
La ruta dels minairons  

                                                                
Introducció 

La ruta de minairons dura 3 hores .Té una extensió 103 km . És una ruta que es pot fer a 
peu,amb bici... i és interessant perquè  La mitologia pirinenca és representada a les valls 
d’Aguilar, de manera que l’itinerari permetrà al visitant fer-se una idea força aproximada del 
món llegendari pirinenc i, alhora, li donarà l’oportunitat de descobrir una vall molt poc coneguda 
i posseïdora d’un patrimoni natural de gran vàlua i bellesa. 

Ruta dels minairons 
 Sortim de la Seu d`Urgell i anem cap a les valls dÀguilar – és a dir,al País dels 
Manairons – s`hi entra per la carretera local que surt de la C-14.Travessem el pont, que la gent 
del país  coneix com “la palanca de Noves”,i en 2 km serem a Noves de Segre,la població  més 
gran de la vall i cap del municipi.Noves de Segre es troba situat a 669 metres d`altitud. Quan 
arribem a la plaça Major,ens trobem la primera de les ceràmiques que fa referència,a mode de 
presentació, a l`imaginari popular pirinenc. Després del Noves de Segre  anem cap a la Guàrdia 
d`Ares i tardarem 40 minuts. De la Guàrdia d`Ares al primer tarter,  tardarem 10 minuts. Del 
primer al segon tarter, tardarem 5 minuts. El tarter té dos explicacions : la científica ens diu que 
 és una extensió de terreny, situada normalment al flanc d'una muntanya, coberta de 
pedres despreses dels cims; i la popular que els van crear els minairons.  

“Conta la veu popular que un dia l’amo de cal Feu de la Guàrdia anava cap a 
Organyà amb el seu mosso per la collada de Pillat. Quan van arribar a l’Arreposador, 
l’amo es va adonar que  s’havia deixat a casa el canut dels manairons , aquells sers 
petits i valents que es cullen d’una planta la nit de Sant Joan, sempre que faci  lluna 
vella. L’amo va demanar al seu mosso que anés a casa a buscar el canut però que 
sobretot no l’obrís. El mosso va complir l’encàrrec,però el va obrir. Llavors van 
sortir el minairons i li van demanar feina.El Ton els va manar que atarteressin 
rocs.Quan van acabar, els va tornar a posar a la capseta.Els tarters de rocs, 



sorprenents i fins inexplicables, que  hi ha al bosc de l’Obaga de la Guàrdia en 
donen testimoni.”   

Del segon tarter a Taús, tardarem 20 minuts.Taús està situat en un altiplà,una enorme  
extensió de terrenys de cultiu als peus del Boumort, des d`on es pot escoltar la brama dels 
cérvols. Hi ha una llegenda relacionada amb aquest poble que es diu “l`últim moro del país”. 
“L’últim moro que vivia en una torre era agressiu i desconfiat menys amb les 
dones.Com que cada dia era més violent, la gent de Taús  va decidir que un hereu  
jove del poble es disfressaria de dona i aniria a veure’l a la torre per matar-lo.” 

 

De Taús a Castellàs ,tardarem 40 minuts. Aquí hi ha una història relacionada amb les 
encantades: 

“Les encantades eren unes dones molt petites que vivien al fons d`un toll d`aigua. 
Quan es feia fosc ,elles sortien de l`aigua i començaven a rentar roba. La gent dels 
pobles veïns sabia que aquella roba era un tresor. Qui podia pispar una peça de la 
bugada de les encantades s’assegurava que ,en el futur, a casa seva no passarien 
misèria. Però no era gens fàcil de prendre’ls ni una coix inera ni un mocador,perquè 
vigilaven la roba amb molt de zel.”     

 

 De Castellàs a Biscarbó, tardarem 25 minuts. Hi ha un dolmen que es diu “La llosa del Corralet” 
i relacionat amb aquest hi ha una història: 



“Els més vells de Biscarbó explicaven que per temps antic hi va haver una gran 
guerra i que allà,a la llosa,hi havia enterrat un rei d’Anglaterra que havia mort en 
combat.”  

 

De Biscarbó a Argestues, tardarem 45 minuts. Aquí descobrim una de les llegendes de la 
formació del Pirineu. 

“El món era pla. El Déu va agafar un sac ple de rocs i  va començar a tirar-los un a 
un. El sac es va trencar perquè estava  molt ple,i totes les roques van caure a un lloc 
entre l’Atlàntic i Mediterrani. El Déu estava tan content que començava a plorar. La 
Llegenda ens diu que en el lloc on van caure els rocs són els P irineus i els llacs són 
les llàgrimes del Déu.“ 

 

 D`Argestues a Noves de Segre, tardarem 15 minuts.  

 

Tots aquests punts que hem visitat ara estan  I l·lustrats amb murals de ceràmica. 
Aquesta  ruta té  molts anys i gràcies a aquesta  redacció  he après moltes coses 
interessants sobre els pobles de la comarca de l ’Alt Urgell. 


