


Aquest diari surt a la llum dies després de l'execució d'aquesta marxa a peu, a 
Montserrat, i vol ser una guia i un recordatori de les anècdotes succeïdes en els 
quatre dies caminant.  
 
Una anada a Montserrat sempre és un motiu de felicitat i una gran satisfacció 
poder-la gaudir amb la companyia d'altres caminadors tot compartint el mateix 
objectiu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EDITORIAL VIA AUGUSTA TGN 
1990 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Aquest llibre va dedicat a tots els que m'heu acompanyat en aquesta caminada 
i a les vostres respectives famílies; també, a la Maria Antònia Mañé de 
l'Argilaga i a la família Peña de les Pobles que viu a Piera. Sense la vostra 
presència no m'hagués estat possible escriure aquest diari. 



 
DIA 20 D'ABRIL 1990                                                   REUNIÓ A TARRAGONA 

 
 

 
 
9:00 pm – És l'hora acordada per reunir-nos, al bar Lotus de la Rambla, els que 
volem anar caminant a Montserrat enguany. 
 
A 1/4 de 10 ja hi som tots, pugem al pis de dalt, on el bar-restaurant té el 
menjador, per poder parlar aïllats i amb silenci; només una família estrangera hi 
està sopant.   
 
El Pau-Lluís comença a explicar la variació de l'itinerari d'enguany, que ell 
mateix ha tingut cura de descobrir amb la seva moto de trial.  
 
El nou itinerari es farà el segon dia i serà de Santes Creus a la Moixeta (terme 
municipal del Montmell), que resulta ser la més curta de les quatre jornades 
d'enguany. 
 
La marxa a Montserrat, enguany, es farà en quatre dies, a diferència dels tres 
en què s'ha fet altres anys. Tan sols hi haurà un dia en què l'itinerari tindrà un 
llarg quilometratge (el tercer amb 41 km.); les altres etapes seran molt més 
tranquil·les. 
 
La representació femenina estarà present amb la participació de la Roser 
Vilella, la dona del Marcel; i la Marisol Rodes, la meva parella.  
 
La Marisol està molt il·lusionada, ja que ho intentarà per primera vegada. Com 
a entrenament ha superat satisfactòriament la marxa dels 40 km de Banyoles i, 
l'1 d'abril, la marxa de la “Farigola”; marxa nocturna de Santes Creus a 
Tarragona, la nit del Dijous Sant. Espero i desitjo que passi a engreixar aviat la 
nostra llista de persones que han caminat a Montserrat. 
 



Un cop el Pau Lluís ens ha explicat tot allò que fa referència a la nova petita 
variant d'enguany, acordem començar el dijous, dia 26 d'abril, a les 7 del matí, 
des de l'avinguda de Catalunya, davant mateix de la residència de la gent gran 
de "las Hermanitas de los Pobres". El Pau Lluís en sortirà beneficiat perquè hi 
viu al costat mateix. 
 
Proposo, abans de marxar, fixar l'hora de sortida, del tercer dia, per poder 
avisar de l'hora exacta que estarem al restaurant la Fassina de Torrelles de 
Foix, perquè ens tinguin preparat l'esmorzar quan hi arribem. 
 
Comunico als assistents que faré gravar unes samarretes amb una estampació 
de la marxa d'enguany. Tothom n'encarrega 1; a excepció del Pau Lluís que en 
vol 2, una per a son fill, que enguany ha donat més preferència als estudis que 
a la marxa. Una altra, la regalarem al tarragoní Lluís Peña de Piera, on 
dormirem el tercer dia. 
 
La Roser podria no acabar tota la caminada, tot depèn de si sa filla, que està a 
punt d'infantar, ho fa dintre d'aquests dies que caminarem; aleshores plegaria 
per anar a fer-li companyia. 
 
La Roser, també, s'ofereix per deixar-li una capellina a la Marisol i jo 
l'acompanyaré, el dissabte, a comprar-se una motxilla.  
 
Els que caminarem som, per ordre d'edat, de més a menys: Marcel Tous, 66 
anys; Roser Vilella, 61 anys; Marisol Rodes, 45 anys; Pau Lluís Salas, 43 anys; 
Jordi Solé, 41 anys; jo, Rafel Casellas, 40 anys; Carles Robert, 39 anys.  
 
10:30 – Finalment donem per acabada la reunió, paguem el que hem consumit, 
a la catalana, i ens acomiadem fins el dijous a les 7 del matí. 
 
A diferència d'altres anys, enguany no s'arribarà a Montserrat la Nit de la Vetlla. 
Hem triat un dissabte i un diumenge per estalviar-nos dos dies feiners i 
assegurar-nos l'hostatge, el dissabte,  a Piera. 
 
Que tinguem sort i salut per arribar a Montserrat. 
 

Bona nit, 

 





PRIMER DIA  26 D'ABRIL                   TARRAGONA – SANTES CREUS  33 km 
 
 
 

 
 
Comença la jornada més aviat del què tenim costum i ens encaminem al lloc 
triat per començar. 
 
7:10 – Som en el lloc d'inici que vam acordar a la reunió del bar Lotus, el Pau 
Lluís Salas; el Carles Robert; el Jordi Solé; jo, el guixapapers, Rafel Casellas; i 
la Roser Vilella que arriba tot seguit.  
 
La Roser ens avisa que el Marcel Tous no tardarà gaire, ha hagut de passar 
primer per la botiga que té al carrer de la Unió. 
 
Mentrestant, el Pau Lluís, reparteix unes mides catalanes que porten el nom de 
la marxa: Tarragona – Montserrat 1990. 
 
Jo, aprofito també l'espera i reparteixo les samarretes serigrafiades, que 
guardarem per al darrer dia, per lluir-les a Montserrat.  
 
Cada una ha costat 812 ptes; però, tothom acorda pagar 1.000 ptes i el què 
resta servirà per iniciar un fons comú per a les despeses col·lectives. 
 
El Jordi confessa que ha estat a punt de no venir, dissabte passat va patir una 
torçada de peu en el ball de nit. Sortosament ha pogut recuperar-se. 
 
7:15 – Ha arribat el Marcel; però, ara, falta el Pau Lluís que ha tornat a casa 
seva a deixar un jersei perquè ha pensat que no li farà falta, sembla que no 
tindrem baixes temperatures en aquests quatre dies.   
 
El Marcel es queixa de la seva panxa, diu que no la té en condicions; però, no 
vol abandonar-nos. 
 



7:20 – Ha tornat el Pau Lluís i ja hi som tots! Bé, tots no, falta la Marisol Rodes 
que ens espera a Sant Pere i Sant Pau. 
 
7:23 – Arrenquem, per fi, cap a Sant Pere i Sant Pau. El Pau Lluís diu que 
l'itinerari total d'enguany té 10 km. de més, a causa de la variant que va buscar 
amb moto.  
 
De tornada, però, de les Pobles a Santes Creus, va haver d'arrossegar la moto 
per carretera per pana. El nou itinerari l'executarem demà. 
 
Hem creuat l'avinguda de Catalunya i anem a trobar l'antic camí de Valls, que 
ens portarà a la Muntanyeta de Sant Pere. El cel és totalment destapat i 
s'endevina un dia assolellat. 
 
7:28 – Passem per un pont, per sobre de la continuació del 1er. Cinturó de 
Tarragona, que ens enllaça amb el camí de Valls i el de l'Oliva.  
 
Aquest 1er. Cinturó farà que el trànsit de camions no passi per dins de la ciutat. 
A tardat molt; però, al final no veurem més la plaça Imperial Tàrraco inundada 
de camions. 
 
Una colla de 6 dones estan executant una caminada matinal cap a l'Oliva, se 
les veu en forma. És veritat que: a qui es mou, la salut li plou! 
 
Seguim caminant pel camí vell de Valls, que ara fa d'accés a masos. Davant 
nostre destaca l'edifici del col·legi dels "Hermanos" de la Salle. Anem cap allà.  
 
Fa 25 anys, les terres on se sustenta el nou col·legi, eren camps de futbol on 
els alumnes, que estudiaven a la plaça Imperial Tàrraco, anaven a passar 
alguna tarda com a premi al seu bon comportament. 
 
7:31 – El Marcel, que té un bon cor, salva la vida d'un caragol traient-lo del 
camí. 
 
7:32 – Bifurcació. El camí de l'esquerra fa cap a la carretera de Valls. Seguim el 
de la dreta que puja fort en un tram curt.  
 
A la dreta, després del mas del Tarragó, tenim un altre mas anomenat el Matoll 
de la Rosalia Casellas, la meva tieta.  
 
Molt aficionada a les col·leccions, en guarda una de més de 2.000 cendrers; 
dues peces són de les Olimpíades de Moscou, quan l'ambaixador d'Espanya 
era l'Antoni Samaranch, que els hi va enviar després que li escrigués una carta, 
en català, demanant-li un cendrer per a la seva col·lecció.  
 
Un altre cendrer és de Barcelona, que li va enviar l'alcalde Narcís Serra. 
 
Quan se'ns acaben els masos, per un camí més estret, ja sender, ens 
aproximem a un nou vial que ve de la carretera de Valls i va a Sant Pere i Sant 
Pau.  



No arribem fins aquest vial asfaltat, el Pau Lluís ens condueix per un 
promontori rocós, per no xafar carretera, cap a Sant Pere i Sant Pau. A la 
nostra dreta tenim la urbanització Pedrol i els dipòsits d'aigua de Tarragona. 
Passem vora la tanca vella, abandonada, del tancat primitiu dels "Hermanos" 
de la Salle. 
 
7:45 – Albirem la Marisol Rodes que ens espera en els habitatges Miramar, en 
construcció, vora el camp de futbol de la Salle. 
 
7:47 – Creuem el nou vial d'accés a Sant Pere i Sant Pau. Lluu el Sol! Donem 
la benvinguda a la Marisol, ja cansada d'esperar.  
 
Com se sol fer, li trepitjo el calçat nou que estrena avui. La Roser li cedeix una 
capellina per si la pot necessitar, mai no se sap.  
 
El Pau Lluís li lliura la mida catalana que portem tots a la motxilla. I ja tenim, la 
Marisol, ben equipada! 
 
Son fill, l'Alfonso, que l'ha acompanyada al punt de trobada, li diu a sa mare:  
 
- Mama, quin humor que tens d'anar a peu a Montserrat!  
 
En part, la culpa és meva, jo li he contagiat les ganes de caminar a Montserrat. 
 
Per començar, la Marisol es queixa de la motxilla que ha de dur a l'esquena. És 
la primera vegada que ho fa i, mai, no ha caminat quatre dies seguits.  
 
No obstant això, està molt animada, espera no defallir i complir l'objectiu: 
arribar sana i estalvi a Montserrat. Així com també tota la colla.  
 
7:50 – Prosseguim la caminada, ara sí hi som tots! Creuem el caminet asfaltat 
que entra als "Hermanos" i seguim per camí de terra.  
 
Anem deixant a la dreta el barri de Sant Pere i Sant Pau. 
 
7:55 – Albirem la construcció d'una gran incineradora al polígon industrial, entre 
Constantí i Riu Clar.  
 
Segons el Pau Lluís, s'hauria de construir a 2 km. de qualsevol nucli habitat, i 
no es compleix; ja ens tenen acostumats a empassar-nos-ho tot, t’agradi o no.  
 
Els fums de l'Empetrol fan esgarrifar; abans de posar-la van dir que no 
contaminaria; però, ens han enganyat una vegada més. La pela és la pela! 
 
8:00 – Fem cap a un altre camí perpendicularment i girem a la dreta. Tot seguit 
agafem una drecera, direcció est, que passa per un pinar. 
 
8:05 – Creuem camí i la conducció soterrada del transvasament d'aigua 
procedent de l'Ebre. Anem baixant cap al Pont del Diable. 
 



8:09 – Passem pel pas sota l'autopista de la Mediterrània, és un llarg i fosc 
túnel de formigó que comunica l'aqüeducte romà amb l'àrea de descans de 
l'autopista.  
 
Aquest túnel la gent l'aprofita per fer-ne les necessitats més urgents; per això, 
quan hem acabat de passar-lo, respirem fondo tot renovant l'aire dels pulmons. 
 
En sortir del túnel ens adonem que ja som dintre de l'itinerari marcat del GR-7-2 
que, tot i que va a Montserrat, no el seguirem en la seva totalitat. 
 
Anem de cara amunt, a passar per sobre del Pont del Diable, per on corrien les 
aigües que abastien la Tàrraco Imperial fa dos mil anys.  
 
El Pau Lluís ens vol fer una foto per recordar, ja que l'aqüeducte està força 
deteriorat i qui sap si l'any que ve restarà dempeus, comenta irònicament ell 
mateix. 

 

 
 
8:12 – Caminem longitudinalment per damunt del Pont del Diable, hi ha molt 
bona panoràmica.  
 
Observem el pas de vehicles per l'autopista que, malauradament, tenim molt a 
prop. 
 
En sortir del pont romà girem a la dreta, direcció est, i seguim un caminet del 
vessant oest del barranc del Diable o de les Ferreres. 
 
Ha estat un error projectar l'autopista tan a prop de l'aqüeducte romà; però, 
sempre ha de prevaler llastimosament el poder del diner i les finques dels 
adinerats.  
 
El Pont del Diable, més harmoniós amb el medi ambient, sembla de fireta si el 
comparem amb els seus germans gegantins de l'autopista.  
 



L'autopista va finançar un enllumenat especial per al Pont del Diable, de nit, i 
avui dia només hi queden els pals que sustentaven els fanals; els rapinyaires 
no paren. 
 
Traspassem un oleoducte subterrani. El camí és, ara, carener i passa entre 
pins. 
 
8:25 – Fem cap en un altre camí més important i el seguim direcció est. A l'oest 
tenim Sant Salvador. 
 

 
 
8:27 – Arribem al Mas de l'Àngel. El nom li ve d'una inspirada composició d'un 
àngel sobre una barca, damunt d'una columna. El monument és un acurat 
treball esculpit en pedra. Ens hi fem una fotografia, sortirem tots perquè es fa 
amb disparador automàtic. No obstant, el Marcel la repeteix. 
 
Fa nostàlgia pensar en aquest indret quan tot funcionava i l'entorn gaudia de la 
presència de la família que hi va posar saber i gust per condicionar aquest 
indret boscós. I que ara ha donat pas al deteriorament de la zona per 
abandonament i presència de persones depredadores. 
 
8:30 – Continuem. Passem entre el mas-celler i les antigues cavallerisses. La 
propietat la creà la família de Rafel Puig i Valls, enginyer forestal, poeta i un 
enamorat de la vida del camp. 
 
Tot l'entorn del Pont del Diable podria ser un formidable parc natural protegit i el  
podríem gaudir tots els tarragonins. La Roser va més enllà i diu:  
 
- En un altre país, tota aquesta zona, seria una joia de bosc, amb monument 
romà, masos i jardins. I farien pagar per visitar-l'ho. 
 
Mirant enrera, cosa curiosa, ens adonem que els cotxes que circulen per la 
carretera de Valls, per efecte òptic, sembla que passin per sobre del Pont del 
Diable. 



La Marisol està molt il·lusionada en aquesta marxa. Per a ella, serà una gran 
proesa finalitzar-la, ja que no està acostumada a fer aquestes sanes "bogeries".  
 
L'excursionisme de llarg recorregut, no s'entén massa en aquells que diuen que 
desplaçar-se amb cotxe és més confortable i més ràpid.  
 
Però, no saben que la satisfacció de superar un esforç no es regala; així com 
tampoc, el plaer de descansar al completar una jornada. 
 
8:34 – Travessem un mur de pedra pel forat de la porta, que ja no hi és. 
Seguim pel camí vora el tancament de pedra: El temps és molt bo i aviat farà 
calor. 
 
8:51 – Caminem pel traçat obert al bosc sobre el gasoducte soterrat 
d'ENAGÀS; aviat el deixem i, girant a l'esquerra, agafem un camí que ens 
portarà a la urbanització dels Hostalets, una zona de terreny parcel·lat on hi 
manquen els serveis mínims. 
 
Hi entrem, després de travessar un conreu d'avellaners i creuar el camí del Mas 
dels Frares. Caminem per uns vials de terra força malmesos. El Jordi 
s'interessa per una parcel·la i em fa apuntar el número de telèfon. 
 
Davallem cap al barranc del Garrot; la Roser, la Marisol, el Pau Lluís i el Jordi 
van per un vial equivocat que no té sortida. Quan se n'adonen, per no tirar 
enrera, han de travessar un sembrat per fer cap al fons del tàlveg i tornar a 
caminar plegats. 
 
En lloc de continuar cap al nucli principal de la desgavellada urbanització, 
pugem, per un senderó costerut, a un pinar. El nucli de cases el deixem, a 
l'esquerra, més enllà d'una paret de separació.  
 
El camí desapareix per culpa del pagès, que s'ha extralimitat a l'hora de llaurar 
el conreu de avellaners fins al marge.  
 
Caminant enganxats al marge, torna a aparèixer el camí. Anem pujant 
suaument, rumb nord, fins connectar perpendicularment en un camí enquitranat 
i el seguim cap a l'esquerra. 
 
El camí torna cap al nucli principal dels Hostalets; però, en trobar una 
intersecció, girem a la dreta i ens adrecem cap als Pallaresos per camí carreter.  
 
Només començar el camí, a mà dreta, tenim una propietat molt singular que és 
del metge Aleu de Tarragona, on hi podem veure dues ermitetes, una casa 
amb forma de castellet, un hórreo i unes voltes, tot aixecat per ell mateix amb 
pedra i ciment.  
 
Seguim la davallada i ja albirem el poble dels Pallaresos. Enrera deixem l'últim 
habitatge amb les parets sense arrebossar. Darrera la tanca dos gossos 
solitaris burden, no sé si per falta de llibertat o per avorriment.  
 



El camí es bifurca. Seguim pel de la dreta que és el més curt i més nou. El de 
l'esquerra és l'antic camí, on encara s'hi pot veure alguna marca, a la roca, de 
rodes de carro. Els dos coincideixen, més endavant, en un de sol, que ara 
planeja i s'encara a una granja a l'entrada del poble. 
 
La Roser i el Marcel comenten que van anar, a Berga, a una caminada; però, 
es va haver de suspendre per culpa d'una nevada no usual en aquesta època 
de l'any. 
 
També, a Navars, organitzaven una marxa peu, anomenada la ruta del 
romànic, se sortia a les 6 de la tarda i es caminava tota la nit.  
 
La marxa és prou atractiva, en un principi, però, el fet d'haver de caminar de nit 
li resta bellesa a la ruta; no es veu més enllà del què allarga la llum de la pila i 
hi manquen les magnífiques panoràmiques de dia. 
 

 
 
9:27 – Entrem als Pallaresos un cop passada una granja. Som a l'era, a frec de 
la fantasiosa Casa Bofarull reformada per l'arquitecte tarragoní Josep M. Jujol, 
deixeble del genial Antoni Gaudí de Riudoms. És una casa on criden força 
l'atenció els singulars detalls constructius. 
 
La temperatura és agradable en aquests moments: No se sua, però tampoc no 
es té fred. Recordem que la setmana passada va nevar a Montserrat. 
 
Creuem el poble pel seu extrem oest. Passat el carrer Barcelona, sortim a 
l'encreuament dels seus tres accessos que té per carretera.  
 
Caminem un petit tram de la carretera que va a Perafort, a la dreta surt de 
seguida l'antic camí ral que va a la Secuita.  
 
Girem a l'esquerra i caminem vora el límit d'un conreu d'avellaners; recte 
aniríem també a la Secuita passant pel Mas de la Gorra. 
 



Saludem una pagesa que cull faves; de seguida, el camí puja en direcció nord.  
 
En una cruïlla de quatre camins es troba el Mas Gibert que, avui, és obert. Les 
dues llargues escalinates perpendiculars a la façana est, que existien, han estat 
derruïdes i s'ha guanyat més espai. 
 
Seguim pujant, aviat el camí planeja i es va decantant cap a l'est. Quan som 
davant de dues torres metàl·liques, gairebé juntes, refem rumb NE seguint la 
línia elèctrica. 
 
Ens toca travessar un pinar sense camí, ho fem per un sender fet per caçadors. 
Han esporgat els pins amb tanta mala idea que han deixat la brossa de les 
branques  sobre el camí que existia.   
 
Les branques estan ja seques i el perill d'incendi existeix; no entenc com primer 
es donen tantes facilitats per cremar un bosc i després s'ha d'anar a corre-cuita 
a apagar-lo. 
 
Podem veure, com a sorpresa inesperada, un conill sortint d'una vinya i 
endinsar-se al bosc com un llamp.  Ha estat tan ràpid que no tots l'hem vist. 
 
Acabat de creuar el pinar retrobem el camí ral de la Secuita. Esperem el 
Marcel, que ha hagut de parar per una necessitat urgent. 
 
9:58 – Una vegada arriba el Marcel, continuem. El camí baixa tot fent 
giragonses a passar a gual la via del tren. Dos pagesos caven en un conreu de 
vinya nova sense empeltar. Dos gossos surten del tros i vénen a saludar-nos; 
un es fa amic ràpidament, però, l'altre és desconfiat i no se'ns acosta del tot. 
 
Creuem la via pel pas a nivell. Es tracta de l'antiga línia de ferrocarril 
Saragossa-Reus-Barcelona. A 1km., a l'esquerra, hi ha l'estació de la Secuita-
Perafort. 
 
10:02 – Som als masos de l'Andreu i de l'Hereuet, hi passem a frec. Seguim el 
camí, adreçats al nord, que ens portarà a la Secuita. La Marisol s'exclama que 
té gana. De fet ja és hora, però haurem d'esperar uns 15 minuts. 
 
A fi d'evitar una marrada del camí cap a l'est, fem una drecera que davalla 
entre pins i torna al camí. Ja podem veure el poble de la Secuita. El camí puja a 
trobar la carretera de Perafort, davant mateix de la Secuita. 
 
10:16 – Saltem a la carretera. Cap a l'esquerra aniríem a Perafort. Ens 
encaminem a l'extrem sud de la Secuita. A la primera casa es troba el bar el 
Cantó, un lloc que ja coneixem d'altres excursions i també per la bona teca que 
serveix. Qui dirigeix el bar, i a la vegada restaurant, és l'Agustí i sa mare, que 
són de Tarragona. 
 
10:22 – Entrem al bar a esmorzar. Sentim calor i ens traiem roba de sobre. 
L'Agustí ja ens esperava, el vaig avisar per telèfon.  
 



Li demano un plat de faves per esmorzar, jo també tinc gana. No hi ha sort, no 
n'hi ha, diu. Penso en la dona que en collia als Pallaresos, llàstima perquè ens 
n'hagués donat unes quantes; però, en fi, hem de demanar el què tenen per no 
perdre massa temps. 
 
El Jordi demana tripa; però, que sigui bona. L'Agustí se'l queda mirant... i el 
Jordi insisteix:  
 
- Que sigui, més que bona, perquè sóc molt especial en quant al gust.  
 
La Marisol també vol tripa. 
 
Jo, finalment, em decideixo per l'esmorzar clàssic amb ganes de tastar vi bo: 
dos ous ferrats i cansalada viada.  
 
El Marcel no vol menjar perquè està físicament desalineat; encara que demana, 
"cagat” de por, pa torrat amb oli i sal. 
 
El Carles i la Roser porten l'entrepà fet a casa. El Pau Lluís, que s'havia 
entretingut parlant amb el Sr. Solé de la Secuita, demana una truita d'alls 
tendres i un plat de fesols amb espinacs i botifarra negra.  
 
- Apa, noi! Que de gana no en falta. 
 
Penso que després d'esmorzar sentiré més calor i decideixo ja quedar-me amb 
calça curta i samarreta. Perquè llisqui la teca al païdor tenim a mà, vi, gasosa, 
cervesa i aigua també. 
 
Comento a la colla que, per tornar de Montserrat, hi ha tren a 2/4 de 4 i a 2/4 de 
7 de la tarda; podem triar. De fet, a alguns, els vindran a buscar amb cotxe.  
 
L'Agustí, assabentat de la descomposició intestinal del Marcel, ens explica un 
remei de l'àvia, casolà: aigua amb farina, farinetes autèntiques. També diu que 
va bé un glop d'Aigua del Carme (la que es fabricava a Tarragona); de vodka o 
de ginebra. Aleshores el "torrat" hagués estat el Marcel i no el pa. 
 
11:09 – Demanem cafès, cigalons i cafè amb llet (la beguda preferida de la 
Marisol). El Jordi insisteix que vol un cigaló de "conyac 103".   
 
I tot seguit ens explica la història del conyac 103: quan anava a les discoteques 
prenia conyac 103 amb gel.  
 
El seu color semblant al "whisky" el feia presumir de persona de gustos cars i 
refinats a l'hora de "lligar".  
 
Aquest hàbit ha anat evolucionant  i del "103" amb gel ha passat, ara, al "cigaló 
103"; el color ja no compte. 
 
Sabem que l'Agustí és un boig de les motos i, el Pau Lluís, li comenta l'última 
novetat de les BMW.  



L'Agustí ha estat corredor de moto, però, la mort d'un company, li va fer deixar 
la competició; tot i així, confessa, que encara agafa les corbes quasi fregant a 
terra.  
 
Tots dos s'expliquen les seves aventures; però, la jornada no ha fet més que 
començar i a l'Argilaga tenim una altra parada: la M. Antònia Mañé, de ca 
Vinyals, que ens espera per brindar plegats. 
 
11:24 – Paguem l'esmorzar. El Marcel té malestar corporal i es troba decaigut, 
tampoc no ha pogut menjar massa.  
 
La Roser li ha comprat les conegudes pastilles "lacteol", que són molt eficients i 
barates.  
 
L'Agustí, com a broma, li ofereix un tap de suro per a emergències. Esperem 
que, passat el descans nocturn, el Marcel demà es trobi recuperat. 
 
11:30 – Toquem el dos. Sortim del bar-restaurant el Cantó i continuem pel 
carrer Sant Cristòfol amunt, rumb nord.  
 
Estem molt contents de l'esmorzar i segur que hi tornarem per celebrar, amb un 
sopar, la feliç execució d'aquesta caminada. Anem a trobar la carretera de 
l'Argilaga. 
 
Es camina bé per on toca el Sol. Sentim les campanades de 2/4 pels altaveus 
escampats al poble. Passem pel forn de pa Tous, tot i que no són família amb 
el Marcel. El què sí hi deuen vendre és pa "tou". 
 
La Marisol entra a saludar la propietària de la botiga Campanera, d'on és una 
assídua clienta. Desitja fer-li saber que va a peu a Montserrat. 
 
A la botiga ens fan saber que ja han passat pel poble uns altres excursionistes, 
a les 8 del matí, que també van a Montserrat.  
 
Són, sens dubte, els de la secció excursionista de l'empresa IQA de Tarragona, 
que enguany celebren la 10a. anada a Montserrat, i que per celebrar-ho, 
enguany per primera vegada, faran l'anada i tornada a peu.  
 
Fan un altre recorregut, més llarg, i han sortit de Tarragona a les 5 del matí. 
 
Fem cap a la carretera de l'Argilaga, construïda sobre l'antic camí veïnal. Hi 
caminem. 
 
11:53 – Davant nostre s'alça el campanar de l'Argilaga. El Pau Lluís i el Jordi, 
que s'han avançat, ens esperen a l'entrada del poble. 
 
11:55 – Creuem la carretera del Pont d'Armentera i entrem al poble de 
l'Argilaga, després d'haver respectat el Stop. Anem a saludar la Maria Antònia. 
 
Entrem pel carrer Nou i seguim pel carrer de Sant Pau. 



11:58 – Som davant de la casa de la Maria Antònia, la botiga està tancada; 
però, apareix de sobte per la finestra de casa seva.  
 
Tot seguit baixa a rebre'ns amb la simpatia que ens té acostumats. 
 
La Maria Antònia, ens confessa que ja no ens esperava, perquè havíem quedat 
de passar a les 11 del matí.  
 
La culpa és nostra perquè hem tardat massa esmorzant. Fins i tot ha arribat a 
pensar que ja havíem passat.  
 
S'havia desconcertat quan li han dit que havien vist passar un grup 
d'excursionistes, per allà a vora quarts de nou, i no sabia que eren els de 
l'I.Q.A. 
 

 
 
Obre la botiga i hi entrem, la Maria Antònia ens ha preparat un esplèndid pastís 
amb una inscripció que diu: Feliç camí a Montserrat.  
 
I també tenim xampany fresc. Fa 1 hora que ho té tot preparat damunt d'una 
tauleta esperant-nos. 
 
Encetem el pastís i obrim el xampany.  
 
La M. Antònia participa amb nosaltres de l'alegria desplegada i brinda per un 
final feliç de la nostra caminada.  
 
Aquest pastís és una "potxolada", diu la Marisol. Cada any, la M. Antònia, ens 
sorprèn més i se supera amb l'obsequi. Ens fem fotografies per recordar 
aquesta reconfortant trobada. 
 
El Marcel, pobre, participa de l'alegria; però, sense tastar el pastís ni el 
xampany. 
 



 
 
Reanima trobar persones com la M. Antònia, que fa més amè el camí gaudint 
de la seva acollida. Sabem que, la M. Antònia, és molt devota de la M.D. de 
Montserrat, i sap que, cada vegada que arribem a Montserrat, li posem, com si 
ella fos allí també, un ciri encès a la Verge. 
 
El Jordi recorda que coneix la Maria Antònia de quan venia, amb son pare, a 
comprar-li conills i ous. 
 
El Marcel està desmoralitzat, pobre, i vol agafar un taxi que el porti a Santes 
Creus i allí descansarà fins que hi arribem al vespre. D'aquesta forma pensa 
refer-se del mal de panxa i estar en forma per a demà.  
 
La M. Antònia li treu la idea del pensament: no hi ha cap taxi a l'Argilaga. Però, 
pot caminar fins a Vilabella i agafar-lo allí.  
 
El Jordi es brinda a portar-li la motxilla i també portar-lo a coll-i-be si convé, ja 
que és un dels portadors del misteri de la Pietat de la Congregació dels 
Pagesos que surt per Setmana Santa a Tarragona.  
 
El Marcel accepta caminar fins a Vilabella; però, no accepta que li agafin la 
motxilla. 
 
Ves per on, la M. Antònia, la Roser i el Marcel, coneixen una tal Araceli i la 
seva mare María Dolores, que van treballar a casa Vidal i Jané de l'Argilaga, i a 
casa dels Tous a Tarragona durant 25 anys. 
 
Entra a la botiga, a saludar, la cunyada de la M. Antònia amb la seva néta, 
atreta pel rebombori que hi ha a ca la M. Antònia . La M. Antònia em confessa 
que, els llibres que l'hi he obsequiat de caminades anteriors, són a la Riera de 
Gaià, on el secretari del Sindicat, excursionista també, els llegeix. És un gran 
honor per a mi. 
 
12:29 – Marxem, toquem el dos, ja que se'ns farà massa tard i tenim molt per 
caminar encara. Ens acomiadem de la M. Antònia, tan jovial com sempre; de sa 
cunyada i d'una altra senyora que ha aparegut darrerament. 



Continuem pel carrer de Sant Pau avall fins connectar, al final, amb un corriol 
que ens baixa al camí del cementiri i de Peralta. 
 
El Marcel remarca la tranquil·litat que tenen a l'Argilaga i el tarannà acollidor de 
la M. Antònia, que es desviu per nosaltres i a tothom que pot ajudar.  
 
12:37 – Acabada una pujada encimentada deixem el cementiri de l'Argilaga a la 
dreta i enfilem camí cap a Peralta. Núvols cúmuls, que han fet acte de 
presència, han tapat el Sol i es camina més a gust. 
 
12:46 – Som al coll de Peralta. Podem veure ja el poc que queda d'aquest 
poble. Al nord s'albira Vilabella, on destaca sobre el campanar vell el dipòsit 
d'aigua. Davallem, ara, cap a Peralta. 
 
12:53 – Som a Peralta, és un poble deshabitat i no hi ha cap casa sencera. 
Lluu, ara, el Sol i fa calor. Esperem el Marcel que algú l'ha rebatejat, amb toc 
d'humor, com el caganer del pessebre. 
 

 
 
12:56 – Arriba el Marcel tot somrient. Romanem encara descansant perquè ens 
hem confabulat d'intentar prendre-li la motxilla. El Marcel s'ha tret la motxilla de 
l'esquena i tots estem a l'aguait d'un descuit d'ell per fer-nos amb la seva 
motxilla. 
 
La Marisol mostra les marques de les butllofes que li van sortir a la passada 
marxa de Banyoles de l'1 d'abril. Va ser una experiència de 40 km, que no crec 
que vulgui repetir.  
 
Ens apleguem perquè el Pau Lluís ens farà una foto; en realitat només és una 
excusa per separar el Marcel de la seva motxilla.  
 
El Pau Lluís diu, al Jordi amb la garrota a la mà, que sembla un pastor que ha 
venut les cabres. 
 



Ens preparem per continuar. La Marisol, com un llamp, es llença de cap a la 
motxilla del Marcel i se l'emporta perquè no se la pugui tornar a posar a 
l'esquena, malgrat la protesta del Marcel. 
 
12:59 – Toquem el dos. Anem passant a frec de les cases enrunades. El 
portador de la motxilla del Marcel ha canviat, ara ho és el Pau Lluís. 
 

 
 
Deixem l'església enrunada de Santa Maria, a mà dreta, on encara resta 
dempeus el campanar d'espadanya.  
 
Fem cap a la placeta d'un pinaret on hi ha una casa nova amb l'escut de 
Catalunya pintat. L'indret s'anomena les Cases Noves de Peralta.  
 
Malgrat el topònim, la casa ja està feta malbé per mans depredadores que no 
respecten la propietat. És trist contemplar la desfeta emparada en la solitud. 
 
Igual que a un arbre cal esporgar-li les branques seques i malaltisses perquè 
creixi sa, a la nostra societat també li fa falta una bona esporgada. 
 
1:00 – Abandonem el camí que va a Renau, per l'ermita, i ens endinsem al 
bosquet de pins, per un sender direcció NE, que davalla. 
 
Fem cap a la clariana d'un petit sembrat molt acolorit per flors salvatges. 
Seguim el sender, altre cop dins del bosquet i de seguida sortim a un conreu de 
vinya. Hi caminem per la vora. A la dreta tenim el torrent de Renau i a 
l'esquerra l'ermita de la Mare de Déu de Lloret (Loreto). 
 
La Mare de Déu de Lloret (bosc de llorer), és la Verge Negra italiana de Loreto 
que confraternitza amb la Verge de Montserrat, la "Moreneta" de Catalunya. A 
pocs quilòmetres d'aquí tenim una altre Verge de Lloret, a Bràfim; i una altra 
Verge de Montserrat, a Montferri, on s'està finalitzant la construcció del 
santuari. 
 



Davant nostre tenim Renau. Passem a gual un tram esquifit del torrent de 
Peralta i per un corriol amb molt d'herbam anem a parar a la carretera d'accés 
a Renau. 
 
1:14 – No anem a Renau, creuem la carretera. El Marcel reclama la seva 
motxilla, però, el Pau Lluís es nega a donar-li. Fem una curta drecera, que 
connecta amb el camí de Vilabella, vora un mas de nova construcció. 
 
El Sol marca la seva presència. El Jordi és qui porta ara la motxilla del Marcel. 
Seguim el camí que mena a Vilabella, caminem rumb NE. El Jordi, el Pau Lluís 
i el Carles han accelerat i han aconseguit un metres de separació. 
 
Tot i el Sol, corre l'aire i això ens estimula a caminar. Trobo una papallona que 
no aixeca el vol i la llenço a l'aire, repetides vegades, per obligar-la a volar; fins 
que, per fi, el vent se l'emporta. 
 
Albirem Vilabella. Portem un ritme força ràpid i aviat passem sota el pont del 
tren de Roda de Barà a Picamoixons. Ataquem la pujada asfaltada a Vilabella. 
La Marisol es recolzava tant en "lo totxo" que al final se li ha partit. La forta 
pujada ha desfet el grup i cada u ha tirat segons les seves forces. 
 
1:51 – Darrera d'un ramat de bens arribem, a Vilabella, la Roser, la Marisol, el 
Marcel i jo. Ja hi són, el Jordi, el Pau Lluís i el Carles, perquè caminaven 
davant del ramat. Passem vora les escoles i entrem al sud de la població pel 
carrer d'Avall. 
 
1:54 – Som plegats a la placeta on hi ha la Casa de la Vila; hi ha una font molt 
aprofitable d'aigua fresca. Hi ha dos bancs si volem seure. El Marcel ha 
recuperat la motxilla i se'n va cap al Casal amb la Roser; intentarà trobar un 
taxi. 
 
Mentrestant, la Marisol fa de les seves i s'unta els peus amb "vigencial"; aquest 
líquid l'utilitzen els veterinaris per endurir i desinfectar les potes dels porcs. 
L'excursionista se l'ha fet seu i també l'utilitza; el Marcel el consumeix força en 
llargues caminades.  
 
A la Marisol li han quedat els peus de color morat, com dues albergínies; i de 
rebot s'ha embrutat les mans d'aquest color. És un líquid que penetra a la pell i 
costa molt de marxar; que es vagi xuclant els dits si vol perdre el color més de 
pressa.  
 
El Jordi té molèsties als malucs, diu que no li encaixen bé les cames a la 
cintura. Li recomano que perdi quilos; igual que a mi, li agrada menjar i beure. 
Insisteixo de marxar cap al Casal, allí descansarem millor tots. 
 
2:06- Vora la Casa de la Vila hi ha la Caixa Rural. Tres noies abandonen 
l'oficina perquè han finalitzat la seva jornada. El Jordi els diu:  
 
- A Tarragona, es plega a les 3! 
 



2:08 – Marxem cap al Casal. Passem per la plaça que té una cabina telefònica. 
Un gos lleig s'espanta en veure'ns... serem més lletjos que ell? 
 
El Pau Lluís que porta un recompte molt particular diu: 
 
-A mi, m'ha caigut la gaiata a terra 7 vegades i, al Jordi, 8. 
 
Es tracta d'una competició, divertida i entretinguda, sorgida a l'atzar, a veure 
qui perd de les mans, menys vegades, la gaiata al llarg de tota la caminada. 
 
2:14 – Entrem al bar del Casal. El Marcel està visitant el "Sr. Roca", la Roser 
ens explica que, a Vilabella, tampoc no hi ha taxi i que, el Marcel, vol 
abandonar. El Pau Lluís no pensa permetre que el Marcel marxi cap a 
Tarragona, li hem d'aconseguir un taxi, com sigui, que el deixi a Santes Creus. 
 
Descansem una estona més, no hi ha pressa, l'etapa d'avui és força relaxada i 
anem bé de temps.  
 
Fem, ara, el vermut amb unes quantes patates fregides i olives farcides. Ens 
preocupa el Marcel, està ensorrat moralment i no se sent amb ganes de 
continuar. La Roser està nerviosa perquè si el Marcel se'n va, ella també es 
veurà obligada a abandonar. 
 
El Carles s'ensopeix amb tant de descans, comença a tancar els ulls. Haurem 
de continuar, sinó acabarem tots endormiscats i farem tard a Santes Creus. 
 
Finalment, la Roser ha aconseguit, per telèfon, un taxi de Valls que el podrà 
portar a Santes Creus. Dintre de 10 minuts serà aquí.  
 
La Roser, de moment, no plega, tot i que està pendent també que una de les 
seves filles infanti una criatura.  
 
2:50 – Paguem 420 ptes. pel vermut.  
 
-Adéu, Marcel, fins al vespre; tindrem cura de la Roser. 
 
Sortim de Vilabella per la carretera que va a Valls. Albirem la muntanya del 
Montmell, a l'est, recordant que hi vam passat l'any passat. 
 
2:57 – Deixem la carretera i agafem un camí que arrenca al costat d'una fàbrica 
de nines. Aquest camí ens conduirà a Bràfim. 
 
Passem a frec d'una singular parcel·la tota ella plena de pins. A la dreta albirem 
la Tossa Gran i el castellet moro de construcció rodona. A l'horitzó veiem el 
Montagut per on hi passaríem si caminéssim pel GR-7-2. 
 
3:02 – La Marisol, la Roser i el Jordi escorcollen una figuera. Les figues estan 
verdes, tot i que tenen la pell negra. Lluu el Sol, però no fa calor. Albirem 
Bràfim i el seu santuari de la Mare de Déu de Lloret (Loreto). 
 



3:23 – Entrem a Bràfim. Caminem per l'avinguda de Catalunya (l'antiga 
travessera). Deixem, a l'esquerra, el Celler Cooperatiu. Veiem el cotxe de línia 
que va a Tarragona; algú podria, encara, tenir la temptació de deixar-se seduir i 
agafar-lo. 
 
3:28 – Arribem a la plaça de l'Església. No ens cal parar a dinar, ningú no té 
gana; la culpa la tenen les aturades tan ben aprofitades que hem fet. 
Guardarem la gana per sopar. A Vila-rodona hi ha programada una altra 
aturada; però, aquesta serà per descansar. 
 
Seguim pel carrer d'Avall; al final, a mà dreta, surt l'antic camí que va tot 
dreturer al santuari.  
 
Continuem per l'antiga travessera un metres més i agafem el camí ral de 
Vilabella al Pont d'Armentera, direcció NE; ara asfaltat. Un senyal indica la 
direcció a "Loreto". 
 
3:35 – Som en una bifurcació després d'un mas amb llenya tallada. El camí 
asfaltat segueix cap a la dreta i està condicionat perquè els autocars puguin 
arribar fins al santuari. 
 
Nosaltres girem cap a l'esquerra i agafem el camí que s'adreça a Vila-rodona. 
Anem seguint els pals de la línia elèctrica. 
 
3:38 – Som en una altra bifurcació. Tombem cap a la dreta tot apropant-nos al 
Gaià. Fa bon Sol i el cel és destapat. Passem vora l'abocador que treu fum i se 
sent olor a rostit. 
 
A l'altra banda del Gaià tenim el poble de Montferri, on hi ha el santuari, 
inacabat, de Montserrat del Camp de Tarragona, que va projectar l'arquitecte 
tarragoní, Josep M. Jujol. 
 
Degut a problemes econòmics la seva construcció va quedar ajornada esperant 
que s'acabi algun dia. Ara, hi ha ganes d'acabar l'obra i desitgem que aviat el 
puguem visitar. 
 
Caminem paral·lels al Gaià. Albirem, davant nostre, Vilardida i Vila-rodona.  A 
la dreta tenim, acotxat, el Mas d'Infants i a l'esquerra, enlairat, la Torre dels 
Garrigues. La pubilla d'aquest últim mas està casada amb un fill del Joan 
Antoni Samaranch, president del COI. Caminem rumb nord. 
 
4:01 – En un conreu podem veure com s'han arrencat tres ametllers amb fruit, 
no hi ha dubte que s'ha fet expressament. És difícil de fer-li entendre, a un 
pagès, quina és la plantació més adient per a les terres; la seva tossuderia ho 
fa difícil. 
 
4:04 – Parem vora la carretera de Valls al Vendrell. Parem una estona per 
beure aigua. Mentre, el Pau Lluís fa uns comentaris sobre el món agrícola:  



- La maquinària que el pagès adquireix, per a ús personal, no s'amortitza mai; 
sí, en canvi, si és per a un ús col·lectiu; les noves plantacions que substitueixen 
els conreus d'olivers mil·lenaris són una aberració. 
 
4:15 – Ja em descansat prou! Creuem la carretera i anem directes, per un 
camí, perpendicularment a l'autopista que va a Lleida. A la dreta, a l'altra banda 
del Gaià, hi ha el petit nucli de Vilardida. 
 
4:23 – El camí passa sota l'autopista i podem gaudir d'ombra. Seguim el mateix 
camí que ens porta al llogaret de la Serra. Aquestes cases esparses pertanyen 
al terme de Vila-rodona, la Serra va ser del noviciat dels jesuïtes de Tarragona 
per allà el 1719, i una petita vil·la romana. 
El Jordi i el Pau Lluís estan, ara empatats a 9, en caigudes de gaiata a terra, la 
competició està disputadíssima.  
 
4:29 – Deixem una granja a l'esquerra; se senten les flaires que la identifiquen. 
El camí conserva encara roderes antigues de carro. 
 
4:31 – Som davant d'una bifurcació. Seguim pel vial de la dreta. 
 
4:37 – Davant nostre tenim un rètol que hi diu: "Mas Guardia. Camino 
particular. Prohibido el paso". No és que el camí sigui particular, sinó que el 
rètol pretén desviar-nos cap a l'esquerra i abocar-nos a la carretera del Pont 
d'Armentera. 
 
No hem de fer cas del rètol. Seguim camí cap aquest "Mas Guardia"; el camí 
està pavimentat fins al mas, amb una regada asfàltica i graveta damunt. 
Rarament, sorprèn la secció transversal del camí, que té, des de les dues 
bandes, un 4% de pendent cap a l'eix longitudinal, de tal manera que quan 
plogui les aigües aniran canalitzades, pendent avall, per sobre del camí, cap a 
la porta d'entrada. 
 
El camí continua, ara molt poc fressat, cap a Vila-rodona fregant un marge i 
paral·lel al Gaià. Veiem Vila-rodona i el columbari romà. 
 
4:48 – Fem cap a l'accés de Vila-rodona provinent de la carretera del Pont 
d'Armentera. Hi caminem adreçant-nos cap a la població. T'adones que el camí 
per on hem vingut no era particular, com ens volia fer creure el rètol del mas, 
aquest camí segur que és un camí de carro antic.  
 
Passem sobre el pont del Gaià, en una placa de ferro hi diu: "E. REMY & Cª. 
INGENIEROS-CONTRATISTAS. BARCELONA 1925". 
 
Entrem a Vila-rodona per la travessera amb arbres plataners a banda i banda. 
Als arbres hi ha uns cartells enganxats que anuncien l'actuació del conjunt 
musical els Pets i la competició del VI moto-cros de Salomó. 
 
4:58 – Tenim a la nostra dreta la plaça del Arbres tocant a l'església de Santa 
Maria. Davant de l'església parroquial tenim el bar Miami, on tradicionalment es 
fa la darrera parada del primer dia. Trobem el bar totalment reformat de dins, 



ara sembla un bar nou i de luxe. Han canviat el taulell de lloc i està folrat de 
rajoleta trencada, d'estil trencadís com el Parc Güell de Gaudí. 
 
Tot i que la nostra vestimenta, polsosa i suada, no encaixa en aquest nou 
ambient, demanem begudes refrescants per combatre la calor que portem a 
sobre. Seiem per descansar una estona, ens queda una mica més d'1 hora per 
acabar.  
 
A la televisió, pel canal 33, estan fent un partit de tennis i tenim el Diari de 
Tarragona per llegir.  
 
Tot i que estem en un bar de luxe, no tenen aire climatitzat i jo prefereixo anar 
defora a la fresca. 
 
5:35 – És hora de continuar, ja tenim prou descans. El final de la jornada d'avui 
és a prop. Paguem el que hem begut i toquem el dos.  
 
La Marisol descobreix que té una petita bufolla en el peu dret; com que es veu 
que és poca cosa ja li pararem atenció a l’arribada a Santes Creus. 
 
Seguim pel carrer de les Hortes i carrer de Sant Llorenç. Els vianants reparen 
en nosaltres, fem cara d'haver caminat bastant i no anem tan endreçats com 
ells. 
 
Travessem una arcada i sortim del poble per "l'avinguda" de l'Alt Camp; bé, 
això d'avinguda té molt de desitjar, més bé és un carrer típic que no està ni 
pavimentat. 
 
Agafem el camí de la Farga. Una dona i dos homes, que fan tertúlia, ens veuen 
passar i sentim un comentari que fa un d'ells: 
 
- No sé on deuen anar? 
 
- A Montserrat! si voleu venir, els contesta el Pau Lluís. 
 
No responen, potser no creuen que és veritat o pensen que els prenem el pèl. 
 
Tot seguint el camí, la Roser pretén intranquil·litzar la colla dient que més 
endavant ens haurem de descalçar per creuar, a gual, el Gaià. Hi ha una 
palanca per fer-ho, però, de vegades, el riu se l'emporta. 
 
La Marisol tranquil·litza a tots dient que el, Dijous Sant, hi baixava poc cabal 
quan, ella, hi va passar de nit fent la Marxa de la Farigola.  
 
De fet, és cert, perquè jo també vaig fer la marxa aquesta. Però, millor que, la 
Marisol, hagués estat calladeta per no desfer la intriga que volia imposar la 
Roser. 
 
Saludem un pagès que està a l'hort cavant, acompanyat de la seva dona. I 
també un home que torna cap a Vila-rodona, que molt amablement ens saluda. 



5:51 – Intersecció. Cap a l'esquerra el camí enfila cap al riu i a l'antiga farga. 
Nosaltres seguim pel camí asfaltat, paral·lel al Gaià, que ens durà a 
Aiguamúrcia. 
 
Lluu el Sol, ha estat un dia força assolellat, en general. Albirem Santes Creus. 
 
5:55 – Se'ns acaba el camí asfaltat tot just quan arriba al Gaià. Ara toca creuar-
lo. Igual que el Dijous Sant, no tenim cap problema; encara que el Pau Lluís hi 
tira pedres per engrescar i posar-hi dificultats. El Gaià, aquí, avui, sembla un riu 
de pissarrí. 
 
6:00 – Un cop som tots a l'altra banda del riu, seguim un camí molt desdibuixat 
que, a poc a poc, va guanyant alçada. El llit del riu es troba assentat en un 
terreny esllavissós que, any rera any, va guanyant en amplitud.  
 
Al Carles li agrada escoltar el xiuxiueig de les fulles dels àlbers que es mouen. 
Albirem Aiguamúrcia. 
 
6:06 – Som a la carretera d'accés a Aiguamúrcia. Les marques del GR 
travessen la carretera i segueixen direcció nord a frec d'un conreu d'ametllers, 
a fi d'estalviar uns metres de carretera. Jo prefereixo, com que són pocs 
metres, agafar ja la carretera, que a la vegada és la ruta més dreturera. 
 
6:10 – Ens trobem tots plegats a la carretera on el Gaià la travessa per sota. 
Seguim rumb a Aiguamúrcia, ja definitivament per carretera. 
 
La Marisol cull uns brots de romaní a punt de florir i el Pau Lluís una planta amb 
flor que li regala a la Roser. El Gaià queda ja fix a la nostra esquerra. 
 
6:15 – La carretera fa un tomb en angle recte, cap a la dreta, i entrem a la 
població d'Aiguamúrcia. Tres persones assegudes al banc del "sinofós" 
lamenten no poder-nos acompanyar i ens desitgen una bona caminada. 
 
Tot seguit enfilem la carretera que ens ha de dur a Santes Creus, quan només 
falten  2 km. per arribar-hi. Un camió de vins va carregat de garrafes d'aigua. 
 
La carretera, pràcticament no té trànsit, és una carretera que només uneix les 
dues poblacions. 
 
Creuem la riera de Rubió, pel pont de la carretera, i només ens queda 1 km. 
per finalitzar. La Roser ens fa adonar d'un cactus que té les figues de moro ben 
negres. 
 
6:32 – Tenim una planta embotelladora d'aigua a l'esquerra i la urbanització: els 
Manantials. Plana del Molí, a la dreta. 
 
6:37 – Tenim ja, a la banda oest de la carretera, la coneguda i frondosa 
albereda de Santes Creus, una atractiva esplanada d'àlbers vora el Gaià 
condicionada per passar hores d'esbarjo i descans, amb generoses fonts, 
taules i fogons; propietat de la Diputació de Tarragona. 



 
 
La Marisol es queixa del pes de la motxilla; però, un rètol a la carretera anuncia 
que som ja a Santes Creus. Tot seguit ens aboquem al carrer principal, 
anomenat Pere el Gran, i anem cap a l'hostal Grau, l'hostal que ens acollirà 
aquesta nit. 
 
6:46 – Entrem a l'hostal i saludem la família Grau. Gaudim de la seva simpatia, 
ens coneixem d'altres excursions a Montserrat i ens hi sentim com a casa. El 
Sr. Grau ens reparteix les claus de les habitacions: 
 
- La Roser té la núm. 24 on hi està descansant el Marcel. 
 
- Al Jordi li ha tocat  la núm. 11. 
 
- La Marisol i jo tenim la núm. 30. 
 
- I, al Pau Lluís i al Carles, els correspon l'habitació núm. 25. 
 
El Sr. Grau ens comunica que el sopar és a les 9. 
 
Podem gaudir d'una bona dutxa relaxant i de roba neta i, a més, del plaer del 
descans; fins demà no caminarem més.  
 
Reviso el peu de la Marisol on té la bufolla; no és molt grossa, però cal cosir-la: 
li forado la pell dues vegades amb l'agulla i fil, i li deixo el fil dintre de la bufolla 
de manera que pengi el fil que fa de drenatge, i així perd el líquid interior a poc 
a poc. Espero i desitjo que demà pugui tornar a caminar. 
 
7:54 – La Marisol i jo anem a fer un tomb. La botiga de souvenirs, al costat de 
l'hostal, és tancada. N'hi ha una de queviures oberta, però, es preferible 
guardar la gana per sopar. 
 
Anirem a visitar un taller de ceràmica que hi ha a la plaça de Sant Bernat. 
Creuem el portal que dóna accés a la placeta de la Santa Llúcia. Entrem al 
segon recinte pel portal Reial o de l'Assumpta, és una plaça allargassada on es 
troba la font dedicada a Sant Bernat. Al tombant de la plaça es troben els 
edificis que habitaven els monjos jubilats, ara habitatges particulars. I al fons, al 
més a munt, hi ha el monestir del segle XII. 



Entrem, la Marisol i jo, a la botiga taller on venen les peces de ceràmica que 
ells mateixos fabriquen. Fan molt de goig, però, no podem portar res a la 
motxilla que sigui fràgil. 
 
8:07 – Tornem a l'hostal. A la placeta, on hi ha l'església de Santa Llúcia, 
trobem el Jordi que també ha sortit a passejar. Passem una estona junts 
gaudint de la pau que s'hi respira. 
 
8:18 – Som a l'hostal. Hi trobem la Roser, el Pau Lluís i el Carles. Per mitjà de 
la Roser sabem que el Marcel es troba millor; però, demà, encara no caminarà 
tot i que ha descansat tota la tarda; segurament ens seguirà amb cotxe. 
 
Telefonem a Tarragona per fer saber a la família que hem acabat la primera 
etapa satisfactòriament. 
 
8:30 – Seiem aplegats, vora la televisió, esperant per anar a sopar quan ens 
avisin. El Pau Lluís comenta que la tercera etapa a fer és la més llarga de totes, 
per la qual cosa ens convindria matinar; proposa que sigui a 2/4 de 7, que ja 
s'hi veu.  
 
Mirem el telenotícies de TV3. 
 
El Jordi, a l‘anar a telefonar, s'equivoca de porta i en lloc d'obrir la de la cabina, 
obre la del carrer. Això provoca la riota de tots. 
 
9:02 – Apareix el Marcel amb cara de satisfacció, se'l veu templat. Amb el Pau 
Lluís, consulta els itineraris en mapes cartogràfics. 
 
9:06 – Parem atenció a les notícies del temps. Avui, hi ha hagut tempestes a 
Girona i Barcelona; les temperatures han estat entre 19 i 22 graus. Per a demà, 
s'esperen núvols al sud de la península, que provocaran pertorbacions que 
aniran pujant cap al nord. Els vents bufaran de llevant. No s'esperen, però, 
canvis climatològics a Catalunya. 
 
Així que, tindrem el mateix temps que avui, i continuarem amb les capellines 
ben plegades al fons de la motxilla. 
 
9:13 – Finalment ens criden per anar a sopar. Mentre esperem el Sr. Grau, el 
Jordi ens explica curiositats dels misteris de Setmana Santa de Tarragona; 
concretament, el Sant Sepulcre porta, a sota, vint portadors que traginen el 
misteri sobre els muscles. 
 
9:16 – El Marcel suggereix crear una ruta gastronòmica, a peu, de Tarragona a 
Montserrat. Si gaudim del caminar també sabem gaudir d'un bon àpat, les dues 
coses són compatibles. Cremar energia desperta la gana i, quan es té gana, el 
plaer de menjar encara és més gran.  
 
El Sr. Grau ens explica que hi ha de menú: amanida, sopa o verdura; bistec o 
fricandó (el meu plat favorit). Per al Marcel hi ha un menú especial: arròs bullit i 



peix a la planxa. Per beure hi ha vi negre Celler del Mas i vi blanc del Padró de 
Bràfim, i per rebaixar el grau del vi, sifó i aigua bona de Santes Creus. 
 
El Marcel, abans de començar, fa gala del seu bon humor i diu que encara 
conserva el tap de suro de la Secuita.   
 
El Jordi, que li agrada el vi rosat, barreja el vi blanc amb el negre; comenta, 
també, que els nostres avis, a l'arròs bullit, li deien: arròs de poll.  
 
Per cert, la Roser tasta "l'arròs de poll" i diu que està boníssim; tant que si es 
descuida, el Marcel, n'ha de demanar un altre plat. I és que l'aigua de Santes 
Creus és de qualitat suprema. 
 
El resultat final, de la jornada d'avui, de caigudes de gaiata, ha estat de: Pau-
Lluís, 9 vegades; Jordi, 11. Demà, continuarem. 
 
9:40 – Comencem a sopar, el vinagre que ens porten per a l'amanida es nota 
que és casolà, res de química. Anem cruspint tot el què hem demanat, hi ha 
gana de debò. 
 
El Marcel ha de fer una escapada d'urgència cap a l'habitació. Vora al seu plat 
li hem deixat tres taps de suro, abusant de la confiança i del bon humor que 
demostra tenir, ah... ah... ah! 
 
10:15 – Rebem la visita d'un fill del Marcel i la Roser, que es diu igual que el 
pare; que ve acompanyat del Sisco, el gendre. Han vingut a deixar un cotxe 
perquè demà el pugui fer servir el Marcel. 
 
S'estan una estona amb nosaltres i es prenen un "trencat" (el color, en català, 
es trenca) i un cigaló. El Marcel Jr. és afeccionat a fer la ruta del GR amb 
cavall, que el té a cals sogres, a Ginestar. El Pau Lluís esmenta que coneix 
uns, que són de la Canonja, que fan excursions a cavall per la serra de Prades. 
 
10:28 – Hem acabat l'exquisit àpat i, per rematar-ho, demanem els clàssics 
cafès, trencats, cigalons, infusió de camamilla i alguna copa de "conya". 
 
10:32 – El fill i el gendre dels Tous, s'acomiaden de tots nosaltres perquè han 
de tornar cap a Tarragona, que demà es dia feiner i han de complir amb les 
seves obligacions laborals. 
 
Continua la sobretaula; deixem el tema dels cavalls, i el Pau Lluís es posa a 
parlar dels contrabandistes, aquells que per 5.000 peles es jugaven la vida en 
temps de l'estraperlo.  
 
Acabem, comentant anècdotes pròpies, de viatges a Andorra, que hem tingut a 
l’hora de creuar la frontera espanyola. 
 
10:59 – És hora ja d'anar a descansar. Abans, però, ràpidament comentem el 
què farem demà al matí: com que no hem de matinar, ja que demà serà l'etapa 
més curta de totes, esmorzarem abans de marxar.  



 
Tots estem d'acord d'esmorzar una truita caragolada i pa amb tomaca. Li fem 
l'encàrrec al Sr. Grau; demà, a les 9, tindrem el plat a taula. 
 
El Carles s'enamora de la nova moda de pintura d'ungles que porta la Marisol, 
és de color violeta, marca "vigencial". 
 
11:05 – Anem a dormir. Bona nit a tothom! Bon repòs i reparador descans. 
L'ambient assossegat de Santes Creus invita al relax. 
 
Bona nit, Santes Creus!  
 
 
 
 
 
 



SEGON DIA  27 D'ABRIL                     SANTES CREUS – LA MOIXETA  19 km 
 
 
 

 
 
8:00 – Els més matiners comencem a moure'ns i deixar la peresa al llit. Una 
bona dutxa, si és freda millor, fa córrer la sang per les venes, aclareix 
ràpidament la vista i tonifica els músculs. Recordem que, avui, és la diada de la 
Mare de Déu de Montserrat i festa gran a la Muntanya Santa. 
 
A poc a poc, anem preparant-nos per a la segona jornada que se'ns presenta 
curta. El Jordi és partidari del bany, més que de la dutxa, i tant ahir com avui ho 
ha sabut aprofitar. 
 
8:50 – Els primers a presentar-se a l'escenari de la teca, i els més complidors, 
som el Jordi, la Roser, la Marisol i jo. 
La Roser ens explica que, el Marcel, ha passat molt bona nit; el seu sopar 
especial d'ahir li ha sentat de mil meravelles. No obstant això, avui no caminarà 
encara perquè, així, s'acabarà de recuperar. 
 
Com que el Marcel disposa de cotxe, ens portarà tot el què no necessitem 
durant la marxa d'avui i ens ho traslladarà a la Moixeta. D'aquesta manera 
podrem estalviar-nos pes a l'esquena. 
 
La Roser telefona per felicitar les Montserrats. Avui, com he dit, és la diada de 
la Patrona de Catalunya, coneguda popularment com "la Moreneta"; apel·latiu 
que se li ha donat per la seva negror, tant de la Mare de Déu com la del Nen 
Jesús.  
 
És una imatge com les del conjunt de Verges Negres que sorgiren, al llarg del 
segle XII, a tot Europa. Sembla que la negror indica influència de la cultura 
oriental, però, adaptada a les creences cristianes. La Sagrada Família visqué 
en indrets fortament assolellats i, per tant, predisposats a tenir la pell morena. 



La imatge és la interpretació de la fertilitat, mostra el gran misteri de la 
reproducció i reencarnació de la vida. 
 
El Jordi intenta telefonar a casa, però, té els mateixos problemes que ahir: els 
telèfons de la seva escala estan espatllats i la Telefònica els hi ha de restablir 
la comunicació. Sent surt telefonant a una cosina, que viu a l'escala del costat.  
 
La Marisol està preparada per a la caminada d'avui, tot i que la butllofa li farà 
companyia; de moment, no la té inflada i se n'alegra que el Marcel se li emporti 
la motxilla. 
 
9:04 – Apareix el Marcel molt content, es mostra més fresc que un lluç acabat 
de pescar. Al vespre el retrobarem a la Moixeta on soparà amb nosaltres i, 
demà, quasi segur, continuarà la caminada cap a Montserrat. 
 
L'esmorzar és a taula des de les 9, tal com havíem quedat ahir al vespre; però, 
encara falta acudir el Pau Lluís i el Carles. 
 
Pensem que és una sort que el Marcel ens pugui prendre les motxilles; 
esperem també que no plogui perquè, l'impermeable, pensem deixar-lo a la 
motxilla, ja que les tendències climatològiques d'avui, en principi, són les 
mateixes que ahir, molt de Sol.  
 
L'etapa d'avui serà un fart de riure, curta que és i sense motxilla, es pot dir que 
la mini etapa d'avui serà cantar i ballar. Jo, tan sols carregaré a les mans, el 
bloc d'apunts i el bolígraf.   
 
9:13 – Amb retard, fan acte de presència el Pau Lluís i el Carles. Anem a seure 
a taula on hi tenim la truita caragolada, el pa amb tomaca i una gran amanida; 
vi i aigua. Això és un esmorzar! Sembla que estiguem ja celebrant l'arribada a 
la Moixeta, abans de començar; no sé si podrem caminar. 
 
9:26 – Trobem molt bo l'esmorzar, però, ens hem quedat amb gana. Opinem, 
unànimement, que podríem menjar més i no ens caldria dinar.    
Així, doncs, demanem que ens portin unes llesques de pa amb tomaca i pernil, 
i no ens caldrà menjar més fins a l'hora de sopar.  
 
La Marisol continua amb les ungles pintades a la moda Montserrat, de color 
violeta. El Marcel estudia la ruta, en un mapa de carreteres, per fer cap amb 
cotxe a la urbanització de la Moixeta (el Montmell - Baix Penedès); el Pau Lluís 
l'assessora. 
 
El Marcel, tot cofoi de satisfacció, ens fa saber que, a partir d'ara, ja no 
necessitarà més "taps de suro". 
 
Demanem cafès amb llet, cafès i trencats. A la Roser li agrada el cafè americà 
amb una mica de llet. El Jordi es fica al cafè unes gotes de "103" (el whisky de 
pobre).  
No tenim pas pressa per tocar el dos; però, com més aviat marxem més aviat hi 
arribarem.  



Fem conversa i toquem un tema molt grat de parlar: la unió de la família. 
L'afinitat entre els germans és molt maca i, els pares, hi tenen molt a veure a 
l'hora d'aconseguir-lo. La política que, els pares, realitzin amb els seus fills es 
reflecteix en l'entesa, o no, entre tots ells. Tots hi estem d'acord. 
 
9:51 – S'hi està molt bé, a Santes Creus, entaulats; però, encara ens hem de 
"guanyar les garrofes" avui. Cal que ens anem aixecant de la taula, sinó ens hi 
quedarem. 
El compte total, de les menjades i del dormir, ens puja la quantitat de 2.800 
ptes. per persona. I com que hem quedat molt contents del servei i del preu, 
donem 100 ptes. de propina.  
 
9:55 – Ens disposem, ara sí, a iniciar la caminada. Ens acomiadem del Sr. 
Grau i família, que ens han tractat admirablement i ens desitgen una feliç 
caminada i arribada a Montserrat. 
Sortim al carrer i, el Marcel, ens fa una fotografia col·lectiva amb motxilles, vora 
el cotxe, abans de ficar-les al portamaletes. Fins a la tarda ja no les veurem 
més. Només ens quedem amb allò que farem servir, la cantimplora, el mocador 
per al coll, el barret, etc. Prenc un bolígraf més, per si les mosques.   
 
Ha arribat un autocar carregat d'escolars d'uns sis anys, que venen a passar el 
dia a Santes Creus. A la cara se'ls veu la satisfacció de poder gaudir d'un dia 
d'esbarjo i natura. El Pau Lluís diu que són igual que una "plaga de mosquits".  
 
9:58 – Marxem cap al monestir a fer-nos una foto de record abans d'engegar 
l'etapa d'avui, no tenim pressa per començar. El Pau Lluís ha optat per no 
abandonar la motxilla, diu que sense ella no sabria caminar.  

 

 



10:00 – El Marcel ens segueix amb el cotxe fins a la plaça de Sant Bernat. Ens 
situem al voltant de la font on hi ha una petitíssima imatge dedicada al que fou 
gran abat del monestir cistercenc. El Marcel ens fa la foto, la repeteix amb la 
càmera del Pau Lluís i la del Carles. Sant Bernat, però, ha sortit de cul, no s'ha 
volgut tombar. 
 
10:05 – Ara ja sí, anem a començar l'etapa d'avui. Ens acomiadem del Marcel 
tot desitjant que, a l'etapa de demà, torni a caminar entre nosaltres. 
 
Sortim del recinte monàstic i anem a trobar la carretera de les Pobles. El Jordi 
ja llueix la samarreta d'enguany, jo me la posaré demà. De totes maneres ens 
la posarem, tots, l'últim dia. 
 
10:07 – Passem per davant del bar Esport. Tot seguit estem a la carretera que 
mena a les Pobles. Hi caminem seguint la paret de tancament de la propietat 
del monestir. Dalt de la paret, un gos, ens saluda amb forta dicció. 
 
El Jordi, que pateix per ell, li diu: 
 
- Baixa d'aquí dalt, que cauràs i et faràs mal. 
 
Sorprenentment, el gos l'obeeix i baixa com si l'hagués entès. 
 

 
 
La vista del monestir, des de la part posterior, té una perspectiva molt diferent 
de la què estem acostumats a veure venint de Tarragona. El Pau Lluís vol 
fotografiar-ho i ens fa una foto al costat del senyal de trànsit que anuncia 
Santes Creus.  
 
El dia d'avui és calcat al d'ahir, el cel està serè i lluu el Sol molt satisfet. La 
temperatura ambient és òptima. 
 
10:14 – El Pau Lluís li fabrica, a la Marisol, una petita motxilla amb la jaqueta 
que portava nuada a la cintura; ha fet passar la jaqueta entre les anses de la 



bossa de plàstic on duia l'aigua i fruits secs, com si es tractés d'un cinturó i, un 
cop nuada altre cop la jaqueta, la Marisol pot caminar amb les mans lliures.  
 
10:16 – Apareix el Marcel, té enyorança i ha vingut a veure'ns abans que ens 
fiquem al bosc. Va cap a la Moixeta a deixar les motxilles, després aprofitarà 
per complimentar diligències que té pendents a Tarragona. Abans de continuar, 
però, la Roser li demana uns quants xiclets. Adéu, Marcel! 
 
10:17 – De seguida hem d'abandonar la carretera. Quan aquesta fa un gir a la 
dreta, agafem a l'esquerra un camí carreter  que es fica en un pinar i després 
l'enfaixa. Seguim pel camí carreter que ens ha de portar a les Pobles. A un 
costat tenim bosc i l'altra vinya. 
 
10:24 – Som en una bifurcació de camins, seguim pel de la dreta. 
 
10:27 – Una altra bifurcació. Agafem, ara, el camí de l'esquerra. Ens guia el 
Pau Lluís que va investigar el camí; a més, hi va posar marques per si li fallava 
la memòria. Sens dubte, anem seguint l'autèntic camí de Santes Creus a les 
Pobles. Tenim el convenciment que, avui, el dia serà força calorós; però, de 
moment, corre una mica d'aire. 
 
10:28 – El camí careneja i podem albirar una bona perspectiva. El Pau Lluís, 
que també sap fer de guia turístic, ens explica tot el què es pot veure: d'oest a 
NO, la Riba, Miramar, Figuerola, la serra de Cabra, la serra de Sant Miquel, 
Selmella i el castell de Savorella; al NE, el Montagut; i al SE, Cal Canonge i el 
Montmell. 
 
Cal recordar que, altres anys, hem seguit altres rutes; una pel Montagut i una 
altra pel Montmell, que des d'aquí podem contemplar amb enyorança. 
 
Veiem la carretera a uns 200 m., a la nostra dreta, que gairebé va paral·lela al 
nostre itinerari. El rumb d'avui és, quasi tot, est.  
 

 
 



10:42 – De sobte el camí desapareix, ha estat ocupat per l'escampall de terres 
de conreu.  
 
El Pau Lluís ens ho havia comentat; segons ell, és una usurpació de camí 
públic que compta amb el consens de les autoritats municipals, que l'han 
valorat molt poc.  
 
Per aquest camí, que era força transitat, s'acudia a Santes Creus. El pagès l'ha 
llaurat i ha eixamplat així la finca. 
 
Haurem de caminar, ara, pel diguem "camí conreu" que forma part de la 
plantació de vinya nova; ni rastre del camí perquè s'han carregat també les 
parets que el delimitaven. 
 
No és ni de bon tros la primera vegada que hem observat com desapareix un 
camí, per obra i gràcia d'aplicar-hi la màquina de llaurar. 
 
No gaire lluny d'aquí dos homes carreguen pedres al remolc d'un tractor i, ben 
bé, un d'ells, podria ser el culpable de la desaparició d'aquest camí del terme 
d'Aiguamúrcia. 
 
10:48 – Fem cap a una cruïlla de quatre camins. Aquí retrobem, de nou, el 
camí.  
 
El Pau Lluís recorda que aquí se li va espatllar la moto, quan anava explorant el 
camí, i va haver de dur-la a peu fins a Santes Creus.   
 
10:50 – El camí passa, ara, encaixat en trinxera. 
 
10:52 – La ruta canvia de paisatge, el camí planer passa entre conreus 
d'ametllers i vinya; al fons, al NE, adherida a la serra del Montagut, albirem la 
masia de can Ros dels Gaians, indret per on passa l'itinerari del GR-7-2. 
 
En una bifurcació hem de seguir pel camí de la dreta; el de l'esquerra ens 
portaria a un mas. Continuem rumb est. 
 
11:00 – Creuem la carretera de Santes Creus a les Pobles. Més endavant, a 
peu de carretera està el nucli de les Pobles; però, ens afonem per un camí que 
també hi va i passa primer pel mig dels Hostalets de Baix. 
 
11:06 – Seguint el camí polsós arribem a la part baixa de les Pobles. Som 
justament davant de l'arcada del carrer del Portal. Segons el Pau Lluís, portem 
caminats, fins aquí, 4 km. 400m.  
 
El Jaume Pros i el Ton Martí són paletes i estan construint uns porxos en 
aquest carrer tan pintoresc.  
 
Dóna la coincidència que demà dormirem a Piera a l'hostal del Lluís Peña, que 
és nat en aquest poble. Tots dos paletes coneixen la família del Lluís Peña, 
com és lògic en un poble tan petit. 



 
 
Sobre l'arcada hi ha una inscripció i l'escut quatribarrat, fet amb majòliques, que 
hi diu: Pont del Camí de Selme. Any 1264. 
 
Passem sota l'antiga arcada. El Pau Lluís i jo, hem acabat de conèixer un 
personatge molt singular, és el pastor Pau Casanovas de 80 anys, que encara 
continua fent de pastor, de renom el Pau pastor. Viu actualment on hi havia el 
col·legi, és un home que no entén de lletres, com diu ell; però, és tot un llibre 
d'història. 
 

 
 
Mentre parlem amb el Pau pastor, la colla continua caminant cap a Selma. El 
Pau pastor ens explica que el camí de Selma, o Selme, ja existia abans que fos 
construït el monestir de Santes Creus, Selma va ser un poble molt important. 
Podria explicar-nos tota la història, però és massa llarga, diu. Segons ell, hi 
havia soldats, presó, metge, veterinari, col·legi, fuster i ferrer. Cada diumenge 
s'aplegaven al mercat unes 300 persones. A poc a poc, la gent va anar marxant 



i abandonant el poble i en l'actualitat està deshabitat. Selma tingué molta 
anomenada i té aigua.   
 
El Pau Lluís li parla de son cunyat, el Miquel, que té cura de l'albereda de 
Santes Creus, i li respon que coneix el Miquel perquè el va tenir a casa seva de 
paleta i electricista. Quant petit és el món! 
 
Continuant amb les seves generoses explicacions ens conte la sorprenent 
història o llegenda de la Creu d'Or, de 25 kg., del Montagut: 
 
- Quan el Senyor Jaume (el rei Jaume I, s'entén) anava cap a Mallorca amb la 
flota de vaixells, resulta que un capità, que comandava una de les naus, va 
perdre el rumb i es va poder orientar gràcies al cim del Montagut. Guiat per la 
muntanya va arribar fins al poble i, en mostra d'agraïment, va regalar als seus 
habitants una creu d'or de 25 kg. 
 
Però, hi va haver un arquebisbe que volia endur-se l'esmentada creu, dient-los 
que no valia molt i, a canvi, els portaria una de més lluent. 
 
Però, sempre hi ha gent desperta i que no es vol deixar enredar. Un d'ells li 
digué a l'arquebisbe: si voleu prendre la creu, primer haureu d'esborrar el meu 
nom! 
 
Va esclatar la guerra civil, l'any 1936, i la creu d'or fou dipositada en un banc de 
Valls, pensant que així estaria ben guardada. Al finalitzar la guerra, els que la 
van dipositat  al banc, van anar a recuperar-la per tornar-la al Montagut; però, 
la creu ja no hi era, havia estat traslladada a un museu de Tarragona. 
Ràpidament, la gent més influent del Montagut, acudí a Tarragona on ningú els 
va saber donar raó de la creu d'or. Tristament i decebuts la van donar per 
perduda. Encara, avui dia, però, es creu que la preuada joia segueix al museu 
de Tarragona. 
 
Abans de tocar el dos, el Pau pastor, ens satisfà la nostra curiositat i ens 
explica que, als Hostalets de Baix, era on s'hostatjaven antigament els que 
venien d'Igualada. I el camí que hem trobat destruït, en part, forma part del 
camí ral de Selma, conegut també com el camí de Missa, que conduïa a 
Santes Creus; utilitzat, també, pels que venien d'Igualada i pels frares de la 
Serra d'Ancosa quan baixaven del Montagut amb el ramat.  
 
11:31 – La profitosa conversa amb el Pau pastor podria allargar-se molt més; 
però, els companys, que han continuat caminant, ja deuen estar bastant lluny. 
Li agraïm el temps que ens ha dedicat, que no per ser vell no vol dir que li falti 
esperit ni ganes de viure. Adéu, Pau! 
 
El Pau Lluís i jo, seguim el camí cap a Selma per un sender entre conreus, 
deixant les Pobles enturonat a l'oest. Ràpidament l'itinerari s'eixampla i es fa 
camí. 
 
Trobem el Jordi, que no havia caminat gaire i ens esperava. Tots tres anem a la 
recerca de la resta de companys. 



11:36 – Saltem a un camí més important i continuem baixant fins al fons del 
barranc. Al més amunt descobrim la resta de la colla, aturada, que ens crida a   
frec d'un mas. Cap allà anem. 
 
Travessem  el barranc i pugem a recuperar els companys. 
 
11:41 – Som al capdamunt de la forta pujada i trobem la Roser, la Marisol i el 
Carles, que dubtaven per on seguir. 
 
11:42 – Seguim per darrere del mas tot guanyant una miqueta més d'alçada. 
Continuem per camí pla, rumb est.  
 
11:49 – Bifurcació. Continuem pel camí de la dreta. Passem vora un altre mas 
tot baixant. A l'esquerra, més enlairats, queden dos masos més. 
 
Assistim a la primer caiguda de gaiata a terra, aquesta vegada del Jordi. En 
aquests moments el resultat és: Jordi 12, Pau Lluís 9. 
 
El camí és vermellós i compactat. A la dreta descobrim un aqüeducte d'estil 
romànic. L'aspecte de la volta és d'haver estat un pas d'aigua per sobre el 
barranc. El Pau Lluís li fa una foto donada la seva antiguitat. 
 
11:54 – El camí puja i tomba cap la dreta. Deixem el camí i, per l'esquerra, ens 
endinsem al bosc de pins i alguna que altra alzina, l'entrada és espaiosa i 
ombrívola. Ha desaparegut la marca que hi va ficar el Pau Lluís. 
 
Continuem pujant, hi podem veure també alguna savina. Per la dreta se'ns 
ajunta un camí que baixa i, més amunt, un altre s'hi adhereix per la nostra 
esquerra. 
 
12:01 – Som al capdamunt de la forta pujada. El camí planeja i salvem un petit 
repetjó. 
 
12:02 – Fem cap a un camí transversal, enfront tenim una masia enrunada. Al 
nord hi ha el coll de Santa Agnès i la seva ermita. Agafem el camí a la dreta, 
cap al sud de moment, per no trepitjar el sembrat. El camí envolta el mas i 
canvia el rumb adreçant-se a l'est. Tombem fort cap a l'esquerra, albirem el cim 
del Montagut, de 964m. d'alçada. 
 
Tornem a pujar a cercar la frondosa vall. Comentem la trobada amb el singular 
personatge de les Pobles i comentem la xerrada que hem tingut amb ell; hem 
gaudit de la seva memòria, acumulada d'anys, i fins i tot ens ha contat una 
història un pèl cavalleresca, que fins podria tenir quelcom de veritat. 
 
Seguim pujant tot fent giragonses. En un pla ens aturem a fer un petit respir. 
 
12:14 – Arribem en una bifurcació. Seguim pel camí de l'esquerra, que torna a 
pujar. Davant nostre descobrim una horrorosa cremada de bosc, intuïm que per 
l'altre vessant també va continuar l'incendi; és difícil d'apreciar les hectàrees 
afectades. Deixem un gran mas a l'esquerra. 



12:19 – Som a dalt el coll. Cap a la nostra esquerra marxa un caminet que 
segueix pujant. Seguim, direcció est, davallant ràpidament i passem a frec de 
l'àrea cremada, presumiblement no fa gaire. 
 
12:23 – Passem una barrancada a gual i tornem a enlairar-nos. A l'esquerra 
tenim l'espaiosa vall de Santa Agnès, que compta amb la presència d'alguns 
masos. Anem rumb a la Portella. 
 
12:26 – Passem sota una línia elèctrica d'alta tensió. 
 
12:27 – Saltem, ara, al camí que va del coll de Santa Agnès al Pla de Manlleu, 
declarat d'interès forestal i agrícola. Hi caminem, cap a la dreta, cap al Pla de 
Manlleu passant per la Portella. 
 
La Marisol té ganes de parar; però, aviat arribarem al coll de la Portella on està 
previst descansar i beure aigua.   
 

 
 
El Pau lluís en fa una foto dins d'un immens sembrat. El Carles opina que aquí 
el J.M. Serrat es va inspirar per a la cançó del "Cant de la Civada". 
 
Seguim caminant. La Marisol insisteix que vol parar i combatre la set; però, no 
amb aigua, no; sinó amb xampany! Però, malgrat que sap que això és 
impossible on som, diu que ho farà a l'hora de sopar i que ens invitarà a tots. 
Gràcies, Marisol! 
 
Continua fent calor, es pot dir que el dia d'avui és una còpia del d'ahir. 
 
12:35 – A la Marisol també li cau el bastó a terra. Més que un acte involuntari, 
més bé es deu a la feblesa del cansament. 
 
12:38 – Hem arribat al coll de la Portella, vora el gran sembrat. Hi ha una 
bifurcació de camins. Anem baixant en direcció a la destacada masia que tenim 
enfront.  



A la dreta tenim bosc cremat, el què confirma l'opinió que teníem sobre la 
magnitud de l'incendi. Una línia elèctrica d'alta tensió hi passa per sobre. 
 
La pista fa un tomb molt obert i torna cap a la masia. Al bosc se sent funcionar 
una serra mecànica. 
 
12:45 – A pocs metres de la pista queda l'entrada principal a la masia. El Pau 
Lluís, que ho controla tot, diu que hem fet 11 km. clavats; i queden només 8 per 
finalitzar la curta jornada d'avui. 
 
Parem i descansarem tranquil·lament una estona. El Pau Lluís ha descobert 
una mànega de goma d'on surt aigua. El raconet per descansar és ombrívol a 
tocar el bosc; hi ha dues cisternes i una té l'aixeta de plàstic. Bevem aigua 
fresca de la mànega de goma; cosa insòlita és que hem de beure de genolls 
perquè, si l'aixequem més de dos pams de terra, l'aigua s'estronca. Tot sembla 
que hi ha connexió entre les dues cisternes. Algú aprofita la parada per fer un 
mos. 
 
12:53 – Un bon home d'uns 50 anys, que camina, ens indica un pou d'uns 40 
metres de profunditat, molt a prop, on podem pouar aigua amb una galleda. Li 
agraïm la informació; però, estem tips d'aigua. 
 
Un "jeep" que davalla pel camí que ve del nord, i un gos, es fiquen a la masia. 
 
12:59 – Ara és un home dalt d'un mul, i dos gossos, que també entren a la 
masia. Hi ha molt de trànsit per la Portella! Tot sembla, però, que és hora de 
dinar en el món de la pagesia. 
 
No tenim pressa. El Pau Lluís comenta que, si continuem, arribarem massa 
d'hora a la Moixeta. Seguim asseguts i passem el temps xerrant i comentant 
amb alguna nota d'humor; estem satisfets de nosaltres mateixos. 
 
La Roser renyarà, el Marcel, si demà no ve a caminar. El Pau Lluís, el Jordi i el 
Carles, estan contents perquè les seves dones els han consentit desaparèixer 
de casa per anar a caminar quatre dies. 
 
1:10 – Sembla que no volem estar més temps quiets i decidim continuar. 
Bevem aigua per última vegada.  
 
En caminar uns metres, la Marisol s'adona que s’ha oblidat el bastó i ha de 
tornar enrera. Ha estat un perllongat descans aprofitant el poc quilometratge de 
l'etapa d'avui. Demà, això, ho enyorarem més d'una vegada. 
 
De seguida trobem una bifurcació, agafem el camí de la dreta que puja més. 
Passem sota la línia elèctrica d'alta tensió. La pujada s'ha de fer amb coratge. 
 
1:15 – Fem cap en una altre bifurcació; seguim cap a la dreta, el camí s'allisa.  
 
El tema que toca parlar, ara, és sobre el Marroc; qui hi ha estat (jo no) exposa 
el seu punt de vista. 



1:21 – Albirem el castell ruïnós de Selma. La pista passa enmig d'un frondós 
bosc de pins, alzines i algun roure. Pins talats els han aparcat vora el camí. 
 

 
 
1:24 – Som en una altre bifurcació. Deixem la pista i, cap a l'esquerra, agafem 
un camí carreter que s'adreça al castell de Selma, que podem distingir per 
damunt del pinar. 
 
Anem guanyant alçada amb el successius revolts del camí. 
 
1:27 – Hem arribat al collet del Castell, un caminet hi puja. Nosaltres davallem. 
 
1:30 – En un tomb, a l'esquerra, abandonem la pista i ens endinsem per un 
sender que el Pau Lluís va fitar amb pedres. Albirem el Pla de Manlleu on aviat 
hi arribarem. 
 
De seguida, ens trobem de nassos amb el poble arruïnat de Selma. Ens hi 
fiquem. El campanar de l'església de Sant Cristòfol és allò que més s'aguanta 
dempeus.  
 
Recordo, també, que amb l'església de Peralta passava el mateix; es veu que 
les construccions eclesiàstiques gaudeixen de més fortalesa; es fa notar el 
poder de l'alta jerarquia. 
 
El poble de Selma era l’indret de confluència de les grans masies que ocupen 
les valls de l’entorn. 
 
Les cases de Selma, ensorrades, estan assentades escalonadament al terreny, 
a recer del puig de les Forques.  
 
La sensació, en veure l'espectacle desolador, és de tristor. Adossat a l'església 
hi ha nínxols oberts i estan buits.  
 
Al Pau Lluís se li acut dir: 



- Ara no sé si quedar-me, aquí, a Missa de 2, o baixar a la Missa del poble? 
 
Ell mateix demana, al Carles, que doblegui la barra de ferro del rellotge de Sol, 
que va una mica avançat.  
 
La seva apreciació és molt minuciosa, donat que el rellotge no té números.  
 

 
 
El Pau Lluís va fent fotos dels diversos racons de l'oblidada població. El què 
queda de Selma pertany a l'actual  terme d'Aiguamúrcia.  
 
El seu topònim és d'origen aràbic. Sälma, és un nom àrab que ve a significar 
"lloc segur". És probable que l'església s'edifiqués sobre una primitiva 
mesquita. També, a 13 km., al terme del Pont d'Armentera, tenim Selmella (la 
petita Selma). 
 
Al segle XII els templers hi crearen la comanda de Sant Cristòfol.  
 
El terme, al segle XIV, passà als hospitalers, que designaven el rector. El 1708 
tenia 88 habitants, el 1787 arribà a 188. 
 
El 1847 el castell, probablement d'origen àrab, ja es trobava en ruïnes; però, 
Selma mantenia l'ajuntament. A part de produir cereals, vi, oli i fruita, tenia una 
abundant producció de cera i mel.  
 
El 1930 el poble queda abandonat del tot; cal culpar d'això a la fil·loxera i la 
construcció de la carretera fins al Pla de Manlleu, on és ara la capitalitat civil i 
eclesiàstica. Del campanar de l'església de Sant Cristòfol, es tragué una de les 
dues campanes per guarnir la nova capella que es construí al Pla de Manlleu. 
 
El darrer habitant de Selma va ser el barber, que es negà a abandonar el poble; 
va romandre a casa seva fins a la seva mort. 



1:45 – Un cop inspeccionades les restes, ens reunim a la zona més baixa, a fi 
de fer-nos una fotografia amb les cases ensorrades, com a decorat de fons.  
 

 
 
Hi sortim tots, esperem que s'apagui el llumet vermell de la màquina, que 
pampallugueja. Lluís, Lluís, Lluís...! 
 
1:49 – Continuem la caminada i baixem fortíssim, rumb sud, per mig de pins, 
travessant bancals estrets d'ametllers. De fet no tenim camí, l'anem fent 
nosaltres mateixos tot tirant avall. 
 
Passem a prop de caixes d'abelles, arrenglerades, sense cap incident picantós. 
 

 
 
Fem cap a un camí carreter i hi caminem. Li faig una bonica foto, al Pau Lluís, 
amb la panoràmica de Selma al fons. Fins quan Selma continuarà 
deshabitada? 



Anem davallant tot envoltant la vall del Pla de Manlleu. Albirem el puig de 
l'Àliga de Torrelles. 
 
2:00 – Tornem a caminar per la nova pista que havíem deixat per entrar a 
Selma.  
 
Fem cap en una bifurcació i ens adrecem a l'est. Mirant enrera podem adonar-
nos de la ubicació estratègica de Selma.  
 
Anem baixant cap al Pla de Manlleu. 
 
2:11 – Se'ns ajunta per l'esquerra el camí vell de Selma, que baixa directe com 
un tobogan.  
 
El Pau Lluís ens ha fet caminar per la nova pista que té el pendent més suau.  
 
En una altra ocasió, convindria conèixer el traçat de la ruta original. 
 
2:13 – Tenim un mas a la dreta ben acurat, que té pou. 
 
2:20 – Albirem la Moixeta i el restaurant on soparem, al capdamunt de la 
urbanització. 
 
2:21 – Podem adonar-nos de la gran quantitat de masies disseminades, que hi 
ha per tota la vall. Al nord està la serra de la Vall de l'Infern. 
 
La pista segueix la davallada cap al Pla de Manlleu. Anem trobant camins a 
dreta i esquerra. 
 
Un agrupament de cases destaca en importància, és cal Sendra.  
 
Podem veure un ramat de bens pasturant per bancals, que es prenen la vida 
amb molta calma. 
 
S'endevina en aquest paratge una forta producció de productes del camp, 
ametllers i vinya el què més. Les masies s'encarreguen de guardar la riquesa 
que produeix la terra. 
 
2:35 – El cel es vesteix de cúmuls engalanant, d'arrodonides formes, el cel. 
Corre, ara, l'aire que ens desacalora i ens reconforta. Ja hem tocat fons, ja som 
a la plana. 
 
Passem a frec d'una vinya amb els sarments lligats per fer més còmode la 
verema. 
 
2:43 – Entrem al Pla de Manlleu pel carrer de Selma, nom que indica d'allà on 
venim. És una població moderna com la seva església i venen el raïm als 
xampanyers de Sant Sadurní d'Anoia. 
 
El nucli està assentat a la travessera amb unes quantes cases. 



 
 
2:45 – Som al pont de la carretera que va a Pontons, Bonany i Santes Creus. 
Fins aquí hem caminat 16,5 km.; això vol dir que estem quasi al final d'aquesta 
segona etapa. 
 
Acordem fer una parada llarga perquè sinó arribarem massa d'hora a la 
Moixeta. 
 
2:47 – Ens fiquem al bar dels germans Espinosa, al carrer de Sant Cristòfol. 
Trobem l'interior fosc en contrast amb la llum exterior d'on venim. Tot seguit 
encenen els llums i ja ens veiem les cares. 
 
El Carles demana un bistec amb patates; però, no hi ha cuina, només podem 
menjar entrepans. El Pau Lluís comparteix un bocata de tonyina amb el Jordi.  
 
Per matar el temps acordem fer un variat aperitiu de patates, olives, xoriço, 
formatge i pernil; amb llimonada i cervesa.  Com que hi ha gana, aviat no 
queda res sobre la taula i repetim com si entréssim, ara, al bar. 
 
La TV anuncia el temps: bullirà el Sol acompanyat d'alguns núvols. Per al cap 
de setmana, diumenge i dilluns, possibles pluges. A nosaltres no es afectarà la 
pluja perquè el diumenge, al migdia, haurem arribat a Montserrat. Portem els 
clatells rostits d'aquests dos dies. 
 
Entra al bar l'home que passava caminant quan descansàvem a la Portella. Se 
n'ha d'anar de pressa cap a Vilafranca; però, aquesta vegada, se n'hi va amb 
cotxe. 
 
I per finalitzar l'improvisat xeflis, ho arrodonim amb "honorables" (cafè amb rom 
Pujol), cigalons de "conya", cafè amb llet  i un "Bush" (cafè americà). 
 
3:35 – La jove que ens serveix, en assabentar-se que estem fent la ruta 
Tarragona-Montserrat, ens diu que podríem disposar d'unes quinze places en 
una fonda que hi ha aquí al Pla. És bo saber-ho per a una altra vegada. 



Confessa que no ha estat mai a Montserrat. I el Pau Lluís li respon: 
 
- No pot ser això. Això és un pecat! 
 
Dins del bar hi ha un matamosques elèctric de llum violeta. Cada vegada que 
se sent, ssrrtt! se'n sucarra una. En portem ja dues d'incinerades. 
 
4:08 – Comencem a pensar que hem de tocar el dos, sinó encara ens haurà de 
venir a buscar la grua per avaria. Demanem el compte i tot val 3.365 ptes.  
 
La Roser proposa deixar propina i ho arrodonim a 3.500 ptes. Després de 
dividir-ho per 6 ho arrodonim, altre cop, a 600 ptes per barba. I si encara ho 
volguéssim arrodonir més, podríem pagar amb monedes. 
 
4:15 – Deixem el bar i tornem a moure les cames, que teníem ja massa estona 
quietes. Fa bon Sol al carrer. 
 
La Marisol, amb aquest descans, se li ha refredat la butllofa i la nota més. Per 
no pensar que la porta, els seus peus han d'agafar, de nou, temperatura; per 
això, li proposo saltar i ballar la jota. Ves quina animalada! 
 
De totes formes, ens queden només 2 km. i mig per finalitzar avui, que equival  
a una mitja hora de marxa. 
 
Reculem, rumb nord, a passar pel pont sobre la riera de Marmellar, afluent del 
riu Foix. Passat el pont, deixem la carretera i agafem un camí particular que va 
al mas de la Quadra.  
 
Encara es pot albirar la silueta enlairada del campanar de Selma. 
 
4:21 – Passem pel mas de la Quadra i seguim pel camí que continua. 
 
4:22 – Deixem aquest camí i n'agafem un altre, no tan fressat, a mà dreta. 
Passem sota la línia telefònica i seguim el desplegament de la línia al llarg del 
camí. 
 
4:26 – El Pau Lluís s'exclama: 
 
- Mireu quin cirerer més gran i que maco que és! 
 
Però, acostant-nos-hi, no hi veiem cap cirera.  
 
4:29 – Renunciem al camí i seguim per una drecera, a l'esquerra, que puja 
més. 
 
4:31 – Fem cap a una masia blanca, pugem per unes escales que ens 
condueixen a l'era. La Marisol, decidida, beu aigua d'una mànega de goma 
pensant que és potable; de moment, no hi surten granotes. Diu que és fresca i 
bona. També agafa unes quantes fulles de menta. 
 



Continuem camí, rumb est. Més endavant, un camí a l'esquerra fa cap a un 
altre mas. No podem saber el nom d'aquests masos perquè no tenim cap rètol 
que ens faci propaganda. 
 
Seguim caminant, direcció est. Al nord albirem una altra masia, aquesta és de 
"categoria". 
 
4:44 – A l'est distingim l'antiga població de Marmellar, també deshabitada. 
 
4:47 – Entrem ja a la urbanització de la Moixeta, enguany per la part més alta, 
a diferència de l'any passat que ho vam fer per la part baixa. 
 
4:49 – Deixem el vial de la urbanització, per on caminem, i seguim un sender 
que tenim a mà dreta; caminem entre argilagues. Al sud, tenim la muntanya del 
Montmell, el coll d'Arca i la població d'Aiguaviva, indrets que vam conèixer l'any 
passat i que recordem. 
 
4:52 – Creuem un altre vial de la urbanització i baixem finalment a la plaça on 
hi ha el restaurant on hi soparem d'aquí unes quantes hores. L'etapa d'avui ha 
estat curta i tenim encara "caminera". 
 
Tindrem molt de temps per descansar, ho aprofitarem per agafar forces per a 
demà, que serà l'etapa més llarga. 
 

 
 
4:55 – Entrem al restaurant i ens presentem com els excursionistes de 
Tarragona que anem a Montserrat. Se'n recorden encara de l'any passat i dels 
que hi vam estar.  
 
Ens assabenten que les motxilles les tenim a l'apartament núm. 2; el Marcel les 
ha portat, tot i que ara no hi és. 
 
No tenim cap pressa, abans de dutxar-nos volem refrescar-nos al bar. La 
temperatura seca i calorosa d'enguany, contrasta amb la fresca i humida de 



l'any passat; la llar de foc del menjador estava encesa i la vam aprofitar per 
eixugar la roba mullada per la pluja. 
 
La butllofa de la Marisol gaudeix de bona salut, està mig desinflada; el llarg 
descans, d'ara i de la nit, li serà molt favorable. 
 
El Jordi s'apropia de la TV, com si estigués a casa seva, i posa el canal 
d'Antena3.  
 
Posteriorment va canviant de canals i finalment es decideix pel canal33 on fan 
una partit de tennis, hi juga el Sánchez Vicario que guanya al Boris Becker per 
dos sets a un. 
 
Per la finestra podem percebre el diferent itinerari d'arribada de l'any passat. 
 
5:22 – No va el telèfon. No ens sorprèn gens perquè l'any passat tampoc no 
anava. Un any perquè plou i l'altre perquè fa Sol, no hi ha manera que la 
Telefònica funcioni aquí. 
 
5:31 – No volem esperar més i anem a dutxar-nos. Fa vent, els pins i altres 
herbes dansen a ritme de vals. 
 
Efectivament, a l'apartament núm. 2 tenim les motxilles. A l'apartament núm. 3 
dormiran el Carles, el Pau Lluís i el Jordi; i a l'apartament núm. 4 el tàndem 
Roser-Marcel i Marisol-Rafel. 
 
Els llits són molt reduïts i els sunyers estan tan donats que semblen llits elàstics 
per saltar. Només hi ha un quarto de bany, molt petit, per apartament. 
 
La calefacció està molt baixa de calor, cosa que farà difícil eixugar les peces de 
roba que rentem. 
 
La Roser es dutxa a l'apartament on tenim les motxilles per guanyar temps. 
L'aigua de les dutxes està força "calenta" i cridem de "satisfacció".  
 
El quarto de bany és molt justet, no hi hauria manera de ficar-hi un bidet. A la 
dutxa estàs com un lloro engabiat, els braços només pots estirar-los amunt, per 
sobre de la cortina.  
 
La tovallola no eixuga res, la meva té forats perquè no se l'emporti el vent. Les 
lletres "la Moixeta", gravades a la tovallola, semblen fetes de paper de vidre. 
Per estirar els braços i intentar eixugar-me he d'anar a l'habitació.  
 
Creiem que aquests apartaments s’han encongit amb les pluges; millor cal 
prendre-s’ho amb bon humor. 
 
6:45 – Cuso, ara, una bufolla al dit gros del peu dret del Jordi, que se li ha inflat, 
tota rodoneta, com un globus. La Marisol col·labora també i li tapa, amb una 
tireta, una altra de més petita, que se li ha esclafat abans de poder cosir-la. 



6:50 – El Pau-Lluís està defora esperant que el Carles li obri la porta de 
l'apartament; ha anat al del costat a afaitar-se i s'ha deixat la clau posada al 
pany; el Carles s'està dutxant en aquests moments. 
 
7:00 – Tornem al restaurant tot xino-xano. Els amos del restaurat tenen fills; un 
d'ells, de més d'un any, es passeja de la mà de sa germana per la placeta. De 
sobte, veiem com el nen s'enfila, amb tota naturalitat, a la barana que delimita 
la placeta que protegeix d’uns dos metres de desnivell. Passa, del barrot 
horitzontal superior de la barana, a l'inferior i es queda penjat de les mans. 
 
Ningú no sospita que el nen estigui en dificultats, ni crida ni plora, ens ha 
semblat que ho ha fet moltes vegades. Però, quan sa germana el veu penjat, 
d'una corredissa el rescata ràpidament. Tot ha succeït molt ràpid, en pocs 
segons.  
 
Acte seguit, ve el sermó de la mare a la filla perquè ha deixat sol a son germà. 
Ens costa creure a tots que aquesta acrobàcia, que acaba de fer, de rara 
habilitat infantil, hagi estat la primera vegada. 
 
7:06 – El Pau Lluís i jo, anem a reconèixer el camí de sortida de demà. El 
començament és complicat perquè hem de travessar una embrollada 
urbanització, on els vials han desdibuixat el camí antic i et fan perdre 
l'orientació. 
 
Avisem els propietaris d'un xalet sense tanca de propietat, que té gossos 
aviats, que demà a primera hora hi passarem caminant i que els tinguin lligats. 
 
Després d'haver trobat l'itinerari per sortint-se'n (l'any passat ens vam 
equivocar i vam perdre temps cercant per on passar), tornem cap al restaurant 
de la Moixeta. 
 
Restem plegats esperant l'arribada del Marcel, només falta ell per estar al 
complet. 
 
8:02 – Apareix el Marcel. Se'l veu molt animat i amb ganes de caminar demà; 
s'ha recuperat del tot. Comenta que per aconseguir-ho ha hagut de fer bondat a 
l'hora de dinar, per la qual cosa ha rebutjat fins a 6 invitacions; s'ha cuinat un 
plat "d'arròs de poll". 
 
El Marcel porta notícies de sa filla: no hi ha cap novetat, tot igual, segueix 
esperant per infantar. 
 
El nen que ha fet acrobàcies en una barana, aquesta tarda, és molt amorós i  a 
tots ens fa gràcia la seva actitud; està fet un trapella. 
 
El Marcel s'equivoca sovint a l'hora d'anomenar la Marisol, l'anomena Rosabel. 
A la Marisol no li agrada que li canviïn el nom; però, és que encara recordem la 
Marisol com aquella preciosa nena rossa, d'ulls blaus, que cantava a les 
pel·lícules i va enamorar a tots els de la seva generació. 
 



La Roser ens fa una demostració de com se salta la corda; malgrat el pas dels 
anys, no ha perdut gens d'agilitat. 
 
8:30 – És l'hora de les notícies a la TV. Aquests dies estem desconnectats del 
què passa al món, tan sols al vespre ens posem al corrent. 
 
El Marcel, que regenta la perfumeria Tous de Tarragona, ens obsequia amb un 
sobret que inclou una tovalloleta perfumada de la marca "Tabac". És una bona 
idea perquè així farem tots la mateixa olor. 
 
8:56 – Sopem en una taula llarga vora la llar de foc. Avui tenim el vi amb porró. 
Menjant amanida parem atenció a les noves del temps: les temperatures han 
estat altes, 20º arreu de Catalunya. Demà, el temps serà igual que avui; però, 
potser hi haurà més núvols. No hi ha perspectives de que plogui abans del 
diumenge. 
 
Gaudim d'una sopa calenta i, després, de carn de corder amb patates fregides, 
a més de pebrot fregit, una carxofa a la brasa i maionesa. 
 
Tot un bon sopar! El Marcel ha menjat de tot, la qual cosa vol dir que ja torna a 
estar en forma. 
 
De postres tenim crema cremada, o gelat de crocant, o fruita del temps que 
demanen la Roser i el Marcel. 
 
El Jordi es queixa dels mitjons barats que ha comprat al PRYCA; segons ell, és 
la causa de que li hagin sortit butllofes als peus. El Pau Lluís li aconsella que, 
sempre que es compri mitjons, siguin de cotó íntegre. A més, el Jordi ja té 
experiència en el resultat de comprar coses barates, l'any passat es va 
malmetre els peus caminant amb un calçat barat; sembla que no ha 
escarmentat encara. 
 
9:55 – És l'hora dels cafès i similars; també hi va bé alguna copeta de licor. No 
cal que sigui whisky de pobre (conyac 103) com li agrada al Jordi, també n'hi ha  
de marca; a part també tenim "l'honorable" de rom Pujol. Sense no deixar de 
banda tampoc el gust per les infusions. 
 
Engeguem l'acostumada tertúlia per agafar ganes d'anar a dormir, s'expliquen 
acudits a dojo. La Marisol, que és de Flix, no està d'acord en què la parla de la 
Ribera d'Ebre sigui exactament igual que la del Baix Ebre. Comentem que l'ús 
de l'escuradents no és gens recomanat pels dentistes. I així, va venint la son. 
 
10:30 – La Roser demana que, amb el compte d'aquesta nit, s'inclogui també el 
desdejuni de demà, per accelerar la marxa al matí. 
 
La Marisol ja no porta, a les mans, el color d'ungles violeta vigencial, ara són 
d'un blau cel. Ja se sap, la moda és canviant. 
 
La factura de tot i de tots: habitació, sopar i desdejuni sumen 15.470 ptes.; que 
dividit entre 7, i arrodonit amb propina, resulten 2.250 ptes. per persona. No 



tenim cap màquina escurabutxaques a la vora per temptar la sort i aconseguir 
algun descompte. 
 
10:50 – Ens retirem a descansar fins demà a 2/4 de 7, que tindrem la jornada 
més llarga de les quatre que té la nostra expedició mariana. 
 
Fem cap als dos apartaments assignats per passar la nit; no fa gens de vent i el 
cel està ras. 
 
Que tingueu bon dormir, ciutadans d'a peu! Bona nit, la Moixeta! 
 
 



TERCER DIA  28 D'ABRIL                                     LA MOIXETA - PIERA  41 km 
 
 
 

 

 
 
5:50 – Sona el despertador de la Roser, la tercera jornada ja és aquí! Hem 
d'alçar-nos i, a poc a poc, anem agafant el ritme. 
 
La Marisol, a través de la paret que dóna a l'apartament dels que fan "vida de 
solter", pica amb la mà per avisar que s'han de llevar. Però, no obtenim 
resposta.  
 
La Marisol avisa que se li han despertat les butllofes; els hi cuso de nou i hi 
afegeixo vigencial. Observo que hi té una mica d'inflamació, potser no han 
dormit bé. 
 
Les mans expertes de la Roser hi posen cotofluix perquè la Marisol pugui 
caminar còmodament i no senti dolor al posar els peus a terra. 
 
En canvi, jo sento molèsties a la gola, com un principi d'angines; podria ser el 
costum d'estalviar llençol a la nit. 
 
6:00 – Sona l'alarma del meu rellotge, que vaig posar com a reforç. La Roser 
repeteix els trucs de la Marisol a la paret. I aquesta vegada sí donen senyals 
d'estar desperts. 
 
Ens organitzem les motxilles, avui sí que les portarem a sobre. Per anar més 
de pressa convé utilitzar els excusats del "Sr. Roca", que són al defora, amb 
fragància de natura i generosament amplis. 
 
6:44 – Som tots plegats al bar-restaurant a desdejunar. Prenem cafè amb llet i 
dues madalenes. L'amo del restaurant i dels apartaments, Sr. Miguel Alcaraz, 
ens serveix; la resta de la família encara dorm. Cal agrair-li haver-se aixecat 
d'hora per servir-nos puntualment, ha estat un detall que diu molt per al seu 
negoci. 
 
Destaca al bar un rètol que diu: "hay horchata, paella, pollos y canalones para 
llevar". No sabem si l'or és "pa ella", la "xata"; i els canalons, no sabem on han 
d'anar. 
 
En canvi, el Pau Lluís, proposa:  
 
- Podríem prendre feta una paelleta d'arròs pel camí. 



Però, ningú no respon, no hi ha cap voluntari que la vulgui traginar. 
 
El Marcel està molt engrescat de tornar a caminar, diu que el cotxe es quedarà 
aquí, a la Moixeta, fins dilluns. Si algú hi vol deixar alguna cosa que no 
necessiti més, pot deixar-la tranquil·lament dins del cotxe. 
 
La competició de gaiates es troba, en aquests moments, de 13 caigudes a 9 a 
favor del Pau Lluís. 
 
El Marcel, que com sabem regenta la seva perfumeria Tous, regala al Miguel 
Alcaraz, una ampolla de colònia O'Lancome para la seva dona. 
 
6:50 – Sortim defora per iniciar la tercera jornada de marxa; també hi surt el 
Miguel Alcaraz a acomiadar-nos. Ens desitja un "buen viaje y hasta la próxima". 
 
Iniciem la caminada, avui seguirem repetidament rumb NE. Un cop passada la 
plaça, girem a la dreta i caminem pel vial fins trobar un transformador. 
 
A l'esquerra agafem un senderó, tot baixant, que fa drecera. Hem d'anar a un 
altre transformador, que es veu a baix en una intersecció. En una bifurcació 
hem de seguir cap a la dreta i travessar un vial. 
 
6:58 – Acabada la davallada, passem a prop de la casa que ahir ja els vam 
avisar que hi passaríem. Per sort, el gos que podria ser perillós, és lligat; els 
altres no ofereixen cap problema; al ser ja de dia no es mostren hostils. 
 
7:00 – Hem arribat a l'altre transformador. A l'altra banda del vial hi ha un camp 
de futbol. El cel és tot destapat; l'ambient és fresc i això ens anima a caminar. 
 
Seguim, tot allunyant-nos perpendicularment de la casa, pel vial que ara puja. 
En una bifurcació seguim pujant tot girant cap a la dreta. Som, ara, a la 
urbanització de Pinedes Altes.  
 
De fet no s'aprecia el límit entre les dues urbanitzacions; podem veure cartells 
de venda de parcel·les. Jo, personalment no me'n compraria cap, si almenys 
s'hi pugues albirar el mar seria una altra cosa; vaja, que no m'atrau la ubicació. 
 
La Marisol, tota contenta, exclama: 
 
- Veritat que no es nota que em fa mal el peu? 
 
Té la moral tan alta que no recorda gens els quilòmetres que porta fets, avui és 
com si comencés de nou. El descans nocturn li ha anat de meravella. 
 
Al Jordi també li ha provat la nit i va davant fent de guia; orientant-se, però, pels 
senyals que va pintar el Pau Lluís fa un any.  
 
A diferència de l'any passat, que vam tenir temps boirós, enguany el cel 
destapat ens permet visionar amb detall l'enrevessada urbanització, que encara 
té pocs xalets. 



Seguim per terreny parcel·lat. Quan som al capdamunt de la pujada toca fer la 
correspon baixada del carrer. Pugem fort per un altre carrer quan el vial, per on 
anem, gira a l'esquerra. Seguim l'estesa de fils de la línia telefònica. 
 
Deixem un vial a l'esquerra tot continuant la pujada. De seguida abandonem el 
carrer, per on caminem, i agafem un sender a la dreta que puja al llom i ens 
porta a un altre vial. 
 
Això és un laberint, si no fos per les marques no ens en sortiríem. 
 
Girem a la dreta i davallem. Deixem un altre vial a l'esquerra tot seguint recte. 
Més avant arribem en una trifurcació, hem de seguir pel vial del mig. Comptem 
amb gossos darrera d'una tanca verda que, el Pau Lluís i jo, també coneixem 
d'ahir al vespre. 
 
La Marisol porta una marxa quelcom desacomodada; però, passi el què passi, 
diu que avui arribarà a Piera. 
 
Girem a la dreta pel vial que baixa. 
 
7:13 – Aquest vial el deixem, quan decanta cap a l'esquerra, i seguim recte 
endinsant-nos per un sender que entra en un pinar i ens aboca a una àmplia 
àrea plana. Hi caminem cap a l'esquerra. A la dreta tenim una plaça amb una 
taula i un cèrcol de pedres a terra. 
 
Seguim, sense parar gens, per aquest vial primari; de seguida l'hem de deixar 
perquè hem de pujar fort per un camí d'aspecte torrentós, que arrenca vora un 
pal d'electricitat.  
 
Al final de la costosa rampa seguim pel camí asfaltat, dels tres que trobem. 
Lluu el Sol de color taronja, això vol dir que encara no s'ha despertat del tot; 
però, no tardarà gaire a posar-se de color groc ferotge. El Sol passa per tres 
fases de colors quan desperta: vermell, taronja i groc. 
 
Albirem el remolc d'un tractor de color verd, que ens orienta perquè està dins 
del nostre itinerari a seguir. L'any passat teníem boira i no ens vam poder 
orientar. Se'ns ajunta un caminet per l'esquerra. 
 
7:21 – Som davant de l'entrada d'un singular xalet de l'any 1967; dos nanos de 
pedra, que aparenten vigilar la propietat, decoren els respectius pilars que 
delimiten l'accés. 
 
Superem un repetjó i davallem de nou seguint el vial asfaltat. A la dreta en 
deixem un altre que és de terra. Al final de la baixada trobem una cruïlla de 
quatre camins. 
 
Davant tenim dos pals, en un hi ha marcat un punt i a l'altre hi ha una ratlla 
horitzontal. Girem cap a la dreta com indica la ratlla horitzontal; del punt no 
n'hem de fer cas perquè només és una marca provisional que en el seu dia hi 



va posar el Pau Lluís. Seguim, doncs, l'orientació que ens assenyala la ratlla de 
color butà o taronja. 
 
Deixem, a la banda esquerra, dos xalets amb piscina; aquests ja fan cara de 
tenir més peles. Continuem pel vial asfaltat. 
 
Som al final de la forta pujada i el camí gira cap a l'esquerra. Tenim al nostre 
costat el remolc verd que havíem vist. Podria tractar-se d'un improvisat 
monument a la pagesia, perquè l'any passat també hi era. 
 
Al fondo, ens adonem d'una parcel·la en pendent, reconvertida en una bona 
horta amb bancals esglaonats. El pagès l'està regant amb una mànega 
desplegada d'uns cinquanta metres de llargària, no cal dir que és una feina 
molt refrescant. El saludem. 
 
De seguida s'acaba l'asfaltat i ve una bifurcació. Continuem per la pista de terra 
amb lleugera tendència a baixar. 
 
Per fi, ja som fora de la urbanització! Ho hem aconseguit. Aquí, l'any passat, 
ens va començar a ploure. Enguany és tot ben diferent. 
 
Trobem la carcassa d'un Seat 850 blau abandonat. El camí tomba cap a la 
dreta  i guanyem desnivell. 
 
7:35 – El Jordi i el Carles se senten eufòrics i es destaquen uns metres. 
Seguim pujant i el camí es capgira, un camí planer s'escapa cap a l'esquerra; 
seguim el camí principal amunt, que tot indica que és de llarga durada. 
 
Acabada la costa amunt iniciem una suau davallada. Ara, l'esquelet d'un 2CV 
groc apareix llençat al camí; a més, una cuina i un frigorífic. No és gaire 
ecològic això. 
 
El Pau Lluís es treu l'anorac; però, encara du dues samarretes més a sobre. 
 
7:48 – Fem cap en una intersecció. Un rètol vell de fusta, que em recorda el pur 
estil "Far West" nord-americà, indica direcció a Barcelona; és com un estel que 
guia els barcelonins "pixapins" escampats el cap de setmana.  
 
La pista tomba cap a l'esquerra i continua davallant. Nosaltres no seguim el 
bon camí, volem aprofitar encara el què queda del camí primigeni. Però, és poc 
fressat i pedregós; degut a que no s'usa, està quasi desaparegut. De nou fem 
cap al nou i bon camí que caminàvem. 
 
8:07 – El Pau Lluís, el Jordi i el Carles marquen ara el ritme. El Sol ja es fa 
notar, tant que ja va sent hora de fer fora alguna peça més de roba. Jo em trec 
la suadora, que em fa suar.  
 
Fem cap en una altra intersecció, que ofereix més opcions de destinacions: 
Marmellar, Pinedes Altes (d'on venim), Can Pons i Can Martí. El Marcel em fa 
una foto albirant Marmellar. 



Uns metres més i som al coll; deixem la pista i agafem el camí que ens portaria 
al Puig de l'Àliga. Tot seguit agafem una drecera, a mà dreta. 
 
La Marisol pateix pel meu clatell i m'hi col·loca un mocador per evitar que el Sol 
me'l cremi; un petit detall afectuós. 
 
Baixem fort pel sender, que és l'antic camí, ara abandonat, que es troba força 
espatllat. Pocs metres abans d'arribar a la pista, que veiem, ens decantem cap 
a l'esquerra i encetem un camí molt poc fressat, però, planer. 
 
8:22 – La Marisol ha relliscat en el camí pedregós i s'ha quedat asseguda a 
terra; ha comprovat la duresa del terreny i no ha passat res més. 
 
Creuem el camí bo i n'agafem un altre, un xic més afonat, que passa vora dos 
xiprers solitaris. Un cop travessat a gual el torrent sec, del Mas de les Comes, 
anem pujant per un antic camí que s'endevina sobre un llom pelat; indret que 
en els seu dia fou un generós bosc de pins. 
 
El camí és molt coster i ens fa suar de valent, la qual cosa ens obliga a 
treure'ns més roba. 
 
8:34 – El Pau Lluís ja ha arribat al més amunt de la costa i ens fa senyals amb 
la gaiata i la gorra: heeeoooo !!! Recordo com anàvem d'empantanegats per 
aquí l'any passat. 
 
A la nostra esquerra, més enllà del torrent, reconeixem la pista que condueix al 
Puig de l'Àliga, puig molt estimat a Torrelles de Foix on hi fan trobades 
patriòtiques. 
 
Un cop superat l'ampit, caminem mantenint l'alçada, pel vessant est del llom, 
sense carenejar. 
 
8:39 – Ens apleguem a la intersecció del caminet que baixa de la carena. 
Albirem al fons, al NE, el poble de Torrelles de Foix i, a l'horitzó, les 
inequívoques muntanyes de Montserrat, embromades.  
 
8:41 – Continuem plegats. Trobem el camí amb soques d'arbre i les anem 
saltant. Davallem direcció a Torrelles de Foix. 
 
La Marisol camina força bé, tot i que encara li molesten les butllofes del peu. 
 
Tinc ganes de xerrar i ho explico, tal com m'ho van explicar, de quina manera 
els convents rebien a personatges il·lustres oferint-los xocolata cuita de 
benvinguda. 
 
El pare abat tenia un codi secret amb el monjo cuiner, perquè entengués quina 
qualitat de xocolata havia de cuinar i servir.  
 
La clau residia en la forma de pronunciar la primera vocal de la paraula 
xocolata, que podria ser: a, e, i, o, u; de més bona a menys bona.  



Així, "xacolata", volia dir la de millor qualitat i "xucolata" la de pitjor qualitat. La 
qualitat de la xocolata cuita depenia de la vocal que pronunciava el pare abat i 
el visitant no sabia com era d'apreciat a la comunitat. 
 
Com anècdota puc explicar que, farà cosa d'uns set anys, en una botiga dels 
Hostalets de Pierola, vaig poder comprar una rajola de "xacolata" a la pedra.  
 
Em va sorprendre l'etiquetatge; però, vaig recordar de seguida com feien la 
xocolata cuita a les abadies. 
 
8:54 – Saludem tres pagesos que recullen branques podades i els expliquem 
que hem trobat soques d'arbres tirades pel camí. Un d'ells exclama: collons! 
 
Continuem i de seguida arribem a un camí enquitranat; el caminem cap a la 
dreta. 
 
8:56 – Girem ara cap a l'esquerra i agafem el camí antic, de terra, que ens 
adreça a Torrelles davallant fort. 
 
Fem cap a la pista que continua davallant cap a Torrelles. Hi caminem, lluu el 
Sol. Tenim una temperatura primaveral. 
 
9:05 – Caminem ara per una àrea de masos, a frec d'una tanca de canyes. 
 
9:06 – Hem creuat la riera de Pontons per un pontet i deixem la pista. Seguim 
un corriol que va paral·lel a la riera, hi tenim una fila de plataners. Anem per 
l'horta de Torrelles. 
 
Finalment entrem a la població després d'enfilar-nos per l'extrem oest. 
Caminant pel carrer que fa d'accés als horts, el Pau Lluís, té un detall romàntic 
per a les dues companyes: els obsequia amb roses blanques. 
 
La Roser i la Marisol s'encanten veient els jardins d'uns xalets situats en un 
indret que anomenen l'Hort Vell. 
 
Tot i que hem fet més via, que l'any passat, pel bon temps d'enguany, els 
nostres estómacs estan buits i reclamen farciment. 
 
9:14 – Caminem per l'antiga travessera, a mà dreta deixem l'església parroquial 
de Sant Genís i un acurat jardinet inaugurat el 25 d'agost de 1981. 
 
9:19 – La Marisol es proveeix de tiretes i benes a la farmàcia, que li han costat 
153 ptes. Les butllofes la porten de cap. 
 
9:22 – Som, ara, a la plaça de les Moreres on es troba el restaurant la Fassina, 
on hem quedat per esmorzar.  
 
Trobem el propietari, el Sr. Blanch, que va cap allà, no ens esperava tant 
d'hora; de fet li vaig dir que arribaríem per allà a les 10. 
 



 
 
Mentre ens prepara la taula per esmorzar, fem una mica de temps i ens fem 
fotografies a la vora del monument dedicat al Sr. Pere Farré i Vallés, fill il·lustre 
de Torrelles. 
 
El Jordi telefona, des d'una cabina, a Tarragona i ha d'incorporar el prefix 977 
perquè ja som a la província de Barcelona. 
 
La Roser, que té un gran poder d'intuïció, endevina que la senyora que va a la 
Fassina és la cuinera que ens ha de fer l'esmorzar. I ho encerta. Ella mateixa li 
pregunta: 
 
- És vostè la cuinera del restaurant la Fassina? 
 
- Sí, sóc jo, li contesta. 
 
El Pau Lluís li pregunta a la Roser per què sabia que era la cuinera i, ella, li 
respon: 
 
- Perquè no caminava gaire de pressa. 
 
9:37 – Entrem al restaurant la Fassina decidits a esmorzar. Resulta que s'ha de 
telefonar dins del restaurant, perquè la cabina pública no va bé; el Jordi i el Pau 
Lluís s'hi han deixat 75 ptes. cada un. Això no passaria a Anglaterra, perquè, 
allí, les monedes no se les empassa el telèfon fins que no comences a parlar 
amb la persona que truques. 
 
El Sr. Blanch pensa que això ho provoquen els mateixos treballadors de la 
telefònica, ja que les monedes que no han quedat registrades, per la manca de 
servei, se les queda el que les recull. 
 
La Roser ha telefonat, des del restaurant, per saber com li va l'embaràs a sa 
filla. Sembla que, de moment, continua la calma. La Roser, doncs, continuarà 
amb nosaltres. 



Preparo una llista, per a la cuinera, per guanyar temps: són 7 plats d'amanida i 
7 plats combinats (llangonissa, corder, ou ferrat i patates fregides). 
 
La Marisol, té curiositat per la seva butllofa i la destapa. És de color violeta 
pujat i la rodonesa és buida de líquid. La Roser li aconsella bellugar el fil del 
cosit perquè no es ressequi el drenatge. Finalment deixa el peu descobert 
perquè li toqui l'aire mentre esmorzem. 
 
9:55 – Ja tenim les amanides a taula. Fan goig, són fresques i estan bé per 
entretenir la gana.  
 
La Marisol comenta que tota la nit ha somniat amb la farmàcia, per què serà? I 
el Jordi amb la feina; dos somnis que no tenen res a veure l'un amb l'altre. 
 
El Pau Lluís ens assabenta que possiblement hagués vingut un company seu 
de Terrassa, també aficionat a les motos, si hagués funcionat el telèfon de la 
Moixeta; no obstant , podria ser que aquesta nit fes cap a Piera. 
 
10:07 – Arriben els plats combinats. El Sr. Blanch ens comenta que ha plogut 
molt per aquí i per Sant Martí Sarroca.  
Han caigut uns 56 litres per m². Nosaltres, però, portem la Marisol, que és una 
garantia de mar-i-sol. 
 
El Sr. Blanch mostra un "ull de vellut", causat per un cop rebut tallant fusta. Tot 
i així, ha tingut sort perquè el cop és a tocar l'ull. 
 
Anem cruspint els plats combinats, la gana encara els fa més bons. En canvi, el 
vi, està batejat. 
 
S'acorda que, la samarreta lila d'enguany, ens la posarem quan arribem a 
Montserrat.  
 
El Pau Lluís diu que estem de sort enguany, plou abans que nosaltres hi 
passem i així no trobem pols pel camí.  
 
10:25 – Un cop ens hem cruspit el plat combinat, demanem els cafès i derivats. 
Ens el serveix el mateix Sr. Blanch i a continuació ens explica un xiste: 
 
- En un avió hi van els polítics més destacats de l'estat espanyol (no cal 
esmentar-los perquè ja els coneixem). L'avió té una forta avaria i cau directe a 
l'Oceà Pacífic, qui se salvarà? 
 
Resposta: els ciutadans espanyols!  Ah, ah, ah...  
 
10:38 – Hem esmorzat molt bé i ara toca pensar que la marxa no s'ha acabat. 
Plens de nova energia caldrà fer-la servir tot seguit. 
 
El Marcel ajuda, a la Marisol, a curar-li la butllofa; la impregna de líquid 
vigencial i li embena el peu, amb igual o millor mestria que un autèntic 



professional. I és que el Marcel és un veterà excursionista i coneix molt bé l'ofici 
de tractar butllofes. La Marisol li agraeix amb dos petonets. 
 
Cada u paga 1.010 ptes per tot el què hem menjat i begut. El Sr. Blanch 
recorda que l'any passat vam arribar a Torrelles més sucats que un melindro a 
la llet. Per sort, enguany hem arribat eixuts. 
 
10:51 – Ens acomiadem, del Sr. Blanch i senyora, i els agraïm les atencions 
que ens han demostrat; ha estat una aturada molt profitosa. 
 
Pugem al carrer principal i seguim pel carrer de Sant Quintí. La Roser i la 
Marisol duen, encara, la rosa amb què les afalagà el Pau Lluís.   
 
Creuem la carretera i anem pel camí asfaltat del cementiri. Caminem molt 
engrescats, cosa lògica després de l'esmorzar de la Fassina. 
 
Un cop arribats a les portes del cementiri, continuem pel camí que segueix 
rumb NE. A la nostra dreta tenim camps de vinya amb els ceps entrelligats pels 
sarments amb filferro. Més enllà hi ha una granja; el camí segueix planer. 
 
11:03 – Al Pau Lluís li cau el bastó a terra; però, no obstant això, encara 
guanya al Jordi per 11 caigudes a 13. 
 
Continuem caminant dintre de l'àmbit de conreu de vinya, no hi ha dubte que 
som a terres de producció de xampany. 
 
El camí manté el rumb NE, tot i que fa grans giragonses. Passem sota una línia 
elèctrica, en un punt on un pal inclinat de la llum se sosté gràcies als cables 
elèctrics. 
 
A la dreta del camí tenim una llarga filada de ruboritzades roelles. El santuari 
marià de Foix queda al NO, dalt d'un espadat, de construcció romànica, on s'hi 
venerava una imatge de fusta bruna. Un lloc de força pelegrinatge i una 
possible fita de pas d'un camí de Sant Jaume. 
 
Al nord es pot veure la serra de la Llacuna, per on hi passa el GR-7-2 que fa 
cap també a Montserrat. 
 
La Marisol s'ha procurat un bon garrot que l'ajudi a suportar millor el dolor. Ja 
són quatre els que caminen amb tres cames: El Pau Lluís, el Jordi, la Roser i, 
ara també, la Marisol. 
 
Ens apropem al Mas de la Berna on hi veiem roba estesa, el Pau Lluís i el Jordi 
acceleren i estiren la marxa. 
 
11:18 – Som davant de l'important Mas de la Berna. Hi tenen una majòlica que 
correspon a Sant Antoni. La mestressa, i la que podria ser sa filla, ens saluden. 
Les dues es mostren molt cordials i amb ganes de xerrar. Manifesten que 
coneixen gent de la Riera de Gaià que també van a peu a Montserrat; però, van 
per Pontons. La mestressa té bona memòria visual i ha reconegut tots els que 



vam passar per aquí l'any passat. Sabem, ens ho va dir l'any passat, que és 
devota i fidel a la Moreneta. 
 
Malgrat les ganes que tenen de xerrar, no podem parar-nos-hi, tot i que ens 
agradaria; però, hem de continuar amb la bona marxa que portem. És 
vivificador trobar persones afables com elles, et fan adonar que encara hi ha 
persones acollidores, tipus Maria Antònia de l'Argilaga, que alegren el camí. 
 
Seguim la caminada tot passant per dins de la propietat amb el beneplàcit 
d'elles dues que saluden contentes. 
 
11:24 – Arribem en una trifurcació de camins. Agafem, de moment, el de la 
dreta; però, de seguida, ens cal seguir un caminet, a mà esquerra, que passa a 
frec d'un mas amb les parets sense arrebossar. Aquest camí presenta un 
rebaix de metre i mig en el seu inici. Davallem per un bosquet de pins. 
 

 
 
Passem a gual el torrent de can Guix i, a continuació, creuem l'esquifit riu Foix 
per sobre d'una palanca, per tal d'evitar mullar-nos els peus. 
 
El Pau Lluís vol que quedi constància del nostre pas per la palanca, potser 
esperant retratar alguna incidència, però, no succeeix res. Feta la foto, s'acaba 
el rodet i sent com se li rebobina automàticament; sap que n'haurà d'afegir un 
altre. 
 
Pugem a passar un agrupament de cases que s'anomena el Cosconar. Hi ha 
un taller de pintar cotxes. En una casa s'anuncia la venda de vins Mas Florit i 
xampany Marta Carbú. Un dels habitatges, potser el més antic, s'ha construït 
tan sols amb terra. 
 
11:32 – Creuem la carretera de Vilafranca a la Llacuna pel PK 11+500. Fa 
calitja i tapa Montserrat. El Pau Lluís va inspirat, té ganes de cantar:  
 
- Vell pelegrí, jo vaig fent via, com foraster arreu del món...  



Albirem la Mussarra. Caminem per una pista, molta batuda i ampla, que va 
driblant conreus. De tres camins que tenim ara davant, hem de seguir pel del 
mig. Passem a frec d'una vinya, tan nova, tan nova, que només veiem l'estaca. 
 
A continuació ens afonem i creuem un barranc per un pont. Topem amb un 
cotxe Renault B-0872-ID amb ocupants; el conductor, que ha llegit les nostres 
samarretes, pregunta si és cert que venim de Tarragona i anem a Montserrat. 
 
El Jordi li contesta afirmativament i afegeix:  
 
- ho farem en quatre dies; però, normalment ho fem i s'ha de fer en tres dies, 
perquè enguany ens avorrim. 
 
Anem pujant per la pista. Quan s'acaba la pujada surt un camí, a mà esquerra, 
que porta a can Cruset. Seguim recte planejant rumb NE. El Sol ja es fa notar i 
més encara caminant a bon pas. 
 
La Marisol va assedegada i beu aigua de la seva cantimplora, no gaire fresca. 
Més endavant, a Mas Guineu, podrem tornar a omplir les cantimplores d'aigua 
fresca. Ella s'adona que entre nosaltres tenim costum de preguntar-nos sovint 
com et trobes: 
 
- Com tens les cames? Com van els braços? Que et fan mal els peus? Que et 
fa mal res? 
 
És la preocupació constant que tenim de que tot vagi bé al grup. 
 
Davallem a passar un torrent i tornem cap amunt. 
 
11:44 – Arribem a una demarcació de molts masos. En tenim un a la dreta. El 
camí es trifurca, seguim el de l'esquerra que va pujant entre camps d'ametllers. 
Finalment assolim un nucli de cases esparses que anomenen Mas Bertran. 
 
Passem a prop de dos grans i destacats pins, darrera un mas, quan el camí 
gira a l'esquerra. El Marcel vol posar-se còmode i es canvia els pantalons llargs 
per uns altres de curts. 
Mentre, el Pau Lluís i el Jordi, que passen de l'aturada del Marcel, segueixen 
caminant fotent-li canya. 
 
11:48 – Tenim una gran casa blanca a mà dreta amb un rellotge de Sol. 
Passem a frec de la tanca metàl·lica de la propietat, que té dos xiprers dintre. 
M'aturo a esperar el Marcel. 
 
En arribar el Marcel continuem plegats a la recerca del grup. El Marcel em 
comenta que, mentre es vestia de criatura gran, un home del mas li ha explicat 
l'itinerari per anar a Montserrat i s'ha adonat que coincideix completament amb 
el nostre. 
 
En arribar, perpendicularment, a un camí planer el seguim cap a la dreta. 
 



11:55 – A l'ombra d'un pinar ens espera la colla, el Marcel causa sensació amb 
calça curta. La paradeta és aprofitada per beure aigua i tot seguit reemprenem 
la llarga caminada. 
 
12:00 – Cap a l'est albirem el nucli de la Mussarra, la seva arquitectura és del 
segle passat. S'hi elaboren vins de taula i xampany marca "Monsarre". 
A mi, el topònim em recorda el poble abandonat de la Mussara de Tarragona. 
La toponímia de la Mussarra ha sofert diverses variacions en el temps com, 
Muscarra, Muszarra i Almuzarra. 
 
Un camí a la dreta ens hi portaria. El nostre itinerari segueix recte, encara que 
despistadament anem cap a un mas nou seguint el camí més fressat. El Marcel 
ens fa adonar que la marca del GR no ens guia cap al mas. 
 
Davallem fort i ens afonem a passar a gual un barranquet, per pujar tot seguit. 
Tombem a la dreta per una pista, que baixa un poc, i creuem el torrent de cal 
Miret. Un cop l'hem creuat tots, un a un, continuem. 
 
12:07 – Tenim dos masos a la dreta i la Mussarra ja més lluny. 
 
12:09 – Deixem el camí que, girant a la dreta, fa una marrada per dues masies i 
un transformador. Ens fiquem en un conreu de vinya a fi d'estalviar-nos la volta 
avorrida. Un cop tornem al camí continuem direcció NE, que ens portarà a Mas 
Guineu, una important masia en el camí, que la identifiquem aturonada davant 
nostre. 
 
12:16 – Som davant d'una bifurcació. Seguim pel camí de l'esquerra que ens 
sembla el més curt. De seguida agafem un sender que puja directe al mas per 
dins d'un pinar. 
 
12:18 – Ja som al Mas Guineu. Té una alzina força veterana que destaca. És 
fàcil adonar-se que és una propietat adinerada, disposa d'altres petites 
edificacions per albergar estris i fruits de la pagesia. El camí passa per la 
hisenda. 

 

 



Ens hi aturem per beure aigua fresca de la peculiar font de dues aixetes, l'una 
és per a dintre el mas; i l'altra, que dóna al camí, per beure-hi la gent de pas. 
La porta d'accés al mas és oberta i a l'esplanada hi ha una bonica palmera. 
 
Ens fem fotos vora la font; a la Roser li ha impressionat molt el ben endreçat 
que està tot. El Marcel vol tastar l'aigua de la cantimplora d'alumini del Carles, 
que li l'ha costat omplir perquè ha hagut de treure la funda que hi porta. El Pau 
Lluís que està de broma li diu, al Marcel, que intenta beure amb la boca oberta: 
 
- Has de fer, ihà-ihà! Com el ruc de casa que fa ihà-ihà, ihà-ihà... 
 
En acabar de beure el Marcel, el Pau Lluís, agafa la cantimplora i la torna a 
omplir sense treure-li la funda. El Carles s'ha quedat sense reaccionar, no sap 
que fer amb la funda de la cantimplora mullada; de moment, la posa a eixugar 
al Sol, tot i el perill que s'escalfi l'aigua. 
 
La Marisol i el Jordi desitgen caminar, tenen els peus calents i els preocupa 
que es refredin. L'aigua fresca i l'ombra es fan estimar; però, hi ha neguit per 
continuar. 
 
12:41 – Ens posem en marxa, fa Sol i calitja. Deixem el Mas Guineu i 
continuem de cara amunt. En una bifurcació ens cal agafar el camí de la dreta, 
que puja envoltant conreus de vinya. 
 
12:49 – Som al collet del Mas Guineu. Esperem el Marcel que s'ha endarrerit, 
però, arriba tot seguit.  
 
Davallem cap al pinar per una pista nova, que l'any passat no hi era; el terreny 
ha patit un canvi. 
 
Per aquestes contrades hi ha el costum d'anomenar carreteres a les pistes de 
terra fressades. 
 
Seguim baixant, deixem el pinar i seguim vora una vinya. Passem a gual dos 
rierols i pugem cap al mas Molló. 
 
Passem a tocar el mas on hi ha el pagès que descarrega llenya d'un "jeep"; al 
seu costat hi ha una nena que s'entreté tota sola. 
 
Seguim, trobem dos tractors pel camí; es nota que avui és dissabte pel tragí de 
gent, anem trobant els masos habitats. 
 
1:05 – Tenim un molí de vent rovellat, a mà dreta, vora una bassa, en un nucli 
de cases. S'ha d'agafar un camí antic, a l'esquerra, que davalla i ens porta a 
una carretera. La seguim cap a la dreta, estalviem un revolt fent un tros de 
camí antic. Seguim davallant per la carretera. 
 
Som al capdavall i passem el pont d'una riera. Un xiquet descansa, amb la 
bicicleta, arrepenjat a la barana. 
 



Abandonem la carretera i ens decantem cap a l'esquerra a fi d'enfilar-nos per 
terreny conreat, tot seguint el caminet marcat pel pagès, el qual ens estalviarà 
fer una marrada per la carretera. 
 
La Marisol porta neguit per les seves bufolles dels peus i té intenció de 
desinfectar-les amb aigua de farigola bullida. No obstant, el Marcel li diu que 
corre el risc d'estovar-se-les en excés i l'esperona a pensar que en arribar avui  
a Piera, ja serem, com aquell què diu, a les portes de Montserrat. Ànim, 
Marisol! 
 
1:16 – Hem travessat el conreu de sud a nord i sortim a la carretera de 
Vilafranca a Guardiola i Font-rubí. La creuem i seguim un camí asfaltat que 
condueix a la demarcació de l'Alzinar. 
 
Prenem rumb NE, un escurçó, víctima del trànsit, ha estat atropellat. A 
diferència de l'any passat, que se'ns va posar a ploure aquí mateix; enguany fa 
un Sol que escalfa l'enteniment. 
 
Hem de fer 2 km de camí enquitranat fins a l'Alzinar, espai poblat de masies i 
habitatges unifamiliars. Se sua de valent, amb les samarretes posades ens 
estem fabricant un moreno de paleta. Anem rumb nord. 
 
1:30 – Nucli de cases vora la carretera. He contactat amb un matrimoni, on la 
dona em diu que també ha anat caminant a Montserrat; des d'aquí, ha tardat 12 
hores, em diu.  
 
El Pau Lluís i el Jordi han estirat tant la marxa, que no se'ls veu. 
 
1:44 – Tenim ara dues cases blanques a l'esquerra. La Marisol està 
assedegada i beu aigua d'una aixeta suposant que és potable. Una iaia, d'una 
de les cases, diu que no és dolenta, que ve d'un cossi. No obstant això, la dona 
entra a casa, i com una bona samaritana, ens treu un càntir ple d'aigua de 
confiança. En bevem la Marisol, el Marcel i jo. La bona dona ens comenta 
també que hi ha gent que camina a Montserrat. L'aigua aquesta ens ha 
refrescat les idees i li donem les gràcies. 
 
Anem a la recerca dels nostres companys, que ens han abandonat per fer via. 
 
1:50 – Un cop acabat  el camí asfaltat, tot continuant, trobem la resta de la colla 
escapada, que ens espera a l'ombra que genera un ametller. Hi descansem 
plegats. 
 
El Pau Lluís comenta que, any rera any, trobem més camins asfaltats; potser, 
en aquest pas, per a les Olimpíades del 92, ja ho estaran tots.. 
 
El Marcel està força content perquè ara no li fa mal res. En canvi, la Marisol no 
diu res i pren el Sol. 
 
La notícia destacada del dia és que l'espeleòleg, que es va tancar en una cova 
de la Cerdanya, ja és fora.  



El tancament ha finalitzat molt abans del previst. Tot sembla pensar, doncs, 
que la solitud és bona un cert temps; però, quan s'allarga massa resulta 
insostenible i pots acabar boig. 
 
El model de societat actual, en el món de la parella, ha canviat; abans, la 
família era un model de comunitat i ara ha passat a ser un model de 
cooperativa.  
 
Els progenitors, han de treballar tots dos per poder criar el fills i portar un ritme 
de vida d'acord amb el consumisme imposat, altrament dit benestar. 
 
2:02 – S'hi està bé estirat a terra; però, una veu anuncia que hem de continuar. 
Falten tan sols 4 km. per arribar a Sant Quintí de Mediona.  
 
Seguim pel camí bo. Anem caminant paral·lelament a la serra de Mediona, que 
queda a l'oest. 
 
2:07 – La pista marxa cap a l'est, però nosaltres agafem una petita drecera que 
puja fort entre pins; és un tros de camí antic que ens torna de nou a la pista. 
 
2:16 – El Carles diu que a Piera fan el xampany Parxet. Aquesta nit, doncs, 
aprofitarem la invitació de la Marisol per beure'n. 
 
2:17 – Fem cap en una bifurcació. Deixem la pista bona i agafem un camí 
carreter, a l'esquerra, que puja. De seguida trobem una intersecció i seguim el 
camí de la dreta.  
 
El camí està poc fressat, tant que, en un tram, ens obliga a deixar-lo i caminar-
lo en paral·lel vora una renglera d'olivers.  
 
Passat el tram embrossat podem baixar de nou al camí. Albirem un mas. 
 
2:24 – Arribem a una pista de terra i la caminem direcció NE cap al mas. Podria 
tractar-se del camí que ve de l'Alzinar. 
 
Hem aconseguit formar quatre equips tot anant conversant. Un cop passat el 
mas, el camí és planer i albirem ja, a la banda septentrional, dins de la 
fondalada, algunes edificacions de Sant Quintí de Mediona. I, més enllà, un 
collet vora una granja per on hi passarem també. 
 
La serralada de Montserrat queda amagada, a l'horitzó, a causa de l'atmosfera 
calitjosa que tenim. 
 
2:33 – A la dreta del camí tenim un molí de vent. Tot seguit, a mà esquerra, 
tenim la pista que baixa cap a Sant Quintí, que rebutgem perquè la utilitzen els 
cotxes i fa massa marrades. 
 
Seguim recte envoltant la fondalada. El camí continua planer amb tendència a 
baixar. Albirem ja el poble sencer de Sant Quintí. 



2:38 – Havent superat un repetjó, ara sí, a mà esquerra, utilitzem el camí antic 
que davalla fort cap a Sant Quintí. Aquest camí és més directe que la pista que 
hem rebutjat, i a més té més encant per a nosaltres que anem a peu; però, 
possiblement, es perdrà per manca d'ús. 
 
Anem gaudint de l'atractiva panoràmica del poble i del seu entorn. 
 

 
 
2:48 – Saltem, ara sí, a la pista de terra que havíem deixat de costat i que ara 
ens veiem obligats a trepitjar per arribar al poble. 
 
Li dic, al Pau Lluís, que faci una fotografia a la butllofa del peu de la Marisol, i 
així tindrà un original "souvenir" de la seva 1a. caminada a Montserrat. Serà un 
record personal fruit del seu esforç. 
 
Al final de la baixada trobem l'abocador d'escombraries força desbocat. En 
travessar el pont sobre el barranc ens adonem d'un tros socarrimat de llera, on 
se'ls deuria escapar la mà a l'hora de cremar la brossa. 
 
Un camí, a la banda esquerra, es fon amb el nostre i continua cap a Sant 
Quintí. 
 
2:54 – Agafem una drecera, que és un tros de camí antic en trinxera. Un cop 
hem tornat a la pista creuem el Riu-de-bitlles per un pont i som als horts. 
 
2:57 – Davant d'una bifurcació girem a l'esquerra; i més endavant cap a la 
dreta. El Marcel que té cura de l'itinerari, i del què hem caminat, ha calculat que 
ens queden 13 km per acabar avui. Que traduït en temps seran, 
aproximadament, unes tres hores de caminar. 
 
3:00 – Ara sí, entrem a la població de Sant Quintí de Mediona per l'extrem sud. 
Un senyal de "stop" i un altre de centrà urbà ens dirigeix cap al carrer Ramon i 
Cajal una vegada passat cal Riera. Travessem la vila de SO a NE. 



A la Marisol se li ha "enamorat" el bastó que s'ha "enganxat" a una reixa. No té 
més remei que "desenamorar-lo" si vol que continuï amb ella cap a Montserrat. 
 
El Pau Lluís i el Jordi aprofiten la font pública per refrescar-se. 
 
3:07 – Arribem a la travessera C-244, davant del bar Chamayo (Xamaio). 
Decidim fer una aturada al bar. Defora tenim una terrasseta amb l'ombra d'un 
nesprer i una morera; el lloc és ideal, millor que entrar a dintre el bar. No hi ha 
prou pa per fer entrepans; però, podem fer igual que ahir: trossets de pernil, 
formatge, olives, patates... porrons de cervesa amb llimonada i alguna cervesa i 
"bitters". 
 
Així ja no tenim tanta ànsia, de menjar ni de beure, en una diada llarga i 
calorosa com avui. Com que estem al costat de la travessera, podem 
distreure'ns veient com passen els cotxes. 
 
He pogut telefonar a Tarragona, des d'una cabina, i he parlat amb els meus 
fills; m'han fet saber que tenen un gatet de pocs dies. Una manera d'omplir el 
buit que els hi he deixat. 
 
La Roser també ha telefonat, a sa filla Savina, per saber si hi havia alguna 
novetat. De moment hi ha molta tranquil·litat, tanta que ha pogut anar a dinar a 
un restaurant. De moment, doncs, la Roser continuarà caminant amb nosaltres. 
 
Per finalitzar aquest llarg entreteniment refrescant, prenem gelats o cafè.  
 
4:08 – Demanem el compte: són 3.745 ptes. tot. Cada u ha de pagar 550 ptes. 
amb propina inclosa. La Roser, per a accelerar el pagament, ho paga tot de la 
seva butxaca i, a la nit, ja passarem comptes. 
 
Ens preparem per continuar, la Marisol torna a tapar-se el peu "avariat"; ja 
voldria ser a Piera. Ànim, que ja queda poc! 
 
4:15 – El Carles ens fa la foto de l'arrencada. Del bar, que està al final o inici de 
la travessera, surt un caminet direcció NE que es passeja per habitatges aïllats, 
fugin del nucli urbà. 
 
Caminem amb ganes, ja que hem descansat a gust i hem recuperat forces. El 
camí ens condueix al km. 20 de la carretera que va a Capellades, en una corba 
molt marcada i amb desmunt. 
 
Ens allunyem de la carretera guanyant desnivell escalonadament, anem de 
cara amunt. 
 
4:26 – El camí s'esborra per moments i tirem pel dret saltant marges d’alguns 
trossos caiguts. La Roser rellisca i no avança, l'hem d'ajudar perquè sembla 
que li patina "l'embragatge". 
 
Una gran casa destaca pel nombre de pendents o vessants que té la teulada, 
diria que l'arquitecte s'hi a recreat a gust en el disseny. 



4:32 – Som al capdamunt de l'ascensió, vora una antena. Hi trobem una 
intersecció de camins, seguim el camí planer que passa a frec d'una llarga 
tanca de la propietat de granges. Anem rumb NE, davant nostre tenim la 
serralada de Montserrat, molt tèrbola i difusa per l'atmosfera calorosa. 
 
Arribem en una bifurcació i prenem el camí de l'esquerra que baixa. Al fons 
veiem la caseria de la Freixineda, per on hi passarem aviat. 
 
4:46 – Seguim camí avall; però, haurem de deixar-lo perquè condueix a un mas 
que està habitat; segurament perquè avui és dissabte. 
 
Agafem un sender que condueix a conreus, però, finalment s'esborra de cop. 
Tot i així hem de seguir davallant a creuar una estreta riera a gual. 
 
Un cop creuada la riera, a l'altra banda trobem un camí carreter; hi caminem 
cap a una important masia, ara destinada a casa de colònies. A l'entrada del 
mas trobem un altre camí, que el travessem tot seguit per endinsar-nos en un 
bosquet de pins, seguint un petit senderó. Aviat s'acaba el bosc. 
 
5:00 – Tenim un camp de soja amb roelles. Els colors barrejats, vermell i groc, 
fan un conjunt molt cridaner a la vista, que és ideal per fer-li una bona foto, i el 
Pau Lluís no s'ho pensa dues vegades.  
 
Anem seguint el marge, que ens queda a l'esquerra, fins connectar amb el camí 
principal que enfila recte cap a una gran masia, que pertany ja al nucli de la 
Freixineda. Aquest tram de camí està delimitat per dues rengleres d'ametllers 
veterans i forma part del camí ral de Sant Quintí a Piera. Aquest camí sabem 
que va ser molt transitat pels pelegrins que es dirigien a Montserrat; la qual 
cosa vol dir que anem molt ben encaminats. 
 
5:04 – Al final de la tirada recta d'ametllers, el camí revolta i puja a tocar la 
masia; el pagès està llaurant amb un motocultor. 
 
5:08 – Som a la carretera que porta a la població de Canaletes. Albirem ja 
Piera, Vallbona, i Montserrat al fons. Caminem per la carretera rumb est. Som 
dins de l'enclavament de la Freixineda. 
 
Hores d'ara notem que el nostre ritme ha minvat, la llarga caminada d'avui 
comença ja a fer osca. Per altra banda, això facilita que caminem junts, tots 
anhelem el mateix final i això ens uneix. 
 
 A l'esquerra tenim la residència, per a jubilats, Sant Valentí. Passada la 
residència abandonem la carretera i agafem un camí a l'esquerra que davalla; 
caminem entre conreus de vinya i ametllers. 
 
5:18 – Som a tocar una masia que ens queda a l'esquerra. En aquest punt ens 
cal deixar el camí i anar al darrere del mas i seguir un caminet que davalla a un 
rogle de quatre pins, després de travessar a gual un pas d'aigua. 
 



Continuem per un camí més fressat que connecta perpendicularment amb un 
camí enquitranat, a l'altura d'una caseta sense arrebossar. 
 
Caminem per aquest camí asfaltat tan sols uns metres cap a l'esquerra; de 
seguida ens cal agafar un caminet, a la dreta, que puja i passa per conreus. 
Anem pujant gairebé direcció NE.  
 
La Marisol aguanta dissimuladament la pallissa que porta sobre, el seu caminar 
és lent i pesat; aquesta nit caurà plana al llit i demà ja veurem si s'aixeca. Ara 
bé, el descans nocturn fa miracles i possiblement la Moreneta li donarà un cop 
de mà. 
 
Som al final de la pujada i el camí es perd, l'anem intuint tot baixant suaument 
fins arribar a un oliver arraconat al marge. Baixem el marge i anem a buscar un 
camí fressat que gira i s'adreça a Montserrat. Hi caminem. 
 
5:33 – Fem cap a un camí travesser que ve de Can Freixes, el seguim rumb 
est; a la dreta, tenim vinya amb algun ametller i, a l'esquerra, un bosquet de 
pins, roures, savines, etc. 
 
Ara, la temperatura ha canviat: corre l'aire i comença a fer fresca; el dia calorós 
ha quedat darrera definitivament. La llum de vida, de l'astre rei, ja no escalfa 
com al migdia; la raó còsmica no li permet aposentar-s'hi i ha de continuar 
viatge. 
 
Més endavant, en una bifurcació, seguim recte; anem cap a una masia 
abandonada. Una vegada l'hem passada, deixem el camí fressat i davallem 
cap a l'esquerra cap un pou i tot seguit cap al bosc. 
 
5:43 – Entrem al bosc que és molt frondós; anem a trobar un rierol. El camí s'ha 
construït fent un fort rebaix del terreny i ha quedat en trinxera. Això ha facilitat, 
degut al seu poc ús, l'aparició de llargues herbes que, entrellaçades entre elles, 
formen una malla que cal desfer per passar-hi. Avancem molt lentament amb 
alguna que altra enganxada. 
 
En arribar al rierol seguim un corriol paral·lel al curs del riu, semblant a un camí 
de sirga. Quan s'acaba el corriol hem de creuar-lo, a gual, per sobre d’unes 
pedres, i seguir per un camí fressat existent a l'altra banda. 
 
El Pau Lluís es planta en va, amb la seva càmera, a veure si pot aconseguir 
retratar alguna caiguda espectacular. 
 
5:51 – Hem creuat tots el curs d'aigua sense incidències i pugem fort per una 
pista que esdevé ràpidament sender. Enrere hem deixat "la selva amazònica". 
 
Trobem una intersecció de pistes, seguim recte pujant. 
 
5:58 – Al final de la pujada descobrim, davant nostre, un habitatge aïllat amb un 
molí de vent que sobresurt per damunt de la teulada. Anem assedegats i 



pensem que els propietaris ens podrien donar aigua. Seiem en un banc de 
pedra. 
 
De seguida iniciem conversa amb els que habiten la casa, són molt oberts. Hi 
podem veure tres generacions, com les famílies d'abans. Els agrada xerrar amb 
excursionistes i, si són "de casa nostra", encara més. Tenen una gran inquietud 
de saber i ràpidament s'inicia una confiada amistat quan parlem de la 
Moreneta. L'admiració augmenta quan se n'assabenten que venim de 
Tarragona.  
 
Sabem que aquest habitatge és el Mas de la Guitza Nova; curiós nom. La 
Tereseta i el Ramonet, de 9 i 8 anys, ens guien fins a una font d'aigua fresca 
sota una balma, que dista uns 100 metres del mas.  
 
Aquesta font està connectada, mitjançant una mànega de plàstic, amb el mas i 
així gaudeixen d'aigua corrent. El Pau Lluís i jo, ja coneixíem aquesta font que 
vam descobrir quan escorcollàvem camins per a aquesta nova ruta; però, en 
aquella ocasió no hi havia ningú al mas. 
 
Un cop hem quedat satisfets de beure aigua, xerrem una mica més amb la 
família. Són de Terrassa i hi vénen els caps de setmana, els agrada la 
tranquil·litat que tenen. Els pares, de la Tereseta i el Ramonet, saben que llurs 
fills poden jugar sense perill i respirar aire sa. 
 
El Marcel rep un obsequi d'aquesta família terrassenca: mató casolà, de les 
cabres de la finca, que fa l'àvia. La Roser i el Marcel, que el tasten, exalten les 
excel·lències de la qualitat del mató i feliciten l'àvia. 
 
6:16 – Hem descansat força i a gust, agraïm les atencions que hem tingut 
d'aquesta família de tres generacions. Hem de continuar i ens acomiadem amb 
entusiasme, crec que els hi hem deixat una bona empremta del nostre tarannà. 
 
Fem cap a un camí travesser i hi caminem cap a l'esquerra. Passem a frec 
d'uns mas d'aparença molt antiga; el seu accés disposa d'un vell portell de volta 
de pedra i criden l'atenció les finestres de minúscules dimensions. 
 
El primigeni Mas de la Guitza queda uns conreus més endins; però, els de 
Terrassa, ens han dit que ha estat reformat. 
 
Arribem en una bifurcació, girem a la dreta; el de l'esquerra porta a un sembrat. 
Caminem adreçats a una caseta davant nostre. 
 
S'ha de deixar el camí per passar vora la caseta, però, l'accés ha estat llaurat. 
Malgrat tot, ens entossudim de fer cap a la caseta i, després, un sender dins 
d'un pinar, ens condueix ràpidament a dins de l'itinerari del GR-7-2 que prové 
de Sant Joan de Mediona. 
 
6:28 – Som, en un coll, dintre de l'itinerari del GR-7-2. Hem acabat el nostre 
itinerari particular que vam estrenar l'any passat. Trobem el GR-7-2 modificat 
per aprofitar una nova pista que davalla al Badorc i abandona l'antic camí. 



 
Nosaltres, però, volem seguir el camí antic, que davalla vers el riu Anoia. El 
camí, que té aparença de sender, davalla fort fent giragonses i és rocós; les 
argilagues han crescut massa i ens abracen de tant que ens estimen. Albirem 
la ciutat de Piera on descansarem aquesta nit. 
 
- Pageseta, "Moreneta", vull cantar-te una cançó... baixa, xino-xano, cantant i 
ballant, la Marisol, plena d'optimisme, com si no li fes mal res; amb els peus 
entendrits, però, ella està més resplendent que un Sol. 
 
Fem cap a la pista nova, per on hi passa el traçat canviat del GR-7-2, i deixem 
el camí primitiu del Badorc massa embrossat. 
 
Passem vora l'ermita de Sant Miquel, totalment destruïda. Continua la Marisol 
el seu ritme lent i pausat; entenc el seu estat físic i admiro el seu punt d’honor. 
 
Al final de la davallada som al riu Anoia; a la vora dreta veiem les ruïnes d'una 
antiga fàbrica. Creuem l'Anoia, de color xocolata i escumós com el xampany, 
per un pontet. 
 
Anem cap al Badorc, que veiem just davant nostre. A l'esquerra deixem el 
camp de futbol. 
 
En superar la costa som dins de la població, caminem pel carrer Anoia i 
envoltem el poble pel SE. Passem a frec de l'església de Sant Sebastià. 
 
6:58 – Som plegats a la carretera que va a Piera. Hi ha en curs una volta 
ciclista, és la Volta Ciclista a Piera. És una activitat esportiva dins de la 
celebració de la festa anual del Sant Crist de Piera, el Crist miracler de la pluja. 
 
L'itinerari del GR-7-2 creua la carretera, baixa al fons de la riera del Badorc i 
segueix aigües amunt. Era el camí del Badorc a Piera abans que es construís 
l'actual carretera.  
 
La riera és prou ample per caminar, malgrat les aigües brutes que hi circulen, 
que no vol ningú. 
 
Tenint en compte l'estat físic de la Marisol, creiem oportú seguir per la carretera 
i estalviar-nos així els saltets a realitzar per evitar l'aigua escampada de 
claveguera.  
 
El paisatge, des de la carretera, és més aeri i atraient. Així doncs, per finalitzar 
l'etapa d'avui caminarem per la carretera fins a Piera. 
 
Sabem que la cursa ciclista consta de quatre voltes, i com que no hem vist més 
els ciclistes, deduïm que era l'última volta. Tenim mala sort! 
 
Anem rumb nord, en fila índia, per la nostra esquerra. Gaudim de 
panoràmiques de boscos i urbanitzacions; la riera queda enfonsada a la nostra 
dreta. 



7:19 – Un ciclista ve en sentit contrari al de la cursa, això ens confirma que ja 
ha finalitzat. 
 
Caminar per carretera, en aquest cas és la BV-2242, té l'avantatge que no hi ha 
pujades fortes; però, té la contra que castiga més la planta dels peus.  
 
La Marisol ja no sap si els seus peus són seus o llogats. 
 
7:28 – Contemplem la magnífica vista de Piera amb la serralada de Montserrat 
com a decorat. La Marisol té unes ganes boges de finalitzar la jornada; 
m'ofereixo a portar-li la motxilla per alleugerir-la de pes. 
 
7:43 – Som a la intersecció de Piera. La Marisol ha fet un petó de satisfacció, al 
senyal informatiu de direcció, tot dient:  
 
- Gràcies a Déu, ara sí que hem arribat a Piera! 
 
7:46 – Entrem pel Raval. Sota el porxo, cobert de plantes enfiladisses, de la 
casa núm. 32, seiem i descansem.  
 
La Marisol ho agraeix moltíssim; és tant el seu patiment que delira: demana 
una cantimplora per posar-se-la a l'esquena i una motxilla per beure.  
 
Estem preocupats per la penitència que ha fet i, encara, n'hi queda per a demà. 
 
L'etapa ha estat llarga i, aquest últim tram de carretera, ha clavat l'estocada als 
que estaven ferits.  
 
Ja podem donar per acabada la tercera jornada. Només ens queda entrar al 
nucli principal i anar a la fonda del Lluís Peña. 
 
La Roser segueix pensant en sa filla, que és a punt d'infantar. No se sap, però, 
pot "esclatar" la bona nova en qualsevol moment. 
 
7:53 – Continuem, anem cap al centre i hi entrem per l'extrem SO. 
 
7:56 – Som a la plaça del Sant Crist on hi ha una traca preparada per fer petar 
a 2/4 de 10.  
 
En una pancarta s'hi llegeix: "Amb la fe al pit i la set als llavis, a riuades, vénen 
els pobles cap a Vós". 
 
Piera està molt animada. Seguim pel carrer de Sant Sebastià que puja fort cap 
al portal de Romanyà.  
 
A la nostra dreta queda el castell de Piera on hi tingué dret d’estada el rei 
Jaume I. 
 
Passem el portal del recinte fortificat on es veu l'escut de Pedralbes a la dovella 
central. 



 
 
Després de salvar una fortíssima rampa, anem caminant per la travessera 
formada per diversos carrers entrelligats, de més de 2km. de llargària. 
 
Trobo una parella que s'interessa per la nostra caminada, m'expliquen la diada 
de la festa del Sant Crist i em comenten que han vist passar moltes excursions, 
a Montserrat, per aquí; algunes amb gent de Tarragona. La dona em diu que 
ella també ha anat caminant a Montserrat  en 3 hores, però, sense motxilla. A 
nosaltres ens costa unes 5 hores amb motxilla. 
 
8:09 – Hem arribat a l'hostal la Cerveseria del Lluís Peña, ubicat al carrer 
Doctor Carles, núm. 38. Entrem i saludem el Lluís i la seva dona Maria Rosa, 
ambdós de les Pobles (Tarragona). Després d'unes paraules de benvinguda es 
reparteixen les habitacions: 
 
El Pau Lluís i el Carles tenen la núm. 102; el Jordi té la101, dormirà sol perquè 
ronca; al Marcel i la Roser els hi han adjudicat la 202; i a la Marisol i a mi la 
201. 
 
Tothom s'afanya a dutxar-se. Què a gust es queda un després de la relaxant 
dutxa. Quin veritable plaer és descansar del cansament de caminar. 
 
Més tard, el Marcel i jo, ens prestem a "violar" el peu de la Marisol. Li untem, 
amb el líquid violeta, la part que té més adolorida i no li cosim la bufolla per 
aquesta nit. 
 
Demà, abans de marxar, l'artesà Marcel li farà una bona cura. Esperem que el 
descans de la nit li sigui profitós. 
 
9:00 – Anem baixant cap al bar. Saludo, inesperadament, el Joan Carles 
Castellví de Tarragona, conegut excursionista i escalador. L'any 1986 vam 
coincidir al poble de Sant Joan de Mediona; és un caminant solitari de  
Tarragona a Montserrat, no segueix cap ruta traçada, per això li vam posar el 
renom d'Indiana Jones, més que res pel barret que porta. 
 



Enguany, però, està fent  la ruta de Tarragona a Montserrat amb bicicleta de 
muntanya, amb un altre company. Avui han sortit tots dos de Santes Creus i 
acaben d'arribar. Els acompanyen, amb cotxe d'avituallament, les seves 
respectives parelles. Es retiren a les seves habitacions a dutxar-se i a mudar-se 
de roba; ens retrobarem al menjador a sopar. 
 
El nombre de tarragonins, a cal Lluís de Piera, comença a ser important. 
Caldria crear, a Piera, una penya d'excursionistes tarragonins; i el president de 
la "penya" seria sens dubte el Lluís Peña. 
 
La Roser ha telefonat a sa filla i tot segueix igual, la Savina encara guarda el fill 
dins del cau. Així, doncs, tenim Roser per un dia més. 
 
El Jordi i el Pau Lluís també poden telefonar a Tarragona. La Marisol es mostra 
molt neguitosa, el dolor, que li provoca la butllofa del peu, li puja cama amunt; 
no para de voltar per tot arreu, no està quieta; telefona a son fill Alfonso, però, 
no li contesta i finalment parla amb el seu cosí Ricard de Terrassa. 
 
Comento, amb el Lluís Peña i la Maria Rosa, que hem passat pel seu poble 
d'origen, les Pobles, i que els hi portem salutacions del Jaume Pros, del Ton 
Martí i del pastor Pau. Tot i que fa anys que viuen a Piera, el Lluís i la Maria 
Rosa, encara senten enyorança de les terres tarragonines. Quan senten 
anomenar el nom de Tarragona, els omple d'orgull i satisfacció.  
 
Actualment -comenta el Lluís- hi ha treballant a Piera una empresa tarragonina 
que perfora els terrenys per trobar aigua. 
 
9:30 – Defora al carrer hi ha molt de tràfec, els comerciants baixen persianes, 
tanquen finestrons i posen cartrons sobre els vidres dels aparadors de les 
seves botigues. Tot aquest enrenou és provocat pel pas del Correfoc dels 
Diables, que faran acte de presència, pels carrers, dintre de poc amb motiu de 
la festa del Sant Crist. 
 
El Lluís Peña clausura l'entrada al bar i, a la vegada, la de l'hostal; quedem 
totalment aïllats  de l'exterior. L'actuació del Diables de Piera deu ser terrorífica 
per tot el què veiem fer. 
 
El Lluís, que ha tingut un dia de molta feina, segons diu; ara, se'n va una 
estona a la cuina a fer de pastisser. 
 
10:00 – És hora d'encaminar-nos cap al menjador a sopar. El Lluís ens 
presenta el nou cuiner, que es diu Josep Brio; desitgem que ens prepari un bon 
àpat per sopar. 
 
10:10 – Som al menjador. En una altra taula, prop de nosaltres, estan sopant 
els altres pelegrins de Tarragona. 
 
Demanem, cada u, allò que més se li acomoda al seu paladar. El Lluís fa una 
llista perquè la demanda és variada. 
 



La Marisol es troba molt incòmoda i amoïnada per les punxades que sent a la 
planta del peu; tant que no veu clar que demà pugui continuar. Intento animar-
la, demà és el final i seria una llàstima que no hi arribés; jo sé que el descans 
de la nit fa miracles. 
 
10:17- Sentim, espantats, el Correfoc que passa en aquests moments per 
davant de l'hostal. Foten molt de soroll, què bèsties! Se sent l'olor de la pólvora 
fins al menjador. És tot un món de foc, els petards són fortíssims i els diables 
persegueixen la gent pel carrer. Aquesta gresca infernal deu espantar tots els 
mals esperits i, també, algun de bo. 
 
10:29 – Un cop passada la tronada diablera retorna la calma. Per entretenir la 
gana tenim fuet i olives arbequines. La Roser i el Marcel, també encoratgen la 
Marisol i l'aconsellen que no prengui cap decisió fins demà al matí. 
 
10:35 – Comencem a sopar. "Ragut" és l'estofat de vedella. 
 
La Marisol té: sopa, ragut i crema. 
La Roser té: espàrrecs, bistec amb patates i gelat de músic. 
El Marcel té: macarrons, ragut i crema. 
El Carles té: espàrrecs, bistec amb patates i gelat de crocant. 
El Jordi té: entremès, ragut i res més. 
El Pau Lluís té: entremès, ragut i gelat de crocant. 
I jo he demanat: espàrrecs amb pernil, conill amb all-i-oli i postres de músic. 
 
I per beure, vi de Tarragona i aigua. 
 
Lliuro, al Lluís, molt somrient, una samarreta igual que la nostra, que hem 
reservat tot l'equip, per a ell, perquè recordi el pas d'aquests tarragonins que 
anualment visiten la Moreneta.   
 
10:40 – Parem atenció a la TV, que donen el temps que farà demà: igual que 
avui, Sol amb molts pocs núvols. Poques novetats a destacar. 
 
11:00 – La Marisol, ara contenta, ens invita a dues ampolles de xampany, com  
havia promès. És un xampany brut català, marca Puig Munts. Brindem plegats 
per un final feliç; perquè la Marisol no ens abandoni, amb força i punt d'honor 
arribarà fins a la Moreneta. Vull que això sigui una celebració avançada del què 
demà aconseguirem. 
 
Malauradament, no podem compartir la celebració, amb la colla del Joan Carles 
Castellví, perquè ja s'han retirat a descansar. Amb més quilòmetres que 
nosaltres i amb bicicleta deuen estar ben cansats. 
 
Brindem, això sí, amb el Lluís Peña i senyora, que ens desitgen un bon final 
demà, i Visca Tarragona! Visca les Pobles! 
 
El Lluís Penya ens ensenya les pastes que ha fet i que demà tindrem per 
desdejunar. 
 



11:26 – Toca, ara, menjar les postres i tot seguit prendre cafè i els 
complements espirituals; la qual cosa va bé per acompanyar la sobretaula. 
 
12:14 – Abandonem la sala de menjar i anem al llit, ens convé descansar tot i 
que demà no matinarem massa. Qui n'ha de treure més profit és la batalladora 
Marisol. 
 
Tot xino-xano, (la Marisol, xanet-xanet) anem enfilant les escales que 
condueixen a les habitacions. Caurem ben tous al llit i pairem els 41 km. d'avui. 
 
Bona nit, Lluís i Maria Rosa! Bona nit, companys! Bona nit, Piera!  
 
 
 
 



QUART DIA  29 D'ABRIL                                    PIERA - MONTSERRAT  41 km 
 
 
 

 
 
Comença un nou dia, l'últim de la caminada a Montserrat. Estem arribant ja al 
final de la nostra meta i això, a part que ens dóna alegria, per altra banda ens 
omple de tristor. S'està acabant la bonica i sana convivència que hem gaudit al 
llarg d'aquests dies meravellosos; demà tornarem a la vida monòtona i 
lluitadora de cada dia. Enyorarem les lliçons que hem gaudit de la natura;  
enyorarem la camaraderia: a la muntanya tots anem a una; no com a la ciutat, 
que cada u va per ell. 
 
No hi ha hora marcada per despertar-nos, se suposa que tothom sabrà en quin 
moment li convé alçar-se per a no fer tard. A les 9, és l'hora que es va fixar anit 
per marxar. 
 
La Marisol, en llevar-se, em diu que té el peu inflat; però, no li punxa com anit. 
Ara bé, quan posa el peu a terra sent dolor i no pot caminar.  
 
Em preocupa molt que la Marisol no pugui, ara que queda poc, arribar a 
Montserrat. Fins i tot penso que tots dos podríem despenjar-nos del grup i 
caminar més a poc a poc; no és problema per a mi, conec l'itinerari molt bé i el 
podria fer amb els ulls tancats. 
 
7:45 – El Marcel i la Roser es presten a fer una cura d'urgència al peu de la 
Marisol. La cura la fem a l'habitació del Marcel i la Roser perquè hi tenen més 
claror; la nostra habitació té la persiana xafada. 
 
8:00 – El Marcel finalment li ha embenat el peu, a la Marisol, després de posar-
li força vigencial a la ferida i tires de cotofluix al voltant del bony adolorit.  
 
Aquesta tècnica se’n diu: fer-hi un pont. I té per finalitat realitzar una nova 
anivellació de la planta del peu per evitar el contacte de la protuberància 
amoïnosa amb el terra. 
 
El Marcel n'és tot un expert, finalment la Marisol camina sense dolor. Sembla 
que la curació provisional ha donat resultat i tots plegats podrem reemprendre 
la caminada a Montserrat. Sens dubte, comptem amb l'ajut de la Moreneta. 
 



8:05 – Som al bar a desdejunar. El Lluís Peña, que s’ha posat la samarreta que 
li vam regalar anit, ens serveix els cafès amb llet i algun cacaolat; 
acompanyada de la pasta de poma que ell mateix fa amassar ahir al vespre. No 
hi ha res millor que un pasta casolana, està riquíssima. 
 
Acaba d’arribar, amb cotxe, un xicot que ja havia d’haver-se incorporat, a la 
nostra colla ahir; és el Santi Massagué, de Terrassa, que també té la dèria 
d’anar amb moto de muntanya com el Pau Lluís. 
 
Així que, avui, serem 8 els que enfilarem el camí a Montserrat. Com més 
serem, més divertits estarem. 
 
El grup del Joan Carles Castellví també desdejunen al nostre costat. Amb  
bicicleta arribaran molt més d’hora que nosaltres, sens dubte. Les seves 
respectives parelles manifesten que voldrien fer la caminada a Montserrat a 
peu; potser l’any vinent s’avenen a venir amb nosaltres. 
 
Encoratgem la Marisol perquè alci l’ànim, segur que aviat podrà celebrar l’èxit 
de la seva primera caminada a Montserrat. A més, és la primera vegada que 
farà una marxa de quatre dies, un gran debut! 
 
Ens preparem per començar l’últim dia de la caminada, paguem les despeses i 
li agraïm, al Lluís, la feliç estada al seu hostal; El Lluís ens obsequia, a tots, 
amb mistos i cendrers que porten la marca: “hostal la Cerveseria, Lluís Peña, 
de Piera”.  
 
- Gràcies, Lluís, saluda de part nostre la teva dona, Maria Rosa, i fins l’any que 
ve, si Déu vol. 
 
8:50 – El Jordi prefereix deixar la seva motxilla al cotxe del Santi de Terrassa i, 
al vespre, la recollirà. I tot seguit, arrenquem! 
 
Seguim pel carrer principal continuant el creuament de Piera de SO a NE. Fa 
bon Sol, la qual cosa ens fa pensar que tindrem un dia força calorós. 
 
La Roser i el Marcel, els molt llépols, es fiquen a la pastisseria Tello. 
 
Dintre d’aquest llong carrer puc advertir un rellotge de Sol, “sense visera”, que 
conté la següent inscripció, a la que li incremento un afegitó: jo sense Sol i tu 
sense Fe... “i, jo, sense vi”... no valem res. 
 
Al fons albirem la serralada de Montserrat. Portem una marxa assossegada, els 
carrers són buits, avui és diumenge i es nota, la gent fa la dormida més llarga. 
 
Passem a tocar l’enreixat de dues finestres baixes, de paret molt dobla, que 
serveixen de gàbia per a unes perdius que gaudeixen així de l’aire del carrer. 
 
Es respira un ambient de festa a Piera, uns trabucaires i timbalers es preparen 
per fer soroll amb vestimenta d’època. 
 



Creuem l’avinguda de la Carretera i el pas inferior dels Ferrocarrils Catalans. 
 
9:07 – Ens avancen, el Joan Carles Castellví i el seu company, amb les seves 
bicicletes de muntanya. 
 
- Dieu-li, a la Moreneta, que nosaltres també hi anem! Bon viatge! 
 
Caminem per la carretera que mena als Hostalets de Pierola i Esparreguera. 
 
9:12 – A mà dreta tenim l’entrada al mas Marquet, per on continua el GR-7-2.  
 
Havia suggerit de seguir carretera a fi que la Marisol evités el pas pels “sifons 
de Pierola” o “camí dels matamatxos”; però, el Marcel, creu que caminar per pis 
asfaltat encara li serà més perjudicial. 
 
Així, doncs, abandonem la carretera i anem cap al mas Marquet.  
 
El Pau Lluís presenta, al nou company Santi, els tres que hem anat caminant 
de Tarragona a Lorda (Lourdes), creuant l’Alt Pirineu pel coll de Buixaruelo.  
 
Som: la Roser, el Marcel i jo. Els tres tenim pendent de repetir aquesta feliç 
experiència. 
 
9:14 – L’accés al mas Marquet és asfaltat. Fins aquí arriba l’estrèpit de so dels 
trabucaires, que ja han encetat el despertar de Piera. 
 
9:17 – Som al mas Marquet i fa calor. El Jordi, però, diu que prefereix la calor 
abans que la pluja.  
 
La Marisol camina bé, tot sembla que el peu lesionat li funciona de meravella, 
la Roser i el Marcel en són còmplices. 
 
Seguim, ara, adreçats als Hostalets de Pierola; davant nostre tenim una 
sorprenent vista de la majestuosa serralada montserratina, que ens enamora. 
 
La muntanya de Montserrat amaga fenòmens estranys, difícils d’explicar. El 
Santi explica que, una vegada, a dalt de Sant Jeroni, on hi era amb uns quants 
companys, van sentir sorolls semblants a màquines de fàbrica en 
funcionament.  
 
Estranyats, van inspeccionar la zona on eren i no van veure res que justifiqués 
els sorolls que percebien. 
 
Aquests fenòmens diuen que són paranormals i es dóna per fet que, a 
Montserrat, existeixen unes forces ocultes, uns corrents tel·lúrics que li donen 
un magnetisme propi. 
 
9:31 – Després de passar una urbanització, som davant dels Hostalets de 
Pierola. El Jordi, que ha deixat la motxilla a Piera, se’n fa càrrec, ara, de la 
motxilla de la Marisol perquè pugui caminar més descansada. 



 
 
L’entrada als Hostalets la fem per un fort pendent de paviment de terra. 
Caminem pel carrer Major que, de seguida, davalla. 
 
Al final del poble ens decantem cap a la dreta per agafar la singular drecera de 
Pierola. 
 
9:40 – El Marcel ens fa una fotografia abans d’encetar les temudes “muntanyes 
russes” de Pierola, que en el món de la pagesia en diuen: “matamatxos”.  
 
Comencem els forts desnivells tot baixant. Al fons de la barrancada passem 
dos escòrrecs a gual i ataquem la primera pujada. Se sua de valent! 
 
En arribar al capdamunt passem vora un conreu de vinya i iniciem una altra 
davallada. Al final de la baixada creuem un torrent i pugem de nou. Topem de 
cara amb motoristes que fan trial. 
 
Un cop dalt passem a frec de la masia de can Peret de la Serra. S’hi veu gent, 
recordem que avui és diumenge. A l’altre costat hi ha una bassa d’aigua. 
 
Davallem de nou; travessem un altre torrent a gual i pugem, altre cop, a cercar 
una nova cresta. 
 
Ens avança tot una colla, que també va a Montserrat; però, sense motxilla; ens 
diuen que venen de Valls. De seguida els perdem de vista, diria que més que 
una marxa excursionista, estan fent una cursa pedestre. 
 
La Marisol camina molt bé per aquests paratges empinats, tenia raó el Marcel. 
Baixant, de sobte, troba una càmera fotogràfica vora al camí. No pot ser de cap 
de nosaltres; però, 
 
- Ep! On és el Jordi? 
 



El Jordi va davant nostre, avançat, tot sol. Podria haver-la perdut, per la qual 
cosa la fiquem a la motxilla del Pau Lluís. 
 
10:13 – Som al fons del barranc i el Jordi ens espera repenjat en un pi. Trobem 
l’indret tot canviat i destrossat; han obert un nou camí travesser i per això s’han 
carregat un munt de pins i l’itinerari ha patit un petit canvi. Es nota el pas d’una 
gran màquina excavadora-anivelladora que ha devorat tot el què ha trobat pel 
davant. L’erosió provocada pel ser humà, una vegada més, ha destrossat part 
del seu hàbitat; un tronc de pi tallat porta la marca del GR. 
 
Descansem plegats tot observant la desfeta forestal. El Jordi s’adona, ara, que 
ha perdut la seva càmera fotogràfica. Ningú no li diu que l’hem trobada, el 
volem fer patir una mica. 
 
El Jordi està preocupat per la pèrdua de la màquina i vol recular per recuperar-
la. Li volem fer una broma i l’aconsellem que la deixi córrer, que no val la pena, 
que perdrà temps i després haurà de córrer per atrapar-nos. És millor que se’n 
compri una altra a Tarragona. 
 
Malgrat els nostres consell, el Jordi està decidit a tornar enrere a buscar la 
màquina; diu que no l’esperem que ja ens trobarem a Montserrat. 
 
Finalment, no volem fer-lo patir més i li donem la seva càmera fotogràfica; el 
Jordi es queda sorprès per tan feliç troballa. Tots riem en veure la cara que 
posa. 
 
10:16 – Seguim cap a Montserrat; hem d’enfilar-nos a la dreta, cap dins del 
bosc, on retrobem el camí marcat. 
 
Pugem, finalment, a la carretera que ve de Piera i porta a Esparreguera. En un 
dia plujós millor seria caminar per la carretera, des de Piera, fins aquí. 
 
Hem deixat enrere els temuts “sifons” o drecera de Pierola; creuem la carretera 
i seguim per un camí asfaltat, rumb NE, que ens ha de conduir al petit nucli de 
Pierola. 
 
10:23 – El camí es bifurca, seguim el de la dreta que davalla amb grans revolts. 
Anem agafant alguna drecera, de tant en tant, que correspon a l’antic camí de 
terra, de molt més pendent, que també és sender GR. 
 
Al final de la baixada fem cap a l’amplíssima riera de Pierola. A la dreta queda 
la masia de can Pons.  
 
Ens hem afonat tant que hem perdut de vista les muntanyes de Montserrat, 
momentàniament. 
 
Caminem per l’extensa riera, rumb NO. Un centenar de metres més amunt 
tenim, a mà dreta, un xic enlairat, el petit nucli principal de Pierola. Cal anar-hi 
per un camí que hi puja adreçant-se al NE. 
 



Jo, que camino l’últim, conec un corriol que hi puja tot directe. M’hi enfilo 
ràpidament i hi arribo abans que els companys. 
 
10:39 – Som tots plegats a Pierola, petit nucli centrat per l’església parroquial 
de Sant Pere i la casa senyorial dels marquesos de Vilallonga. 
 
Seguim el mateix camí amunt, rumb NE; és el camí de Pierola a Collbató que 
passa pel coll de Sant Cristòfol. Comença amb forta pujada i fa amples 
giragonses per dins del bosc; la pujada l’hem de prendre amb calma... se sua, 
se sua! 
 
10:59 – Hem arribat a on el camí planeja, gràcies a Déu, i els batecs del cor 
tornen a la normalitat. 
 
Sorpresa!!! Ens trobem de cara amb la colla de Tarragona, que ja torna de 
Montserrat. Varen sortir de Tarragona el mateix dia que nosaltres; aquesta nit 
l’han passada a Montserrat i ara estan tornant cap a Tarragona a peu.  
 
Enguany és la primera vegada que fan: Tarragona-Montserrat i viceversa. 
Representen la secció excursionista de l’empresa química I.Q.A de Tarragona i 
enguany celebren el seu 10é aniversari de les anades a peu a Montserrat. 
Felicitats! 
 
La majoria treballa en aquesta empresa química. Aprofitem per interessar-nos 
com els ha anat tot; parlem amb el Josep M. Marquès, el Joan Bea, el Joan 
Figueras i la seva dona Sefa, l’Antoni Estebanell i la seva dona Claustre, el 
Lluís Nadal, i l’Emilio García que porta posada la samarreta de la caminada de 
l’any 1986, que vam dedicar al Centenari del Club Gimnàstic de Tarragona. Els 
conec a tots perquè he caminat amb ells altres anys. 
 
La súper caminada d’enguany la porten la mar de bé, dintre de dos dies 
arribaran a Tarragona.  
 
Comenten que, ahir al vespre, van tenir una entrevista cordial amb el Pare 
Miret, entusiasta excursionista, amb molta experiència i coneixença dels 
Pirineus, tant que va publicar una guia del Canigó. 
 
També ens agradaria parlar avui amb el Pare Miret; cada any li regalo el llibre 
de les meves caminades a Montserrat.  
 
Toca acomiadar-nos i desitjar-los feliç tornada a Tarragona. Continuem camí, 
que puja, altre cop, cap al coll de Sant Cristòfol. 
 
Passem molt a prop de l’ermita de Sant Cristòfol que dóna nom al coll. Com  
altres ermites està abandonada i arruïnada. L’entrada és per la cara que no es 
veu. 
 
11:15 – Final de la pujada, som al coll de Sant Cristòfol; el travessa un altre 
camí. Des d’aquí tenim una impressionant panoràmica de la serralada de 
Montserrat, cada vegada més a prop i amb més detall. 



 
 
Com és tradicional ens fem la típica fotografia de grup. El lloc és una talaia 
esplèndida on gaudim de l’última i genial panoràmica que la caminada ens  
obsequia. 
 
Iniciem el descens cap a la macro urbanització, Dalmases, per un corriol que 
baixa dreturer a connectar en una pista, la qual desemboca en una altra de 9 
metres d’amplada, que accedeix a l’esmentada urbanització pel carrer principal 
asfaltat.    
 
11:30 – La Marisol nota que li molesta caminar sobre terra asfaltat, la duresa 
del paviment li incrementa el dolor de les butllofes. Diu que quan torni a 
Tarragona pensa canviar-se els “pneumàtics”. 
 
La urbanització Dalmases és un extens poblament de cases luxoses 
unifamiliars, o xalets de gust adinerat, on els habitants gaudeixen 
permanentment de la presència de la serralada montserratina a tocar. 
Reconeixem, davant nostre, els puigs dels Frares Encantats, els Ecos, Sant 
Jeroni, els Flautats i les Agulles. 
 
Una família que passeja, a l’estil d’una tarda dominical, comenten entre ells en 
veure’ns passar: 
 
- “Deben ir a Barcelona andando”. 
 
Aquesta família demostra que no té ni remota idea d’on es troba. Serà possible 
que no s’hagin adonat que anem direcció a Montserrat?  
 
Travessem el barranc de les Comes sobre un pontet i a continuació hem de 
creuar la N-II de Barcelona a Madrid. 
 
És una carretera força transitada i de dos carrils per sentit, per tant hem de 
travessar quatre carrils de cop. En aquest punt caldria construir un pas superior 
o inferior, per a vianants, i no entenc perquè encara no s’ha fet. 



No val a badar! Anem creuant, esperant el moment propici, sense que ens 
atropellin; els cotxes hi passen a velocitat superior als 100km/h. 
 
Un cop hem aconseguit tots creuar l’autovia N-II, sans i estalvis, seguim 
caminant per dins de la mateixa urbanització. Per fi, al carrer Pierola s’acaba. 
 
Tot seguit agafem un camí que ens abocarà a Collbató. Tornem a caminar 
sobre terra, que ja en teníem ganes. Podem fixar-nos en la ruta del PR, la 
Drecera dels Graus, més enllà d’una petita urbanització; és l’opció que hem 
triat per pujar al santuari benedictí. 
 
12:00 – Som a Collbató. El nostre itinerari gira a l’esquerra i s’allunya del poble. 
De moment, però, volem descansar abans d’atacar la pujada final. Anem al 
centre de la població a la recerca d’un bar. Caminem pel carrer d’Amadeu 
Vives. 
 
12:04 – Entrem al bar Sisco situat en un cantó de la plaça de l’Església. És un 
bar molt petit i la poca gent que hi ha l’omple. Ens hi instal·lem com podem i 
arraconem les motxilles juntes. 
 
De moment no hi ha molta gana, però, acabem demanant bocates per tal 
d’agafar forces, ja que ens espera una bona remuntada a l’inici de l’itinerari que 
ve. Demanem entrepans, de pa amb tomaca, de truita caragolada, de fuet i de 
botifarra blanca; cervesa i llimonada. 
 
El Jordi, sobtadament, s’adona que té una llaga al peu i la Marisol es presta a 
fer-li una cura ràpidament. Després de tantes vegades que ha vist com l’han 
curat a ella, finalment, també n’ha après.  
 
El Marcel ha telefonat a sa filla Savina que, de moment, no té cap símptoma 
d’anar de part. Així, que, la Roser arribarà finalment a Montserrat. 
 
El Marcel fa un sondeig i proposa pujar per l’itinerari del Camí de les Coves; en 
canvi, el Pau Lluís, insisteix de fer-ho per la Drecera dels Graus, com estava 
previst; és una ascensió més espectacular i no hi ha perill. 
 
Tothom està d’acord amb el Pau Lluís; esperem que la Marisol no se’n 
penedeixi, ella és molt valenta i força no li falta. 
 
El Carles està preocupat, havia quedat amb la seva dona i els seu fills aquí, a 
Collbató, a les 11, però, no els hem vist. Els seus fills havien d’acompanyar-nos 
en aquest últim tram de caminada. 
 
Potser, com que hem arribat una hora tard, ja estigui a dalt al santuari. Ens 
hagués anat bé el cotxe de la Montse perquè hi haguéssim descarregat les 
motxilles i, així, haguéssim pogut pujar amb menys pes a sobre; ens haguéssim 
estalviat la gran suada que ens espera, tenint en compte que atacarem la dura 
pujada a l’hora forta del Sol. 
 



Demanem, cafès i cafès amb llet, per finalitzar l’estada a Collbató, on hem 
combatut la set que patíem, hem descansat i hem recuperat forces.  
 
1:02 – Paguem el què devem i reprenem la marxa predisposats a atacar la gran 
pujada, escalonada, que hem triat per fer cap al santuari marià. Estem cofois 
d’haver arribat almenys fins aquí. Un esforç més i ja haurem acabat. 
 
Retrocedim en sentit oposat al que hem vingut, fins a l’altre extrem del poble. 
Deixem el GR-7-2 i anem pel PR que puja per la Drecera dels Graus. 
 
Ens dirigim a la petita urbanització que vèiem quan veníem pel camí de 
Collbató. Una senyora diu que el camí que farem li diuen, aquí, la pujada de la 
“taca blanca”, que ella també ha fet. 
 
Cert, si aixequem la vista cap a la muntanya, veiem una gran superfície blanca 
en una roca, que des de tan lluny només es pot apreciar com una “taca” blanca. 
A la “taca” blanca és on la pujada troba el camí de les Bateries, per on pujaven 
els penitents.  
 
Anem cap allà! Entrem a la zona urbanitzada, caminem pel carrer del Pujolet i 
continuem pel carrer de la Drecera, de forta rampa.  
 
El Jordi s’ha penjat la motxilla de la Marisol al pit per aconseguir, diu, un òptim 
anivellament. 
 
Hem deixat la urbanització enrere i ataquem ja la forta pujada de la Drecera 
dels Graus. La Marisol, el Jordi i jo, som els primers a enfilar-nos-hi. Ens 
segueixen la Roser, el Pau Lluís, el Carles i el Santi. El Marcel s’ha quedat 
l’últim perquè s’ha assegurat, abans, de portar la motxilla ben cordada. 
 

 
 
Pugem, grimpant, rumb nord, arrapats a les parets de la muntanya, per les 
roques escalonades.  
 



El Pau Lluís ajuda gentilment, la Roser, a superar algun tram complicat; i jo, de 
tant en tant, he d’espitjar la Marisol que, sorprenentment, s’ha oblidat que porta 
els peus fastiguejats. 

 

 
 
Anem guanyant alçada ràpidament; si girem la vista enrere ho podem veure tot 
cada vegada més petit.  
 
La panoràmica cada vegada és més fascinant. 
 

 
 
La Marisol, valenta que és ella, sembla que ho hagi fet sempre. No hi ha cap 
dubte que té una voluntat de ferro. 
 
Durant l’ascensió, no paren de sentir-se molts comentaris sobre la duresa de 
l’itinerari; alguns de molt crítics. I és que costa molt guanyar-se el cel! 
 



 
 
1:58 – Final de la pujada. Hem connectat amb el camí de les Bateries. Suem de 
valent, al Jordi li vessa la suor per sobre de la visera. Estem molt satisfets 
d’haver enllestit l’obstinada muntada. Contemplem Collbató a vista d’ocell, tot 
allà baix sembla un model de maqueta. 
 
Tothom se’n recordarà del Pau Lluís i d’aquesta drecera encabritada. Distingim 
la N-II i els “matamatxos” o “sifons” de Pierola; el Santi diu que veu la seva 
parcel·la i, jo, la Rambla de Tarragona. 
 
2:10 – Continuem, ara, pel camí de les Bateries, el què ens queda per finalitzar 
és ja un passeig. El camí, en aquest tram empedrat, guanya alçada tot fent uns 
revolts. Després pràcticament el camí segueix gairebé anivellat faldejant les 
roques de la muntanya. 
 
2:17 – S’albira l’ermita de Sant Joan i el restaurant. 
 
2:27 – A la nostra esquerra, s’inicia, ara, la drecera de Sant Joan, per on 
continua el PR que hem agafat a Collbató. Nosaltres no abandonem el camí de 
les Bateries que ens ha de conduir al recinte marià. Fa calor i se’ns asseca la 
gola, bevem aigua. 
 
Anem faldejant la serra de Sant Joan, que queda a la nostra esquerra; anem 
fent grans revolts a dreta i esquerra. 
 
3:04 – Som en una important cruïlla; cap a l’esquerra, es puja a l’ermita de Sant 
Joan i, cap a la dreta, es baixa a la Santa Cova i a Collbató. 
 
Una colla de nois i noies, de Rubí, acaben de baixar de Sant Joan; ens 
pregunten per la Creu. 
 
El Pau Lluís els contesta ràpidament: 
 
- La Creu? La Creu la portem nosaltres! 



Suposem que pregunten per la Creu dels Escolans o de Sant Miquel. Els 
indiquem cap a l’ermita de Sant Miquel. 
 
3:08 – Hem arribat al Pla de Sant Miquel, un acomodat indret on hi ha una 
bassa; és la font de Sant Miquel. Se m’acut ràpidament un rodolí: 
 
- A la font de Sant Miquel, la Verge, hi fa rajar mel! 
 
Gaudim d’una bona miranda, el Santi ens ensenya llocs que s’albiren des d’on 
som: l’ermita de Sant Salvador de les Espases, el Pla del Fideuer, el Puig 
Ventós i Vacarisses. 
 
De seguida fem cap a l’ermita de Sant Miquel. Aquesta ermita, o capella, és la 
primera de la Muntanya en antigor, s’aixeca sobre les runes d’un temple de 
Venus; el culte pagà adorava les divinitats en plena naturalesa.   
 
Ha estat reconstruïda diverses vegades; actualment és una capella, 
acompanyada d’un porxo, d’estil modern conservant la construcció en pedra. 
 
Prop d’aquí veiem com una parella d’escaladors intenten vèncer la llei de la 
gravetat aferrats a les roques; és un enlairament, lent i victoriós, sobre un 
gegant adormit.  
 
Caminem, ara, de baixada cap al santuari marià. A partir d’ara, el paratge per 
on passem està ja urbanitzat. 
Traspassem la monumental porta de ferro de Sant Miquel Arcàngel. El camí 
compta, a més, amb un muret que l’encaixa. 
 
Podem adonar-nos de l’afluència de persones que omplen l’itinerari d’arribada; 
alguns, encuriosits, llegeixen les lletres de la nostra samarreta. 
 
Sens dubte, la gernació assenyala que som a Montserrat; ja veiem el Santuari!  
 
Deixem a mà dreta l’entrada al càmping i ens disposem a fer l’entrada triomfal. 
 
3:26 – JA SOM A MONTSERRAT. Objectiu aconseguit! Un any més, hem 
arribat a la meta. Felicito la Marisol i li faig un petó. Ha estat una gran victòria i 
possiblement la millor. Sé, per experiència pròpia, que la primera vegada és 
inesborrable. La voluntat i la moral de victòria són eines fonamentals per 
aconseguir-ho. Bravo, Marisol! 
 
Som a la plaça de l’abat Oliva; per a mi, la de la Mel i Mató. Hi trobem la dona 
del Pau Luís i son fill. 
 
La Marisol torna a portar la seva motxilla. Anem plegats a saludar la Moreneta, 
primer que res, la joia del nostre pelegrinatge. 
 
3:36 – Ens aturem a la plaça del Santuari. El Carles intenta localitzar la seva 
dona i els seus fills. El Marcel ha anat a canviar-se de roba. 
 



3:40 – Per fi, el Carles ha trobat la seva dona, Montse, i els seus fill, Xavier, 
Jordi i Laura. La família completa retornarà a Tarragona amb cotxe. 
 

 
 
3:44 – Ha arribat l’hora de perpetuar l’equip que ha portat a cap la caminada 
d’enguany.  
 
Es fan unes quantes fotografies perquè n’hi hagin per a totes les càmeres 
fotogràfiques. 
 
A continuació anem a fer cua per passar per davant de la Verge, al Cambril. Hi 
ha força gent fent cua i se’ns farà tard per anar a saludar el pare Miret. 
 

 
 
4:10 – És l’hora en què la Mare de Déu rep personalment les nostres 
invocacions i, a la vegada, li donem gràcies per haver fet arribar a feliç terme la 
nostra marxa. 



Un any més, el fill torna a casa on sap, sempre, que sa Mare l’acollirà als seus 
braços per atorgar-li la pau que necessita i l’ajudarà a superar satisfactòriament 
les adversitats que esdevenen diàriament. 
 
Ja fora de la basílica, encenem els tradicionals ciris, o llànties, a la Moreneta, a 
fi de fer llum al coneixement, ocult a les tenebres. 
 
Com cada any, en posem un, també, per a la Maria Antònia de l’Argilaga; que 
ens acull amb tantes ganes quan passem pel seu poble. 
 
A continuació, com en pensava, no tenim pas temps per anar a saludar el pare 
Miret plegats, així que ho haurem de deixar per a l’any que ve.  
 
Ens hagués agradat tenir unes paraules amables amb ell; sé que li agrada que 
li comentem com ens ha anat el pelegrinatge. 
 
Finalment ens escampem per Montserrat i fem la típica i ràpida passejada 
abans que tornem a Tarragona. 
 
A la Marisol li dol aquest final tan precipitat; hem tingut poc temps de gaudir 
junts de les alegries i satisfaccions del final exitós. Sempre, però, ens quedarà 
el record dels dies que hem passat junts i com hem vençut les adversitats en 
fraternitat. 
 

 
 
5:00 – Mentre que els companys tornen a casa amb automòbil, la Marisol i jo, 
deixem Montserrat per mitjà de l’Aeri i, amb tren, fem cap a Tarragona per allà 
a les 8 de vespre, després de fer una aturada a Martorell per dinar. 
 
Ara, tocar esperar el proper pelegrinatge, que si Déu vol, serà l’abril de l’any 
que ve. Queda pendent decidir si farem l’itinerari suggerit, pel Santi Massagué, 
de Matagalls a Montserrat en tres dies. L’any que ve ho sabrem. 
 
Adéu-siau a tothom! 
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