


TERRA ANTIGA
Aquesta és una mirada a un país petit, que fou habitat 
des d’antic i que ha viscut l’esdevenir de la història amb 
l’afany ferm d’existir, lluny d’aquell món on la vida és 
accelerada i canviant. 

Una terra de costers; feréstecs cingles i esquerps  
rocams. D’amagats fondals i barrancs frescals. De 
feixes planes com la mà, riuets netíssims i trossos 
assolellats i ben conreats. 

Un món de poblets que cap plaga, ni gelada; ni  
conquesta ni aiguat, n’han minvat la força. Des dels 
temps en què es visqué en coves, els que construïren 
marges i espones. Des dels dies en què desemboscaren 
serres i plantaren costers, els que bastiren ponts, 
ermites i castells. 

Conegueu doncs els homes i dones de la comarca del 
Priorat que han conreat l’amor a la terra i la vida al camp. 
I els nouvinguts que s’han vist per sempre més seduïts per 
la màgia d’un lloc on els àngels pugen escales i la sang 
té gust de vi.

“L’activitat excessiva, qualsevol que sigui, porta al sofriment de 
l’esperit, l’encongiment de la intel·ligència i la dispersió de la gràcia” 
St. Bernat
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PLAERS PETITS, 
GRANS SENSACIONS
Prop del cel, amb tot el món al vostre 
abast, miradors privilegiats us ensenyaran 
els colors de la comarca. Blaus d’olivera i 
horitzó. Vermells de roques roges, argiles 
humides i aurons tardorencs. Verds de 
pinedes, salses i àlbers. Grisos de parets 
de roca nua i tormos esculturals. Negres 
de llicorella i raïm. Grocs d’argelagues i 
ginesta... I blancs dolcíssims d’ametller 
fl orit.

Colors que en arribar la nit es tornaran 
mil espurnes en cels sembrats d’estrelles. 
Sense ciutats ni autopistes que embrutin de 
claredat la màgia de les nits. Sense fressa, 
sense pressa que destorbi una invitació 
constant a la contemplació. 

Atureu-vos cinc minuts a mirar el món a cada 
racó; a cada balcó que us ofereix el camí. I 
gaudiu de la immensitat; de la tranquil·litat 
d’un paisatge ben conservat. I tindreu mil 
oportunitats per perdre un moment. Perquè res 
és lluny i no cal córrer.

Estius vora el riu, amb les falcilles omplint 
els pobles de crits. Tardors de verema, llum 
daurada i capvespres de somni. Hiverns d’olives, 
recolliment i foc a terra. Primaveres esclatants 
de fugacitat i vertigen. I tot sota l’infl ux de la 
força tel·lúrica de la llicorella que transmet un 
estrany magnetisme i es projecta a l’infi nit.
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UN RASTRE 
DE LLEGENDES

Acosteu-vos a l’habitant més vell de la 
comarca del Priorat i pregunteu-li què 
ha vist. Vell i fort, des dels seus més de 
mil anys, el padrí dels teixos us contarà 
històries que li han arribat de cada racó 
d’aquesta terra.

De cérvols pintats en parets de cavernes 
per homes que tot just havien après a fer 
foc. Contes de quan els llops omplien 
les serres. 

Relats de fi lles de comtes perdudes 
anant a caçar; de bandolers persecutors 
de carlins; de balmes imaginàries plenes 
d’or i coves tan grans que hi cabien 
hospitals sencers. 

I us parlarà dels fets d’aquell guerriller 
insubornable que es refugiava a la serra de 
Llaberia. I les dites sobre frares ermitans 
que guarien miraculosament  tots  els  
mals.
       
I la vida d’artistes solitaris, en retir 
espiritual, tocats per la màgia d’aquesta 
terra singular.

L’arbre mil·lenari, al cor del Montsant, us 
dirà que de cada paratge, de cada roca, 
de cada branquilló, en veureu brollar un 
rastre petit de llegendes.

BALUARD INEXPUGNABLE
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Arribeu a Siurana i descobrireu un poblet de conte que porta a la pell 
el record d’assetjaments inacabables i conquestes impossibles.

Encinglada en un lloc inexpugnable sobre el riu, van caldre els 
cavallers de quatre comtes per sotmetre-la. El seu castell defensava 
una frontera infranquejable que s’estenia del coll de Balaguer a 
Tamarit de Gaià i la seva mesquita és la més antiga trobada fi ns 
ara a Catalunya.

I si guaiteu el precipici que l’envolta, endevinareu perquè no va ser 
conquerida durant tres segles i perquè el fi nal va ser tan tràgic.

Abdelazia, la reina mora, abans de veure’s sotmesa als cristians, va preferir 
estimbar-se d’un cingle amb el seu cavall. I l’animal aterrit en la seva 
inútil resistència, va deixar sobre la roca, marcada per sempre més, la 
petja de la seva ferradura. I amb ella desaparegué l’últim baluard sarraí 
de Catalunya.

Siurana té avui als seus peus un pantà d’aigües netes i tranquil·les. Envoltat 
de muntanyes i amb les millors condicions, ofereix la possibilitat de 
practicar tot tipus d’esports aquàtics amb la mirada als valents escaladors 
que han fet seves les roques que cap cavaller medieval va poder pujar.



Passegeu per Escaladei i coneixereu que de Provença vingueren 
al segle XII els monjos de l’Ordre de la Cartoixa a construir un 
monestir. I que escolliren un paratge singular, protegit per la Serra 
Major, on un pastor hi havia somiat àngels pujant al cel per una 
escala repenjada a la soca d’un pi.

Els cartoixans durant set segles feren poblar els camps, construir 
molins, difongueren el conreu de les vinyes i sotmeteren a vassallatge 
els pagesos. El prior donà nom al que avui es coneix com a comarca 
del Priorat. 

Fins que al 1835 fugiren tots sobtadament, privats per decret de les 
seves terres i abandonaren cel·les i claustres, l’església i l’hostatgeria. 
En només dos anys la majestuosa cartoixa restà convertida en un 
munt de ruïnes pel saqueig d’uns pagesos cansats de delmes i 
submissió. Així desapareixia la primera de les cartoixes construïdes 
a la península.

DELS ORÍGENS 
AL CEL

PARADÍS 
GEOLÒGIC
A Bellmunt la mina Eugènia us durà 
al cor de la terra i us explicarà com 
era el dur treball del miner i com es va 
formar una manera de ser i de viure 
pròpia d’un poble miner ben diferent 
a la que es duia a la resta de la co-
marca del Priorat.

SECRETS DE 
FALSET
Els carrers de Falset us parlaran del seu 
passat medieval, d’antigues muralles, 
calls i portals i us duran a admirar el sindicat 
que Martinell va deixar com a bonic llegat 
arquitectònic del modernisme rural. 

La plaça de la Quartera us convidarà 
a reposar sota els porxos amb vistes 
als palaus. I sentireu històries del 
castell que domina la ciutat, on fou 
nada Elionor d’Aragó, reina de Xipre i 
Jerusalem. 

UN MÓN 
INESGOTABLE 
DE TROBALLES
La comarca del Priorat no s’esgota en 
una visita. 

Passejant per Porrera veureu rellotges de 
sol a cada carrer. Al Masroig descobrireu 
les restes del poblat prehistòric del Puig 
Roig del Roget. A la Bisbal i a la Figuera 
coneixereu alguns dels escenaris claus 
de la batalla de l’Ebre (1938): la cova 
hospital de Santa Llúcia i l’observatori 
militar a Sant Pau.

Mil excursions, mil tresors, que us 
faran recuperar la història i la vida 
d’un lloc que encara guarda la màgia 
del que resta intacte, del que encara 
no ha estat espoliat.
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La comarca del Priorat té un gran patrimoni que 
les muntanyes han preservat. Pel sud, les serres 
de Llaberia i la Mola, Pradell i l’Argentera. A l’est, 
les muntanyes de Prades. I al cor, el Montsant. 

Llaberia és espai d’interès natural i paradís 
d’excursionistes. Des del barranc del Torto a la 
Fou. Les vistes són esplèndides als Montals i la 
Miranda, on s’amagava el llegendari guerriller 
Carrasclet, un refugi d’espècies protegides i vegetació 
mediterrània a cavall entre comarques.

El Montsant fou “muntanya de benedicció” per 
als àrabs i “santa” per als cristians. Un autèntic 
santuari; morada dels déus i reducte de la vida 
contemplativa; reialme del silenci, la solitud i 
l’austeritat. Un gran bastió de roca amb nou 
ermites, de la Foia a Sant Salvador, i de Sant 
Bartomeu a la Mare de Déu del Montsant. 
Serra de natura verge i protegida amb més de 
9000 hectàrees de parc natural. Mil paratges 
que impressionen i molt ben conservats: de les 
cadolles fondes al congost de Fraguerau, del 
toll de l’Ou al clot de Cirer, de la Cogulla al pi 
del Cugat.

NATURA 
ESCLATANT
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Vent i aigua han esculpit roques de formes 
capricioses, barrancs i cingles de vistes espectaculars. 
Els Pèlecs, la Falconera, les crestes de la Llena i 
la serra dels Solans. Cims de més de mil metres 
baixen fi ns a profunds fondals. 

Hi corren rius i barrancs que omplen tolls i 
cadolles on hi pesca el martinet i hi neda el 
barb. Boscos foscos d’alzines i frescos salzes als 
obacs. Boixos i freixes; coscolls on s’hi amaga 
la fagina. Xops on hi canta la merla i cels on hi 
regna l’àliga. 

Mil excursions que us portaran fi ns a l’últim 
racó de la serra. Un paradís ben lluny del soroll, 
dels cotxes i els maldecaps.  
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VI, EL SECRET 
MILLOR GUARDAT
Aquesta és una comarca per a ser sentida, en olors de 
boscatges, de camins i pau, i intuir el regust salabrós d’un 
mar que no és massa lluny mentre s’escolta el batec d’una 
terra bruna que respira suaument besada per hores i hores 
de sol. 

Una comarca per ser tastada en el fruit de vinyes centenàries,   
arrapades al coster, i que amb la paciència dels que cerquen 
apunts vius en la memòria, recullen la història del fons de 
la  terra i la tornen a fer sortir en cada gra de raïm que serà 
got, glop i tast.

I expliquen qui ens va dur aquest vi cartoixà d’origen sagrat. 
El mateix que conegué països llunyans i viatjà a ultramar; 
que    desfermà febres d’or i féu de cases palaus. I les tristors 
de les plagues que s’ho endugueren tot i van fer que la vida 
hagués de tornar a començar.
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UNA COMARCA DE VI 
AMB DOS CORS I 

UN SOL BATEC
Dos ànimes singulars estretament  lligades. 
Vins de la D.O. Montsant, de gran projecció i 
prestigi emergents. Vins de la D.O.Q Priorat, 
d’excel·lència i reconeixement mundials. 
S’abracen i es toquen, propers i diversos. 
Nascuts en la mateixa terra, originals en la 
seva diversitat, únics en la seva essència. 
Descobriu les dues rutes que us explicaran i us 
faran sentir dos móns en un mateix univers.

Entreu als cellers i passegeu pels 
conreus d’un paisatge únic, treballat a 
consciència malgrat les difi cultats del 
terreny. Intenteu trobar les diferències 
entre priorats i montsants. Decidiu-
vos per vins joves o vells, produïts a 
cotes baixes o conreats amb mula al 
coster. Vins d’autor o vins de poble, 
de cooperativa o celler. Centrats en la 
mineralitat del terrer o dedicats al gust 
de la fruita. Descobriu els rancis, els 
vinagres i les misteles.
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ARBRES SAGRATS, 
FRUIT DE DIVINITAT
Les oliveres us parlaran d’una altra comarca, feta de marges de pedra 
seca, aljubs, coves, bosquets entre conreus i el Montsant. Paisatge   
mediterrani ple d’arbres blaus, que feren ombra als déus, tot creixent 
lent i amb tenacitat. I si algun fred, pesta o incendi les mata, l’arbre per 
la soca sempre torna a brostar.
 
Les velles oliveres de fermes soques, troncs amples i revinclats són 
pentinades branca a branca cada tardor, cuidadosament, per no fer-los 
mal. I les olives de mil colors van caient: arbequines, fargues i rojals.             
I ben premsades esdevenen olis extra verge de la D.O.P. Siurana, dolcens 
i d’intens aroma fruitat.

Olis que amaniran els plats més típics: arengades amb fesols, sopes de 
brosses i de pa, patates de festa major, crestes i orelletes. I, sobretot, 
donarà el toc especial a la reina de les menges de la comarca del Priorat, la 
truita a la cassola d’espinacs amb suc, que és única però mai no és igual.

MENJAR I DORMIR PER FER MILLOR EL CAMÍ
Una visita sense presses requereix les parades necessàries per recuperar forces i gaudir dels plaers que la 
bona cuina i el bon repòs poden oferir. A la comarca del Priorat trobareu restaurants tradicionals amb el 
gust casolà de tota la vida i establiments més innovadors, sorgits de la nova cuina del vi. Les nits silencio-
ses garanteixen dormir sense neguit en cases antigues transformades en actuals allotjaments de turisme 
rural, petits hotels rurals, hostals, càmpings...

OFICINES DE TURISME I
PUNTS D’INFORMACIÓ 
OFICINA DE TURISME COMARCA DEL PRIORAT
C/ Sant Marcel, 2
Falset
Tel. 977 831 023
 www.turismepriorat.org

OFICINA DE TURISME DE CORNUDELLA 
DE MONTSANT 
C/ Comte de Rius, s/n
Cornudella de Montsant
Tel. 977 821 000
www.cornudella.altanet.org

OFICINA DE TURISME D’ULLDEMOLINS
Plaça de l’Església
Ulldemolins
Tel. 977 56 18 66
www.ulldemolins.oasi.org

OFICINA D’ INFORMACIÓ DEL PARC NATURAL DE 
LA SERRA DE MONTSANT
C/ Major, 4
La Morera de Montsant
Tel. 977 827 310
www.parcsdecatalunya.net

PUNT D’INFORMACIÓ DEL PARC NATURAL DE LA 
SERRA DE MONTSANT (temporal)
C/ Puntarré, s/n
Cabacés

PUNT D’INFORMACIÓ DEL PARC NATURAL DE LA 
SERRA DE MONTSANT (temporal)
Plaça Sant Miquel, s/n
Margalef de Montsant

PUNT D’INFORMACIÓ DEL PARC NATURAL DE LA 
SERRA DE MONTSANT (temporal)
C/ Catalunya, s/n
La Vilella Baixa
Tel. 659 750 671

PUNT D’INFORMACIÓ DEL CONSORCI DE LA 
SERRA  DE LLABERIA (temporal)
Edifi ci de l’Antic Sindicat
Països Catalans, 4
La Torre de Fontaubella
Tel. 659 209 541
www.serrallaberia.org

FESTES AL PRIORAT
L’ENCAMISADA. Cap de setmana més proper al 17 de gener, Sant Antoni. Falset
FESTA DE LA TRUITA AMB SUC. Segon diumenge de març. Ulldemolins
FIRA DEL VI. Cap de setmana més proper a l’1 de maig. Falset
FESTA DE LA VEREMA A L’ANTIGA. Tercer dissabte de setembre. Poboleda

LLEGAT ARTÍSTIC, 
PASSAT HISTÒRIC
CARTOIXA ESCALADEI
DELS ORÍGENS AL CEL

De l’1 d’octubre al 31 de maig:
De 10.00 a 13.30 h i de 15.00 a 17.00 h 
De l’1 de juny al 30 de setembre:
De 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 19.00 h
Tancat els dilluns no festius, 25 i 26 de 
desembre i 1 i 6 de gener.
Visites guiades: caps de setmana i festius 
a les 11.15, 12.15 i 16.00 h
Tel. 977 827 006

MUSEU DE LES MINES DE BELLMUNT 
DEL PRIORAT 
PARADÍS GEOLÒGIC

Del 16 de setembre al 30 de juny:
Entre setmana cal concertar la visita trucant al 
tel. 626 384 706.
Dissabtes: d’11 a 13 h i a les 16.30 h
Diumenges i festius: d’11.00 a 13.00 h
De l’1 de juliol al 15 de setembre:
De dimarts a dissabte: d’11.00 a 13.00 h i 
de 17.00 a 19.00 h
Diumenges i festius: d’ 11.00 a 13.30 h 
Dilluns no festius tancat (excepte agost)
Tel. 626 384 706 - 977 831 023
Tancat del 24 de desembre al 15 de gener.

MUSEU DE CABACÉS 
MIQUEL MONTAGUT
SOMNIS DEL GRECO

c. Major, 72 - Cabacés

Dissabtes i diumenges: de 12.00 a 14.00 h

Tel. 977 839 518 – 977 839 109

MUSEU LULA PÉREZ-
MARÇÀ GINÉ 
CREATIVITAT I REBEL·LIA EN SIMBIOSI TOTAL

c. De Dalt, 54 - Marçà 

Diumenges i festius de 12.00 a 13.30 h

Horari d’estiu: cada dia de 12.00 a 13.30 h 

(excepte dilluns)

Tel. 977 178 000

CELLER-MUSEU JOAN PÀMIES
VIATGE AL PASSAT

c. De la Balandra, s/n. - Torroja del Priorat

Cal concertar la visita per telèfon al 606 915 783.

A la comarca trobareu museus que guarden el llegat d’artistes que 
han creat amb la tranquil·litat i la pau d’esperit d’aquesta terra.
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