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Tots els territoris poden tenir 

patrimoni literari. Tots els paisatges 

poden convertir-se en elements 

literaris.

La literatura ens proporciona una 

manera d’entendre el territori, 

diferent i complementària d’altres 

disciplines. 



L’escriptor a partir del seu bagatge i amb 

la seva sensibilitat interpreta el territori i 

les formes de vida que s’hi donen. 

L’escriptor ha tingut la capacitat de 

recrear, de transfigurar el paisatge, 

de convertir-lo en un nou valor 

patrimonial: el literari.



L’escriptor amb la força de la paraula 

pot fixar un paisatge, l’eternitza, el 

canvia.

Cada escriptor percep el territori de 

manera diferent. Cada terra 

proporciona uns paisatges i unes 

vivències diferents
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suficient per ser valorada.



L’Alt Gaià



OBJECTIUS:

• Fer aflorar el 

patrimoni literari de 

l’Alt Gaià.

• Conèixer un territori 

des de la literatura.

• Incrementar les 

aportacions 

literàries.

• Crear un text únic, de 

fàcil i plaent lectura.



Mn. Joan Segura (Santa Coloma, 1844-1909)

• Rector de Santa 

Coloma de Queralt.

• Historiador. Publica 

les històries de Santa 

Coloma, Sant Magí i 

Igualada. 

• Publica un llibre de 

narracions: A estones 

perdudes.



Josep Moix Marimon 
(Santa Coloma de Queralt 1880-1957)

• Afeccionat al teatre, a la pintura.

• Sastre d’ofici (sastre Martinet)

• Signa amb el pseudònim Martí 

Mas Gener.

• Durant els anys 1922-1923, 

escriu a “Sagarra Nacionalista” 

articles titulats Del meu poble.

• L’any 1996 es publica un llibre, 

amb els articles Del meu poble i 

un recull inèdit titulat Del temps 

vell .



Maria Albareda Vidal
(Sabadell 1919-Santa Coloma 2007)

• Escriu molts articles a 

revistes i publicacions 

diverses

• Articles d’història

• Molts articles sobre 

pobles o indrets de la 

Segarra

• Escriu narrativa, poesia, 

reculls lingüístics...



Josep Iglésies i Fort 
(Reus 1902- Barcelona 1986)

• Historiador, geògraf, 

excursionista, escriptor.

• Publica estudis sobre la 

delimitació territorial.

• Amb Joaquim Santasusagna 

publica la guia Per les valls del 
Gaià del Foix i l’Anoia (1934). 

• Als llibres La terra d’en Gallerí 
(1932) i Les ciutats del món 
(1948), hi escriu narracions de 

llocs del Gaià:  Selmella, 

Vallespinosa, Selma, Querol, 

Santa Perpètua, Pontils.



• Articles a la premsa.

• “Pel Gaià abrupte”, a: A 
vol d’ocell (1999).

• Santes Creus i les Terres 
del Gaià (2006). 

• “La bella Baixa Segarra”

i “Montargull”, a: Veus i 
perfils de la Baixa 
Segarra (2006)

• “El Gaià: de l’altiplà 

prelitoral a la mar de 

Tamarit”, a: El Gaià. El 
riu emmurallat (2007).

• Viatge literari per la vall 
del Gaià. Les terres altes 
(2008).



• Publicació bimensual (1932-1934)

• Articles dels núm. extraordinaris de Festa Major.

• Articles memorialístics amb una excel·lent prosa.

• Hi escriuen: Eduard Brufau,  Joaquim Brufau, Eduard 

Estalella, J. Goberna, Francesc Martí Jové, Santiago Mundí, 

Joan Parellada, A. Pomés, Marcel Riera, Manuel Sabaté, 

Joan Castells Martí (Thelis), Jordi de Segarra, Joan Segura, 

Joaquim Segura, etc. 



La Segarra roja i grisa 

s’és vestida de verdor 

quan vindrà la maduresa

la veurem de color d’or;

i pot ser dins l’ hivernada 

revestida de blancor.

Siga roja, verda o grisa 

siga blanca o color d’or

és la nostra enamorada 

la que ens té robat el cor.

Eduard Estalella (1932) 



Jo les recordo com una 
mena de Babel, les fires. 
De bon matí ja vos en feia 
memòria el gacguejar de 
golfo rovellat dels ànecs 
que portaven a vendre les 
pageses, l’estrident 
xarrisquejar dels esmolets 
i el monòton cant del 
“plata y oro quien 
vende”, i la xerrameca 
baladrera dels marxants 
que prompte esdevenia 
embolcallat pel remoreig 
de mil veus que 
omplenaven la plaça. 

I com més avançava el 
matí, més xivarri i xiulets 
i trompetes i flabiols que 
la canalla es firava, i més 
baladrejaments de 
marxants  i músiques que 
anunciaven l’inici dels 
balls. 

Josep Moix Marimon



Espigues i telers! Conreu i 
industria! Feliç conjunció, lema 
nobilíssim que sols beneficis ens 
ha de reportar a tots si sabem dur-
lo a terme amb confiança i 
fermesa, lliure d’odis i de males 
passions. Que sempre siguin 
emblema d’amor, de pau i de 
convivència, espigues i telers!

Santiago Mundi i Barceló (1933)

Teixidora sóc 
de fil i llaneta; 

sols tinc catorze anys,
i em dic Colometa. 

Si el pare fos viu
jo no teixiria,

si el pare fos viu…
una altra seria! 

No fóra com sóc 
tan mal bescantada 

quan vaig al teler
poquet endreçada
Si el pare fos viu, 

jo no teixiria… 
cosint i brodant 

quins cants alçaria!

Joan Perellada Segura
(1933)



Ruta literària de Santa Perpètua de 

Gaià a Sant Magí de la Brufaganya



Talment una dama que somriu 
expressament per mostrar les 
dents, que sap boniques, el 
congost del riu Gaià fa un lleu 
eixamplament, és a dir, desclou 
els seus llavis de roca, per 
exhibir la vileta daurada de 
Santa Perpètua, posada a redós 
d’una geniva roja. Les cases han 
fugit de l’obac torbador que 
oferia l’estret per donar-se al sol. 
Ara, encarades als conreus, són 
iguals a una nierada d’ocellics 
que, en espera de la becada, 
obren desmesuradament els ulls 
i la boca. Apareixen agrupades al 
peu del gran penyal, que avança 
per escanyar el pas del riu. 

Josep Iglésies (1948)



En la serenor del paisatge, 
damunt la remor del Gaià, la 
meva torre és altiva, fàl·lica, 
bencossada. El meu món és 
calma de silencis humans, és 
color de verd de bosc, de grocs 
de petits rostolls estiuencs, i de 
blaus i ocres de roca. És silenci 
dels records esmorteïts de temps 
massa llunyans, és pessebre de 
petites figures: l’hortet, el riu 
que no és de plata, la molsa, les 
cases de suro, la cova, el molí i 
el castell del reis. Si sóc tan 
bella com diuen, perquè 
m’obliden els homes?

Josep Santesmases (2006)



Aigua avall de Pontils, enmig 
d’un paratge solitari i remot, 
s’aixeca, en una marrada del 
riu, la impressionant silueta 
de Santa Perpètua de Gaià: 
quatre cases mig enrunades, 
una església abandonada i les 
restes d’un castell encimbellat 
dalt d’un turó que el riu 
voreja a baix de tot, formant 
un congost bastant profund, 
abans d’anar a llepar els peus 
d’una tremenda cinglera. Un 
conjunt geogràfic i urbà 
realment commovedor, que 
recorda —salvant distàncies—
Cuenca, Toledo o fins i tot la 
ciutat búlgara de Veliko-
Tirnovo, en el vessant 
meridional dels Balcans.

Vidal Vidal (1988)



La història ha passat molt de llis per aquests petits vilatges 
primitivament anomenats “quadres”, ni que el seu emplaçament 

sigui a la línia mateixa de l’antiga i primitiva Marca. Terreny 
qualificat, en algunes cròniques, de “horrorosament solitari”, quan 

es podia aconseguir de situar-hi algun habitacle i fer-lo estable i 
permanent, era sempre d’una forma poruga sota l’alarma contínua de 

les incursions dels sarraïns.

—L’esglesia la teníem a Santa Perpètua.
—Tan lluny?
—No ho és. Pel dret hi ha mitja hora. Ara som de Pontils.

Maria Albareda (1982)



Hi ha muntanyes ben estructurades, 
construïdes com qui d’un bloc de 
pedra n’esculpeix una bella forma. 
Sant Miquel de  Montclar, la  
muntanya més alta i rellevant de 
l’Alt Gaià, és d’aquesta mena. 
Baixant de Sant Magí de la 
Brufaganya, emergeix darrere dels 
camps de sembradura, senyora i 
majora de totes les terres que 
l’envolten. De dalt estant és com un 
vaixell sortint de port per anar mar 
endins, Gaià avall, solcant, sense 
altra opció, l’estret port que el riu 
ha traçat. Deixa, enrere els pobles 
de Biure i les Piles, la vila de Santa 
Coloma de Queralt, i més amunt 
Aguiló; diu adéu a la clota 
colomina, mosaic clapat de verds 
durs de les petites boscúries 
resseques, i de torrats de blats i 
d’ordis a punt de sega, color de 
crosta del pa d’abans. 

Josep Santesmases i Ollé (2005)



[…] en entrar a la vall del Santuari, 
trobes un ample, net i formós camí
ombrejat per les grosses rames de 
magnífics roures que entrecreuant-se
formen una formosa galeria [...] 
sortint del camí trobes l’edifici de la 
font: és quadrat i dividit en dues 
parts, l’una destinada a capella, en 
pla més elevat, està separada de 
l’altra destinada a la font [...] L’aigua, 
que raja per quatre canelles de 
coure, és abundant i no gaire bona; 
de temps antic se diu que no cou ni 
mòlt, això és, que no és bona per 
coure ni per moldre [...] Des de la 
font per ample camí, que conserva 
alguns trossos de vell empedrat, i 
vorejat de grans roures, se puja al 
Santuari. 

Joan Segura (1887)

•



L’espectacle de l’aplec és verament pintoresc. Rengleres de gent de tota mena, 
homes, dones i criatures, amb alguns animals de pagès, rucs, someres, mules, van 
arribant de llevant i de ponent, que són els dos únics camins que porten al 
santuari. Cada colla o família procura instal·lar son campament a l’ombra d’algun 
dels grans roures que hi ha a l’entorn del santuari. Allí es ferma la cavalcadura i se 
li posa el civader al morro, allí s’estén la sàrria amb els corns plens de la minestra 
que es courà o escalfarà en un foc fet a l’aire lliure, posada la cassola damunt de 
tres pedres que serviran de fogó improvisat. Per tot arreu parades de comestibles, 
especialment préssecs, figues fresques i raïms, tauletes de refrescs; gent devota 
que acut al santuari exclusivament per devoció, i qual camp de batalla és l’església 
del santuari, la santa cova i les ermites; gent alegre, principalment de la jovenalla, 
que hi acut exclusivament per divertir-se; forma entre tot un gran i bell quadre, ple 
de moviment, de color i de vida. 

Mossèn Joan Segura



Allò diríem que semblava el 
campament d’un exèrcit en desordre o 
un poble que ha quedat sense estada. 
Plats, culleres, cassoles, sàrries, paelles, 
albardes, tot per terra amb un desordre 
intencionat. Un ase que brama, un altre 
que es desferma i fuig, uns que 
l’empaiten cauen i riuen, el d’aquell 
carro tocant un acordió, altres canten i 
no sabeu si són els que canten que 
tenen veu d’acordió o l’acordió té la 
veu dels que canten. Les dones, 
arremangades de braços, remenen la 
cassola i la colla del costat els tiren 
trossos de pa i fins la bóta. Les dones 
s’enfaden un moment just i després 
tots riuen. Molts eren amics d’encara 
no fa un quart, però tan se val, tot és 
una família, i si uns acaben primer el 
vi gasten el dels altres i mentre n’hi ha 
és de tots, i tant si portaven molta o 
poca teca, sempre venia just, que el 
que a uns sobra als altres falta i ben 
repartit n’hi ha per a tothom. 

Josep Moix Marimon (1923)



Gràcies i bona ruta !


