Romànic i Falles
La ruta que uneix els dos patrimonis de la Vall de Boí declarats per la UNESCO
La ruta que comença i acaba al poble de Durro, ens durà fins a l’ermita de Sant Quirc i al Faro de
Durro, un espai excepcional de gran bellesa natural i cultural en el que coincideixen els dos
principals elements identitaris de la Vall de Boí: el romànic i les Falles.
Durant el recorregut d’anada i de tornada, el paisatge i els elements patrimonials que s’ aniran
descobrint ens permetran identificar i conèixer l’herència moderna de l’important passat medieval
de la vall.
Cada estiu el Centre del Romànic de la Vall de Boí us ofereix aquesta ruta guiada. Per anar fent
boca, o per si no us podeu apuntar a les nostres visites, us deixem una petita guia de l'itinerari
que us proposem.

Itinerari:
Església de la Nativitat de Durro - Ermita de
Sant Quirc de Durro- Església de la Nativitat
de Durro.
Anada:Camí de Sant Quirc.
Tornada: Camí vell de Sant Quirc (camí que
fan els fallaires la nit de les Falles).

Distància total : 3 km
Desnivell: 114 m
Dificultat tècnica: fàcil

Prepara la ruta! Què necessites?
Aigua, un bon calçat, crema solar i ganes
de conèixer el nostre patrimoni!

1
Comencem la ruta a l'església de la
Nativitat de Durro, un dels nou monuments
de la Vall de Boí declarats Patrimoni
Mundial per la UNESCO.
La mirem per fora, la mirem per dins, i
comencem a descobrir l’art i la història
medieval de la Vall de Boí, destacant els
valors universals excepcionals pels quals la
UNESCO va declarar el conjunt romànic de
la Vall de Boí Patrimoni Mundial. Si feu la
ruta pel vostre compte a l’interior de
l’església trobareu plafons informatius,
fulletons i la nostra guia “La Vall de Boí, mil
anys d’art romànic”.
Des del porxo de l’església podrem
començar a veure la ruta que us proposem i
l’ermita de Sant Quirc al capdamunt de la
muntanya que tenim just al davant. Els més
atrevits també podeu pujar al campanar per
tenir una vista més panoràmica.

Sortint de la Nativitat, des de la plaça del
poble, agafem el carrer de Sant Quirc que
ens portarà fins a la sortida del poble de
Durro, passat el Pont de Ribal.

2
Aquí farem la primera parada, buscarem
una ombra per observar el poble, ens
fixarem en l’arquitectura tradicional, en els
materials de construcció i en l’elecció
estratègica de l’indret on es construeix el
nucli de població.

Seguirem caminant fins la Creueta de
Farrero, on es creua el camí de Sant Quirc
amb el camí que fan els fallaires la nit de
les Falles.

3
Des
d’aquí
observem
els
prats,
importantíssims per l’economia d’aquestes
poblacions, parlarem de la ramaderia i
l’agricultura, dels camins de transhumància,
ens fixarem en els marges de pedra seca, i
en la toponímia que ens dona informació
històrica d’aquest territori.

4
Arribem a l’antiga serradora de Durro.
La Serradora aprofitava la força de l’aigua
per processar la fusta obtinguda als pinars.
És un bon indret per explicar com els
recursos naturals durant l’Edat Mitjana
també eren en mans dels senyors feudals
que controlaven tota la riquesa produïda
pels seus serfs.
Parlarem de les serradores, les fargues,els
forns i els molins. Dels boscos i pastures de
muntanya, dels espais comunals, dels
paisatges humanitzats, etc...

5
Seguim caminant i arribem a la corba del
camí des d’on tenim la millor panoràmica
de Durro.
Fixem-nos en l’urbanisme del poble i en el
perquè de la seva ubicació, parlem de les
vies de comunicació medievals i
observarem la muntanya i el bosc de
darrera el poble.
I ens preguntem:
Per què és aquesta la única muntanya de
Durro sense cap tipus d’aprofitament
forestal ni ramader?

Seguim caminant ...

6
... i gairebé sense ni adonar-nos ja veiem
l’ermita de Sant Quirc!
Ens hi anem acostant i ens situem en el
privilegiat emplaçament on la van construir.
Un indret que sens dubte no el deurien
escollir per casualitat: just al davant de
l’ermita veiem el Faro, però encara no ens
hi acostaem, ho farem després, primer ens
fixem en l’ermita de Sant Quirc.
Si feu la ruta amb nosaltres entrarem a dins
i coneixerem qui eren Sant Quic i Sant
Julita, veurem un retaule barroc, una talla
gòtica i la còpia d’un frontal d’altar romànic
i començarem a descobrir la relació de
l’ermita amb el territori la tradició de
córrer falles.

7
Sortint de l’ermita ens acostarem a les
restes del Faro cremat en la baixada de
falles d’aquest any.
Les Falles són una de les grans tradicions
pirinenques d'origen pagà basada en el
culte al foc i al sol que tenen lloc durant el
solstici d'estiu, per celebrar el canvi
d'estació i demanar bones collites.
La festa de les Falles comença amb la
plantada del Faro, poques setmanes abans
de la baixada de Falles, és aleshores quan
també es preparen les Falles amb pi i teia.
La nit de les Falles els fallaires es reuneixen
al Faro i esperen a que es faci fosc per
encendre les Falles i el Faro, ben visible des
del poble.
Quan tot crema comença la baixada com
una serp de foc muntanya avall, fins que
s'arriba al poble on els fallaires comencen a
córrer i donen un parell de voltes pels
carrers de Durro abans de llençar les falles
en una gran foguera.

8
... i per últim, iniciarem el camí de
tornada cap a Durro tot seguint el
recorregut que fan els fallaires.
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