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Cal Paller
Padrinàs (Alt Urgell)

Cal Paller

Si en una nit freda, fosca com la gola d’un llop, hem fet reserva a Cal Paller de Padrinàs, potser aquesta serà una de les vesprades més màgiques
que mai hàgim viscut. Arribar-se a Cal Paller, ja sigui des del Segre, Tuixén o la Seu d’Urgell, és descobrir un món ancestral, on les pors més atàviques
us poden fer dubtar en tot moment de si heu seguit la ruta correcta. De sobte, quan s’agafa el trencall per ascendir al mas, hom veu a dalt d’un serrat
centenars de llums que titil·len i il·luminen com un retaule barroc un mas allargassat que segueix la carena de drac on s’assenta. El camí, com una
serp, ens permet anar guanyant altitud i acostar-nos a Cal Paller, al cor del municipi de la Vansa i Fórnols, una de les zones més salvatges i verges
dels nostres Pirineus. Deixem el cotxe a l’antiga era i aviat Bob Dylan, Tracy Chapman o els Manel ens bressolaran entre les seves notes per
aconduir-nos cap a un mas diferent, on la cura pel detall d’en Josep Camps, Pep per als coneguts, és exemplar. Un mas que us acull amb els braços
oberts on tothom pot trobar el seu espai. Espais que, com la banyera d’hidromassatge, la sala chill out o la sala de cinema, estan oberts dia i nit
perquè l’hoste en pugui fer ús quan més li plagui. I a fe de Déu que és així, ja que banyar-se en aigua calenta durant una gèlida nit d’hivern amb la
volta del cel com a sostre és una experiència única, que restarà perenne en els nostres records.
Sansacions noves
En Pep i Cal Paller és una relació d’amor a primera vista. El seu pare, del poble veí de Padrinàs, va haver d’emigrar a ciutat per guanyar-se la vida. En
Pep, que de tant en tant tornava al poble, descobreix el mas un dia tot passejant i sap que està en venda pel mòdic preu de dos milions de pessetes
de l’any 2000. En Pep, que Yns aleshores havia treballat en una empresa de distribució d’aigües, mercès “a la inconsciència i la força de la meva
joventut dels vint-i-quatre anys”, com comenta, decideix reconvertir aquell mas en una casa de turisme rural. Una tasca que l’ocupà, gairebé l’ofuscà,
durant cinc anys Yns que pel pont de la Immaculada del 2004 aconsegueix obrir Cal Paller. Un establiment que des d’un principi apostà per “crear un
turisme rural de més qualitat, més acurat, com un híbrid entre la casa rural i l’hotel petit, un establiment on tothom es trobi com a casa. A mi
m’agrada veure un hoste posant els peus damunt la taula mentre mira una pel·lícula, és aleshores que dic que aquest es troba com a casa seva”. La
casa, aixecada al principi del segle xviii, actualment és un establiment modèlic de sis habitacions personalitzades, decorades amb mobles
recuperats i bellament restaurats. Un entorn que, com apunta el Pep, “el que vull és produir sensacions noves, com la sorpresa que representa fer un
tomb de 360º al voltant de la casa i no veure ni un sol llum d’un mas o d’un poble! Sensacions com la de llibertat i conYança que és arreu. I és per
aquest principi que el bar no està tancat, o no hi ha claus a les portes, als mobles, ni normes, ni horaris; o la de viure en un indret especial on
l’ambientació hi té un paper essencial: cada nit s’encenen més de vuitanta espelmes per tota la casa amagant ombres, ressaltant relleus, jugant amb
una il·luminació oblidada que ens transmet seguretat i temor alhora. I així un sens Y de detalls fruit de l’experiència i de la conYança que transmeten
tots els treballadors de la casa.
Aquesta cura pel detall també es transmet en la cuina, on se’ns obren nous sabors i coccions que semblen inimaginables en aquest racó de món.
Escumes, mousses, humus..., una cuina soYsticada però amb un fort arrelament a la terra d’on prové: les valls de la Vansa, on les herbes remeieres
són arreu. Tot plegat fa que, com conclou en Pep, “cada persona que ve aquí em permet continuar creixent, perquè continua revalidant el meu
somni”. Així doncs, atreviu-vos a somniar. -Joan Portell.
Aquest allotjament es va publicar en la guia 'Tresors rurals'.

Característiques
Preu: 57 € per persona i dia.

Estada mínima: 2
Capacitat: 15
Nombre d'habitacions : 6
2 llits: 4
3 llits: 1
4 llits: 1
Habitacions amb WC: 6
Serveis de menjar: esmorzar, cuina vegetariana, per a celíacs, per a al·lèrgics
Servei de neteja: diari
Admeten animals

Serveis
Aparcament

Espai per a infants

Bressol

Trones

Cabina d'hidromassatge

Targeta de crèdit

Accés a Internet

Zona Wi-Fi

Cobertura de telèfon mòbil

Telèfon

Televisor

Antena parabòlica

Calefacció

Llar de foc

Jardí o terrassa

Piscina

Caixa forta

Minibar

Equip de música

Col·lecció de jocs de taula

Hort o activitats agrícoles

Hípica

Esquí

Platja o riu

Venda de productes típics

Productes disponibles:
Conserves de Bolets

Adreça: Cal Paller. La Vansa i Fòrnols 25717
Padrinàs (Alt Urgell)
616 95 86 50

Web: www.calpaller.com
E-mail: calpaller@calpaller.com

Més propostes a Alt Urgell
Esquí nòrdic al Pirineu
Tuixent

AVENTURA

Ràfting al Parc Olímpic del Segre
La Seu d'Urgell

Melmelades

AVENTURA

Piragüisme en aigües tranquil·les al Parc Olímpic del Segre
La Seu d'Urgell

Open-Kayak al Parc Olímpic del Segre
La Seu d'Urgell

Aventura a l'Alt Urgell
Arfa

A PEU

De l’Alzina al cap de la Roca de la Pena
De l’església parroquial de Sant Bernabé de l’Alzina d’Alinyà (0.00) anem a trobar la Carrera, un vialet aperduat que ens puja a la Raval. A la part alta agafem el marcat
camí del...
AMB BICI

Entre dòlmens, a la vall de Cabó
Iniciem la ruta a la sortida d’Organyà, per la carretera de Cabó, i les senyalitzacions de la Ruta dels Dòlmens ràpidament ens porten al primer monument, el del Serrat de
les Cobertrades. El...
AMB NENS

Circuit de natura amb raquetes per Tuixent-Lavansa
En aquesta ocasió ens hem traslladat a Tuixent-Lavansa per fer-hi un circuit de natura, amb la neu com a protagonista. L’itinerari comença a peu de pistes, davant mateix
dels ediY cis de...
AMB BICI

Els boscos de Sant Joan de l’Erm
Després d’haver recorregut un espectacular tram de carretera de 30 km entre Montferrer i el refugi de la Basseta, a Sant Joan de l’Erm és hora de treure les bicicletes del
cotxe i...
AMB BICI

Totes les cares del Pedraforca
Entre el Cadí i el Port del Comte s’amaguen belles valls i impressionants massissos, entre els quals destaca el Pedraforca, una de les muntanyes més emblemàtiques del
Principat. La visió des de...

