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hi ha una escola de primària —amb 
una quinzena d’alumnes— que dóna 
servei a tots els pobles de la Terreta 
pallaresa. Aulàs és un altre nucli que 
va quedar deshabitat als anys seixan-
ta i on avui hi viuen fins a una cin-
quantena de neorurals. Els seus veïns 
admeten que s’ha arribat al límit.

A més dels neorurals, l’empen-
ta d’alguns autòctons ha donat un 

aire nou a altres pobles que també 
van caure en l’abandó. És el cas de 
Sapeira, un petit nucli situat sobre 
un rocam que va romandre buit 
durant trenta anys, però que ara fa 
goig gràcies a l’esforç de persones 
com en Josep Erta, apicultor amb un 
passat tofonaire. La seva història és 
apassionant, com la de la resta de 
testimonis que inclou la guia A peu 
per les serres prepirinenques de Tremp, 
de Jordi Tutusaus, a punt de ser 
publicada per Arola Editors. 

El geògraf Alexis Sancho va dedi-
car la seva tesi doctoral a estudiar 
els canvis que ha viscut la Terreta 
en les darreres dècades. Ell descriu 
aquest territori com “el país de les 

A la Terreta, la densitat 
de població actual 
no arriba als dos 
habitants per km2

PALLARS DESCONEGUT  GENT

RUTA

Bells horitzons per sobre del Castellet

El poble enlairat de Sapeira és el nostre punt d’inici. A la part alta 
hi ha un mirador sobre la roca de Turmeda, on viuen voltors. Des del 
poble baixem a la pista que porta a Espluga de Serra i de seguida 

agafem a mà dreta el camí que puja a la collada de Castellet, senya-
litzat amb marques grogues. La pujada és dreta, però aviat albirem 
rere nostre la grandiositat de la serra de Sant Gervàs. Arribem a la 

carena, amb la Terreta a una banda i les serres de Gurp i Santa 
Engràcia a l’altra. Carenegem primer per camí i després per pista 

fins a la collada de Castellet, on comença el descens.
La baixada, amb fort pendent, es fa per un terreny de còdols. A la 
dreta queden uns conglomerats imponents i vermellosos, els del 

serrat del Mall i les roques del Castellet. Sobre nostre, hi planegen 
els voltors. Al cap d’una estona retrobem la pista a Espluga de Serra. 
Aquí podem retornar a Sapeira per la pista o allargar la ruta passant 

pels pobles del Castellet i Aulàs, i una altra de les joies de la 
Terreta: la roureda d’Aulàs. 
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