Municipis

Pujalt
El nucli més important del municipi és Pujalt, que, com el seu nom indica, està situat en un dels
punts més alts de la contrada, una població antigament envoltada de muralles de les quals
encara es conserva algun tros, i que s'estén graonada pel vessant oest de la muntanya, a peu
del que fou el seu castell. Els carrers estrets i costeruts, amb algun pas cobert i portal, donen a la
vila un regust d'antigor, amb la noblesa que ofereix l'acurat procés de restauració de les
façanes de les cases.
Però el municipi de Pujalt és també el conjunt de petits nuclis que s'escampen pel seu terme,
nuclis ben conservats, amb els carrers empedrats i edificis aixecats amb molta cura, que
mantenen el difícil equilibri amb la història, l'entorn i la modernitat. Les antigues cases pairals
s'han adaptat a les noves necessitats i al confort contemporani, però mantenint criteris de
respecte paisatgístic. Sembla que tot estigui al seu lloc. A Pujalt és difícil trobar una peça que
no encaixi, és difícil trobar aquella teulada que malmet la tipologia dels petits poblets o aquella
casa que pel seu mal estat de conservació deteriori el tarannà constructiu general.
I Pujalt també és sinònim de patrimoni, d'un patrimoni ric i variat que abasta diversos períodes
artístics, amb alguna peça singular i única que a les guies com aquesta s'han de destacar amb
majúscules. Pujalt és un poble preparat per rebre un visitant familiar a la recerca de
tranquil?litat i descans, que amb poques hores s'haurà adaptat el ritme bonancenc dels pobles
segarrencs, on podrà gaudir de la lectura en un racó protegit dels vents freds del nord, al costat
del pedrís on se situen els avis per prendre el sol, o gaudir del passeig i del paisatge al maig,
quan els camps de cereals esclaten amb el seu verd més esplendorós. El visitant trobarà
monuments excel?lentment conservats que li permetran endinsar-se a través del temps i de les
petjades que l'activitat humana ha deixat al llarg de la història, on trobarà des d'esglésies
romàniques fins a retaules barrocs, construccions gòtiques, testimonis de la nostra darrera
guerra civil o unes modernes instal?lacions per gaudir d'una jornada d'observació meteorològica
o astronòmica.
Pujalt és, com diu el seu eslògan de presentació, pedra i tradició, i no hi ha tradició sense un
capital humà que la sustenti i que la transmeti als més joves. Qui visiti Pujalt en ocasió de la Fira
de la Transhumància viurà plenament aquesta paraula, recuperarà la tradició d'aquells antics
mercats, sentirà la tradició en directe, amb la presència dels antics oficis dels pastors i dels
artesans que omplien amb els seus treballs quotidians la vida dels nostres pobles i ciutats fins fa
relativament pocs anys; sentirà a la pròpia pell com tradició no vol dir viure de records i del
passat, sinó sentir-se orgullós de les antigues formes de vida, de les nobles tècniques de treball
dels nostres avantpassats, per projectar-se com a comunitat vers el futur.
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