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CAPÍTOL 2: 

CARACTERÍSTIQUES COMARCALS 
 
 
 
 
 
 

2.1.- LA COMARCA. 
 

El territori de l'Alta Ribagorça és característicament pirinenc i s'estén des de 
la zona axial dels Pirineus fins a les serralades interiors del Pre-pirineus. El seu 
relleu és molt muntanyós i abrupte i s'estructura entorn de valls principals, algunes 
d'origen glacial, de manera que els rius són els eixos vertebradors d’aquest 
territori. 
 

L'Alta Ribagorça forma part d'una comarca natural, la Ribagorça, que ocupa 
les terres de la conca alta de la Noguera Ribagorçana i les divideix en unes 
subunitats territorials, corresponents a les valls principal. La comarca, té al Pont 
de Suert la seva capital i també la seva porta, situada en una gran plana. 

 
 El caràcter pirinenc de l'Alta Ribagorça queda ben reflectit en la distribució 

altitudinal del seu territori. Al voltant del 37% de la superfície comarcal és situada 
per sobre dels 2.000 metres d'altitud mentre que gairebé el 60% es troba entre els 
1.000 i els 2.000 metres. 
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En conjunt té una extensió de 426,8 Km2, que representa l’1,3 % del total de 

Catalunya, i una població d’uns 3.600 habitants que dóna uns 82 habitants per 
Km2. 

 
A la comarca s'hi defineixen, amb diferencies apreciables, diverses sub-

comarques, que s'emmarquen en valls, tal i com es pot observar en la figura 2.1, 
on queda ben reflectit també el caràcter muntanyenc de la mateixa. 

 
La vall del Barravés, al nord ocupa tota la conca de la Ribagorçana, des del 

seu naixement als peus de Mulleres, fins al tossal de Vitiet i Sarroqueta. La capital 
és la vila de Vilaller, el segon nucli en importància de l'Alta Ribagorça.  

 
La Vall de Boí, la més coneguda i que posseeix els majors atractius naturals i 

a la que han conferit nomenada universal les seves incomparables esglésies 
romàniques, s'estén des de la gran barrera orogràfica que limita la Vall d'Aran, 
que destaca els grans cims del Comoloformo, Comolospeda, i els cercles del 
Montardo, amb la sèrie de llacs de tota grandària que s'hi localitzen (Gracats, 
Cavallers, Negre, Tumenéia, Rodó, Llong, Sarradé, etc.), fins a la confluència del 
Noguera de Tor amb el Noguera Ribagorçana. La seva capital es la vila de 
Barruera, encara que el conjunt de municipis es anomenat Vall de Boí. 

 
La zona plana de més extensió correspon a la vall que té com a centre el 

Pont de Suert i s'estén des del límit de la vall del Barravés al congost d'Escales. A 
banda i banda de la mateixa un seguit de muntanyes, menys alteroses limiten 
aquesta zona, que travessen les rutes que vénen de la Pobla de Segur, per 
Perves i Viu, i d'Areny, per Escales, al Pont de Suert, per bé que a l'entrada de la 
població ambdues vies s'unifiquin en la carretera que arriba a la Vall d'Aran pel 
Túnel de Vielha. 

 

 
 

Figura 2.1.- Plànol de l’Alta Ribagorça. 
Font: Llorenç Sànchez i Vilanova, “L’Alta Ribagorça. Estudi i anàlisi històrica” 
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Resten encara, dins la zona d’influència del Pont de Suert, les valls de 

Malpàs, d'Erta, de Manyanet i d'Adons, totes molt accidentades, i amb una 
escasísima població. Els petits nuclis que s'hi troben, en general han estat 
abandonats, o en els millors dels casos hi romanen una o dues famílies 
 

L'estructura municipal es caracteritza per la gran extensió de dos dels tres 
municipis que la conformen: la Vall de Boí, un dels termes més extensos de 
Catalunya i el Pont de Suert. En aquests municipis existeix una gran dispersió de 
la població, especialment al del Pont de Suert que disposa de 26 entitats de 
població, anomenats nuclis, i en menor mesura la Vall de Boí, amb 10 entitats. La 
capital comarcal, la població del Pont de Suert, aplega el 60% de la població total, 
i exerceix clarament les funcions de capitalitat de serveis.  

 
 

2.2.- HIDROGRAFIA. 
 

El Noguera Ribagorçana és el principal curs fluvial de la comarca i la 
travessa de nord a sud. Aquest riu, però, ocupa una posició limítrofa en el territori 
comarcal ja que fa de separació entre les províncies de Lleida i Osca. A Vilaller, el 
Noguera Ribagorçana té un cabal mitjà de 6,1 m3/s i una conca de 149 km2. Al 
Pont de Suert, quan aquest riu ja ha rebut les aportacions de diversos afluents 
(Noguera de Tor, Valira de Castanesa,...) el seu cabal mitjà se situa en els 17 
m3/s i té una conca de 558 km2. Els altres cursos fluvials més destacables de 
l’Alta Ribagorça, tots afluents de la Noguera Ribagorçana, són el Noguera de Tor, 
que drena tota la Vall de Boí i que a Llesp presenta un cabal mitjà de 9 m3/s i una 
conca de 225 km2, i el riu de Viu que drena la vall de Llevata. 
 

Un component especialment destacable en la hidrografia comarcal el forma 
la gran quantitat d’estanys d’origen glacial, en total més de quaranta, situats al 
límit nord de la comarca, que han estat explotats abastament per a la producció 
d'energia elèctrica. Actualment a l’Alta Ribagorça hi ha instal·lades una dotzena 
de centrals hidroelèctriques. 
 
 

2.3.- ECONOMIA. 
 

Tradicionalment, des de l'aspecte econòmic, l'Alta Ribagorça s'ha carac-
teritzat per un remarcat caràcter ramader. Els conreus eren els típics d’una zona 
d’alta muntanya, centrant-se bàsicament en la praderia i altres farratges que 
donaven lloc a una activa labor ramadera. Completaven el conreu d’algunes àrees 
de cereals i les explotacions de diverses masses forestals. 

 
 
 
 



Capítol 2. Característiques Comarcals  
 

 
Alta Ribagorça: 1900 – 2000 

9

 
Cap a principis de segle, existiren un conjunt de fets que ajudaren a marcar 

un nou estil de vida, implantant-se arreu i progressivament, a partir del procés 
industrialitzador, també arribà amb més o menys retard, a les comarques més 
apartades i aïllades de Catalunya. Així, s’anà instal·lant la llum elèctrica a les 
poblacions més grans, com Pont de Suert o Vilaller, i posteriorment s’avançà en el 
procés de distribució d’aigua i recollida de clavegueram.  

 
Aquestes facilitats farien que ja per aquells temps la Comarca comences a 

notar una vessant turística, amb l’ajuda de l’històric Balneari de Caldes, com mes 
endavant es comentarà, juntament amb la millora de les comunicacions que es 
produeix al llarg de tot es segle.  

 
Avui en dia, juntament a la extraordinària millora de les comunicacions amb 

l’exterior, l’Alta Ribagorça es presenta com regió turística, amb una interessant i 
diversificada oferta en el panorama d’aquesta important indústria. 

 
L'Alta Ribagorça fou declarada comarca a partir del reconeixement que el 16 

de març de 1988 en féu el Parlament de Catalunya, deixant així enrera antigues 
unions amb la Ribagorza aragonesa primerament i amb les Comarques del 
Pallars mes recentment, com ara s’explica. 
 
 

2.4.- HISTÒRIA 
 

L’entitat de la Ribagorça es començà a fer palesa a partir del segle VIII quan 
Guillem, compte de Tolosa i cosí de Carlemany, prengué sota la seva protecció el 
Pallars i la Ribagorza, per aquell temps formada per les actuals Ribagorza 
aragonesa i Alta Ribagorça catalana. Es formà un comptat independent com a 
marca hispànica per a la defensa d’una possible invasió per part dels musulmans , 
fins que Ramiro I, aprofitant la debilitat de l’imperi franc, es proclamà primer 
Compte independent. 
 

Aspectes destacats d’aquesta primera història de la Ribagorça són 
l'existència del Bisbat de Roda, del 956 al 1149; la presència a la comarca de les 
grans abadies benedictines de Sant Victorià d'Assan, al Sobrarb, de Lavaix, 
d'Alaó, de Taverna i de Santa Maria d’Ovarre; la constant lluita contra els sarraïns; 
la construcció de les extraordinàries esglésies romàniques de la Vall de Boí durant 
els segles IX al XII, i la formació i enfortiment de la poderosa casa d’Erill, senyora 
del Comptat, i que aportà militars, polítics, religiosos i homes d’empresa, i conferí 
caràcter i personalitat a la comarca, protegint i fomentant les arts, l’arquitectura 
eclesial i les grans institucions monàstiques. El llinatge dels Erill, que habitava en 
el desaparegut castell d’Erillcastell, donà noms destacables a la història i cultura 
catalanes, com el de l’escriptor i filòleg Ramon Llull,  fill d’una Erill. 
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L’any 1192, l’actual comarca catalana passà a formar part dels Pallars, 

separant-se així de la Ribagorza aragonesa. Tot i això, els seus habitants mai es 
van sentir Pallaresos, i més endavant, ja en l’època actual, se’ls hi va reconèixer 
la seva condició de Comarca separada de Pallars Jussà, com ja s’ha comentat. 

 
La formació de la corona catalano-aragonesa, amb els comtats catalans 

vinculats al Casal de Barcelona, i el regne d’Aragó amb els antics comtats a ell 
vinculats dinàsticament (Sobrarb i Ribagorça), plantejà el problema dels límits o 
fronteres entre les dues grans entitats territorials de la corona. Jaume I fixà la 
frontera al Cinca, incloent, doncs, les terres de l’antic comtat carolingi de 
Ribagorça, límit que fou mantingut, fins que la cort de Saragossa del 1300 votà un 
capítol declarant que Ribagorça, Sobrarb i la comarca de la Llitera fins a la clamor 
d’Almacelles pertanyien al regne d’Aragó. 
 

En la figura 2.2, es pot observar els diferents nuclis que formaven part de la 
Ribagorza aragonesa i de la Catalana. 

 
 

 
 

Figura 2.2.- Separació de les comarques Catalana i Aragonesa de la Ribagorça. 
Font: Internet ( www.racocatala.com/~franjadeponent/comtat.htm ) 
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La consegüent protesta dels catalans cristal·litzà a la cort de Barcelona del 

1305, on s’aprovà un capítol, contrari al de la cort de Saragossa, que declarava 
que Catalunya s'estenia de Salses al Cinca. Jaume II no aprovà aquest capítol, 
però anys després volgué pal·liar els resultats de tal decisió donant Ribagorça, 
entre Troncet i la Noguera Ribagorçana, amb el títol de comtat i en qualitat de feu 
honorat, al seu fill l’infant Pere (1322). 
 

El comte de Ribagorça hauria de restar vinculat al sobirà de la confederació 
segons els lligams prevists pels Usatges de Barcelona i els Costums de 
Catalunya, però hauria d’assistir a les Corts d’Aragó. Era una solució incompleta 
que no satisfeia les reivindicacions dels catalans, els quals continuaren 
considerant el país fins al Cinca com a català. Titulars del comtat de Ribagorça 
foren Pere IV de Ribagorça (1322-81), Alfons IV de Ribagorça (1381-1412), duc 
de Gandia i pretendent a la corona en l’interregne de 1410-12, i Alfons V de 
Ribagorça (1412-1425), duc de Gandia i també pretendent. Mort sense fills el 
darrer titular, el comtat revertí a la corona i el comte-rei Alfons el Magnànim el 
cedí al seu germà, l’infant Joan —Joan I de Ribagorça (1425-1458)—, que, en 
esdevenir rei de Catalunya-Aragó (1458), deixaria el comtat, primer al seu fill, el 
príncep Ferran de Girona, I de Ribagorça (1458-69), i després al seu altre fill, 
legitimat, Alfons d’Aragó, duc de Vilafermosa (Alfons VI de Ribagorça, 1469-85). 

 
Els ribagorçans eren feudataris i, bé que en qüestions patrimonials es regien 

pels costums locals o pels furs d’Aragó, les relacions feudals es regien pels 
Usatges de Barcelona. El país es governava pel consell general de Ribagorça, 
format pels procuradors de tots els llocs i les viles, que es reunia anualment a 
Benavarri, seu de justícia de la Ribagorça. Fins el 1571 tota la Ribagorça depenia 
eclesiàsticament del bisbat de Lleida o de les jurisdiccions exemptes de Sant 
Victorià d’Assan, de Lavaix i d’Alaó, però en aquella data, tota la vall de l’Éssera, 
una bona part de la de l’Isàvena i les terres del Cinca al nord de Montsó passaren 
al nou bisbat de Barbastre, fet que accelerà l’aragonització i, després, 
castellanització del sector oest del país, centrat a Graus.  
 

Durant el govern del comte Martí I (1550-81) es produïren contínues revoltes 
dels ribagorçans, que pretenien de passar a la jurisdicció reial. El 1554 els lletrats 
de la cort de Felip II de Castella declararen que el feu s’havia extingit, però el 
tribunal del justícia major d’Aragó defensà els drets del comte. Felip II de Castella 
volgué restablir l’ordre, però dubtà de reprendre la jurisdicció directa del comtat, 
cosa que desencadenà una veritable guerra civil entre els partidaris del comte i 
els partidaris del rei. Finalment, Felip II de Castella optà per obligar a la renúncia 
del comte Ferran (1591) en canvi d’una compensació econòmica. El 1633, Felip 
IV de Castella concedí a Graus una segona justícia de la Ribagorça, amb 
jurisdicció separada del de Benavarri.  
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El 1642, durant la guerra dels Segadors, Benavarri es lliurà a les forces 

franco-catalanes amb pacte que el comtat s’unís a Catalunya, però aquesta nova 
unió fou efímera (1642-44). El 1705, al començament de la guerra de Successió, 
la Ribagorça declarà obediència a Carles III al mateix temps que ho feia la resta 
del Principat, mentre que encara Aragó es trobava de la banda de Felip V. Amb el 
decret de Nova Planta, Ribagorça esdevingué un corregiment o partit d’Aragó, fins 
que el 1834 es transformà en partit judicial de Benavarri (desaparegut el 1965 i 
substituït pels de Barbastre i Boltanya) dins la nova província d’Osca, excepte el 
sector sud, que fou incorporat als de Tamarit de Llitera i de Barbastre. 
 

Una llei promulgada per la Generalitat de Catalunya el 28 de Març de 1988, 
com ja s’ha dit anteriorment, dictà la creació de la nova comarca de l’Alta 
Ribagorça i la separà del Pallars Jussà. Així, el govern responia a la voluntat dels 
seus habitants de veure reconeguda la personalitat pròpia d’aquesta regió 
històrica formada a l’Alta Edat Mitja. 

 
No es pot obviar que es tractava d’una societat tancada enmig de les grans 

‘barreres’ que envolten la comarca, privada de vies i de camins que la 
comuniquessin amb l’exterior, facilitant el trànsit i l’intercanvi de mercaderies o el 
desplaçament de les persones, condicionant d’aquesta manera la vida dels 
ribagorçans. 
 
 

2.5.- EL ROMÀNIC. 
 

La història dels pobles passa tant com pels aspectes polítics, socials, 
religiosos i econòmics com pels guanys i realitzacions, d'ordre cultural i artístic. 
 

Són justament algunes d'aquestes realitzacions artístiques, allò que ha fet 
conèixer de manera universal la Ribagorça. El llegat que l'art romànic ens ha 
deixat en les esglésies i campanars de la Vall de Boí, ocupen un lloc destacat 
entre les grans mostres que va generar aquest estil entre els segles XI-XIII. Les 
pintures murals de les esglésies formen el conjunt més important de la pintura 
romànica del nostre país i de tota Europa, i han esdevingut un dels més alts 
exponents de l'art romànic d’aquells segles. 
 

L'origen d'aquestes esglésies, el mateix que la resta d'ermites i petits oratoris 
que trobem escampats per aquesta comarca, foren essencialment fruit del profund 
sentiment religiós que va impregnar la vida dels pobles de la Ribagorça, en un 
moment de la història que la societat havia assumit, en general, el guiatge i 
l'autoritat de l'església.  
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Una de les seves característiques principals es la unitat d’estil arquitectònic, 

seguint el model provenint del nord d’Itàlia (romànic llombard), que es caracteritza 
per l’acurat treball de la pedra, els esvelts campanars de torre i la decoració 
exterior d’arquets cecs i bandes llombardes. Cal destacar els conjunts de pintura 
mural que albergaven les esglésies de Sant Climent i Santa  Maria de Taüll i Sant 
Joan de Boi, així com totes les talles produïdes pel taller d’Erill.  

 
Un altre component que destaca d'aquest magnífic llegat arquitectònico-

artístic, que suposen el conjunt d'elements romànics de la vall de Boí, són les 
esglésies que trobem a Taüll, Boí, Barruera, Erill-la-Vall, Coll i Durro. 
Aquestes construccions, dins la línia romànica que els defineix, presenten 
característiques que n'han fet mostres excepcionals, mereixedores de reiterats i 
aprofundits estudis. 
 

Les més conegudes d’aquestes esglésies i les seves característiques són:  
 
 
• L’Assumpció de Cóll. Església d'una nau i capçalera amb àbsis cilíndric. 

Decoració escultòrica d'arcuacions cegues que ressegueixen la part 
superior de tot el perímetre de l'edifici. Campanar de torre quadrada, del 
qual els dos darrers nivells són d'estil gòtic. Portada decorada amb doble 
joc de columnes, capitells esculpits, arquivolta amb escacat i crismó molt 
treballat. Forrellat de forja medieval. 

 
• Santa Maria de Cardet. Església d'una nau i capçalera amb àbsis 

semicilíndric. Decoració escultòrica d'arcuacions, dent de serra i bandes 
llombardes. Campanar d'espadanya. Cal destacar l'adaptació al fort 
pendent de la muntanya on el desnivell és aprofitat per ubicar la cripta. 
Forrellat de forja medieval. 

 
• San Feliu de Barruera. Església d'una sola nau i capçalera amb dos àbsis 

semicilíndrics i decoració escultòrica exterior d'arcuacions i bandes 
llombardes. El campanar està adossat al mur sud i els dos primers pisos 
són d'estil romànic i els superiors corresponen a reformes del s. XVI. 
L'església ha sofert diverses transformacions en el decurs del temps: 
porxo, capelles, portada d'estil gòtic. Forrellat de forja medieval. 

 
• La Nativitat de Durro. Església parroquial de la Nativitat de la Mare de Déu 

(s. XII), d’una nau, pòrtic lateral amb arcades, portada amb arquivoltes 
sobre columnes dobles, forrellat a la porta i campanar de torre quadrada 
del tipus llombard més massís que els altres de la Vall de Boí. 
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• Santa Eulàlia a Erill la Vall. Església d'una nau , capçalera amb àbsis 

trevolat semicilíndric. El campanar es adossat de sis pisos i finestres 
geminades, decoració escultòrica d'arcuacions cegues i dent de serra. 
Disposa d’un porxo amb arcades i pilars. En l'interior es pot veure la còpia 
del conjunt del davallament format per set talles de fusta. Els originals es 
conserven al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) a Barcelona i al 
Museu Episcopal de Vic (MEV).  

 
• Sant Joan de Boi. Església de planta basilical, amb tres naus separades 

per columnes. La capçalera es amb tres absis, el central modificat i els 
laterals semicilíndrics. El campanar es de torre quadrada adossat a la 
façana sud, on el darrer pis és una modificació posterior. Les pintures 
murals originals es van arrencar entre 1919 i 1923, actualment s'han fet 
còpies de les pintures murals a l'interior i a l'exterior. Entre les pintures cal 
destacar el repertori del Bestiari, la Lapidació de Sant Esteve i l'escena dels 
músics i malabaristes. 

 
• Santa Maria de Taüll. Església de planta basilical, amb tres naus 

separades per columnes. La capçalera es amb tres àbsis semicilíndrics. La 
decoració escultòrica exterior als àbsis i al campanar es amb fris de serra, 
arcuacions cegues i bandes llombardes. El temple estava completament 
decorat al seu interior amb pintures murals, arrencades entre el 1919 i 
1923. Es conserven al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) de 
Barcelona. Cal destacar les escenes del Judici Final, de l'Infern i a l'àbsis 
central la còpia de les pintures de la Maiestas Mariae amb l'Infant, els 
Apòstols i animals del Bestiari. L'església va ser consagrada el dia 11 de 
desembre del 1123. 

 
• Sant Climent de Taüll. Església de planta basilical , amb tres naus 

separades per columnes. La capçalera es amb tres absis semicilíndrics. El  
campanar adossat es de torre quadrada i te sis pisos. La decoració 
escultòrica exterior als àbsis i al campanar es amb fris de dent de serra, 
arcuacions cegues i bandes llombardes. Cal destacar les importants 
pintures murals de la capçalera amb el Pantocràtor, els Evangelistes i els 
Apòstols, que es conserven al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) 
de Barcelona. In situ es poden veure altres fragments originals restaurats i 
també algunes reproduccions. L'església va ser consagrada el dia 10 de 
desembre del 1123. En la figura 2.3 veiem una espectacular mostra de la 
bellesa d’aquestes esglésies. 
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Figura 2.3.- Església de Sant Climent de Taüll. 
Font: Internet ( www.lleidatur.es/cat/cont_romanic.html ) 

 
Però també hi varen haver monestirs, ermites i moltes més esglésies 

escampades per tot el territori Ribagorçà, com són: 
 
• Ermita de Sant Quirc de Durro. 
• Ermita de Sant Quirc de Taüll. 
• Església de Santa Maria a Viu de Llevata. 
• Monestir de Santa Maria de Lavaix. 
• Església de Sant Sadurní d’Esperan. 
• Ermita de Sant Salvador d’Irgo. 
• Església de la Mare de Déu de les Neus, també a Irgo. 
• Església de Sant Esteve d’Igüerri. 
• Església de Sant Romà de Casós. 
• Església de Sant Romà de Saraís. 
• Església de Santa Maria de Corroncui. 
• Església de Sant Climent d’Iran. 
• Església de Santa Cecília de Senet de Barravés. 
• Església de Sant Bartomeu d’Erta. 
• Església de Santa Eulàlia de Paranera. 
• Església de Santa Victòria i Sant Iscle. 
• Església de Sant Esteve de Castilló de Tor. 
• Església de Sant Martí de Castellars. 
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La divulgació de I'espoli que s'estava fent d'aquest importantíssim patrimoni 

cultural i artístic, determinà que la Junta de Museus de Barcelona intervingués en 
tot aquest afer, i pogués evitar que aquella indigna trafica, sense que ningú fins 
llavors ho hagués impedit, pogués seguir endavant. Per a dur a terme aquestes 
accions amb les majors garanties, centrades sobretot a les esglésies de la Vall de 
Boí, es varen sol·licitar els serveis del professor Franco Steffanoni de Bérgamo, 
experimentat científic en aquesta mena d'afers. Així fou com sota la direcció 
atenta de Puig i Cadafalch i el patrocini de la Mancomunitat pogueren ésser 
traslladades aquestes pintures, la segona dècada del segle XX, a Barcelona, les 
quals foren més endavant situades al Museu d'Art de Catalunya, instal·lat al Palau 
Nacional de Montjuïc, on hi varen romandre i pogueren ésser llargament 
admirades, fins que recentment han estat traslladades al nou Museu Nacional de 
Catalunya.  

 
 

 
 

Figura 2.4.- Plànol dels indrets on es localitzen actuacions romàniques a l’Alta Ribagorça. 
Font: Internet ( www.ribagorca.com ) 

 
 
El 30 de novembre de l’any 2000, la Unesco (Organització de les Nacions 

Unides per l’Educació, la Ciència i la Cultura) va reconèixer la excepcionalitat 
d’aquest romànic concedint la distinció de Patrimoni Mundial de la Humanitat al 
conjunt d’esglésies romàniques de la Vall de Boí. 
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Un bé declarat es un llegat de la comunitat internacional i la seva presència 

en un país, sobretot li exigeix un increment en la imaginació, preocupacions i 
despeses per aconseguir la seva protecció i defensa. En tot l’Estat Espanyol sols 
hi ha trenta-vuit bens culturals i naturals d’aquests tipus i cinc a Catalunya.  

 
Tal i com es veurà en el capítol cinquè, aquesta declaració ha incidit de 

manera molt important en l’evolució de la Comarca, implicant una gran reactivació 
del fenomen turístic a la zona. 
 


