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Montgai és un poble amb cases i carrers, en aparença com un
altre poble de la Noguera. Però un d'aquests carrers és especial
i amaga una història màgica. S’anomena Lo Carreró i és un
carrer clos, és a dir, sense sortida, de l’època medieval, quan
convivien musulmans i cristians.
Amb el pas del temps Lo Carreró es va abandonar i va caure en
l’oblit, amagat darrere una porta, fins que fa uns anys Montgai
va rehabilitar-lo. A dia d’avui és un espai obert on es celebren
activitats creatives i culturals (tallers, conferències, exposicions, etc.) per donar, de nou, vida al carrer i recuperar el passat
històric del poble.
Sabem que a Lo Carreró hi va viure una nena que es deia Salgar,
i conta la llegenda que un dia un mussol va anar a trobar-la a
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casa seva per conduir-la fins a la Blancallum, una dona d’aigua,
filla de la boira i l’últim raig de sol. Juntes van emprendre un
viatge en el qual la Blancallum va ensenyar la nena a convertir-se en una dona sàvia. La Salgar també va ser la primera
sabonera de Montgai. Aquest ofici consistia a elaborar de
manera artesanal sabó de casa, una tradició que es manté viva
al poble.
Si visites Lo Carreró, descobriràs cases i racons genuïns, com si
el temps s’hagués aturat i viatgessis al passat, i veuràs la
Salgar nena, jove i padrina dibuixada en tres grans murals. La
seva presència femenina t’acompanyarà i t’ajudarà a imaginar i
connectar amb la vida i les històries d’aquest lloc tan singular.
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