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EL  MONTSEC DE MEIA 
Jordi López Camps 
 
 
TOPONIMIA 
 
No és freqüent trobar identificada la part central de la serra del Montsec en 
guies excursionistes com a Montsec de Meià. És habitual adonar-se que existeix  
una certa confusió alhora d’anomenar la part del massís del Montsec que 
s’estén entre el port de Comiols, per llevant, i la Noguera Pallaresa per ponent. 
És molt freqüent trobar identificada aquest part del Montsec com a Montsec de 
Rúbies. Aquest qualificatiu no és coherent amb la tradició present en les 
persones grans d’aquesta contrada que sempre han parlat d’aquest indret com 
com a Montsec de Meià.  
 
L’aparició del nom de Montsec de Rúbies sembla atribuïda, segons algunes 
opinions, a una primera descripció toponímica feta durant el temps de la 
Generalitat republicana, altres diuen que el nom s’introdueix en uns mapes 
militars d’aquesta zona durant la Guerra Civil, perquè hi havia un cap de pont 
al poblet de Rúbies. Els més entesos consideren que cal insistir amb el nom de 
Montsec de Meià perquè es més fidel a la tradició i a la realitat del país. Hi ha 
un document de 1668 d’en Roig i Gelpí (nebot del prior del priorat de Santa 
Maria)  on ja es parla del Montsec de Meià com l’entitat geogràfica que s’estén 
des del Pas Nou a Tarradets. 
 
El Montsec de Meià és una serra que va des de la Noguera-Pallaresa fins el port 
de Comiols, des de ponent fins a llevant. La seva vesant sud, la més escarpada i 
cantelluda, està limitada pel municipi de Vilanova de Meià i l’antic priorat de 
Santa Maria de Meià, mentre que la vesant nord, molt més suau en les seves 
pendents, tot i que hi ha presenta uns imponents contraforts, està limitada per 
la vall del riu Barcedana. La vesant nord pertany als municipis de Llimiana, 
Gavet de la Conca i Sant Salvador de Toló, mentre que la part sud pertany al 
municipi de Vilanova de Meià. Una petita part del sector de ponent del Montsec 
de Meià, on es troba l’antic poblet de Rúbies, pertany al municipi de Camarasa. 
La carena del Montsec estableix el límit municipal de Vilanova de Meià amb els 
municipis de la vesant nord del massís i la separació de dues comarques, la 
Noguera al sud i el Pallars Jussà al nord. 
 



 2 

 
Il·lustració 1 Terme muncipal de Vilanova de Meià 

 

 
Il·lustració 2 Terme muncipal de Camarasa 
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Il·lustració 3 Terme municipal de Camarasa 

 

 
 

Il·lustració 4 Terme municipal de Gavet de la Conca 

 
GEOGRAFIA 
 
El Montsec de Meià té una extensió de 35 kilòmetres de llevant a ponent per 9 
de nord a sud. El nom Montsec, en contra del que pot semblar, no es refereix a 
la sequedat d’aquestes terres sinó al caràcter cantellut, rude i aspre de la vesant 
sud del massís. La vesant sud del Montsec es pot dividir en tres parts ben 
delimitades: el Montsec de Vilanova, el Montsec de Santa Maria i el de Rúbies. 
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Els límits entre aquestes dues parts es troben en el llindar dels antics termes 
municipals abans de la integració de Santa Maria de Meià a Vilanova de Meià.  
 
El Montsec de Vilanova aniria del Pas Nou fins a Son Manel i Sol Tamany; i el 
de Santa Maria començaria a Sol Gasparet i al Sol Espinal. L’indret on hi ha la 
font d’en Manel i un gran dipòsit d’aigua pels combatre els incendis forestals 
estableix més o menys aquest límit. És en aquesta zona on s’han desenvolupat 
diverses explotacions dedicades al cultiu de la tòfona. El Montsec de Rúbies 
començaria per la zona de l’antiga explotació minera fins a Terradets. 
 
També és controvertida la delimitació de les diferents parts del Montsec de 
Meià, especialment la toponímia i l’exacte localització d’alguns indrets. 
 
 

 
Il·lustració 5 Diferents indrets del Montsec de Meià vessant sud 

 
Mirant el Montsec de Meià per la seva vesant sud i de llevant a ponent es poden 
distingir les següents indrets. El Pelat, és tracta una gran formació rocosa que 
s’inicia a prop del port de Comiols i pren la seva alçada màxima damunt del 
congost del Pas Nou format pel riu Boix. El Pelat, damunt del Pas Nou, forma 
les singles del Desfarrador.   
 
Després del Congost del Pau s’aixeca la imponent la Roca dels Arcs. A 
continuació ve el pas de Nerill que es continua amb la Roca Alta. Aquesta és 
una gran massa rocosa formada per un conjunt de dos elevacions ben 
diferenciades seguides d’una tercera de molta més  amplada. Entre la segon i la 
tercera elevació es troba el pas de la Roca Alta o el pas de l’Esmolacalces. 
Aquest pas abans de la Guerra Civil era un punt poc practicable perquè estava 
fet sobre la roca viva. D’ací el seu nom inicial d’esmolacalces. Però durant la 
guerra civil les tropes republicanes feren un camí per pujar fàcilment a la carena 
amb fortes marrades. A sota d’aquest pas es troba una bassa feta per la columna 
Durruti de l’exèrcit republicà. A partir d’aquest pas les últimes elevacions de la 
Roca Alta baixen suament cap el Pas de les Eugues o Pas Ramader. Des de fa 
temps es fa servir el nom de Pas de les Eugues o Pas Ramader, tot i que la gent 
d’aquí diuen que el nom emprat per designar aquests passos era el de pas de 
carrerades en lloc de ramaders. Aquesta toponímia indicaria el pas dels animals 
que vindrien pel camí Ramader el qual seria un vertader pas ramader.  
 
El camí Ramader és un camí que va des en diagonal des del graell de la Merla 
fins l’inici del camí de la Cabroa. El nom de camí Ramader prové del fet de 
tractar-se d’una antiga carrerada, camí seguit de manera exclusiva pel bestiar 
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transhumant en el desplaçament pendular i periòdic per tal d’aprofitar les 
pastures naturals. Algú considera que aquest camí aprofitava una antiga 
carrerada romana, nom donat a les restes visibles de les vies colonials de segon i 
de tercer ordre utilitzades en el període romana. No obstant, ara per ara, no se’n 
trobat evidències clares d’aquesta via romana. 
 
En Josep Serra indica que en aquesta part del Montsec hi ha un graell anomenat 
de la Merla i que aquest es troba al damunt de la font d’en Manel, Aquesta 
localització el fa coincidir amb el pas de les Eugues. Si bé algunes persones 
identifiquen el graell de la Merla amb el Pas de les Eugues. En realitat es tracta 
de dos entitats geogràfiques diferenciades. El graell és la part més baixa del coll 
que separa aquesta part del Montsec amb la Roca Alta. L’accés al graell és un 
pas estret i difícil. Per les característiques topogràfiques d’aquesta zona el Camí 
Ramader no acaba en el mateix coll del graell de la Merla, sinó una mica més 
amunt. Aquest indret, que és una àmplia zona situada al damunt d’aquest coll, 
s’anomena Pas de les Eugues o Pas Ramader. Topònim que deu evocar les 
antigues carrerades. 
 
Des d’aquest ampli coll que és el pas de les Eugues comencen, a través d’una 
pronunciada pendent perfectament identificada des de lluny, els anomenats 
Tres Queixals. Aquest tres estructures característiques del Montsec de Meià es 
continuen amb dues petites elevacions que hem anomenat la Quarta i Quinta. El 
Primer Queixal per algunes persones del lloc és el Puig del Camí Ramader, tot i 
que en alguns mapes i guies d’excursionisme el situen en algun dels altres 
queixals. És freqüent trobar-lo identificat amb el Tercer Queixal segons es mira 
des del pas de les Eugues. Entre el Primer Queixal, que és el que està al damunt 
del pas de les Eugues, i el Segon Queixal hi ha un petit collet que permet pujar 
ràpidament al damunt d’aquesta elevació. Els dos primers queixals són dues 
vertaderes tosses. Algunes persones afirmen que entre el Segon i el Tercer 
Queixal hi ha una canal ample que es practicable i que es coneix amb el nom de 
Graell de la Merla.  
 
A continuació venen les dues elevacions, la Quarta i la Cinquena que tanquen 
aquest part del Montsec. En algunes guies situen el Pas Ramader entre aquestes 
dues elevacions. No sembla probable que el pas més important del Montsec 
estigui en aquest indret ja que el camí que ve des de la Cabroa manté la cota fins 
el Pas de les Eugues. No hi ha un nom específic per aquesta part del Montsec. 
Alguna gent gran anomena a les tres elevacions de l’est com a els Tres Picons o 
Picals. Aquest nom ara està en desús. Per la forma d’aquestes tres elevacions  
principals s’ha anat estenen el nom dels Tres Queixals.  
 
Al final de la Cinquena elevació dels Tres Queixals es troba un petit coll que 
dóna peu al pas conegut com a Grau Ample. A continuació comença un conjunt 
d’elevacions entre les quals destaca el pic de Mirapallars i Urgell considerat 
molt temps l’elevació més alta del Montsec. Mesures posteriors més acurades 
determinaren que només és el tercer cim de tot el Montsec i el segon del 
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Montsec de Meià per darrera del Tossal de les Torretes que ve a continuació. 
Entre aquest i el Mirapallars i Urgell hi ha un ampli coll on hi ha varis passos 
per baixar. Un d’ells m’han comentat que es diu graell del Bentó (fa referència 
al nom d’una casa de Santa Maria de Meià). Després d’aquest pas s’extén una 
amplia zona que per la seva morfologia característica s’anomena Tossal de les 
Torretes. En aquest indret es troba el cim més alt de tot el Montsec el Tossal de 
les Torretes. Aquest cim és mig metre més alta que el cim de Santa Lis o Sant 
Aleix en el Montsec d’Ares.  
 
El Montsec de Meià acaba a ponent amb la Portella Blanca formació rocosa la 
qual ja s’aboca sobre el congost del riu Noguera Pallaresa on es troben varis 
passos. El primer és el pas de la Portella Blanca de llevant (l’antic pas) i el segon 
és la Portella Blanca de ponent al costat de la Roca de Migjorn. Aquest pas fet 
servir actualment per baixar en bicicleta de muntanya. Gràcies a aquests dos 
passos es pot baixar ràpidament a les restes de l’antic poblet de Rúbies. 
 

INDRET ALÇADA 
Roca dels Arcs 1.241,9 
Pas de Nerill 1.186,1 
Roca Alta 1.437,6 
2ona elevació 1.438,7 
Pas d’esmolacalces 1.382 
3era elevació 1.419,2 
Pas de les Eugues 1.358,8 
1er Queixal  1.550,4 
2on Queixal Puig del camí Ramader 1.595,2 
3er Queixal 1.611,1 
4rta elevació  1.636,7 
5ena elevació 1.650,7 
Grau 1.595,3 
Mirapallars i Urgell 1.672,4 
Pas 1.612,7 
Tossal de les Torretes 1.676,4 
Portella Blanca 1.442,7 
Roca de Migjorn 1.465,1 
Lo Peladet 1.465,5 
Pas de la Lloba 1.092,4 
La Torreta 1.139,4 

Il·lustració 6 Alçades dels indrets més rellevants del Montsec de Meià 

 
La cara nord es de suaus pendents que acaben abruptament amb els talls 
verticals de la cara sud. 
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Il·lustració 7 Diferents parts del Montsec de Meià des de la vessant nord 

 
 
NUCLIS URBANS 
 
Vilanova de Meià es troba entre dos barrancs importants. A llevant hi ha el 
Barranc del Riu Merler i a llevant el Barranc dels Escallissos. Santa Maria de 
Meià, situada a ponent de l’anterior, s’estèn entre el Barranc dels Escallissos  i el 
Barranc de la Font de la Calç. 
 
Altres nuclis urbans d’aquest indret són Gàrzola, Lluçars i Boada en la vessant 
sud del massís i Matasolana,  Sant Miquel de la Vall, Sant Martí de Barcedana, 
Sant Cristòfol de la Vall i, més allunyat, Llimiana. 
 
En la carretera de Santa Maria a Figuerola de Meià existeix l’antic poble, avui 
totalment abandonat, de Perauba.  
 
En el serrat del Montsec de Meià només existeix un petit nucli que és l’antic 
poble de Rúbies. Avui abandonat, tot i que s’estan rehabilitant algunes cases. 
 
 
SOLS 
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En el camí del Montsec es troben petites construccions, generalment 
relacionades amb les explotacions agrícoles, que serveixen de referència per 
orientar-se. Un dels indrets més coneguts és sol Joaquim. En aquest lloc es troba 
avui la barraca d’en Xaman. A continuació ve sol Porta on hi ha actualment una 
persona vivint. Després hi ha sol Nari de França que tenia una edifici que era la 
casa i al costat el corral. Durant uns anys en aquesta casa visqué en Joan el 
Cebres. En Josep Serra m’ha dit que cal Nari de França era també can Pere Olives. 
A Paüs en Jaume Serradell (el Nari) té una barraqueta i camps. 
 
 
SISTEMA HIDROLÒGIC 
 
El sistema hidrològic del Montsec de Meià està delimitat per la pròpia serralada 
del Montsec. En la part nord de la serra hi ha el barranc de Barcedana que 
transcorre resseguint el seu límit inferior recollint tots els barrancs d’aquesta 
vessant fins desaiguar al pantà de Terradets. A l’est, primer, i desprès al sud es 
troba la conca del riu Boix, que s’origina per aportacions de barranc de la 
vessant nord, i la petita conca del riu de l’Obac que neix al peu del coll 
d’Orenga. A la part est del Montsec hi ha una interessant sèrie de barrancs que 
formen una particular conca que conflueixen en el riu Tòrrec on es troben una 
sèrie de singulars basses molt apreciades com a lloc de bany. Totes les conques 
d’aquesta vessant acaben en el riu Segre. 
 

 
 

Il·lustració 8 Sistema Hidrològic del Montsec de Meià 
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SISTEMA DE COMUNICACIONS 
 
 
El sistema de comunicacions de l’entorn del Montsec de Meià està organitzat al 
voltant dels eixos viaris que uneixen Vilanova de Meià amb Artesa de Segre, 
Santa Maria de Meià i l’Hostal Roig. Des de cadascú d’aquests indrets les 
comunicacions s’estenen cap a eixos més principals com són la carretera C-13 a 
l’alçada de Terradets,  la C 1412b que prové de Comiols o la C13 a l’alçada del 
pantà de Camarassa. 
   
Un eix de comunicació vertebrador de tota la coma de Meià és la carretera LP-
9132 que uneix Vilanova de Meià amb la carretera L-512/C-74 per Alentorn. Un 
cop en aquest indret es pot anar a Artesa de Segre o anar en direcció del port  de 
Comiols per situar-se en la conca de Tremp per anar fins a Tremp. 
 
Des de Vilanova de Meià surt la carretera L-913 que mena cap a l’Hostal Roig 
pel  congost del Pas Nou i d’allí baixa per la vall de Barcedana fins a trobar la 
carretera C-147z, en la cruïlla de la LV-9121 que ve de Llimiana,  acabant-se 
amb la C-13 a l’alçada del pantà de Tarradets. La carretera asfaltada del Pas 
Nou és recent, però el camí que passava pel mateix indret és molt antic. Hi ha 
documents (comunicació personal d’en Josep Serra) del 1660 que ja es parla 
d’aquest pas.  
 
L’Hostal Roig era un indret on antigament hi anaven els remats que baixaven 
de les muntanyes de l’entorn. Una part d’aquests ramats continuaven cap al pla 
de les Forques perquè, en el aquell temps el Pas Nou no era practicable. Des 
d’aquest pujaven fins al Pelat i d’allí anaven per dalt fins baixar cap a la Cova 
de les Monges i  Fabregada des d’on anaven cap els camps del Farré (la Llobera) 
des d’on seguien per anar Alentorn. L’altre part del ramat pujava fins al Pas de 
les Eugues des d’on tot planejant anaven fins a la Cabroa i seguien cap a Coll 
d’Orenga. 
 
Pujant per la carretera del pas Nou  i a l’alçada de l’indret de la font Blanca surt 
una ample pista que porta al coll de Cabeces i després baixa cap a una petita 
vall coneguda com Fabregada. A l’alçada de l’esmentat coll surt una pista que 
puja fins el cim del Cogulló. 
 
La L-913 després del congost del pas Nou a l’alçada de l’indret conegut com a 
pla de les Forques surt una pista que en suau baixada porta fins a la carretera L-
911 que sortint del port de Comiols passa per Sant Salvador de Toló acabant 
després a la C-1412b que és de comunicació principal de la conca de Tremp a 
través d’Isona.  
 
A menys de 100 metres abans d’arribar a l’Hostal Roig venint del pla de les 
Forques surt una pista que amb sua pujada porta a la part alta del Montsec de 
Meià. Aquesta pista té un brancal que s’enfila fins el Graó Ample i un altre que 
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porta fins la Portella, és el GR-1. Seguint per la carretera de l’Hostal Roig, i un 
cop passat aquest indret surt una pista per la dreta que s’enfila per la carena de 
la serra de la Falconera arribant a prop de Llimiana. Una mica més avall, surt 
una altra pista que transcorre al peu del Montsec pel marge esquerra del riu 
Barcedana. Aquesta pista està identificada com a GR-1-4. 
 
Des de la L-913, a tres kilòmetres de Vilanova de Meià, un cop passat l’anterior 
indret i abans d’arribar a l’Hostal Roig venint de Vilanova de Meià neix una 
pista que és un altre eix de comunicació important. És el el camí del Montsec, el 
relatiu bon estat que travessa el Montsec de Meià  de llevant a ponent quasi a 
peu dels seus espadats. Aquesta pista s’agafa en una cruïlla de la pista de 
l’ermita de Meià i s’acaba a l’antic poblet de Rúbies. Tot i que, per la seva part 
de ponent continua, ja amb el camí que porta l’antiga pedrera. El Montsec de 
Meià fou prou conegut en el seu moment per la seva pedrera litogràfica. 
Aquesta, avui en desús però força apreciada pels geòlegs pels seus fòssils, es 
troba més enllà del petit poblet de Rúbies. Una altra activitat característica 
d’aquesta zona fou la mina que fou activa en els anys posteriors a la guerra civil 
malgrat que el seu carbó era de baixa qualitat. Una altra activitat pròpia del 
temps de la postguerra fou el cultiu de patates tardanes. Es dei d’aquesta part 
del Montsec el patatar de Barcelona. Tot el transport relacionat amb aquestes 
activitats es canalitzava pel camí del Montsec o la pista que connectava Santa 
Maria de Meià i que es coneix com el camí de la Cabroa. 
 
Des del camí del Montsec surten molts camins i corriols. Uns són accessos als 
camps de conreu, altres són camins fets en el seu moment quan es buscava 
petroli en aquesta zona, i els corriols són caminets, alguns d’ells fets en el temps 
de la guerra civil, que, amb poques marrades, s’enfilen cap a munt de la carena. 
 
Des de Vilanova de Meià surt una carretera que passa per Lluçars i Tòrrec 
abans d’acabar a la L-512/C-74. 
 
Un altre eix de comunicació important és la carretera LV-9131 que uneix 
Vilanova de Meià i Santa Maria de Meià. Des d’aquest municipi surt una pista 
prou ampla i ben traçada que porta a la carretera C-13 a l’alçada del pantà de 
Camarasa passant per Figuerola de Meià.  
 
En el Montsec de Meià es troben carrerades i cabaneres. Les carrerades són 
camins seguits de manera exclusiva pel bestiar transhumant en el seu 
desplaçament periòdic per tal d'aprofitar les pastures naturals. Les cabaneres 
són el mateix però força més amples. Es considera que una cabanera és  un camí 
ramader de més de 32 pams d'amplària. Les carrerades són locals mentre que 
les cabaneres travessen tot el país. El camp del Ferrer, abans esmentat, al peu 
del Cogulló és una cabanera. 
 
. 
 


