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Història,
curiositats,
personatges
de Sort i la
seva història

Un passeig de descoberta
Quina història amaga la capital
d’aquesta comarca d’alta muntanya?
Camina pel poble i descobreix-ne els
seus secrets darrera les fotos!

www.sort.cat/gimcanadesort
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Ja pots gaudir d’un passeig
de descoberta!
Tens a les mans 16 fitxes que, darrere una foto, t’explicaran
16 històries de Sort.
Detalls que testimoniegen com era l’antiga vida rural de
gran part del segle XX. Cases de curiosos personatges, rius
que es transformen en passejos i en resum, 16
particularitats del poble que esperem t’enduguis de record
cap a casa.
Agafa el mapa i segueix l’itinerari per descobrir en cada
parada aquests testimonis que perduren en el temps.
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L’església de St Feliu
de Sort
Sota aquesta aparença antiga, l’Església
amaga una curiosa història. Si bé fou
construïda fora muralles del poble al
S.XVII, resulta que l’any 1936, durant la
Guerra Civil, fou cremada pel Comitè
Revolucionari, i poc després
enderrocada.
Així que l’edifici que veiem ara, fou
totalment reconstruït en època
Franquista a partir de 1939 mantenint
pràcticament la forma i dimensions
originals.
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L’arribada dels vehicles
als carrers estrets
Els antics carrers estrets del Raval no eren
prou amples pel pas dels vehicles. Així
que a mida que els vehicles s’anaven
construint més grans, al no haver-hi una
altra via de pas possible, algunes cases
van haver-se de “picar” per enxamplar la
part baixa de la paret i permetre així, el
pas dels vehicles en qüestió.
T’hi havies fixat?
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Capella de Sant Sebastià
Antigament hi havia moltes capelles i
sants espargits per trossos, prats, i també
dins dels pobles. Aquí al barri del Raval
se’n conserva una, la de Sant Sebastià,
probablement del S.XVII.
Diuen que St Sebastià protegia de les
“pestes”, i tant és així que, l’any de la grip
(1916), en aquest carrer del Raval no va
morir-hi ningú, mentre que a la resta del
poble de Sort moriren unes 70 persones.
Un altre comentari de la gent gran és que
al Raval, tothom prenia caldo de serp per
les pestes, i que fou aquesta medicina
natural la que els protegí.
Cadascú és lliure d’escollir la seva
creença…
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Lo pilar romànic
La meitat inferior d’aquest pilar és encara
l’original de l’època romànica. Era un dels
pilars que suportava l’antic pont romànic
de Sort. Un pont que fou destruït l’any
1842 per una riuada.
A partir de 1842, el pont de pedra no es
va recuperar, i fou substituït, un cop i un
altre per diversos muntatges de fusta.
Aquest indret té un interès trascendent
per l’origen preromà del poble, SORT, que
els lingüiestes atribueixen a l’evolució
d’un mot “bascoide” que significaria
“pont”. Així, el “poble de Sort” en aquell
moment significaria el “poble del pont”.
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Lo riuet, el curs del riu
desviat
El riu Noguera Pallaresa antigament
baixava arrany de la línia de cases que
ens queda a la nostra esquerra. Va ser el
1910 quan, per evitar l’estretor del carrer
Major (antic camí ral), el riu es va desviar
cap al curs actual. L’obra durà fins el 1926
i pràcticament es va fer tota a pic i pala.
Això va permetre ubicar, sobre l’antiga
llera del riu, l’actual carrer Comptes de
Pallars i el parc on ens trobem en aquest
moment.
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Camp de Regates
l’Aigüerola
Sort té la fortuna d’estar situat en un punt
del Noguera Pallaresa en què el cabal
d’aigua permet l’existència del camp de
piragüisme que tenim al costat. Aquest
estadi dins del poble és un dels símbols
de la comarca en els esports d’aventura.
Uns esports d’aventura que especialment
a partir dels anys 80 del segle passat han
impulsat el turisme fins a esdevenir el
principal sector econòmic de la comarca.
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Casa Emiliana
Entre 1910 i 1923, s’inicia una nova etapa
urbanística a Sort. La que gira entorn la
nova carretera de Lleida a La Vall d’Aran.
Aquesta nova artèria, l’avinguda Comtes
de Pallars, ofereix amplis espais per a
construir nous edificis. Alguns d’ells,
guarden l’emprenta de la fi de l’època
modernista, com aquest Xalet Emiliana
de l’any 1920.
El mestre d’obra fou Jacint Gómez Portella. Fill del general Carlí Miguel Gómez
Damas.
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L’antiga presó de Sort
Tot i ser un poble
ben petit, Sort havia
tingut la seva pròpia
presó; la de l’antic
Partit Judicial de
Sort. Una presó que
ha estat testimoni d’importants moments de
la història de Catalunya, Espanya i Europa.
Durant la guerra civil espanyola, s’utilitzà per
tancar soldats del bàndol enemic.
Durant la segona guerra mundial, va servir
per tancar refugiats que escapaven del
nazisme creuant els Pirineus de França cap a
Espanya.
I durant el 1944, s’hi van tancar maquis.
El 1968, al desaparèixer el Partit Judicial de
Sort, la presó deixa d’existir.
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Cantonada
enxamfranada
En l’antiga vila de Sort de carrers estrets,
els matxos, rucs, mules i animals de
carrega necessitaven espai per girar d’un
carrera a l’altre.
Això requeria construir la part baixa de
les cantonades en xamfrà. La part alta, on
l’animal ja no tocava, la cantonada podia
ser d’angle recte, més fàcil de construir.
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Carrers antics estrets
La major part de carrers estrets originaris
de l’època medieval han estat modificats
en diferents obres de modernització del
poble. No obstant això, entre el carrer
major i el castell, encara trobem alguns
trams de carrers entrecreuats d’una
amplada i orientació igual o similar a
l’original. Alguns dels seus noms (carrer
del mig, carrer de la muralla) ens
recorden el seu passat medieval.
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Castell
El Castell dels antics Comtes del Pallars
està situat al punt més alt de Sort.
Antigament, Sort era una vila closa
situada entre el Castell on estem,
l’Església, el riu i la plaça St Eloi. Amb el
carrer major com a eix principal. El castell
no es troba documentat fins el S.XIII, però
probablement fou construït
anteriorment.
Entre els segles XV i XVI passà a ser palau.
Més endavant passà a ser presó i al S.XVII
fou abandonat. Al S.XVIII es convertí en el
cementiri municipal per alguns anys. Des
de 1992 s’hi han realitzat diverses
intervencions arqueològiques i de
restauració. Actualment algun espai
serveix com a sala d’actes i activitats
similars.
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Lo carrer Maió
El carrer major era un tram més de la
carretera de Balaguer a França. L’eix
principal de l’antiga vila closa de Sort.
Travessava el poble pel mig, entre la
porta de migdia (que ara dóna a la plaça
major) i aproximadament l’actual plaça
Sant Eloi.
Al seu voltant, s’hi articulava la
quadrícula de carrers secundaris que
constituien el poble medieval, tancat
entre el riu i les muralles. Amb el castell a
dalt de tot.
Entre 1910 i 1926 deixà de ser el carrer de
pas principal per convertir-se més
endavant en un carrer peatonal i de
comerços.
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Casa del General
Moragues
Josep Moragues
fou un general
que lluità amb
les tropes
Carlistes durant
la Guerra de
Successió.
La seva segona
muller, Magdalena Giralt, era d’aquesta
casa noble de Sort, on el general hi
visqué durant uns anys.
El 1715, després de perdre la Guerra de
Successió, fou esquarterat i el seu cap va
estar 12 anys exposat a la plaça de Palau
de Barcelona, com a mostra de què li
passava a tot aquell qui es resistia a la
monarquia de Felip V.
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L’antiga porta d’entrada
a la Vila medieval de
Sort
Aquí tenim l’antic portal del migdia de la
vila closa de Sort. L’entrada a l’antic poble
cap al carrer major, l’antic camí ral que
comunicava les terres de Lleida amb
França.
Dins, hi havia una dotzena de carrers
estrets en forma de quadrícula.
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El bressol de Fassman
Josep Mir i Rocafort, conegut com
Fassman, un gran hipnotitzador i
mentalista català va néixer el 1909 a
la casa que teniu davant: casa Mariot.
Quan era un nadó, el van separar de
la seva mare i el van dur amb una
dida a l’antic molí de Soriguera, molt aïllat de la
societat, on visqué els seus primers 5 anys de vida. Als
9 anys va començar a llegir sobre magnetisme,
disciplina que el feu famós. Als anys 40, recorria mig
món fent espectacles, especialment a sudamèrica.
El 1962 va decidir abandonar els escenaris per
dedicar-se en exclusiva a la parapsicologia, amb
l’obertura a Barcelona de l’Institut de Parapsicologia
Fassman.
A la comarca són moltes les persones que encara
recorden els seus espectacles que oferí a diversos
locals de Sort. Va morir l’any 1991. A la façana podeu
LA
veure plaques que el recorden.
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L’ hospital del passat
recent
Durant gran part del S.XX, a Sort no hi havia
un hospital com els coneixem avui en dia. Hi
havia la “casa del metge”, que tenim just
davant.
Les malalties poc greus es curaven a casa a
base de mètodes tradicionals com pegats,
aigües i banys de diferents herbes. Però les
greus, requerien venir a la “consulta”, o bé
que el metge anés a visitar el malalt a casa
seva. (Si el malalt no era de Sort poble, el
metge havia d’anar-hi a cavall).
El metge era una persona d’una certa
gerarquia, com els advocats, capellans o
mestres, i la gent els tenia molt respecte.
Al metge se li pagava amb espècies. Per
exemple sacs de blat, xoliços, formatges, etc.
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Informació autoria
Idea i concepció: Marc Cortina Grau
(BalmesBlancs)
Agraiments: Gràcies al Pepo Foz per
creure en el producte des del primer dia.
A l’Agustí López per compartir de forma
generosa el seu temps i coneixement. Al
Pedro, la Laia Batalla, Jaume Cortina,
Pilar Grau, per les idees i suport
entusiasta. I finalment a l’Ajuntament de
Sort per implicar-se; i especialment el
Pere Bàscones per la seva aportació
altruista en el disseny i imatge.

