagà

Accés per Ctra. d’Avià a Casserres

6 km

Tel. 93 824 44 20

15 km

3 km

900 m

900 m 18 km

1 km

300 m 16 km

900 m

serratroig@eresmas.com

/

serratavia@eresmas.com
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 BORREDÀ

 BORREDÀ

Riera de Merlès

Campalans

Camp Salzelles, s/n.
Tel. 93 744 12 63 / F 93 827 03 06 / M 687 53 44 43

Ctra. de Borredà a Sant Jaume de Frontanyà
Tel. 93 823 91 63 / F 93 823 90 14

Obert caps de setmana, festius i vacances escolars

Obert tot l’any

Accés per Ctra. C-16 (E-19) Ctra. de Gironella a Vic, Km 13

Ctra. C-16 (E-19) passat el túnel de Berga, direcció Vilada-Ripoll

15 km

19 km

21 km

19 km

16 km
25 km

42 km

info@campingrieramerles.com

/

www.campingrieramerles.com

campingcampalans@yahoo.com

/

www.campalans.net
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 GIRONELLA

 GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Gironella

El Berguedà

Ctra. C-16 (E-9), Gironella Sud
Tel. 93 825 15 29 F 93 822 97 37 m. 679 47 06 66

Ctra. B-400 a Saldes, km 3’5
Tel. 93 822 74 32

Obert caps de setmana, festius i vacances escolars

Obert tot l’any

Ctra. C-16(E-9). Eix Llobregat, km 87,5. Gironella Sud, a 0,5 km per carretera asfaltada

Accés per Ctra. C-16 (E-9) Barcelona Túnel del Cadí.
Al km 119 desviar-se per la B-400. Situat a 3,5 Km.

3 km

1 km

0,5 km

4 km

1 km

35 km

12 km 40 km

12 km

20 km 5 km

10 km

70 km

25 km

informacio@campinggironella.com / www.campinggironella.com

campingberguedà@worldonline.es

/

www.campingberguedà.com

41

 BORREDÀ

 PUIG-REIG

Puig-reig

Cal Susèn

Cal Rector, s/n.

Ctra. B-400, km 10,5
Tel. 93 825 81 03

Tel. 93 838 01 90
Obert tot l’any

Obert tot l’any

Accés per Ctra. C-16 (E-19) sortida 80

Accés per Ctra. C-16 (E-19) Barcelona a Tunel del Cadí,
km 119. Desviament B-400, km 10,5

2 km

4 km

25 km

3 km

2 km

5 km

40 km

campingpuigreig@hotmail.com

/

campingpuigreig.com

www.campingsusenpedraforca.com
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 CÀMPINGS
 SANTA MARIA DE MERLÈS

 SALDES

Mirador al Pedraforca

Vall de Merlès

Casa Carcau

Ctra. Puig-reig a Sta. Maria de Merlès
Tels. 93 744 12 51 / 93 825 12 30

Tel./F. 93 825 80 62
Obert caps de setmana, festius i vacances escolars (de l’1-08 fins al 30-09)
Accés per Ctra. C-16 (E-19). Al km 119, desviament a
B-400 i al km 12’5, desviament per Ctra. de l’Obaga

3 km

5 km

8 km

70 km

8 km

Bungalous
tot l’any

camping@miradoralpedraforca.com

/

www.miradoralpedraforca.com

Obert tot l’any
Accés per C-16 (E-9). Sortida Puig-reig

10 km

1km

1 km

13 km

13 km

13 km

info@campingvalldemerles.com

/

www.campingvalldemerles.com
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 SITUACIÓ DELS CÀMPINGS DE L’ASSOCIACIÓ

 VIVER I SERRATEIX

L’Hostalet
Ctra. de Súria a Serrateix
Casa Rastrillo

Tel./F. 93 839 05 28

Obert caps de setmana, festius i vacances escolars
Accés per la B-423 des de Súria. Per la BV-4235 des de Navàs.
Per la B-420 des de Cardona

2 km

600 m 15 km

masiahostalet@msn.com

tardor 2007
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L’AVENTURA PARAPENT

Espais entre els núvols
i hi ha una forma diferent de
veure i viure el Berguedà és
fent-ho des de l’aire. I posats a
desbordar les emocions no hi ha res
comparable a descobrir aquestes
terres practicant el parapent. Aquesta
oportunitat única ens l’ofereix el centre d’esports a la natura Espais. Des
d’aquest centre Oriol Duixans i el seu
equip ens proposen diverses rutes
aèries a bord d’un parapent o un
paramotor. Camins entre els núvols
que ens ofereixen una perspectiva
ben diferent de la comarca. Una
experiència que ens permetrà veure
Santa Maria de Queralt o els Rasos
de Peguera a vista d’ocell mentre
sentim com el vent més pur ens acaricia la cara. Perquè, tal i com afirmen
els responsables del centre Espais,
“el parapent et posa en contacte amb

S

la natura d'una manera totalment
diferent”.


 El centre
Espais és l'escola de parapent i
paramotor més antiga de Catalunya

i el seu director, Oriol Duixans, va ser
un dels primers pilots d’Espanya.
Dedicat a la docència d'aquest
esport des de 1987, té una experiència contrastada i el seu criteri,
com el de tots els membres de l'equip, fa que a l’escola es prioritzi la

seguretat i la confiança per damunt
de tot.
A més de cursos de diferents
nivells i diversa duració, el Centre
d’Esport a la Natura Espais ofereix
vols biplaces de la mà dels millors
professionals titulats i amb totes les
garanties de seguretat, per tal que
qui no tingui experiència, pugui fer
un tastet d’aquest apassionant
esport amb rutes més o menys trepidants. D’altra banda, i d’acord
amb la filosofia d’aquest centre
situat a la carretera entre Avià i
Berga, s’ofereix a qui ho desitgi
allotjament, restaurant i un centre de
BTT. Perquè gaudir de la natura
sigui una experiència completa, ja
sigui des del terra o des de l’aire. 
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+ INFO
Espais
Centre d'esports a la natura
Carretera C-26, km 142,5
08610 Avià
Tel. +34 93 823 01 31
info@parapentespais.com
www.parapentespais.com
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BARS

Cafè de la Plaça
+ INFO
Cafè de la Plaça
Passeig Bisbe Comellas, 85
08693 Casserres
Tel. +34 93 823 40 08

75 anys i com si res! El Cafè de la Plaça, tot i ser el bar més antic de Casserres,
conserva l’esperit jove. Per això, no és d’estranyar que gent de totes les edats el
tingui com a lloc de preferència per prendre un cafè, fer un mos o trobar-se per passar una bona estona. Bar de tapes, local de música en directe, espai d’oci. El Cafè
és moltes coses, però sobretot un racó on ve de gust veure passar les hores.
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al Berguedà

& Paracolls
Grup Graus

c/ Prat de la Riba, 13 a
tel. 93 821 38 15
fax 93 821 65 79
Berga
c/ Cartagena, 324
tel. 93 433 19 09
fax 93 433 19 61
Barcelona
www.finquesgp.com / info@finquesgp.com

si vols
conviure
amb
la natura

Grup Graus
&

Paracolls

