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V 
euràs que ara, en entrar, 
fa molta olor de vinagre.” 
L’Elisabeth gira la clau 
i, efectivament, només 
obrir la porta en percebo 

una intensa aroma. “Ens ve un client 
al·lèrgic als productes químics. Jo sem-
pre netejo amb sabons ecològics, però 
el client no pot suportar ni això. Es 
portarà els llençols, perquè per nor-
mativa estem obligats a portar-los a la 
bugaderia, on els tracten amb lleixiu.” 
Em diu l’Elisabeth Naud que a vega-
des, a les Torres de Selma, també hi 
han vingut persones sensibles a l’elec-
tricitat que els han fet desconnectar 
el Wi-Fi o el microones i s’han portat 
bombetes especials. “No és la majoria 
—aclareix en Joan Franch—, però aquí 
es troben a gust perquè casa nostra 
és com una illa, procurem que no hi 
hagi contaminació de cap tipus.” 

El mas és autosuficient: aigua de 
pou, electricitat feta amb energia 
solar, telèfon via satèl·lit, depuració 
amb fossa sèptica... Residus, els 
mínims. I química, ni pensar-hi. És la 
filosofia de la casa. “Sóc tècnic en agro-
biologia i m’he especialitzat en la bio-
dinàmica. És una agricultura ecològi-
ca holística que té en compte des dels 
microorganismes més petits fins al 
moviment dels planetes. Segueixo els 
ritmes de la lluna i em faig els adobs. 
La vinya i els cirerers els vam plantar 
a les acaballes dels anys noranta. I ja 
pots veure quin aspecte tenen, estan 
sans i productius”. Quan visito la 
Masia les Torres de Selma, a l’Alt Camp, 
la família està enfeinada amb l’última 
reforma: el seu propi celler. Aquesta 
tardor ja han començat a explicar als 
visitants com fan el vi, gustós i lligat 
profundament a la terra.  

Hi ha gent poc amant d’aquells invents 
que, en teoria, fan guanyar temps  
i faciliten l’existència: les sopes 
instantànies, els envasos individuals,  
els mobles fabricats en sèrie… Algunes 
d’aquestes persones ens parlen en aquest 
article de com, en els seus allotjaments 
rurals, mimen l’entorn i en tenen cura  
tal com ho havien fet els nostres 
avantpassats. I llavors el món es torna 
agraït, saludable, autèntic i saborós.

Text Griselda Guiteras

El ritme el 
marca la terra
HI HA CASES AMB MENTALITAT  
ECOLÒGICA ON EL RESPECTE PER  
L’ENTORN ÉS EL PROTAGONISTA

TURISME RURAL  sostenibilitat

A Cal Rei, a Lles 
de Cerdanya, el 100% 

de l’energia 
que consumeixen 

és neta
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En Maurici Boldú també està molt 
atent al tempo de la natura. Viu el pas 
del temps a través dels seus arbres, 
una roureda de vint-i-cinc hectàrees a 
Llagunes, sota el port del Cantó, al 
Pallars Sobirà. “Cada any netejo algu-
na zona, però mai hi entra maquinà-
ria pesada. Refaig cabanes i marges de 
pedra, arreglo fonts, marco itineraris. 
Fa més d’una dècada que segueixo un 
pla de gestió forestal sostenible”, diu 
el Maurici. Parlem asseguts davant 
l’entrada principal de la borda El 
Vilar: “Per reconstruir la casa hem 
utilitzat els materials d’aquí, argiles 
vermelles que no es troben en gaires 
més llocs de la comarca. Totes les 
pedres que veus han passat per les 
meves mans. La borda estava molt 

ensorrada i el bosc arribava fins a l’en-
trada”. El Vilar es va convertir en el 
projecte de vida d’en Maurici i la seva 
dona, la Manela. Una finca on viure i 
treballar, on complementar l’explota-
ció del bosc amb el turisme. “Vam 
arribar al Pallars a la primeria dels 
anys vuitanta, érem pioners —explica 
en Maurici—. Llavors ens deien els hip-
pies. Només volíem viure de la munta-
nya i provar de cultivar com abans, fer 
horta ecològica. Després ens van dir 
neorurals. Però a mi m’agrada dir que 
som recuperadors d’espais abandonats.” 

el distintiu ambiental
A en Josep Maria i la Cecília el turis-
me rural també els ha servit per poder 
mantenir el patrimoni familiar. Ells 
són la catorzena generació de Cal 
Carulla, un antic casalot de l’Astor, a 
l’alta Anoia. “Fem agricultura de secà, 
que no rendeix gaire, i quan la majo-
ria van posar granges nosaltres vam 
optar per l’agroturisme —explica el 
Josep Maria—. Hem arreglat una colla 

“Ens diuen ‘neorurals’, 
però jo dic que som 
‘recuperadors d’espais 
aabandonats’”

TURISME RURAL  sostenibilitat

les toRRes De selMa 

Pedres úniques i autèntiques
Selma era un petit poble situat en terra de pas, a l’Alt Camp. dues 

torres robustes el protegien dels possibles passavolants poc amistosos. 
Segons l’Arxiu d’Aragó, el 1247 ja existien aquestes talaies. Amb  

el temps es van unir amb parets i teulades. I a sobre de la roca viva va 
néixer un mas d’un preciós color rosat, típic de la zona. El casal va anar 
creixent segons les necessitats de la finca. A una torre, s’hi va fer un 
colomar i un cub per aixafar el raïm. L’altra es va convertir en graner  
i a la base s’hi va construir el forn de pa. durant anys va ser pròsper, 
fins que en el segle xx la vida a pagès va caure en desgràcia i, com 
molts d’altres, va quedar abandonat. Quan el van comprar la família 
Franch era una ruïna. Però l’Elisabeth reconeix patir un mal que ella 
anomena pedritis: veu una sola pedra i ja sap on col·locar-la. Amb 

paciència han anat reconstruint aquest casalot, que traspua autenticitat 
i història per totes les seves gruixudes parets. Hi trobareu bigues 

pintades, mobles reciclats, terres de fang, decoració amb colors suaus  
i terrassetes amb vista sobre el bosc i les vinyes. Que sapigueu que  

hi organitzen cursos d’agricultura ecològica i biodinàmica. 

 les torres de selma.  El Pla de Manlleu (Aiguamúrcia) |  977 26 06 47 / 645 
81 82 96 / 685 49 60 36 |  www.lestorresdeselma.com |  Habitació doble amb 

esmorzar: 68€; sopar: 18€; casa sencera el cap de setmana: a partir de 450€ |  Menú 
fix per a tothom amb productes d’hort ecològic, ous, mel i vi de la finca |  |  
 A la biblioteca, s’ha de sol·licitar |  Atenció als cotxes baixos: s’arriba a la casa 
per una pista forestal de quatre quilòmetres que a vegades queda deteriorada.

el VilaR 

Turisme de salut  
i amistat

La cuina de la borda El Vilar sempre fa 
aroma de temporada, segons sigui 

època de pomes, gerds, peres, saüc, 
bolets, móres, prunes... La Manela en fa 
conserves, almívars i melmelades. de 
l’hort, en treuen cistells plens d’horta-
lisses i verdures ecològiques, i al jardí 
sempre hi ha plantes medicinals que 
tan van bé per fer tisanes relaxants 
com per curar un mal de panxa. Si 

només podem triar una especialitat, 
ens quedem amb el pollastre de corral 
amb pinyons i prunes silvestres. diuen 
al Vilar que fan turisme d’amistat i salut 
—hi ha un espai preparat per fer ioga i 
relaxament—, que els agrada que els 
clients marxin com a amics i si pot ser 
millor del que han vingut. L’entorn, el 

tracte i l’alimentació són els tres pilars 
d’aquesta filosofia. Aquesta és una 
borda de mitja muntanya, on antiga-

ment les famílies del poble guardaven 
el bestiar, el farratge o la llenya. Les 
parets són gruixudes i les bigues, de 
fusta massissa. Fan la casa robusta i 

acollidora al mateix temps. A les 
habitacions un fullet explica les 

excursions que es poden fer dins de la 
finca. Són diversos camins que de 

seguida s’enfilen dins del bosc. Molts 
enllacen amb recorreguts marcats dins 

del Parc Natural de l’Alt Pirineu.  

el Vilar.  Ctra. N-260, km 268. Llagunes 
(Soriguera) |  973 08 50 25 |  elvilar.com 

 dormir i esmorzar: 35€ per persona; mitja 
pensió: 45€ (menors de 12 anys: 35€); els 

preus són sense IVA i poden variar en funció 
dels dies d’estada i de les habitacions que 

s’ocupin |  Més de la meitat dels productes que 
serveixen són de la finca, de l’hort, el galliner, 
els fruiters o el bosc; els embotits, la carn i els 

formatges són de productors del Pallars. 
Pertanyen a l’Associació Slow Food del Pirineu

 |  |  A fora de la casa tenen un espai 
habilitat per a les mascotes |  |  |  orientada 

de cara a sud, té sol tot el dia.

ALT CAMP

Aiguamúrcia

PALLARS 
SOBIRÀ

Soriguera

TRobAREU MéS FoTogRAFIES dE  
CAdA UNA dE LES CASES AL wEb: 

www.DescobRiR.cat
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ESCAPAdES AL MoNTSENY  teRRa

cal caRUlla 

Flors fresques  
i ous de corral 

L’alta Anoia és una terra costosa de 
treballar. Hi passes l’arada i de seguida 
aixeques rocs. Almenys és una pedra 

bona per construir, dura i fàcil de 
col·locar. L’Astor és un d’aquests petits 
pobles de pedra antiga, enxubat dins 

d’una antiga muralla i un fossat de 
defensa. Moltes cases han crescut per 
sobre els carrers, que han quedat mig 

coberts per arcades, porxos i embigats. 
Cal Carulla és un casal que ocupa 

diversos carrerons. Les corts de porcs, 
el corral de les ovelles, el trull, els 
graners, l’estable del ruc, l’antic 

colomar i la casa del pastor feia temps 
que no s’utilitzaven. Fins que es van 

convertir en casetes turístiques, en sis 
cases de poble independents de 

diferents capacitats. de les golfes i de 
l’habitació dels mals endreços, en van 
anar sortint els objectes més diversos 
que la Cecília, amb paciència i ganes, 

va anar netejant i restaurant. A la 
Cecília li encanta que les cases facin 

olor de flors fresques o que els clients 
es trobin, de tant en tant, ous acabats 

de recollir del corral. I, si la feina al 
camp ho permet, el josep Maria 

s’emporta els hostes a fer un volt amb 
tractor, a buscar bolets o a trepitjar 

neu. Ara estan il·lusionats amb l’última 
reforma: han convertit un antic 

magatzem en una piscina interior, amb 
bombolletes, llums i música. La tradició 
no està renyida amb els petits plaers. 

cal carulla.  L’Astor (Pujalt) |  93 869 90 05
616 23 12 74 |  www.calcarulla.com |  Cap de 
setmana en una casa per a 4: 300€ (inclou llenya, 

carbó i una hora de piscina climatitzada) 
 Al jardí hi ha molts jocs per als nens i la 

grangeta també està pensada per a ells; tenen 
servei de cangur |  S’ha de consultar |  |  

 és una finca dins d’un poble i els espais 
comuns, com ara els menjadors grans, la sala, 

la piscina o l’aparcament, estan separats de les 
casetes per un carrer. 

d’espais que queien i hem reviscolat 
mobles que teníem abandonats”. 

Els Carulla obren portes l’any 2000. 
Coincideixen llavors amb una iniciati-
va de la Generalitat per potenciar la 
gestió sostenible dels allotjaments 
turístics, el certificat de qualitat ambi-
ental. S’atorga a la casa que utilitza 
energies renovables i sistemes d’estalvi 
d’aigua i energia, té cura dels residus, 
consumeix productes locals i ecològics 
i està integrada en l’entorn. “Vam ser 
els primers de Catalunya a tenir el dis-
tintiu. Havíem acabat de fer les cases i 
complíem gairebé tots els requisits. 
N’hi havia de molt lògics, com els aïlla-
ments. Aquí si no ho tens tot ben aïllat 
gastes una fortuna en calefacció!”

Visito Cal Carulla un dia de tem-
pesta. El vent fa girar amb ganes els 
aerogeneradors escampats per tot el 
terme de Pujalt, on pertany l’Astor. 
“No fan soroll, no molesten... però a 
nosaltres ens han trencat el paisatge”, 
es lamenta en Josep Maria. Els molins 
de vent són molt útils, però posats en 
un paisatge rural de pobles de pesse-
bre és cert que desentonen. 

Al Mas Llagostera, a la Bisbal del 
Penedès, les energies renovables fan 

funcionar aquesta finca vinícola. “La 
casa no estava connectada a la xarxa 
elèctrica. No ens van convèncer les 
solucions que ens proposava la com-
panyia i vam decidir provar les pla-
ques solars per tenir llum i aigua 
calenta.” La calefacció funciona amb 
biomassa. La finca produeix prou 

combustible: llenya del bosc, pinyola-
da de les olives i el sarment de podar 
els ceps. Però les calderes no solen 
estar preparades per cremar materials 
tan irregulars. “El meu pare va trigar 
dos mesos a trobar-hi el truc, ha tin-
gut molta paciència. Té molt mèrit 
treballar amb energies renovables, 
perquè és bonic i eficaç, però n’has 
d’estar sempre molt pendent”. I tant 
és produir net com estalviar energia. 
Així que al Mas Llagostera els electro-
domèstics i les bombetes són de baix 
consum, hi ha sensors d’encesa i apa-
gada dels llum i s’informa els clients 

de quins són els moments òptims per 
utilitzar l’aigua calenta, ja sigui per a 
la dutxa o el rentaplats. 

En aquesta finca del Baix Penedès 
l’aigua la treuen d’un pou i mai no en 
sobra. A la Cerdanya, en canvi, em 
trobo una situació diferent. Els habi-
tants de Lles no la paguen perquè, 
gràcies als rierols de muntanya, en 
tenen força. “Però tampoc no la mal-
gastem”, diu en Lluís Sellés, de Cal Rei. 
Per això a les habitacions de la casa hi 
ha uns cartells que demanen als hos-
tes ser racionals amb l’ús de les aixetes 
i els llums: “Sempre he pensat que és 
tan important l’estalvi energètic com 
l’eficiència de les coses.” 

energia neta
Quan van decidir reformar el mas 
van aprofitar els recursos naturals 
que tenien a mà, com el sol o la fusta. 
Claraboies en alguns sostres, plaques 
solars per escalfar aigua, terra radi-
ant en certs espais o un immens 
finestral a la sala d’estar, tan gran 
com la llar de foc. A la pissarra del 
menjador de Cal Rei llegeixo el sugge-
ridor menú del vespre: sopa de pasta 
amb cigrons, ossos d’esquena amb 

“Tenir energies 
renovables és bonic 
i eficaç, però n’has 
d’estar molt pendent”

ANOIA

Pujalt

La Ceci López i el
Quim Valls van 
restaurar Mas cal 
sastre amb les seves 
pròpies mans, tot 
utilitzant materials 
ecològics i autòctons 
de les Guilleries.

TURISME RURAL  sostenibilitat
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TURISME RURAL  sostenibilitat

Mas llaGosteRa 

Treballar i tastar  
la terra

Al Mas Llagostera, no hi vivia ningú des de 
la guerra civil. Només es feia servir per 

guardar les eines de la finca o per 
passar-hi algunes nits els dies forts de la 

verema. Quan van decidir restaurar la casa, 
la família Solé - bundó no s’esperaven que 

seria una feina de bojos. Perquè cada 
vegada que obrien una habitació saltava la 

sorpresa: arcs amagats, parets de tàpia 
antiquíssimes... A la part baixa de la casa, hi 
han trobat diverses sitges per guardar gra i 
cubs on s’aixafava el raïm o s’emmagatze-
mava l’oli. Els han protegit i il·luminat i és 
molt curiós passejar per sobre els forats 
d’entrada. Al menjador hi ha un prestatge 
per amagar les escopetes i tota la casa és 
plena de petites espitlleres que vigilen la 

finca i l’entrada principal… per si van 
maldades. benjamí Català, arquitecte 

expert en el món rural, ha assessorat en la 
rehabilitació de la casa. Poc s’ha tocat de 

l’estructura original del mas. S’hi han deixat 
a la vista la cuina antiga, alguns graners i 

una llar de foc que ocupa tota una estança, 
un anomenat foc de rotlle. La filosofia de la 

casa és que el client aprofiti l’estada per 
tastar la terra. Com? Fent una volta per la 

finca i participant, si n’és època, en la 
verema o en la recollida d’olives, visitant els 

cellers propers o embrutant-se les mans 
amb una gustosa calçotada que ells 

mateixos preparen amb calçots de la zona. 
Si us han fet treballar molt, podeu 

descansar i relaxar-vos a la banyera 
d’hidromassatge i la sauna. 

Mas llagostera.  Ctra. T-240, km 0,5. 
La bisbal del Penedès |  635 55 69 55 |  www.
masllagostera.com |  Casa completa (13 places) 

el cap de setmana en temporada alta: 36€ per 
persona i nit; llits supletoris: 15€ (la casa pot arribar 

a tenir 19 places) |  La casa està equipada amb 
cuina i no fan menús, però ofereixen servei d’esmorzar 
i servei d’àpats per fer calçotades, arrossos, fideuades, 
etc. |  Hi ha parc infantil, bressols i trones |  No es 

permet que entrin a la casa, tenen una caseta per 
a gossos |  |  |  Val la pena aprofitar el temps de 
feina al camp i demanar a la família de participar-hi.

BAIX
PENEDÈS

la Bisbal  
del Penedès
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trumfes i bolets, iogurt artesà 
amb pipes. “Fem un menú únic i tot-
hom seu a la mateixa taula. Potser a 
l’inici la gent es fa estranya. Però de 
seguida un demana la sal, l’altre el 
vi... i sovint el sopar desemboca en 
una conversa animada i amb molt 
caliu”, assegura el Lluís.

“Si vols estar sol aniràs a un hotel. 
Un mas és un lloc d’acollida, on es 
comparteixen vivències i trossets de 
vida”, coincideix el Quim Valls. “El 
concepte és que estàs a casa d’un amic. 
Els hostes seuen junts, posem el men-
jar en plates i cadascú se serveix el que 
vol”, afegeix la Ceci López al menjador 
de Cal Sastre, el punt neuràlgic 
d’aquest mas de les Guilleries. Quan 

els parlo del tema del reportatge diu 
en Quim: “Més que en l’ecologia, jo 
crec en les coses ben fetes, en el fet de 
seguir la lògica dels nostres avantpas-
sats. A les masies sempre s’ha aprofitat 
l’aigua de les teulades per regar, s’ha 
fet servir la llenya per escalfar i els 
residus han anat a parar al femer”. 

A l’hora de rehabilitar el casal ho 
van tenir clar: “El que volíem per a la 
casa havia de ser autèntic i bo, i, per 
tant, també era car. I com que no ens 
ho podíem permetre, vam decidir fer-
ho nosaltres mateixos”. En Quim es 
va convertir en paleta, picapedrer, 
forjador, fuster i lampista gràcies a la 
seva curiositat infinita. “Aquí no hi ha 
entrat cap arquitecte ni cap grua, 
hem fet servir els mètodes construc-
tius d’abans i els materials autòctons 
—explica en Quim—. Sempre diem 
que nosaltres hem tornat la dignitat 
a la casa i que la casa ens ha donat 
dignitat a nosaltres.”  

Griselda Guiteras. Periodista. Ha fet 
diversos programes per a TV3 dedicats 
al territori.

“Més que en 
l’ecologia, jo crec en 
seguir la lògica dels 
nostres avantpassats”

>>>

TURISME RURAL  sostenibilitat

cal Rei 

L’art de la reconversió i l’aprofitament
Si s’arriba a Cal Rei de dia, l’hoste queda bocabadat, corprès, només 

travessar la porta principal de la casa. La cara nord del Cadí,  
amb aquelles espectaculars parets de pedra vertical, és allà al davant. 

Unes gandules de jardí conviden a passar-se les hores mirant el 
paisatge, mentre els nens es distreuen als gronxadors. Fins que en 

Lluís i la Piluca avisen per sopar. Volen transmetre autenticitat, explicar 
com s’ha viscut i es viu en un poble petit del Pirineu. Ho fan a la cuina: 

cremes fines de verdures, melmelades de fruites del jardí i guisats  
de la terra, saborosos i reconfortants. I ho han fet també amb la 

transformació dels vells pallers i corrals en casa de turisme rural.  
Un exemple: els pilons que sostenen l’eixida, on fa uns anys es guar-

dava la maquinària agrícola, són de totxo. Hi ha qui diu que desentonen. 
Però en Lluís no els folra de pedra, diu que no vol que Cal Rei sembli  

un xalet. El banc del jardí és l’escó que tenien a la cuina, la barana  
de les habitacions està feta amb les menjadores de les vaques i l’antiga 

pastera és ara una tauleta al costat de la llar de foc. 

cal Rei.  Cadí, 4. Lles de Cerdanya |  973 51 52 13 / 659 06 39 15 |  www.calrei.
cat |  Habitació doble amb dutxa: 75€; habitació doble amb hidromassatge: 100€; 

esmorzar: 8€; sopar: 16€ (fins als 6 anys, 50% de descompte en els àpats;  
de 7 a 10 anys, 25% de descompte) |  Cuina tradicional amb productes de l’hort i de la 
zona; l’esmorzar és un bufet amb melmelades i formatges artesans |  |  gronxadors  
i caseta infantil; cal portar-se els comunicadors perquè el menjador i les sales són en  

un edifici annex |  S’ha de consultar |  Al poble |  |  Molt tranquil·la i ben orientada  
a sud, amb sol durant tot el dia; totes les habitacions donen a l’eixida, a l’exterior. 

Mas cal sastRe

Unes mans d’or
Cal Sastre va ser un mas autosufi-

cient pròsper, una granja de vaques, 
un restaurant... fins que va quedar 

abandonat, saquejat, cremat. Va tenir 
la gran sort, però, que el Quim i la 
Ceci van fer-se’l seu. En tots els 
sentits. Se l’estimen amb bogeria 

perquè cada pedra, cada moble, cada 
objecte de la casa, ha passat per les 

seves mans. La defineixen com a 
austera i autèntica. Sense ostenta-

cions, còmoda, però plena de detalls 
fets expressament. Hi trobareu molta 

fusta, tota del país: castanyer, pi, 
cedre. Tallada amb la lluna que toca, 
naturalment. També detalls de forja  

i pedres polides. Miralls, finestres, llits, 
dossers, cadires, taules, piques, 

baranes, prestatges, llums, forrellats, 
llars de foc... En fi, pregunteu què no 

han fet ells: acabareu abans. En Quim 
té el taller de fusteria i la fornal a la 

mateixa finca. I com que es reconeix 
un romàntic, també hi ha instal·lat la 

serradora de carro més vella del 
poble, que havia quedat en desús.  

A més de fer i moblar totes les 
habitacions, també ha construït una 

cabana de troncs molt bufona, per als 
qui no els ve de gust fer sobretaules 

comunitàries —és per a dues 
persones i està equipada amb cuina. 

Mas cal sastre.  Sant Hilari Sacalm 
 972 87 22 41 / 655 90 71 72 

 www.mascalsastre.com |  dormir  
i esmorzar per persona: 50€ (1 nit) o 45€  

(a partir de 2 nits); sopar: 18€; la cabana val 
50€ per persona i dia |  La cuina de la Ceci 
es basa en receptes tradicionals elaborades 

amb productes de proximitat i qualitat; alguns 
plats els couen al forn de llenya |   

 No estan permesos dins de la casa |  | 
 El jardí és molt gran i està tancat, però  

la piscina no; els senyals per arribar a la casa 
són confusos, cal seguir les indicacions del 
web i no tindreu pèrdua; no hi ha televisió  
ni servei d’habitacions, però per a estades 
llargues es canvien les tovalloles cada dos 

dies i els llençols, setmanalment.

SELVA

Sant Hilari 
Sacalm

CERDANYA

Lles de 
Cerdanya
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