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PRÒLEG

    

TÚBAL, REI D’IBÈRIA, FUNDÀ LA CIUTAT DE TARRAGONA

Segons la tradició, després del Diluvi  Universal, Noè manà als seus fills 
repartir-se pel món i repoblar la Terra. 

El tercer dels seus fills, Jàfet, fou destinat a Europa que la va repartir entre 
els seus fills. 

A Túbal, fill de Jàfet i nét de Noè, li tocà repoblar les terres de l’oest de la  
Mediterrània,  aleshores  embarcà  al  port  de  Jafa  el  2157  aC  i  va  creuar  la 
Mediterrània fins arribar a la desembocadura del riu Francolí.  Allà va fundar la 
primera ciutat que va anomenar Tarraho (futura Tarragona), en honor d’un dels 
seus fills, Tarraho, i la terra l’anomenà Ibèria en honor d’un altre fill seu, Íber. 

TARRAGONA (Tarragonès):  com a nucli  urbà important  és  una creació 
romana,  obra dels  Escipions,  creada inicialment  per  a  descans i  gaudi  de les 
tropes romanes després de les batalles. Hi arribaren l’any 218 abans de Crist.  
Tarragona esdevingué capital de la Província Hispània Citerior, per l’emperador 
Octavi  August  l’any  27  abans  de  Crist,  amb  el  nom  de  “Colonia  Iulia  Urbs 
Triumphalis Tarraco”. 

         
 Porta de Tàrraco

Diu l’historiador saragossà Jerónimo Zurita, als “Anales de Aragón”, que la 
província  de  Tarragona  era  tan  extensa  que  comprenia  tot  el  que  avui  és 
Catalunya, Aragó, Navarra, València, Múrcia, Toledo, Guipúscoa, Àlaba, Biscaia i  
les muntanyes d’Astúries i Galícia fins a les ribes del Duero.

Tarragona, ciutat mediterrània, de temperatures agradables durant tot l’any, 
és emplaçada prop de l’embocadura del  riu Francolí,  asseguda en cadira alta 
guaitant la Mediterrània. És Seu de l’Arquebisbat del seu nom, Metropolitana i 
Primada
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Les primeres notícies de la seva comunitat cristiana, creada per l’apòstol 
dels gentils, Sant Pau, al nucli de l’església que es conserva dins del Seminari, les 
tenim  en  el  martiri  que  patí  Sant  Fructuós,  bisbe  de  Tarragona,  i  dels  seus 
diaques  Sant  Auguri  i  Sant  Eulogi,  condemnats  a  morir  cremats  a  l’estaca  a 
l’amfiteatre romà de Tàrraco.

Entre els anys 470 i 475 Tàrraco caigué en poder dels visigots. Vers l’any 
716 començà la invasió islàmica. La reconquesta i repoblació definitiva s’efectuà 
l’any 1146. Tarragona passà a pertànyer a la jurisdicció senyorial de la mitra de 
Tarragona. La seva prosperitat  coincidí  amb la instauració del  règim municipal 
l’any 1336

Prop de la Catedral Metropolitana i Primada, funcionava  una escola de 
gramàtica  i  d’arts  convertida  en  Universitat  l’any  1572  pel  Cardenal  Gaspar 
Cervantes  de  Gaeta  i  aprovada  pel  Papa  Gregori  XIII  l’any  1574:  en  ella  es 
donaven graus de teologia, filosofia i arts. Subsistí fins a l’any 1717.

Tarragona conserva el seu passat medieval en la seva imponent Catedral. 
Malauradament,  l’any  1813,  les  tropes  franceses  que  havien  ocupat  la  ciutat  
sanguinàriament,  comandades  pel  general  Suchet  l’any  1811,  destruïren  amb 
pólvora quasi bé tots els edificis de l’Edat Mitjana de Tarragona durant  la retirada 
de la ciutat.  

L’assentament de famílies hebrees, a Tarragona, es remunta al segle V. 
Els segles X i XI fou denominada “Ciutat dels Jueus”. S’instal·laren a la Part Alta  
(barri antic) a la vora de les muralles. La plaça dels Àngels fou l’antiga plaça de la 
jueria.  Eren  mercaders,  seders,  sellers,  pergaminers,  sastres,  joiers,  metges  i 
cirurgians.

De les pedres de la Tàrraco romana, dues vegades mil·lenàries, ressorgí 
l’actual Tarragona, que encara conserva restes arqueològiques importants on els 
seu murs parlaven llatí, com el Pretori o Governació, l’Amfiteatre, les Muralles, els 
Fòrums, el Pont del Diable o Aqüeducte de les Ferreres, la Torre dels Escipions o 
monument funerari, l’Arc de Barà i molt poc del Teatre que fou quasi tot destruït  
amb la construcció de la fàbrica d’olis Abaco. 

El  nucli  de  la  ciutat  de  Tarragona,  capital  de  la  mateixa  província,  es 
divideix en tres zones: la Part Alta (barri antic), l’eixampla o unió i la Part Baixa 
(barri portuari i Serrallo). Tarragona és una ciutat privilegiada quant a ubicació i  
platges,  de  sorra fina  i  daurada,  distribuïdes al  llarg del  seu litoral  i  un clima 
temperat per les aigües de la Mediterrània, la qual cosa la predisposen com un 
destí turístic excepcional.

Últimament,  el  seu  terme  municipal,  ha  sofert  un  gran  i  ràpid 
desenvolupament industrial, encapçalat per la construcció d’un enorme complex 
petroleoquímic,  que  motivà  un  creixement  exagerat  de  la  seva  població. 
Actualment hi ha uns 115.000 habitants dintre del seu terme municipal.
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El Port de Tarragona, actualment en expansió, és un dels més importants 
de l’Estat espanyol en moviment de mercaderies. Pel mateix Port, una important 
flota pesquera del barri mariner del Serrallo surt a la mar, dia rera dia, a la pesca 
de diverses espècies marines de la costa Mediterrània.

Els vents dominants a la ciutat són el Mestral NO i el Xaloc SE. A l’estiu és 
freqüent la marinada, vent fresquet que prové de mar i que podem notar si ens 
trobem gaudint  de  l’horitzó  marí  des de l’incomparable  Balcó  o  Mirador  de  la 
Mediterrània.

Les seves festes majors són el 15 d’agost, festivitat de Sant Magí i 23 de 
setembre, diada de Santa Tecla.
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L’any 1886, al Saló Noble del “Cafè del Centre” de Tarragona, el dia 1 de 
març, Joan Estil·les i Portal, natural de la Secuita (el Tarragonès), de professió 
corredor de vins, fundà el Club Gimnàstic de Tarragona conjuntament amb 12 
persones més, i d’aquesta manera fou el primer President de l’entitat esportiva. 
Tarragona tenia aleshores 18.000 habitants.

El Club Gimnàstic de Tarragona es fundà, en un principi, tal com indica el 
seu nom, per poder practicar la gimnàstica. Però, a poc a poc, l’activitat de l’entitat  
s’anà engrandint  amb altres  esports  com l’esgrima (1903),  el  futbol  (1909),  el 
ciclisme (1914),  el  tennis  (1914),  l’excursionisme  (1915),  l’atletisme  (1916),  la 
pilota  basca  (1918),  la  lluita  greco-romana  (1920),  la  nàutica  (1920),  la  boxa 
(1921), l’hoquei herba (1923), el bàsquet (1924), l’hoquei patins (1944), la pilota 
(1954), el pim-pom (1955) i el balomà (1982). 

Després de 100 anys de vitalitat esportiva les seccions del Club Gimnàstic 
que  encara  subsisteixen  són:  la  gimnàstica,  el  futbol,  el  tennis,  l’atletisme,  el 
bàsquet, la pilota, el pim-pom i el balomà.

Cal remarcar que les seccions del Club que més han passejat el nom del 
“Nàstic”, arreu de l’Estat, han estat les d’atletisme, futbol i pilota. El futbol per ser 
l’esport  que  arrossega  més  quantitat  d’espectadors  i  a  la  vegada  el  més 
promocionat pels mitjans de comunicació, fa que sigui la secció del Club més 
coneguda i més anomenada, la qual cosa fa que l’entitat esportiva tarragonina es 
conegui més com l’equip de futbol del Club Gimnàstic de Tarragona, popularment 
“Nàstic”.  

No obstant això, l’atletisme era un esport molt practicat a Tarragona, bona 
prova la tenim en el reconeixement que li va fer la Federació Catalana d’Atletisme, 
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atorgant-li el 8 de desembre de 1926 la Placa al Mèrit Atlètic, que en aquell any 
tan sols la tenien el “Nàstic i el “Barça”.

La  temporada  1947-48  l’equip  de  futbol  debutà  a  Primera  Divisió  del 
Campionat de Lliga. La temporada 1948-49 l’equip de bàsquet jugava a la màxima 
categoria del bàsquet català: 1a Categoria A.

El dia 2 de març de l’any que som el Club Gimnàstic de Tarragona inicià, 
sota la presidència del  Sr.  Joaquim Pons i  Mestres, la inauguració oficial  dels 
actes  programats  per  a  la  celebració  del  primer  Centenari  del  club  esportiu 
tarragoní. Presidí l’acte el Molt Honorable President de la Generalitat,  Sr. Jordi 
Pujol. La “Flama del Centenari” arribà a l’estadi de la mà de l’atleta del “Nàstic”,  
Sílvia Madorran acompanyada pels dos atletes, Paul Buscail i Álex Hernández.

La nova bandera del Club, portada per Artur Estil·les i Ferré (besnét del 
fundador del Club Gimnàstic) va ser beneïda pel Senyor Arquebisbe de la Ciutat, 
Dr. Ramon Torrella.

El pregoner, Sr. Romà Cuyàs (Secretari d’Estat per l’Esport) lliurà la Placa 
d’Or  de  la  Reial  Orde  del  Mèrit  Esportiu,  al  president  del  Club Gimnàstic  Sr. 
Joaquim Pons.
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L’excursionisme nasqué com una manera  de contactar  amb la  natura  i 
descobrir els seus valors i secrets. Es desenvolupà com a activitat col·lectiva i es 
practicà  a  través  d’itineraris  muntanyencs  amb  fins  esportius,  culturals  i 
commemoratius. A Catalunya, l’aparició de l’excursionisme és fruit de l’anhel de 
coneixença, d’estudi i d’estimació de la pròpia terra.

    

   
XAFACAMINS DE TARRAGONA

Els  “Xafacamins  de  Tarragona”,  grup  format  per  excursionistes  de 
Tarragona  i  comarques,  van  volen  participar  i  adherir-se  a  la  celebració  del 
Centenari del gloriós Club Gimnàstic de Tarragona. 

Aquests  excursionistes  habituats  a  fer  caminades a  Montserrat,  tot  fent 
pinya van idear d’honorar la M. D. de Montserrat, la Moreneta, en representació 
del nostre Club Gimnàstic, i a la vegada commemorar que també va existir al Club 
una secció d’excursionisme durant deu anys. 

La Junta Directiva, encapçalada pel seu President Sr. Joaquim Pons, van 
acceptar  encantats  la  nostra  idea  de  participar  en  la  celebració  del  primer 
Centenari del Club Gimnàstic caminant a Montserrat en representació del Club 
tarragoní. 

El  President  Sr.  Joaquim  Pons  ens  va  lliurar  dos  medallons  (anvers  i 
revers),  polidament  emmarcats,  per  ofrenar  a  la  “Moreneta”  en  nom del  Club 
Gimnàstic. També, perquè anéssim uniformats, es va fer càrrec de les despeses 
de samarretes vermelles amb l’escut  del club i un dibuix i lletres que mostraven el 
motiu d’aquesta caminada i poder-les lluir durant el trajecte.

El dies que els “xafacamins” van triar per executar la marxa a peu són, el  
24, 25 i 26 d’abril, coincidint el darrer dia de marxa amb l’assistència a la Vetlla de  
Santa Maria de Montserrat, al tombant de la diada de la Mare de Déu. I el 27  
d’abril, festa gran de la Mare de Déu catalana, fer l’ofrena del Club Gimnàstic.

Per a la execució i seguiment de la marxa a peu, Tarragona-Montserrat, 
gaudirem de l’extraordinària col·laboració i suport del periodista Sr. Enric Pujol  
Cayuelas, excel·lent coneixedor i seguidor de les activitats del Club Gimnàstic de 
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Tarragona, i que està treballant de valent perquè tot Tarragona pugui arribar a 
conèixer tota la història del nostre entranyable “Nàstic”.

I per sentir-nos encara més dintre del Club, tenim l’agraïda presència dels 
fills del President del Club, Lluís Pons i Joaquim Pons. Tot dos coneixedors del 
món de l’excursionisme, molt engrescats, ens acompanyaran durant tot el trajecte.

VISCA EL NÀSTIC!!!  i   VISCA TARRAGONA!!!
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PRIMER DIA, 24 d’abril de 1986       TARRAGONA – SANTES CREUS  (33km)

6,45 – Van acudint els excursionistes, a poc a poc, al lloc acordat per a la 
sortida.  L’indret  acordat,  de  comú  acord,  és  l’avinguda  de  Catalunya  amb  la 
intersecció del desviament o I  Cinturó de Tarragona, paratge conegut com els 
“quatre garrofers”,  una placeta amb quatre  garrofers i  una font,  que va existir  
abans de la construcció d’aquesta important autovia. Ens apleguem al racó NO de 
l’encreuament, mentre ens anem saludant i conversem sobre l’excursió que estem 
a punt d’encetar.

Les persones que participen en aquesta marxa a peu del Club Gimnàstic 
són: l’Elena Nadal filla del Lluís,  la Patrícia Domingo, la Laura Figueras filla del 
Joan, la Maria Felices, el Joaquim Pons, el Lluís Pons, el Pau-Lluís Salas, l’altre 
Pau-Lluís Salas fill (d’11 anys), el Joan Figueras, el Joan Bea, el David Bea fill, el  
Lluís Nadal, l’Antoni Estebanell, el Toni Estebanell fill, el Carles Samper i el Rafel 
Casellas.

A més, hi prendran part també, en aquesta primera etapa d’avui, els fills del 
Rafel Casellas, la Pilar de 12 anys i el Rafelet de 8 anys. Tots dos estan decidits a 
acompanyar-nos fins a Santes Creus.

Cada caminador mostra cofoi la samarreta vermella que el Club Gimnàstic 
ha volgut lliurar a tots els components de la marxa amb motiu del Centenari que 
es commemora.

Han matinat per veure començar la marxa i desitjar-nos una bona i feliç 
caminada, el Francesc Llunart, la Lola Baiges dona del Lluís Nadal i la mare de 
l’Elena, i l’Emilo García que a causa d’una intervenció quirúrgica no pot venir amb 
nosaltres com ell hagués volgut; malgrat això ens diu que l’últim dia  acudirà a 
Collbató i ens esperarà per poder fer plegats l’ascensió al santuari montserratí. 

El  Rafel és qui porta els presents del  Club Gimnàstic que oferirem a la 
Moreneta just el dia de la seva onomàstica, 27 d’abril, són dos medallons (cara i  
creu) del Centenari i el full escrit de l’ofrena, curosament emmarcats.

7,00 – És l’hora acordada per començar la caminada, però, ens falta el 
Joaquim Pons que s’ha endarrerit. Son germà, el Lluís, tracta d’esbrinar que li ha 
succeït.

7,16  –  Després  d’haver-lo  telefonat  sabem  que  no  s’ha  adormit  com 
pensaven  alguns,  resulta  que  ha  tingut  problemes  amb  el  cotxe  i  agafarà 
ràpidament un taxi. Mentrestant, diu que podem començar a caminar que ja ens 
atenyerà. Tot i així, son germà Lluís ens diu que l’esperarà.
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Iniciem, doncs, aquesta històrica caminada i ens adrecem cap al camí vell 
de Valls. La M. Eulàlia Calduch s’acomiada de tots des de la finestra de casa 
seva, és la dona i la mare dels dos Pau-Lluís.

A la  dreta deixem el  camí que condueix al  col·legi  Pax i  al  paratge de 
l’Oliva. A l’esquerra tenim un altre camí que baixa a la carretera de Valls, es tracta 
de l’antic camí de l’Àngel. 

Caminem rumb NO per l’antic camí de Valls, no fa gaire pavimentat ja que 
és l’accés als masos habitats de la Muntanyeta de Sant Pere. El cel està gairebé 
tapat,  però els núvols són poc gruixuts i  deixen veure moltes clarianes. Tot fa 
pensar que no plourà i que, a canvi, no patirem calor.

El Lluís Nadal camina alegrement amb sabates normals de carrer, ell diu 
que sempre s’entrena amb aqueixes mateixes sabates. 

7,23 – Deixem el camí asfaltat quan es bifurca, cap a l’esquerra faríem cap 
a la carretera de Valls. Caminem ara direcció NE per camí de terra que té un fort 
pendent en un principi i que mena al col·legi de la Salle de St. Per i St. Pau.

7,24 – Mas el Matoll a la dreta. Uns metres més endavant en un altre mas 
habitat, a la porta, tenen una capelleta amb una imatge de la M.D. de Montserrat. 
No, no hem arribat a Montserrat, però sí que sembla que juguem al joc de l’oca, 
de Montserrat a Montserrat.

De seguida albirem, al  nord, el  col·legi  de la Salle i  més enllà la ciutat 
cooperativa de St. Pere i St. Pau, barri de Tarragona.

7,32 – Topem amb la tanca dels camps d’esports del col·legi de la Salle, 
continuem pel caminet que voreja el tancat direcció a St. Pere i St. Pau.
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7,35 – Ens aturem tots a fi  d’escoltar per Ràdio Tarragona, “la Voz del  
Mediterraneo”, la crònica que l’Enric Pujol va gravar ahir, per a avui, amb el Pau-
Lluís Salas i el Rafel Casellas.

7,38  –  Ens  aborden  els  germans  Pons  que  també  vénen  escoltant 
l’entrevista de Ràdio Tarragona i l’escoltem plegats. En ella es parla una mica de 
les tres etapes que realitzarem i quina és la més dura de les tres. El participant  
més jove és el fill del Pau-Lluís, quant al participant més gran el Rafel s’equivoca 
d’edat, ja que sabia que el Lluís Nadal estava jubilat, però no sabia que s’havia 
jubilat abans de l’edat acostumada. Suposava que tindria ja els 65 anys, però la 
realitat és que en té deu menys. De totes maneres segueix sent el participant més 
veterà de la marxa. Al Lluís Nadal no li ha agradat pas gaire que el Rafel el fes  
més gran del que és.

7,42 – Una vegada s’ha acabat l’entrevista reemprenem la caminada.

7,47 – Ens rep el “Cinto” López, un esportista de primera, ex-jugador de 
l’equip  de  futbol  del  “Nàstic”,  un  bon atleta  i  massatgista  del  Club Gimnàstic, 
l’home que fa miracles amb les mans i l’aigua. Viu a St. Pere i St. Pau i ha vingut  
a saludar-nos i desitjar-nos una feliç caminada. Parlem una estona, el Lluís Pons 
es fa una foto amb ell.

El  Joan Bea es mostra impacient i  diu: Bé, hem de seguir perquè si  no 
perdrem temps!

7,49 – Continuem doncs. El nostre camí passa a tocar l’extrem oest de la 
ciutat  cooperativa  St.  Pere  i  St.  Pau,  barri  de  Tarragona  que  es  formà  a 
començaments dels anys setanta.

7,52 – Deixem enrera els últims habitacles de St. Pere i St. Pau. Som dalt  
d’un repetjó i podem gaudir d’una extensa panoràmica del Camp de Tarragona. 
Emergeixen  dins  del  relleu  paisatgístic  de  l’històric  territori,  les  esveltes 
xemeneies  de  la  refineria  de  l’Empetrol  i  la  monumental  autopista  de  la 
Mediterrània amb un continuat va i  ve d’automòbils.  S’albiren també els nuclis 
habitats de Torreforta, Constantí, el Morell i Alcover. I com a decorat de fons tenim 
la serra de Vandellòs amb el  Puntaire,  la muntanya de Cabrafiga,  la serra de 
Llaberia,  la  mola  de  Colldejou  (els  tres  últims  formen  la  silueta  del  “gegant 
adormit”), la Mussara, muntanyes de Prades, serra del Pou, Mont-ral, la serra de 
Miramar i  el  castell  moro de la Riba.  Com es pot deduir,  avui,  la visibilitat  és  
excel·lent.

7,56 – Saludem un guarda forestal.

7,59 – Travessem un reduït  bosc de pins i  en sortir-ne ja podem veure 
l’aqüeducte romà del “Pont del Diable”. Ens hi acostem davallant.
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8,03 – Hem de creuar l’autopista per sota i utilitzem, per fer-ho, un túnel de 
secció  quadrada  fet  de  formigó.  El  passadís  és  llarg  i  fosc,  la  instal·lació  de 
l’enllumenat ha estat afaitada suposem per persones que l’han robat i venut altre 
cop. El Joan Bea demana a tots els que porten màquina de retratar que disparin el 
flash.
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En acabar  de travessar  el  fosc túnel  hem de pujar  un  xic  cap al  nivell  
superior del Pont del Diable. Ràpidament passem per sobre de l’aqüeducte romà, 
per la sèquia on hi passava l’aigua que anava a Tàrraco. El Pau-Lluís, pare, s’ha 
avançat uns metres i ens ha fet una bonica diapositiva. I el Lluís Pons una altra  
des de darrera. 

“PONT DEL DIABLE”. AQÜEDUCTE DE LES FERRERES: El Pont s’aixeca 
a 3 km del centre de la ciutat de Tarragona. L’obra d’enginyeria és de pedra seca i 
és constituïda per dues fileres d’arcades formades per onze arcs la inferior, i vint-i-
cinc la superior. L’altitud màxima d’aquesta construcció és de 23,70m i la longitud 
de 217m. Els arcs mesuren 6,40m de llum.

LA  LLEGENDA DEL  DIABLE  I  LA  DONZELLA:  Qui  vegi  el  pont  romà 
creurà que és una obra divina, una obra d’àngels, però, no és així. L’arquitecte 
que el va construir no va ser altre que l’autèntic diable, el “Pere Botero”! 

Ja fa molts segles que una donzella havia d’anar a cercar aigua, cada dia,  
a una gran distància de la ciutat i la fastiguejava molt haver de pujar i baixar  la 
vall on avui s’aixeca l’aqüeducte.

El diable pactà amb ella la construcció d’un pont a canvi de la seva ànima. 
Ella  posà una condició:  abans que tornés a sortir  el  Sol  -li  va  dir-  ha d’estar  
acabada  la teva obra; si no és així, la meva ànima quedarà lliure del teu poder.   

Burlant-se  d’aquestes  foteses,  el  diable,  començà  la  seva  obra  amb 
entusiasme,  donant  ja  per  segur  la  possessió  de  l’ànima  de  la  joveneta 
tarragonina.

Però aquell dia..., Déu va voler que el Sol eixira abans del normal i el gall,  
fidel complidor de la seva missió diària, saludà el Sol amb el més estrident “qui-
qui-ri-quí” de la seva vida.

Fou una llàstima, al diable li faltava poc per acabar-lo. Ell es quedà sense 
l’ànima de la donzella i Tarragona tingué un aqüeducte, del qual se’n va servir.

LA LLEGENDA DEL JUGADOR VICIAT: Hi havia, a Tarragona, un jugador 
viciat que pel seu mal atzar perdia apostant tot el que guanyava treballant.

Un dia, havent-se quedat sense un cèntim, com tenia per costum, en sortir  
de la taverna cridà desesperat el diable i li digué:

-Si aconsegueixes recuperar-me de tot el què he perdut i que, a partir d’ara, 
guanyi sempre; dintre d’un any pots venir a recollir la meva ànima.

El diable acceptà la proposició complaent. Però, Déu, creador i senyor de 
les ànimes i dels cossos, s’interposà entre tots dos dient-li al jugador: 

-Qui ets tu per disposar de les meves coses? La teva ànima em pertany, Jo 
sóc el teu Pare i serà del diable si a Mi em plau.

A canvi li poso una condició:
-Que en una sola nit,  exactament dintre d’un any,  i  abans de començar 

l’albada, el diable es comprometi a fer un pont de pedra tan gran com Jo li mani.  
Si no és així, no tindrà el premi que li has ofert.

El  diable,  rabiós  perquè  l’Altíssim  desbaratava  sempre  els  seus  bons 
negocis, va comprometre’s a construir el pont al lloc indicat per Déu, entre el mas 
Pastor i el mas dels Arcs, junt al camí que mena a la ciutat  de Valls.

Al cap d’un any, tal com s’havia pactat, el diable va anar per feina, com un 
boig anava escairant les pedres que trobava per les rodalies i, per estalviar temps, 
les cassava sense argamassa.
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-Almenys que es mantingui en peu fins l’albada... deia.
Ja quasi tenia aconseguida l’obra, només li mancava l’última pedra, quan 

un gall del mas dels Arcs es va posar a cantar saludant el Sol que emergia del 
fons del mar.

El pobre diable, brut i extenuat pel penós treball realitzat en poques hores,  
en sentir cantar el gall i veure el Sol, tirà la pedra a terra al mateix temps que 
sortia de la seva boca un infernal renec (avui encara es nota la falta d’aquesta 
pedra).

I fugí a corre-cuita perquè Déu no el castigués.

De les dues llegendes us podeu quedar amb la que més us agradi, però, 
segur que no hi ha cap dubte sobre qui va ser l’arquitecte d’aqueix pont.

PEDRA DEL DIABLE: Sembla que el nom de Pont del “Diable” podria tenir 
relació amb la llegenda de la “pedra del diable”, una pedra “enverinada de maldat”  
que no se la pot moure.

Durant  tota  l’eternitat  les  forces  del  mal  i  les  forces  del  bé  han  estat 
enfrontades,  els  dimonis foren desterrats  a  la Terra i  quedaren atrapats a les 
pedres,  la  presó  dels  dimonis.  El  dimoni,  sense  ànima,  necessita  fer-se  amb 
l’ànima d’un mortal per poder escapar de la seva presó, alliberar tots els dimonis i 
escampar la maldat per la Terra. A les dues llegendes ens adonem com les forces 
del bé lluiten contínuament contra les forces del mal perquè no puguin fer ús de la 
seva maldat.

Una altra cosa serà si les forces del mal podran alliberar-se finalment de la 
seva presó i escampar la maldat per tota la humanitat. La vida mateixa ens ho 
dirà.

8,09  –  En  acabar  de  travessar  l’aqüeducte  romà,  seguim  per  un  camí 
direcció NE que mena al mas del Garrot tot carenajant.

8,10 – Travessem un gasoducte subterrani. Uns minuts després el Carles 
Samper ens recorda que fa 1 hora que caminem.

8,17 – Tenim el  mas de l’Àngel  davant  nostre,  a  l’oest  albirem el  barri 
tarragoní de Sant Salvador. 

El Joan Bea ens fa diapositives del lloc aplegats a la bonica placeta del 
mas voltada de bardisses. Hi ha la figura d’un àngel  sobre una barca damunt 
d’una columna, tot  el  monument es fet  de pedra.  És una llàstima que el  mas 
estigui abandonat i que mala gent hagi esguerrat aquest monument. 

8,20 – Continuem, passem pel mig del conjunt entre el  mas celler i  les 
cavallerisses  del  mas  de  l’Àngel.  El  mas  fou  propietat  de  Rafel  Puig  i  Valls, 
enginyer forestal, que creà la “festa de l’arbre”, petita repoblació forestal. Fou un 
enamorat de la natura i de la seva professió, era afeccionat a escriure poesies 
que després gravava a la pedra i les escampava per l’entorn del Pont del Diable.

Potser algun dia els tarragonins faran alguna cosa perquè tot aquest indret 
arribi a ser un parc natural protegit, una zona d’esbarjo, de contemplació serena i  
gaudi del bosc amb el perfil del Pont del Diable. Esperem! 
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8,24 – Voregem el que queda d’un mur que delimitava antigues propietats. 
Anem caminant entre pins.

8,25 – Travessem un gasoducte d’ENAGÀS, a la nostra esquerra gaudim 
d’una magnífica vista del Camp de Tarragona.

8,33 – Ens movem per un bosc molt espès de pins.

8,34 – A l’esquerra tenim el camí que baixa a la famosa font del Garrot de 
propietat particular.

8,35 – Travessem altre cop el gasoducte d’ENAGÀS. El Figueras rondina 
perquè creu que estem fent el préssec, comenta que estem caminant més del que 
devíem.

8,36 – Connectem al  camí  del  mas del  Pastor,  camí  marcat  a  banda i 
banda per vells xiprers. És un camí ral per on passaven les diligències, una via 
principal de comunicació a l’època medieval. Hi caminem, però poc. 

8,37  –  Abandonem  de  seguida  aquest  antic  i  planer  camí,  girem  a 
l’esquerra i ens endinsem  al bosc de pins.

8,39 – Travessem, una altra vegada , el gasoducte soterrat d’ENAGÀS, per 
allà on passa se li ha afaitat la vegetació com un tallafocs.

8,40 – Al Carles Samper se li ha desprès la cantimplora de la motxilla, cosa 
que aprofita per beure aigua.

Anem de baixada per un camí frondós.
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8,42  –  A  la  banda  esquerra  tenim,  ara,  una  gran  falla  del  terreny que 
correspon a l’inici del barranc de les Ferreres. Seguim caminant vora aquesta falla  
i pugem direcció a una torre metàl·lica de línia elèctrica d’AT. A ponent albirem el 
mas dels Frares.

8,43 – Caminem per  un pas fressat  en un conreu d’avellaners,  el  camí 
autèntic  està  perdut  enmig  esbarzers.  Creuem perpendicularment  el  camí  que 
mena al mas dels Frares.

8,45  –  Fem cap  a  la  urbanització  dels  Hostalets,  una  urbanització  que 
solament està embastada, té mancances de serveis bàsics. Anem baixant cap al 
barranc del Garrot per vials de terra.

8,48 – De sobte, després d’una bifurcació, ens hem adonat que ens hem 
equivocat de vial i que ens aboca directe a una finca.

Com que no tenim ganes de fer marxa enrera, seguim per la finca plantada 
de vinya i després de saltar un marge i tornem al camí bo. Hem tingut sort que 
ningú no ens ha dit res, malgrat que hem estat delatats per la diversa fauna de 
gossos que guarden les propietats.

8,49 – Som al fons del barranc, preferim envoltar la urbanització i seguim 
per un sender que puja sota un pinaret i  seguim un camí vora un marge que 
esquiva la urbanització, que queda molt a prop a la nostra esquerra.

8,51 – De sobte el camí desapareix, ha estat llaurat conjuntament amb el 
conreu de garrofers i vinya fins al mateix marge. No tenim cap més opció que 
seguir vora el marge intuint el camí llaurat.

8,53 – El camí ha tornat a aparèixer, el seguim ara fàcilment perquè és 
fressat. 

8,56 – El camí de terra ens porta perpendicularment a un altre camí asfaltat 
que ve de la carretera de Santes Creus. Hi caminem cap a l’esquerra. A uns 50 m. 
hi ha una intersecció i tombem cap a la dreta agafant direcció nord. Iniciem la 
davallada per un camí carreter que ens conduirà al poble dels Pallaresos, darrera 
deixem els darrers habitatges de la urbanització. La Maria i la Laura, que senten 
calor, han de llevar-se roba. Lluu el Sol.

9,00  –  Albirem  la  població  dels  Pallaresos  en  el  mateix  moment  que 
coincideix amb el toc de campanes de l’església.

9,03 – El camí es bifurca per afavorir el pas de vehicles, el tram antic ha 
quedat en desús perquè només és apte per a passar carros. El grup capdavanter  
segueix pel camí primitiu, embrossat i  amb marques a les pedres del pas dels 
carros. És molt més atractiu per caminar, però el grup que els precedeix, menat 
pel Rafel, agafa la pista de terra que és més curta.

9,05 – Els que han passat pel camí antic i els que hem triat el camí de nova 
construcció, coincidim plegats més endavant, i ara sí que ja caminem tots junts 
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per l’únic camí que ens ha de portar als Pallaresos. El camí de baixada i la visió  
dels Pallaresos esperonen i fa que augmentem el ritme.

9,09 – Som a les portes dels Pallaresos. Abans de entrar-hi passem vora 
unes granges on uns gossos ens saluden, l’un es troba lligat en una llarga cadena 
que li permet arribar fins a la mateixa porta, per sort nostra no s’estira més.

Després de passar pel costat de l’era enrajolada, on s’hi fa ball a l’estiu, 
ens trobem davant de la fantasiosa casa Bofarull, casa reformada per l’arquitecte 
tarragoní  Josep  M.  Jujol,  deixeble  d’Antoni  Gaudí.  El  Pau-Lluís  Salas  li  fa 
diapositives. 

Dos  gossos  més,  de  raça  pastor  alemany,  també  participen  d’aquesta 
esvalotada benvinguda canina.

9,13 – Entrem al poble dels Pallaresos.

ELS PALLARESOS (Tarragonès):  El  nucli  urbà és damunt  d’un turó de 
125m d’altitud i  prop de la partió del  terme amb el  de la Secuita.  L’arquitecte 
Josep M. Jujol de Tarragona hi ha deixat un ampli mostrari de la seva genialitat.

A l’edat mitjana els Pallaresos era una de les faldes o ravals de Tarragona. 
El municipi no disposà de parròquia fins a èpoques recents. Als segles medievals 
la seva església era una vicaria perpètua dependent de la parròquia de la catedral 
tarragonina.

El nombre màxim d’habitants dels Pallaresos correspon a l’any 1920 amb 
393. El 1981 el poblaven un total de 365 persones.

La  garriga  i  el  bosc  de  pins  predominen  en  una  meitat  del  terme.  Els 
principals conreus són la vinya, els cereals, l’avellaner i l’oliver.

Una  característica  dels  darrers  anys  és  la  proliferació  d’urbanitzacions 
residencials.

9,14 – Travessem el poble pel carrer Barcelona. Sortim de la població per 
la  carretera  de Perafort  i  agafem el  camí  que  passa  vora  la  nau  de  Tàrraco 
Plàstica, direcció nord.

9,16 – Deixem el camí que condueix al  mas de la Gorra i  a la Secuita 
perquè és un camí perdedor, els esbarzers s’han fet els amos.

Girem 90º  cap a l’esquerra passant  per  un  tancat  amb cadena que en 
aquests moments és a terra, el pas és obert. No entenc perquè obstaculitzen el 
pas tractant-se del camí ral dels Pallaresos a la Secuita, s’hauria de respectar.

Seguim vora el  marge i  el  conreu, el  camí ja es veu fressat,  gira i puja 
direcció nord.

9,23 – Arribem al mas de Gibert situat en una cruïlla de quatre camins. Hi 
ha un gos dintre del mas que ens lladra, però no apareix ningú més. Com que el  
gos no pot sortir del mas, no li donem més importància.  Seguim recte amb el mas 
a tocar. El camí planeja i després es decanta cap a l’est. Els darrers estalvien 
camí creuant els conreus diagonalment.

9,24 – L’Elena s’ha adonat que porta una paparra enganxada als pantalons 
del xandall, li ha caigut dels pins, hem de parar compte, doncs. El Figueras és  
molt previsor, vol assegurar-se que no li’n caurà cap al cap i es posa una gorra. 
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9,30 – Deixem el camí, que va a buscar el del mas de la Gorra, moments 
abans d’arribar a dues torres metàl·liques gairebé juntes. Sentim tocar campanes 
que segur provenen del poble de Perafort, que albirem a l’oest.

Anem  davallant  fora  d’un  bosquet  on  el  terreny  nu  ha  estat  fortament 
llaurat. A mitja baixada ens endinsem als pins i seguim la línia elèctrica que porta 
direcció NE cap a la Secuita. 

En sortir  del bosc, agafem un camí carreter que voreja conreus, baixa i 
planeja cap a la via del tren.

La marxa continua portant bon ritme, el Rafelet i el Quim Pons fan ara de 
guies.

9,40 – Creuem el petit pas a nivell. Ens assegurem que no vingui cap tren, 
hi ha una bona recte. Es tracta de la primigènia línia ferroviària Saragossa-Reus-
Barcelona. El temps és fresquet, seguim cap als dos masos  que veiem davant 
nostre.

9,41 – El nostre itinerari passa entre els masos de l’Andreu i de l’Hereuet. 
Agafem direcció nord pel camí ample i llis d’accés als dos masos.

9,45 – Sentim, altre cop, dringar campanes. Ara dubto que siguin les de 
Perafort estant tan a prop de la Secuita.

9,49 – Aquest camí tan còmode fa un gir de 90º cap a la dreta. En el mateix 
gir surt una drecera que ens estalvia camí. El sender dreturer davalla sota pins i  
uns  metres  després  ens  torna  al  camí  bo,  que  ens  conduirà  a  la  Secuita 
ràpidament entre conreus d’avellaners i vinya.

És fàcil orientar-te perquè veiem la població de la Secuita a tocar. El camí 
fa finalment una remuntada i connecta amb la carretera de Perafort. 
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9,55 – Som a la carretera i  ens dirigim cap a la població caminant uns 
metres per l’asfalt.

9,57 – Ens trobem davant del bar-restaurant  el Cantó, al carrer de Sant 
Cristòfol  núm.  35,  l’última  casa  del  sud  del  poble.  Aquí  esmorzarem!  Abans 
d’entrar-hi, però, passarem llista, no sigui que se’ns hagi quedat algú pel camí.

LA SECUITA (Tarragonès): El nucli urbà del poble de la Secuita, de 170m 
d’altitud, presenta tres sectors ben diferenciats: el vell, l’eixampla del segle XVIII i  
la urbanització actual. La plaça Major és la part originària del lloc, conté la Casa 
Mallafrè i  l’església.   De la  Casa Mallafrè  destaca el  portal  de carreus i  dues 
finestres gòtiques geminades amb arcs trilobulats. L’església parroquial de Santa 
Maria data de l’edat mitjana, però ha sofert moltes transformacions, té tres naus 
d’èpoques diferents i la central és gòtica.

Dels edificis i  masos del costat del nucli principal, el més destacat és la 
Tallada, un gran casal amb arcades ogivals.

En un principi, la Secuita pertangué al territori del Codony-Montoliu. En el 
transcurs del segle XIII el monestir de Santes Creus s’anà emparant del territori.

Durant la primera guerra carlina, a la Secuita, hi hagué un grup carlí força 
nombrós.

L’economia del municipi és bàsicament agrícola. Els principals conreus són 
la  vinya,  l’avellaner,  el  garrofer,  l’oliver  i  els  cereals.  Les  granges de gallines 
ponedores,  de  pollastres,  de  conills  i  de  porcs,  constitueixen  un  complement 
econòmic  important.  Les  activitats  industrials  es  redueixen  a  uns  tallers  de 
confecció, una fàbrica de mobles i quatre empreses de construcció.

Cal fer memòria i recordar que, a la Secuita, va néixer el fundador del Club 
Gimnàstic de Tarragona.
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9,59 – Entrem, ara sí, al bar el Cantó. A la zona del bar no hi cabem, som 
18, l’Agustí ens invita a baixar al restaurant que estarem amples. Allí ens anem 
col·locant en grups de quatre a les taules. Encomanem bocates, aquí es preparen 
molt  bons  entrepans,  el  pa  és  de  pagès  i  del  dia.  L’Agustí  ens serveix  unes 
delicioses i fresques copes de cervesa que inciten a demanar-ne’n més.

Li requerim també, vi i altres begudes fresques, i també unes olives negres 
per anar picant.

Hi ha força gana, tothom està content i molt animat. L’Agustí, el propietari  
del negoci, és un cambrer molt eficient i ràpid en el servir.

Passen els minuts i la fam ja la tenim controlada, s’està molt bé aquí però 
no ens podem endropir, hem de seguir caminant. Ràpidament demanem cafès, 
cafès  amb  llet,  trencats  i  cigalons.  L’Antoni  Estebanell,  a  fi  de  complementar 
aquest deliciós esmorzar, s’encén una fària.

10,46 – Sortim del bar, després de pagar amb pecetes tot el que ens hem 
trincat i cruspit. És difícil saber la mitjana del preu perquè alguns de nosaltres ja 
portava l’entrepà de casa.

Requerim  la  presència  de  l’Agustí  defora  perquè  volem  fer-nos  una 
fotografia amb ell. L’Agustí és de Tarragona i porta el negoci amb la seva dona i la 
mare d’ell. L’Agustí va néixer a la Part Alta i els seus pares al barri marítim del  
Serrallo.  La  fotografia,  o  més  bé  la  diapositiva,  la  fa  el  Pau-Lluís  pare,  que 
comparteix amb l’Agustí  l’afecció per les motos. El  Lluís Nadal  fa una segona 
diapositiva.

Ens acomiadem del nostre conciutadà Agustí i li prometem que vindrem a 
celebrar, amb un sopar, l’èxit d’aquesta caminada. Farem, a més, una vetllada de 
passi  de  diapositives  i  el  Rafel  lliurarà  un  exemplar  a  cada  caminador  de  la 
ressenya que escriurà un cop hagi rellegit tots els apunts que està prenent pel 
camí.

Reemprenem  la  caminada,  amb  la  panxa  plena  i  bojos  d’alegria  per 
caminar de nou.

L’Antoni Estebanell, que és previsor, aprofita la presència d’una farmàcia i 
compra una ampolleta de liniment Esloan.

Creuem el poble de la Secuita de sud a nord, anem saludant la gent que 
trobem al nostre pas, que es fixen en les samarretes del Nàstic que portem. 

10,56 – L’Elena telefona des d’una cabina a casa seva, però no li contesta 
ningú.

10,58 – Hem arribat a l’extrem nord de la població i sortim a la carretera 
que mena a  l’Argilaga.  És el  trajecte  més curt,  el  que era  abans el  camí  de 
l’Argilaga a la Secuita, ara és carretera, no tenim cap més opció.  Caminem per la  
carretera cap a l’Argilaga, on destaca la vermellor de les 18 samarretes, lluu el Sol 
tímidament.

A l’oest distingim la serra de Miramar i el poble encimbellat, les muntanyes 
de la Riba, la serra de Figuerola, el puig de Sant Jordi, el Tossal Gran. I al NE el  
poble de Vilabella per on hi passarem aviat.

11,04 – Cementiri de la Secuita a la dreta, anomenat també “lloc de repòs”.
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El Bea li diu a l’Estebanell que el fum de la seva fària contamina els aires 
de la nostra marxa excursionista. I l’Estebanell li replica: doncs, demà em fumaré 
un “Montecristo” al Montagut, i em beuré un “carajillo d’Aromes de Montserrat” el 
dissabte.

11,05  –  Davant  nostre,  alça  el  cap  ara,  el  campanar  de  l’Argilaga.  Es 
respira un ambient d’eufòria, tant que ocupem tota la carretera, a banda i banda. 
Caminem de pressa.

11,07 – Se’ns acosta una furgoneta de cara i la deixem passar. Un minut 
després en  passa  una  altra.  Ja  ens estranyava  que no  hi  hagués  trànsit  per 
aqueixa carretera. Té perill la carretera, ocupa tota la plataforma de l’antic camí i 
no li han fet ni un trist voral. La Diputació de Tarragona, que n’és la propietària, no 
se’n preocupa per la seguretat i l’ajuntament de la Secuita sembla que tampoc.

A la intersecció amb la carretera de Tarragona al Pont d’Armentera hi ha 
una dona que espera el cotxe de línia amb una mà recolzada sobre un senyal de 
trànsit.

El Pau-Lluís fa un comentari en veu alta que la sorprèn, diu:
-Ei, aquesta dona vol robar el senyal!
Tot seguit arriba el cotxe de línia i aqueixa dona, desconcertada pel Pau-

Lluís, puja a l’òmnibus que va a Tarragona. 

11,11 – Creuem la carretera del Pont d’Armentera i entrem a l’Argilaga.

L’ARGILAGA (Tarragonès): Poble de l’actual terme de la Secuita, de 170m 
d’altitud. L’Argilaga era un lloc de senyoria privada i al segle XV pertanyia a Lluís  
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de  Montbui.  A  causa  d’unes  diferències  amb  Joana  de  Queralt,  senyora  del 
Catllar, es constituí un nou nucli a l’oest de la plaça de l’Església amb el nom de 
l’Argilaga, sota la dependència dels senyors del Catllar. L’Argilaga de la família 
Montbui aleshores se l’anomenà Montbui o l’Argilaga de Montbui. Amb l’annexió al 
municipi  de  la  Secuita,  l’any  1846,  els  dos  nuclis  passaren  a  denominar-se 
conjuntament l’Argilaga.

La  plaça  de  l’Església  és  la  part  més  antiga  de  l’Argilaga,  s’hi  aixeca 
l’església de Sant Roc construïda després de la guerra civil, i l’edifici de la Casa 
dels Frares que fou propietat dels servites de Vila-rodona, té un escut a la façana 
de l’any 1792. 

La vinya és el principal conreu, seguit de l’avellana, l’oli, els garrofers i els 
cereals. El celler cooperatiu fou constituït i iniciat l’any 1961 amb 40 socis. Hi ha 
una escola mixta, un local de la cooperativa de pagesos amb cafè i sala de ball. 
Celebra la festa major el dissabte i diumenge més a prop del dia de Sant Roc. Hi 
havia el costum d’anar-se a menjar la Mona de Pasqua a la vora del Gaià.

11,11 – Ens endinsem a l’Argilaga pel carrer Nou, continuem pel carrer de 
Sant  Pau  i  ens  aturem davant  de  la  casa  de  l’Inglès  on  hi  ha  una  persiana 
metàl·lica baixada. El Bea i el Figueras volen saludar-lo perquè és un company 
seu de la feina, tots tres treballen a l’IQA. Piquen a la persiana, però no surt ningú. 
Llavors,  algú li  fot  una puntada de peu,  a la  persiana,  que ressona per tot  el 
carrer. Al moment s’aixeca la persiana i apareixen l’Inglès i la seva dona, tots dos 
molt espantats.

El Bea i el Figueras saluden l’Inglés i comenten l’excursió i alguna cosa que 
altra de la feina. Mentre, més avall del carrer, la Maria Antònia Mañé de ca Vinyals  
ens espera, sap de la nostra marxa a Montserrat i vol rebre’ns.

11,15 – Sonen les campanes de l’església en el  moment que tornem a 
caminar.
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11,16 – Ens rep la Maria Antònia molt  entusiasmada davant  de la seva 
botiga de queviures. És una dona molt jovial i molt devota de la Mare de Déu de 
Montserrat. Coneixem la Maria Antònia d’altres caminades a Montserrat, sempre 
té algun detall o present preparat per a nosaltres. Ens sorprèn aquesta vegada, 
com que som tants, amb dos cocs fets per ella mateixa ahir a la tarda. I amb quina 
il·lusió  que  ens  els  ofereix!  Tastem  el  primer,  malgrat  que  fa  poc  que  hem 
esmorzat,  no  podem deixar  passar  aquest  regal,  el  coc  està  boníssim!  I  per 
ajudar-lo a que baixi  millor  cap al  païdor ens treu vi  ranci  i  vi  dolç.  Què més 
podem demanar,  són  unes  postres  de  primera!  És  reconfortant  trobar  encara 
persones  amb  tant  bon  cor  i  que  part  important  de  la  seva  felicitat  sigui  fer 
contents a altres. 

Mentre anem engolim el coc i el  vi,  la Maria Antònia ens fa preguntes i 
s’interessa per detalls de la marxa excursionista a Montserrat i del Centenari del  
popular Club Gimnàstic, passaríem estona xerrant amb ella. Li fem la promesa, i  
la complirem, d’encendre un ciri per a ella arribats a Montserrat.

Estem molt contents d’aquesta acollida i ens agradaria quedar-nos-hi més 
temps, però el rellotge no s’atura i la jornada no ha fet més que començar. Hem 
de seguir, els cocs eren molt grans i ha quedat el segon per encetar, li diem a la 
Maria Antònia, que volia que el prenguéssim cap a Montserrat, que és millor que 
se’l  quedi  perquè  és  de  mal  portar  dins  de  la  motxilla,  d’aquesta  manera 
compartirà també amb la seva família l’alegria nostra de caminar a Montserrat.

Abans de marxar ens fem al carrer tots una foto amb la nostra amfitriona de 
l’Argilaga.  Aquesta  foto  seria  publicada  en  un  setmanari  de  Tarragona,  que 
s’anomena Claxon.

11,30 – Marxem, a la ment i  al  païdor ens ha quedat gravada la genial 
benvinguda  de  la  Maria  Antònia  Mañé  de  ca  Vinyals  del  poble  de  l’Argilaga. 
Gràcies, Maria Antònia!

Seguim carrer avall, quan s’acaba el carrer girem a l’esquerra i agafem un 
baixador que fa cap al camí del cementiri. Hi caminem direcció a Peralta.

11,34 – El camí es torna costerut i per això aquest tram està encimentat.

11,36 – A la dreta tenim el cementiri de l’Argilaga i un camí. Uns metres 
més endavant tenim, a l’esquerra, un magatzem; dos gossos i un cadell el vigilen. 

11,44 – Som al punt més alt del camí, albirem el poble de Peralta arruïnat, 
davallem cap allà. Lluu el Sol.

11,46 – El  Carles perd el  seu sac de dormir  de la motxilla,  per sort  se 
n’adona de seguida.

11,51 –  Som a Peralta,  les  cases estan totes  mig  ensorrades,  parets  i 
trespols,  és  un  poble  abandonat.  El  camí  passa  a  tocar  el  poc  que  queda 
d’empeus. Fa calor.

PERALTA  (Tarragonès):  Poble  del  municipi  de  Renau,  situat  a  171m 
d’altitud. Peralta tingué la seva màxima població l’any 1864 amb 108 habitants. 
Restà despoblada des dels anys seixanta.
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L’origen històric  de  Peralta  cal  establir-lo  al  segle  XII.  El  primer  senyor 
privatiu de Peralta fou Bertran de Montoliu. A partir de l’any 1477, per donació de 
Joan Gabriel de Montoliu, el monestir de Santes Creus gaudí de la possessió del 
lloc fins a la dissolució de les senyories.

L’edificació més interessant era l’església, del segle XIV, de la qual només 
queda alguna paret i el campanar d’espadanya.

La ramaderia fou important, també produïa bona quantitat de formatges. 
Arribà a  fabricar aiguardents.
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11,54 – Arribem al que anomenen les Cases Noves de Peralta, dos masos 
construïts amb pedra. Al seu voltant hi podem veure una placeta, un pedrís per 
seure, un pou de pedra i una tauleta de pedra, guarniments que arrodoneixen tot  
el conjunt on tampoc no hi viu ningú.

De sobte, hi han acudit dues parelles amb un automòbil pensant-se que 
estarien sols. Fan cara d’admiració quan saben que venim caminant de Tarragona 
i que anem a Santes Creus. Però, es queden bocabadats quan els diem que la 
nostra meta és arribar a Montserrat.

El Bea vol tenir un record del paratge i fa una diapositiva.

11,55 – Continuem. Ens endinsem al bosc per un sender, en direcció NE, 
que davalla fort.

11,58  –  Al  final  de  la  baixada  ens  trobem en  una  petita  clariana  d’un 
sembrat, hi ha roselles.  El sender continua i ens fiquem de nou al bosc.

12,00 – En sortir  del  bosc el  sender s’acaba, podem veure el  poble de 
Renau molt a prop. Anem caminant vora el marge d’un conreu paral·lelament al 
torrent de Renau que tenim a mà dreta.

12,04 – Passem a gual  el  torrentet de Peralta.  Molt  a prop, a la nostra 
esquerra, tenim l’ermita de la MD de Lloret (Loreto) del segle XVI, les parets i la 
volta estan decorades amb pintures de Josep M. Jujol.  De seguida enfilem un 
corriol que ens puja a la carretera d’accés a Renau. Renau el tenim enturonat a la 
nostra dreta.

12,07 – Som al Raval i la Teularia, a tocar la carretera d’entrada a Renau.

RENAU  (Tarragonès):  Topònim  curiós  que  podria  passar  com  a  poble 
francès degut a la seva ortografia. El nucli originari del poble és situat a 175m 
d’altitud, als voltants de la plaça de l’Església que quedà després de l’enderroc, 
l’any  1876,  del  que va  ser  castell  feudal.  L’església  parroquial  és  dedicada a 
Santa Llúcia. La parròquia conserva la imatge de la MD de Lloret i de la MD del 
Roser.  També conserva la creu processional  d’argent de l’abandonat poble de 
Peralta. També és de destacar la Casa Jaumet.

L’economia de Renau és exclusivament agrària. El principal conreu és la 
vinya, després segueixen els garrofers, els avellaners, els olivers, els amatllers i 
els cereals.

La  màxima població  enregistrada per  Renau fou de 204 habitants  l’any 
1787. Avui dia només en té 26, cosa que fa que sigui un dels municipis menys  
poblats de Catalunya. A l’estiu, però, aquesta xifra augmenta en un centenar i mig 
de persones de fora vila. Aquest reduït nombre de veïns no permet l’existència de 
botigues; no obstant això, Renau disposa d’una societat agrícola amb local propi 
per celebrar-hi festes i reunions.

Josep Veciana, que ha estat distingit amb el títol de ”Tarragoní Fidel” per 
l’Òmnium  Cultural  del  Tarragonès,  és  fill  d’aquest  poble.  Ha  estat  mestre 
d’ensenyament  de Perafort  i  de llengua catalana.  Actualment  ocupa un càrrec 
d’importància dins de l’ajuntament. 
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12,08  –  Caminem  direcció  a  Renau,  però  no  hi  entrarem,  poc  abans 
tombarem cap a l’esquerra per agafar el camí de Vilabella, que és el proper poble 
per on ens toca passar.

Lluu el Sol i fa calor, saludem un pagès que és al tros.

12,10 – El Bea pregunta ara per la seva gaiata que ha deixat a l’Elena. Ella  
li diu que ja no porta la gaiata, que l’ha deixada arrepenjada en una paret d’una 
casa  de  Peralta,  a  la  vista,  pensant  que  quan  ell  hi  passés  pel  davant 
l’arreplegaria. Resulta, doncs, que, com que la gaiata no porta música com les 
maquines escurabutxaques, s’ha quedat allà, a Peralta, aguantant paret. El Bea 
s’ha posat de mal humor, però es resigna a perdre la gaiata perquè no vol recular 
a Peralta. Diu que és la segona gaiata que perd anant a Montserrat.

12,20 – Saludem un altre pagès que llaura vinya.

12,25 – Des del camí albirem ja el poble de Vilabella. Destaca la figura del 
dipòsit d’aigua damunt del campanar de l’antiga església de Santa Maria.

12,28 – L’Elena ha tingut un mal pas, s’ha torçat el turmell. No obstant, pot 
caminar, encara que amb una mica de dolor. És preferible a aturar-se, perquè si 
se li  refreda el  lligament ressentit  aleshores ho tindria malament per continuar 
caminant.

12,30  –  Passem  ara  sota  la  línia  del  ferrocarril  de  Roda  de  Barà  a 
Picamoixons. Aquí, aprofitant l’ombra del pas inferior, el primer grup que portava 
una davantera de cent metres, espera el segon.

Un cop ens hem aplegat tots seguim camí a Vilabella. A partir d’aquí el 
camí està encimentat i va guanyant pendent. Es crea aleshores, sense voler, una 
competició a veure qui arriba primer a Vilabella. El Pau-Lluís fill i el Rafelet van 
escapats  del  grup  capdavanter  a  escassos  metres  endavant  i  miren  inquiets 
constantment cap endarrera, a veure si algú s’apropa a ells, per por a que els 
puguin avançar. Tot el contrari passa als darrers de la marxa, a uns 50 metres, la 
Laura, la Maria i el Toni Estebanell s’ho prenen amb molta filosofia, caminen amb 
força reserva. 

No s’han de malgastar energies, deuen pensar.
A mitja pujada, el Rafel accepta el desafiament, s’engresca i canvia el ritme 

a més. Comença a reduir espai entre ell i els dos més joves, que, quan s’adonen 
que el Rafel els vol sorprendre, apreten a córrer.

12,39 – Havent passat per davant de les escoles i després d’un fort esprint  
final, el Pau-Lluís fill, el Rafelet i son pare Rafel, tots tres, arriben a les primeres 
cases del poble força igualats. S’entra a Vilabella pel carrer d’Avall.

VILABELLA (Alt  Camp):  La  vila  es  troba  a  254m d’altitud.  El  nucli  vell  
conserva l’estructura que tingué la vila antiga emmurallada amb l’església vella, la 
que té el dipòsit d’aigua damunt. Tenia quatre portals, només conserva el de Sant 
Pere,  el  recinte és fàcil  de  seguir  per  les  restes  que queden del  seu passat,  
l’estructura urbana i la toponímia dels seus carrers. L’antiga església de Santa 
Maria conserva alguns elements dels segles XII-XIII, però és en la major part un 
edifici del segle XV, d’estil gòtic tardà. L’església vella serví d’escola municipal. 
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L’actual  església  parroquial  de  Sant  Pere  és  d’estil  neoclàssic,  fou 
construïda a mitjans del segle XIX, i té un gran campanar de planta quadrada i 
torres octogonals (n’havia de tenir dos). La rectoria nova es construí a la mateixa 
època, el 1970 s’inaugurà el Museu Etnològic del Camp amb estris de la pagesia.  
Hi col·laborà tot el poble. A Vilabella es fabricaven els guarniments dels animals 
de tir amb fusta.

Té un gran interès arquitectònic el casal de la família Castellví,  conegut 
com cal Cristi, on s’alçava el castell de Vilabella. El 1946 es creà la cooperativa 
agrícola.

Josep Vives i Gatell (1888-1978), fill de Vilabella, defensava l’origen de la 
població en una vil·la romana situada on és ara l’església vella. En documents 
medievals se l’anomena Vila Pulcra.

La màxima demogràfica l’obtingué l’any 1887 amb 1.430 habitants, l’any 
1981 en tenia 825.

Pel terme hi passava la via romana que anava de Tarragona a Vila-rodona.
Vilabella  és  econòmicament  agrícola.  S’hi  conrea  majoritàriament  vinya, 

ametllers, avellaners, olivers,  garrofers i cereals. Té indústries de fabricació de 
nines, joguines, rentat i preparació de llanes i metal·lúrgia.

12,43 – Ens apleguem en una placeta on hi ha la Casa de la Vila i la Caixa 
Rural. Hem decidit de descansar aquí una estona per recuperar-nos de l’última 
pujada i aprofitar la font d’aigua fresca que tenim. Es comenta que anem molt bé 
de temps i que portem una mitjana més que acceptable. Per la “foto finish” es pot 
veure com el Rafel ha estat el primer a trepitjar la línia de meta de l’acalorada 
pujada.  El  Rafel  pot  presumir  davant  dels  dos  minyons  de  ser  el  guanyador.  
L’Antoni Estebanell busca una farmàcia per comprar una pomada antial·lèrgica, ja 
que és sensible a la pols del pi.

Algú diu: -Fixeu-vos bé en el rètol de la Caixa Rural perquè aviat canviarà 
de nom. Les caixes rurals han estat absorbides per “Caja Madrid”.

12,59 – Bé, decidim de continuar, no és bo allargar massa el descans i 
seguim caminant cap al centre de la vila.

El Rafel troba una dona amb qui va coincidir en una marxa de Vilabella a 
Altafulla, que s’interessa per la nostra marxa i lamenta no poder acompanyar-nos, 
encara que reconeix que són massa quilòmetres per a ella. 

1,02 – Som, ara, a la plaça de l’Església. El Joan Figueras i el David Bea 
s’engresquen a parlar amb uns xiquets que juguen a la plaça. Ja se sap, tot el que 
passa en un poble és notícia i si és del “Nàstic” encara més. Els xiquets pregunten 
i tenen ganes de saber què fem tots amb vestimenta vermella en el seu poble. El 
Joan i el David els expliquen tot el que els hi cal i fan cara d’estar interessats, qui  
sap si algun dia algun d’aquests xiquets, quan sigui més gran, s’engrescarà també 
i anirà a Montserrat.

1,05 – Prosseguim i agafem el camí del cementiri. A banda i banda tenim 
granges i habitatges que formen un carrer de terra, no entenc aquesta barreja, 
l’ambient està vaporitzat d’aromes que ofenen la decència. 

Hem de passar ràpid i aguantar la respiració.
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1,09 – Hem deixat enrera la població i podem albirar la Tossa Grossa i el  
castellet moro de construcció rodona. A la llunyania tenim el Montagut, indret per 
on hi passarem demà.

1,10  –  Havent  passat  el  cementiri  de  Vilabella,  girem a  l’esquerra  fins 
connectar amb un altre camí que ve de la fàbrica de joguines de la vila que hem 
estat. Era una altra opció a fer sortint de Vilabella cap a Valls. Aquest camí que 
fem ara ens portarà fins a Bràfim.  S’albira la serra del Montmell.

1,22 – Els capdavanters han tingut una errada, han agafat un camí que els 
mena a un mas, tot i que han rectificat de seguida no han pogut evitar que els que 
venien darrera els renyessin per anar al davant si no coneixen el camí.

1,23 – El traçat del camí dibuixa un “quatre” i enfila cap al poble de Bràfim 
que ja veiem davant nostre. Desplaçat de la població s’aixeca de forma singular el  
santuari de la Mare de Déu de Lloret (Loreto).

1,32  –  Entrem  plegats  a  Bràfim  per  l’antiga  travessera,  actualment 
l’avinguda de Catalunya. En el llibre de ruta està apuntat que dinarem aquí.

BRÀFIM (Alt Camp): La vila es troba a 236m d’altitud, al sector meridional 
del  terme.  Els  carrers  són  estrets  i  desiguals  i  centra  la  població  l’església 
parroquial de Sant Jaume, edifici de transició  del gòtic tardà al barroc. Immigrats 
francesos,  que  fugien  de  la  fil·loxera,  treballaren  en  la  seva  construcció.  El 
Sindicat agrícola es fundà l’any 1930. El nom del poble és d’origen aràbic, primer  
és conegut com Abràfim i a l’any 1578 apareix el topònim actual de Bràfim. 
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El  terme  va  ser  poblat  pels  romans.  L’any  1159  Guillem  de  Torroja  li  
concedí carta de població. El comte de Perelada va ser el darrer posseïdor del 
títol senyorial. Santes Creus tenia la franquesa del bovatge i el dret de pastura al  
terme.

Bràfim participà en l’organització dels “miquelets” per a la guerra gran. El 
1810 les tropes franceses entraren al poble, profanaren l’església i malmeteren 
cases.

El  conreu  predominant  és  la  vinya,  seguit  d’ametllers,  olivers  i  algun 
garrofer. Hi ha cria de bestiar i avicultura. També es criaren cucs de seda amb 
finalitats industrials.

Bràfim assolí el màxim de població l’any 1900 amb 1.132 habitants. El 1981 
tenia 592 veïns.

Prop del poble s’aixeca el santuari de la Mare de Déu de Lloret (Loreto), 
que conté la imatge que portà l’any 1663 un capellà d’Òdena. Loreto és una ciutat 
italiana i el seu topònim significa “lloret, bosc de llorer”. 

El  santuari  italià és el  centre de pelegrinatge i  de devoció mariana més 
important d’Itàlia. Es construí l’any 1469 per albergar-hi la casa de la Sagrada 
Família  de  Natzarè,  la  casa  que,  segons  la  tradició,  Santa  Maria  va  rebre 
l’anunciament de la seva maternitat divina i visqué amb Sant Josep i el seu fill  
Jesús. La Santa Casa fou traslladada, de Natzarè a Loreto, l’any 1294 davant el 
perill de la seva destrucció pels infidels sarraïns.

Una  llegenda  diu  que  la  Casa  de  la  Sagrada  Família  a  Natzarè  “fou 
traslladada pels àngels per damunt dels núvols” fins a Loreto, d’aquí ve que la MD 
de Lloret  (Loreto)  sigui  la  Patrona de l’Aviació.  La  imatge original  italiana,  de 
Loreto, és feta de fusta de banús, i pel color negre de la fusta se la considera una 
Verge Negra com la nostra Moreneta, la MD de Montserrat.

La Verge Negra representa l’altra divinitat de la que tota vida emana, és la  
Mare Natura. Representa la terra negra fèrtil i és protectora de la llar domèstica.

Així com la Verge Maria blanca és considerada la Reina del Cel, la Verge 
Negra és la Reina de la Terra. La Verge Negra és un llibre per aquell que sap 
llegir en ella. 

A Jesús se’l representa amb la pell blanca, quan sabem que prové de les 
races del desert.

1,37  –  Caminant  per  l’avinguda  de  Catalunya  s’arriba  a  la  plaça  de 
l’Església. Ens repartim en dos blocs. L’un és format pel Carles Samper i el Rafel 
Casellas amb els seus dos fills, Pilar i Rafelet, que dinaran al restaurant que hi ha 
al carrer d’Avall. I l’altre, el més nombrós, que dinarà al Centre Social i Recreatiu 
ubicat al carrer Major.

1,42 – El bloc menys nombrós s’instal·la al restaurant . De seguida hi fa 
cap també el Pau-Lluís Salas acompanyat de son fill. El Pau-Lluís ens comenta 
que allà, al Centre Social, no fan entrepans, ni tenen vi. És un centre només per al 
poble com es pot deduir, els que hi han anat és perquè porten el menjar de casa, i 
pagaran sols la beguda fresca i els cafès.

L’amo del restaurant ens atén molt bé, està sol però és molt diligent i no vol 
que ens movem de la taula, ell ens ho servirà tot. S’enfada si veu que el volem 
ajudar.
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Mengem amanida i paella, de postres unes ametlles torrades o gelat. El vi 
és de Bràfim mateix, del Padró, un vi de taula adient per poder caminar a la tarda.  
I refrescos per als fills. 

2,45 – Escoltem, ara de nou, amb el transistor que porta el Rafel, un resum 
de la mateixa gravació de l’interviu que hem sentit aquest matí. L’Enric Pujol hi 
està posant moltes ganes a difondre per les ones radiofòniques aquesta marxa 
del Centenari del Club Gimnàstic.

En acabar d’escoltar l’entrevista demanem els cafès i les seves copes de 
licor, energia que cremarem després. El Rafel i el Carles senten la necessitat de 
fumar-se una fària per arrodonir el bon àpat. Ens costa tot una mitjana de 600 
pecetes per persona.

2,55 – Va sent hora de reemprendre la caminada i el Pau-Lluís s’adreça al  
Centre Social a avisar que ens hem de moure altre cop, Santes Creus ens espera.

3,02 – Els que quedem al restaurant tanquem motxilles, les carreguem a 
l’esquena, donem les gràcies per haver dinat tant bé i sortim defora xino-xano a 
esperar els companys .

3,03 – Ja hi som tots de nou! Engeguem altre cop la marxa a Montserrat, 
seguim davallant pel carrer d’Avall i sortim del poble de Bràfim per la travessera. A 
la dreta tenim l’accés al santuari. Els ànims estan molt engrescats i el Lluís Pons 
ens fa una foto davant d’un marc d’arbres plataners i de les últimes cases.

3,07 – Deixem la travessera i  seguim per l’antic camí ral  de Vilabella al 
Pont  d’Armentera,  direcció  NE,  el  cel  presenta  alguns núvols  cúmuls.  Albirem 
Montferri a l’est, a l’altra riba del Gaià.

3,11 – El camí es bifurca. Anem pel camí de l’esquerra. Hi ha eufòria i 
ningú no sembla que hagi caminat tants quilòmetres. 

3,12  –  El  Joan Figueras  s’enganxa  a  parlar  amb un  pagès  que  també 
camina en el mateix sentit que nosaltres. Tenen una animada conversa sobre el  
món de la pagesia i del nostre pelegrinatge del Club Gimnàstic, club al que, el  
pagès, coneix bé i demostra tenir-li simpatia.

3,15 – Altre bifurcació. Seguim el camí de la dreta que ens apropa més al 
curs del Gaià.

3,17 – El camí tomba a l’esquerra i caminem ara paral·lels al Gaià.

3,19 – S’acomiada el pagès, que confessa tenir 59 anys, i agafa un caminet 
perpendicular al riu. Ens desitja a tots una ben anada a Montserrat.

Continuem paral·lels al Gaià adreçats de cara a l’autopista.
 El camí es torna pedregós, això no és obstacle per afluixar el ritme que 

segueix sent viu.

3,23 – Mas d’Infants a la dreta del camí, un caminet hi baixa. Mas dels 
Garrigues, amb una esvelta torre i un penell, a l’esquerra del camí. Seguim rumb 
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nord.  Hi  ha  rumors  que,  la  filla  del  Sr.  Joan-Antoni  Samaranch  Torelló,  està 
casada amb un fill dels propietaris del mas dels Garrigues. 

3,25 – Albirem el poble de Vila-rodona. Més a prop, al NE, veiem el llogaret 
de Vilardida vora la carretera. Entre un i l’altre nucli poblat passa la “muralla” de 
l’autopista de peatge.

3,34 – El camí ara és roquer, hem de parar compte a les torçades de peu.

3,37 – Travessem la carretera de Valls al Vendrell. Seguim el mateix rumb 
pel camí que condueix al veïnat de la Serra, on no hi arribarem.

3,44 – Davant  nostre s’alça la “muralla” de l’autopista que va a Lleida i  
Saragossa. El camí la travessa per un pas inferior que no fem servir, abandonem 
el camí i llisquem avall cap al llit del riu Gaià.

3,48 – Anem passant  a  gual  el  Gaià per sobre de pedres grosses ben 
assentades a la llera. No hi ha problema i a la vegada és divertit saltar de pedra  
en pedra. Mentre fem el creuament sentim el soroll dels cotxes, damunt nostre, 
que passen pel pont de l’autopista.

Descansem i esperem que tots facin el creuament del Gaià. Com ja se sap, 
durant aquest temps que dura l’operació “rambo” el primer pot descansar més que 
l’últim.

3,52 – En acabar de passar tots, reemprenem la caminada tot pujant per un 
desguàs  de  peces  de  formigó  del  terraplè  gegantí  de  l’autopista,  el  costerut 
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pendent ens porta al camí de servitud i, aquest, ens aboca al camí de Vilardida a 
Vila-rodona. Caminem cap a Vila-rodona, refent altre cop el rumb nord.

4,01 – El camí salva un barranc. El cel és mig ennuvolat  i lluu el Sol a  
estones.

4,05 – Albirem l’airós campanar de Vila-rodona que sobresurt  per sobre 
d’avellaners i ametllers. El camí és pla i un xic enlairat sobre el riu Gaià. A la 
nostra esquerra tenim l’horta de Vila-rodona, entre el riu i el camí.

4,14  –  Som  quasi  a  Vila-rodona,  un  indicador  assenyala  l’accés  al 
columbari romà, com que també està dins del llibre de ruta, anem cap allà. El  
Figueras i l’Estebanell prefereixen descansar i continuen cap a Vila-rodona, ens 
esperaran al bar Miami, al costat de l’església.

Els  que  anem  al  columbari  romà  marxem  per  un  caminet  adreçat 
perpendicularment al Gaia i paral·lel a un torrentet.

4,19 – Som al columbari  romà, tot  i  està restaurat per la Generalitat,  la 
Diputació  de  Tarragona  i  l’ajuntament  de  Vila-rodona,  no  presenta  un  bon 
aspecte: l’interior està per acabar i la teulada és de fibrociment, uns tirants de 
ferro desentonen i fa lleig, les parets fan panxa. Malgrat tot, se li fan fotografies.

El  columbari  és  una  construcció  funerària  del  segle  I  que  bastiren  els 
romans per guardar-hi les urnes que recollien les cendres dels morts incinerats. A 
les parets podem veure encara,  mig conservades,  les arcades dels nínxols,  a 
banda i banda. 

El  terme de Vila-rodona fou altament romanitzat,  s’hi  han localitzat  una 
vintena de vil·les romanes.
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4,26  –  Tornem al  camí  de  Vila-rodona  per  allà  on  hem vingut,  aquest 
caminet té tres metres d’amplada, hi passa just un tractor.

4,30 – Connectem amb el camí que entra a Vila-rodona. Tenim a l’abast les 
primeres cases. Tenim a la dreta la carretera que va a can Ferrer.  Entrem al 
centre urbà de Vila-rodona pel, mai més ben dit, carrer de les Hortes.

VILA-RODONA (Alt  Camp):  la vila s’alça a 259m d’altitud,  en un turó a 
l’esquerra del Gaià dominat per les restes del castell.  Les cases s’enfilen pels 
vessants  del  turó.  Destaca l’església  parroquial  de  Santa  Maria,  edifici  barroc 
neoclassicitzant bastit el 1793-97 damunt d’un temple romànic. De l’antic convent  
de servites queden les parets esbatanades de la seva església que s’utilitzà com 
magatzem de vi, l’edifici fou cremat, saquejat i desmantellat per fortificar el poble 
durant la primera guerra carlina. També està en ruïnes la capella de Sant Joan de 
l’antic hospital. L’actual casa de la vila és de l’any 1856. Al convent de les monges 
carmelitanes s’instal·là el museu municipal. La cooperativa agrícola es fundà l’any 
1919. El pont vell romà fou arranat per una riuada.

Vila-rodona surt documentada per primer cop el 959 amb el nom de Villa 
Rotunda. Vila-rodona tingué molins i fargues, i comptà amb una jueria.

L’any 1358 la parròquia tenia 136 focs, arribà al seu zenit l’any 1887 amb 
2.171 veïns que davallà a l’any 1981 a 1.042 habitants.

El terme era travessat per l’aqüeducte romà que duia les aigües del Gaià 
cap a Tarragona.

Avui  dia  el  conreu  principal  és  la  vinya,  seguit  d’ametllers,  olivers, 
avellaners  i  cereals.  Hi  ha  tres  fàbriques  de  cartró,  filatures  i  tèxtil.  Una 
cooperativa  agrícola  embotella  vi,  una  part  de  la  collita  del  raïm  es  ven  als 
xampanyers de l’Anoia.

4,36 – Ens trobem tots plegats, amb l’Estebanell i el Figueras, al bar Miami. 
Davant  tenim l’església parroquial  de Santa Maria,  al  seu costat  la plaça dels  
Arbres, amb arbres.

Prenem begudes fresques dins del bar, mentre que per TV podem veure el 
final d’etapa d’avui de la Volta Ciclista a Espanya que acaba a la muntanya de 
Montjuïc. Finalment guanya l’etapa el ciclista Cabestany.

Mentre això passa, defora s’esperen l’Antoni Estebanell, el Quim Pons, el 
Lluís Pons, el Pau-Lluís i son fill, i el Rafelet.

4,54 – L’Antoni Estebanell, que ja ha descansat prou, entra al bar i diu que 
és hora de tocar el dos.

4,56 – Té raó l’Antoni, sortim del bar i tornem al carrer principal, caminem 
rumb nord pel carrer Josep M. Ferrer. Com que en un poble tothom se saluda 
nosaltres també ho fem, la gent ens mira encuriosida per la samarreta vermella 
que lluïm, com si fóssim un equip. Anem pel carrer més llarg i recte del poble, fins 
que aquest s’enfila.

Aleshores hem de deixar Vila-rodona i tombar a l’esquerra passant per una 
arcada.
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5,00 – Els que sabem el recorregut no diem res i deixem que el Carles 
Samper i el Joaquim Pons s’enfilin caminant uns metres més pel mateix carrer. És 
la innocentada que se sol fer al novell, el que ve per primera vegada.

5,01 – Havent passat tots sota l’arcada sortim de Vila-rodona per l’avinguda 
de l’Alt Camp, que d’avinguda no en té res, és un carrer més i de terra. Agafem el 
camí que ens ha de portar a Aiguamúrcia per la vora dels horts.

En una bifurcació seguim el camí de l’esquerra que baixa cap a l’antiga 
Farga. Caminem entre conreus.

5,07 – Ens crida l’atenció un home que llaura amb una roda de bicicleta. El 
Bea li fa una diapositiva per a la seva col·lecció d’estris enginyosos.

5,13 – Albirem per primera vegada Santes Creus, final de la primera etapa. 
Mentre, a l’esquerra, admirem els meandres que dibuixa el riu Gaià amb les seves 
aigües.

5,15 – Creuem el riu Gaià per una passera. La Laura Figueras no ha tingut 
sort, ha relliscat i ha caigut sobre terreny fangós, s’ha empastifat de llim la cama 
dreta. Per sort no s’ha fet mal, l’únic que son pare l’ha d’ajudar a treure’s el fang.

5,20 – Feliçment tot ha estat un ensurt, a Santes Creus podrà dutxar-se i 
no deixar rastre. Continuem de nou.

Ens enlairem per un sender que toca el riu Gaià, que ara ens queda a la 
nostra dreta. Les parets del riu són febles i es produeixen esllavissaments sovint, 
per la qual cosa el sender s’aprima i ara ens toca passar per un tram molt esquifit,  
que aviat desapareixerà.

Més endavant el sender se separa del Gaià i refà la seva amplitud.

5,27  –  Creuem  perpendicularment  la  carretera  d’accés  a  Aiguamúrcia. 
Continuem direcció nord vora un conreu d’ametllers. Tenim un camí malmès pels 
esbarzers a la nostra esquerra que no hi podem caminar.

Uns metres més endavant connectem amb un camí clivellat per les pluges 
que davalla fort cap a la carretera d’Aiguamúrcia. De fet es podria haver agafat ja 
la carretera abans, en el moment de creuar-la.

5,32- Som a la carretera i hi caminem. La carretera passa sobre el Gaià i 
enfila cap a Aiguamúrcia. A partir d’ara ja no ens quedà cap més camí que la 
carretera, per sort és molt poc transitada. 

5,37  – La carretera  fa  un revolt  a  la  dreta  i  entrem a Aiguamúrcia  per 
l’extrem nord. Saludem a gent gran que gaudeixen asseguts de la tranquil·litat que 
es respira al poble.

AIGUAMÚRCIA (Alt Camp): poble de 373m d’altitud. El seu origen prové 
d’un extrem de l’antiga jurisdicció de l’Albà. L’actual terme municipal el forma, a 
més,  l’Albà,  Selma,  quadres  dels  Gaians  i  Ramonet,  la  Portella,  Manlleu  de 
Selma, Santes Creus i la Planeta.

L’origen del topònim és incert, de la forma antiga del seu nom Aqua Murcia, 
es creu que prové del llatí “aqua murcida” que vol dir “aigua marcida ” o “aigua 
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morta”,  però  vells  documents  donen  sovint  altres  variants  com la  de  “Dayna 
Murcia”. 

Aiguamúrcia fou sempre més un lloc de domini del monestir per la seva 
proximitat al gran cenobi, era un lloc gairebé despoblat, l’any 1553 tenia només 
quatre  famílies.  Fins  fa  poc no tenia  ni  església  parroquial,  era  la  de  Santes 
Creus. L’església actual de Santa Maria és de construcció moderna.

El poble, que té una cinquantena de cases, és a tocar el límit municipal de  
Vila-rodona tot i que el seu terme és el més extens de la comarca. Són moltes les 
cases destinades a l’estiueig.

Aiguamúrcia  és  un  terme  eminentment  rural,  format  per  petits  nuclis  i 
masies. El conreu més important és la vinya, des de fa anys venen el raïm als 
xampanyers  de l’Anoia. També hi  ha conreus, però pocs, d’olivers,  ametllers i 
cereals.  La  ramaderia  i  la  cria  d’animals  de  granja  completen  les  activitats 
econòmiques.

L’any 1869 fou el de més densitat demogràfica amb 32 famílies. A l’estiu 
sobrecreix amb els estiuejants.

5,38-  Deixem el  poble d’Aiguamúrcia  a tocar,  a  la  dreta,  i  girem cap a 
l’esquerra seguint  la  direcció  a Santes Creus tal  com ens indica el  senyal  de 
trànsit.

Albirem el Montagut i, més a prop, el monestir cistercenc.

5,44 – Fem una aturada a la carretera per fer-nos una fotografia amb el 
decorat de fons del monestir de Santes Creus.

5,46 – En adonar-nos que s’acosta el final d’aquesta primera etapa, l’ànim 
es dispara i és evident l’optimisme de tothom, que ja veu ben a prop el descans 
ben guanyat. L’Elena dirigeix una coral improvisada amb les veus de la Laura, la 
Maria, la Pat i el Toni que interpreten cançons populars.

5,51  –  La  carretera  passa  la  riera  de  Rubió,  falta  1  km  per  al  final. 
Retrobem el camí marcat amb blanc i vermell del GR-7-2 que connecta amb el 
nostre itinerari  després de fer una marrada per Alió.  Aquest itinerari  marcat el 
seguirem tot a partir de demà fins a Montserrat.

La  Pat,  sense vergonya,  interpreta  la  cançó,  “abril  del  74”.  L’eufòria  de 
l’alegria s’ha desbocat i tothom se sent amb ganes de cantar.

A mà esquerra tenim una gran bassa i uns magatzems d’aigua embotellada 
de la marca “Font dels Avellaners de Santes Creus”. L’estiu passat el Servei de 
Sanitat de la Generalitat va clausurar la planta embotelladora per manca d’higiene 
a  les  seves  instal·lacions.  Un  cop  netejada  i  desinfectada  la  maquinària,  
l’empresa, ja pot tornar a embotellar.

5,56 – A la dreta hi ha l’accés d’entrada a la urbanització “els Manantials. 
Plana del Molí”.

5,58  – A la  banda oest  de la  carretera  apareix  la  coneguda i  frondosa 
albereda de Santes Creus, una notable i atractiva esplanada d’àlbers, a tocar el 
Gaià,  amb nombroses  fonts  on  s’hi  poden  passar  hores  d’esbarjo  i  descans, 
condicionada també amb focs i taules per menjar. El terreny és propietat de la 
Diputació de Tarragona.
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6,03 – Per fi som a Santes Creus, hi entrem pel carrer Pere III, carrer major 
que va des del Gaià al monestir. El Rafelet Casellas, fent honor al seu esperit  
competitiu, diu que ha estat el primer d’arribar-hi. Son pare el felicita.

SANTES CREUS: Poble del municipi d’Aiguamúrcia (Alt Camp), de 320m 
d’altitud, és format bàsicament pel seu famós monestir. El nucli es va originar amb 
el  grup  de  13  famílies  que  l’any  1834,  passada  l’etapa  revolucionària,  es  va 
instal·lar a les cases dels monjos jubilats. L’any 1857 l’ajuntament d’Aiguamúrcia 
condicionà  la  seva  seu  a  l’antic  palau  abacial  de  Santes  Creus  i  el  poble 
esdevingué  centre  religiós  i  administratiu  del  municipi  d’Aiguamúrcia.  Santes 
Creus és la capital administrativa actual o centre real del terme d’Aiguamúrcia.

És una població que viu de l’agricultura i del turisme que ha fet aixecar 
alguns restaurants al llarg del carrer únic que mena al monestir.

Té cooperativa agrícola independent fundada l’any 1918.
Les cases dels monjos jubilats, que donen a la plaça de Sant Bernat, són 

habitades per famílies d’estiuejants.

6,03 – Caminem ara rumb sud pel carrer Pere III que és edificat només en 
un costat.

6,06 – Som davant de l’hostal Grau on soparem i dormirem, hi entrem. Ens 
traiem les motxilles de sobre i ens aprimem uns quants quilos. Ara ja no cal patir, 
la jornada s’ha acabat i  ens toca descansar per recuperar forces per a demà. 
Esperem pacientment asseguts el lliurament de les habitacions.

El Sr. Grau ens rep amb unes paraules de benvinguda i desitja que tots 
puguem fer realitat el somni d’arribar a Montserrat, si ja hem aconseguit fer a cap 
a  Santes  Creus,  veu  factible  que  tots  puguem continuar  fins  a  Montserrat.  A 
continuació ens distribueix per habitacions:

Núm. 21 per al Rafel Casellas i fills.
Núm. 20 per al Pau-Lluís Salas i fill.
Núm. 23 per a l’Elena Nadal i la Patrícia Domingo.
Núm. 25 per als dos germans Pons.
Núm. 24 per a l’Antoni Estebanell i fill.
Núm. 16 per al Joan Figueras i el Lluís Nadal.
Núm. 15 per al Joan Bea i fill.
Núm. 14 per a la Laura Figueras i la Maria Felices.
Núm. 11 per al Carles Samper.

7,35 – Després de dutxar-nos i canviar-nos de roba ens trobem plegats al 
racó de la TV al costat del taulell del bar. Tots estem endreçats com si haguéssim 
de començar de nou. La nostra pròpia estima ha guanyat molts punts avui, estem 
molt satisfets del que hem aconseguit.

Mentrestant, acaben d’arribar de Tarragona amb cotxe, a recollir el Rafelet i  
la  Pili,  sa  mare  Pilar  Miró  i  la  tieta  Consol  Casellas.  Tal  com estava  previst 
tornaran a Tarragona després d’haver-nos acompanyat en aquesta primer etapa. 
Son pare té previst també que en una altra ocasió puguin venir tots dos fins a 
Montserrat, qui sap si l’any que ve.  

El Carles Samper s’ha comprat pólvores de talc, que va bé per mantenir la  
pell seca a on es por irritar pel fregament.
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Es comenten en una animada conversa les incidències del dia d’avui i de 
l’estat físic de cada u. Bevem refrescos i algun cafè amb llet.

També s’aprofita el descans per telefonar a Tarragona i explicar que estem 
sans i estalvis.

7,46 – Marxen ara el Rafelet i la Pili amb cotxe cap a Tarragona amb sa 
mare i la tieta. Que tingueu bon viatge i que descanseu, els desitja son pare.

Mentre que alguns dels nostres han sortit a fer un tomb pel monestir, és 
hora d’explicar a l’Enric Pujol el que ha estat aquesta primera etapa. El Pau-Lluís i  
el Rafel preparen la crònica que el Rafel ha de passar telefònicament, a Ràdio 
Tarragona,  perquè  demà  l’Enric  la  pugui  posar  en  el  seu  programa  esportiu. 
Abans, però, el Pau-Lluís aconsella al Rafel que la crònica la expliqui de manera 
que impressioni a qui l’escolti, que ressalti l’esforç físic i que a la narrativa hi posi 
dificultats en l’itinerari i obstacles difícils de superar. Això farà que el pelegrinatge 
del “Nàstic” se segueixi amb més ganes.

8,30  –  Seguint  les  directrius  del  Pau-Lluís,  el  Rafel  ja  té  enllestida  la 
crònica. Ara només fa falta un telèfon des d’on es pugui transmetre en silenci. El  
Rafel li explica la necessitat al Sr. Grau i aquest li ofereix el telèfon privat de casa 
seva, que és damunt de l’hostal.

Allà  el  Rafel,  després  de  demanar  a  la  telefonista  cobrament  revertit  i 
acceptat  per Ràdio Tarragona,  llegeix  en veu alta  la crònica que es grava,  al  
mateix temps, a la ràdio:

Bon dia! En aquests moments ens trobem caminant tots la segona etapa  
de la marxa a peu Tarragona-Montserrat, que commemora el primer Centenari del  
Club Gimnàstic de Tarragona, etapa que va des del poble de Santes Creus, de  
l’Alt Camp, fins al poble de Mediona, de l’Alt Penedès. Ens trobem en aquests  
moments  caminant  per  la  urbanització  de  can  Parés  i  aviat  iniciarem la  forta  
pujada al coll del Montagut.

Però,  hores  d’ara,  cal  parlar  també  de  l’etapa  d’ahir:  La  sortida  de  
Tarragona es va fer sota un cel mig ennuvolat que amenaçava pluja; no obstant  
això, la pluja no va fer acte de presència, la qual cosa va afavorir que la jornada  
es realitzés a una mitjana superior a 5 km per hora. Per tant, a les 8 del matí, ja  
estàvem passant per sobre del Pont del Diable.

Després d’haver deixat enrera el mas de l’Àngel, vam agafar un camí que  
ens va portar als Pallaresos, i vam continuar cap a la Secuita i l’Argilaga on ens  
va rebre la Maria Antònia Mañé i altres veïns, que es van assabentar de la nostra  
caminada  a  través  de  les  notícies  esportives  de  Ràdio  Tarragona  del  nostre  
periodista Enric Pujol.

Després de passar per Peralta, Renau i Vilabella, vam fer una parada a  
Bràfim, després d’haver recorregut uns 20 km.

Vam reemprendre la marxa cap al poble de Vila-rodona, de l’Alt Camp, on  
vam fer una parada obligada per visitar el columbari romà, un monument funerari.  
A partir d’aquí els excursionistes varen començar a notar l’esforç dels quilòmetres  
recorreguts i de la forta assolellada. 

Més endavant i creuant el riu Gaià en dues ocasions, en una d’elles vam  
tenir el petit contratemps de recollir dins del riu a una de les nostres companyes.

Després de travessar Aiguamúrcia, vam arribar per la magnífica albereda,  
finalment, a la històrica vila de Santes Creus. 
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Resumint  l’etapa,  de  33  km,  podríem  dir  que  tots  els  caminadors  van  
respondre  perfectament  a  les  exigències  del  recorregut,  que  no  per  ser  molt  
planer no deixà de tenir la seva dificultat. Tots vam arribar cansats, però amb molt  
d’ànim per poder continuar les dues etapes que queden.

Per finalitzar, una salutació molt gran de part de tots els caminadors a tots  
els afeccionats al nostre club centenari. Visca el Nàstic! i Visca Tarragona!

8,35  –  El  Carles  Samper  i  el  Joan  Figueras  fan  parella  contra  l’Antoni 
Estebanell i el Lluís Nadal jugant al dòmino, mentre esperen per anar a sopar. 
Finalment, ha guanyat la primera parella.

8,52 – Acaben d’arribar els pares de la Maria Felices. Saluden a tots el 
excursionistes i  tot  seguit  s’interessen per l’estat  físic de la seva filla.  El  Joan 
Figueras, que fa de tutor de la Maria, els diu que no hi ha hagut cap contratemps i  
que la seva filla està portant a terme un satisfactòria caminada i que poden estar  
tranquils perquè la veu molt preparada per fer tot el trajecte dels dos dies que 
queden. 

9,00 – Ens avisen que ja podem passar al menjador. Abans, però, parem 
atenció al temps que farà demà al telenotícies de TV3. L’home del temps diu que 
s’esperen  pluges  intermitents  arreu  del  Principat.  O  sigui  que  tant  podem 
ensopegar amb la pluja com no, la cosa no està gens clara, així que demà veurem 
el què passa.

9,07 – Els pares de la Maria coneixedors que la seva filla està sana i estalvi 
se’n tornen cap a Tarragona satisfets, havent vist que tots fem molt bona cara i 
que no ens fa mal res, al contrari l’optimisme ens desborda pels quatre costats. 

9,11 – Comencem a sopar, gaudim del plaer de menjar quan es té molta 
gana. De primer tenim patata amb bajoca abundant;  de segon tenim per triar, 
costelles de corder amb tomaca fregida o fricandó (el plat preferit del Rafel); i de 
postres, gelat, crema o fruita de temporada.

En  acabar  l’àpat  demanem  els  tradicionals  cafès,  avui  ningú  no  tindrà 
insomni,  i  les  barreges  tradicionals.  Abans  de  desplegar  taula  encarreguem 
entrepans per enganyar la gana demà, ja que, a diferència d’avui, no passarem 
per cap poble.

Abans de retirar-nos cap a les habitacions fem una curta sobretaula de 
relax, encara que el cansament comença a fer osca en els ulls i la resta del cos. 

S’acorda que demà ens despertarem a 3/4 de 6, el primer que es desperti 
que avisi als altres. 

10,20 – Anem a pagar ja que demà al matí  només ens llevarem d’hora 
nosaltres i  ho hem de deixar  enllestit  tot  aquesta nit.  Sopar,  dormir  i  els  dos 
entrepans per a demà, són 1.800 pecetes per barret. És un preu molt econòmic, el 
sopar ha estat abundant i de qualitat; a més, el tracte que ens dispensa la família 
d’aquest hostal és molt casolà, com si estiguéssim a casa. 

Un  cop  hem  satisfet  la  quantitat  anem  desfilant  cap  a  les  respectives 
habitacions,  volem donar  repòs al  cos ràpidament.  Reconforta  tenir  un bon llit  
després de tot un dia sense parar, les hores ens passaran ben de pressa.
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La serenor de l’hostal, on encara no ha arribat el bullici dels estiuejants, 
invita a agafar el son ben aviat.

Bona nit, Santes Creus!

MONESTIR DE SANTES CREUS: Es troba a l’actual nucli de la població 
de  Santes  Creus.  La  primera  construcció  monacal  que  es  troba  és  el  portal 
d’accés al primer recinte, que s’obre a la plaça on hi ha l’església de Santa Llúcia. 
L’edifici  actual  de  la  capella  es  bastí  l’any  1741  damunt  del  primitiu  temple 
romànic, és una senzill construcció d’una sola nau amb façana esgrafiada.

A tocar seu s’obre l’entrada al segon recinte monacal, el Portal Reial o de 
l’Assumpta, amb diversos elements barrocs i no exempt de grandiositat.

El portal dóna a la gran plaça allargassada de Sant Bernat, es diu així per 
la font de pedra del segle XVIII dedicada a Sant Bernat Calbó Al voltant de la 
plaça es troben els antics edificis esgrafiats que donaven sopluig a les dignitats 
del monestir i als monjos jubilats, que avui dia són habitatges particulars. El més 
notable és el  palau de l’abat amb un petit  claustre, possiblement la resta més 
notable de l’antic hospital de Sant Pere dels Pobres. L’edifici conté una escala 
monumental  i  belles galeries orientades a migdia.  Ara estatja  diversos serveis 
comunals de l’ajuntament.

Al fons de la plaça hi ha la part monumental del monestir, emmerletada des 
de Pere III.

L’església, la porta principal de la qual dóna a la plaça de Sant Bernat, és 
un dels grans edificis monàstics conservats. La seva construcció s’inicià al segle 
XII. De l’època romànica és la portalada de punt rodó coronada per un immens 
finestral gòtic. L’interior té planta de creu llatina amb tres naus romàniques i cinc 
capelles absidals. Són de destacar la rosassa i alguns dels finestrals romànics 
que conserven els vitralls originals del segle XIII.

L’altar  major,  de  bona factura  barroca,  és  obra  de Josep Tremulles.  Al 
mateix estil pertany el cancell. Té altres sis retaules conservats.

Dins l’església, l’ornament més notable, són els mausoleus de Pere el Gran 
i  de Jaume II  i  Blanca d’Anjou, dues de les millors peces sepulcrals del  gòtic 
català. El sarcòfag de Pere II  és de pòrfir i segons la tradició va ser portat de 
Sicília, encara que alguns sospiten que prové d’un enterrament romà. El recipient 
que conté les restes, en forma de banyera, descansa sobre dos lleons de marbre i  
el corona una tapa amb escultures gòtiques. El conjunt es troba sota un esvelt 
templet  gòtic de quatre arcs amb llaceries geomètriques,  pinacles i  cresteries. 
Forma parella el sepulcre de Jaume II i la seva muller Blanca, una urna de pedra 
fina amb coberta a doble vessant  amb estàtues jacents del  rei  i  la  reina sota 
templet similar a l’anterior.

Altres  enterraments  a  l’església  són  el  dels  Moncada,  el  de  la  família 
Cervelló i  el  de l’abat Ferrera. Al  creuer,  a terra,  hi  ha l’enterrament atribuït  a 
Roger de Lòria.

A la plaça de Sant Bernat s’obre també la porta d’accés exterior al claustre 
gòtic, que en substituí un de més primitiu, romànic, del qual queda tan sols el 
templet hexagonal. Al claustre hi dóna el dormitori, amb una curta escala, que és 
una espaiosa nau coberta amb arcs diafragmàtics a dos vessants que assoleix els 
46x11 m. 

Del dormitori surt l’escala d’accés a l’antic arxiu, l’accés a la Torre de les 
Hores, a la teulada i al cimbori. Avui aquest espaiós dormitori s’utilitza com a sala 
d’audició de concerts.
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Al claustre s’obre també la sala capitular, gairebé quadrada, amb la volta 
sostinguda  per  quatre  columnes  cilíndriques.  L’entrada  des  del  claustre  és 
majestuosa amb un  ampli  finestral  a  cada costat.  Al  sòl  de  la  sala  hi  ha  les 
sepultures de diversos abats. Al costat del capítol hi ha la capella de l’Assumpta.

Al  voltant  del  claustre  es  troben  les  urnes  sepulcrals  de  nombrosos 
membres de la noblesa catalana.

Pel  passadís  del  parlador  es  passa  al  claustre  posterior  de  forma 
rectangular i d’arcs molts sobris i apuntats, aquest claustre fou muntat al segle 
XVII. En aquest claustre donen el celler de grans proporcions que originàriament 
havia estat l’escriptori, la presó amb dos pisos, la cuina i el rebost reconstruïts per 
destinar-los a museu. La gran nau del menjador es bastí aprofitant una sala del 
segle XIII del palau reial. 

Del menjador es passa al palau reial, construït per ordre de Pere el Gran 
l’any 1280, que fou malmès per un aiguat l’any 1325 i que fou refet, però Pere III  
féu aturar les obres, que foren represes per Joan I l’any 1390. El 1520 passà a ser 
palau de l’abat.

El palau reial  té fragments de molta bellesa, especialment el conjunt de 
l’escala, la galeria i el pati. Per la banda de llevant hi ha un segon pati amb una 
galeria superior plateresca.

A l’ala de llevant  del  claustre posterior es conserven restes de les més 
antigues edificacions del monestir, entre les quals destaca la romànica capella de 
la  Trinitat,  que  fou  la  primera  església  monacal  i  que  es  troba  actualment 
restituïda al culte. 
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SEGON DIA, 25 d’abril de 1986        SANTES CREUS  –  MEDIONA  (34km)

5,40 – El Rafel ja endreçat i vestit treu el nas defora al carrer a veure quin  
temps fa. El cel està ennuvolat i hi ha algunes clarianes, fins pot arribar a veure  
algun estel. L’albada ha començat. El Rafel se’n torna altre cop a l’habitació.

5,45 – És hora de llevar-nos i el Rafel decideix avisar els companys, ell  
mateix s’encarrega de trucar a les portes de les habitacions. Tothom ha respost,  
per tant ningú no té excusa d’haver-se adormit.

Després de vestir-nos i de preparar la motxilla anem deixant les habitacions 
lliures. Coincidim tots al costat del taulell de consergeria on recollim els entrepans 
encomanats ahir al vespre i una mica de fruita. La família Grau va treballar anit de 
valent perquè avui, abans de marxar, ho tinguéssim tot a punt.

El Pau-Lluís petit es relaxa llegint un tebeo i el Rafel escolta la ràdio durant 
el temps d’espera.

6,20  –  Escoltem  la  predicció  del  temps  per  a  avui  a  càrrec  d’Alfred 
Rodríguez Picó, a Catalunya Ràdio:

“Tendència a disminuir les clarianes i el cel cada vegada més ennuvolat,  
temps plujós a Tarragona i assolellat a Girona, neu al Pirineu”.

Així, doncs, tindrem un temps incert perquè ens toca caminar enmig de dos 
fronts, un de plujós i altre d’assolellat, molt més a prop del plujós.

Estem ja preparats per iniciar la marxa, tothom ha descansat bé i les cares 
són optimistes, a ningú no li fa mal res, o almenys això sembla. Per aquell que no 
hagi fet mai una marxa més enllà d’un dia, tindrà avui una nova experiència per 
saber i explicar.

L’Antoni Estebanell es pren una pastilla contra l’al·lèrgia de la pols del pi. 
És hora de començar la jornada i, a part de nosaltres, tothom dorm encara a dins 
a l’hostal.

6,33 – Sortim al carrer per una segona porta que només es pot obrir per 
dintre. La porta principal resta encara tancada per fora i per dins.

El cel està molt tapat i comença a fer-se de dia, la visibilitat no és encara 
del tot satisfactòria.

Pugem per unes escales, davant de l’hostal,  que ens condueixen a una 
placeta, que és a la vegada un petit mirador. Agafem la carretera de les Pobles 
direcció al Gaià. De seguida, a mà dreta, comença el camí que condueix al Pont 
d’Armentera. En una soll hi ha pintada la marca característica dels senders GR, 
en aquest cas estem parlant del GR-7-2. Caminem per aquest camí carreter que 
porta direcció NE.

6,42 – Podem agafar, i agafem, una drecera que ens estalvia una petita 
marrada, travessant a gual el barranc de les Fonts de la Figuera i connectem altre 
cop amb el camí.

6,45 – És de dia! El cel ennuvolat ens impedeix veure el Sol.
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6,47 – Mas enrunat a la vora del camí. El Lluís Pons porta engegada la 
ràdio. Albirem el Montagut.

6,48  –  Hem  d’abandonar  el  camí  que  mena  al  Pont  d’Armentera  a  la 
intersecció, el Carles Samper que és el primer de tots s’ha adonat de la marca 
que assenyala el canvi de sentit. El GR segueix ara rumb est per un altre camí 
que puja entre conreus d’ametllers. 

Aquest camí es bifurca i  seguim pel  que va cap a l’esquerra tot pujant.  
L’altre, que baixa, ens portaria a les Pobles.

6,54 – Som en un petit i clar bosquet, tot seguit el camí passa entre olivers.
Albirem el Pont d’Armentera, a l’est la serra del Montmell, al nord la serra 

Formigosa amb barret de pluja i el puig d’en Rovira.

7,00 – Deixem a la dreta el camí d’accés al  mas de les Oliveres. Seguim 
recte caminant per la part més alta del terreny.

7,03 – Albirem el castell moro del Montmell i el coll de Santa Cristina.

7,07 – Podem distingir ara el castell de Savorella al nord.

7,19 – Ara, el poble de Selmella a l’oest i a prop el mas de la Mel.

7,20 – Tenim el celler de la Tia Tereseta a la dreta. El camí baixa fort a una 
urbanització en construcció. Més enllà, veiem la masia de can Parés enturonada, 
masia que dóna el nom en aquesta urbanització.

Entrem a la urbanització de can Parés. Davallem per un vial ample de terra, 
resultat d’una forta excavació d’un vessant. Continuem baixant cap a la clotada i  
el vial queda  delimitat per dues vorades.

7,26 – Som al fons de la barrancada de la Romeguera on hi ha una caseta 
blanca de planta quadrangular amb l’aparença de ser un transformador.

Tenim  una  confusió!  El  grup  capdavanter  ha  girat  a  buscar  els  vials 
asfaltats,  les  marques  del  GR estan  canviades,  no  segueixen  la  ruta  d’altres 
vegades on el sender seguia recte i pujava per un corriol del vessant oposat.

Dubtem uns moments què fer i finalment decidim seguir la ruta primigènia, 
no fent cas de les marques.

7,31 – Trobem el sender barrat per un talús de terra. Comprenem ara el 
perquè  hem  trobat  les  marques  canviades,  uns  decideixen  abocar-se  al  vial  
asfaltat i caminar-hi i d’altres els més tossuts salvar l’obstacle.

7,36 – Som al capdamunt de la urbanització i ens hi apleguem tots, ara no 
tenim més opció que caminar pel vial asfaltat on també trobem fanals.

Decidim parar per escoltar el programa esportiu de l’Enric Pujol a Ràdio 
Tarragona.  L’Enric  parla  de  la  nova  reestructuració  de  la  segona  divisió  del 
campionat de lliga de futbol i corrents han de connectar amb la Volta Ciclista a 
Espanya. No han radiat la crònica que el Rafel va gravar ahir per a avui, ens hem 
quedat tristos, però comprenem que no hi ha temps per a tot. Pensem que ja es 
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radiarà en el pròxim programa, al migdia, encara que nosaltres estarem massa 
allunyats de les ones radiofòniques de Ràdio Tarragona. 

Caminem cap a la masia de can Parés.

7,43 – A l’esquerra tenim els fonaments d’un futur habitatge; no obstant 
això, aquesta urbanització no té gaire acceptació, només hem vist quatre cases 
escampades.

7,44 – Deixem can Parés a uns trenta metres a la dreta, és una gran masia 
ara abandonada, no obstant això, els caçadors la fan servir com a refugi.

Anem via nord per l’últim vial de la urbanització, ara de terra. 

7,46 – A mà dreta, vora el vial, tenim el restaurant de la urbanització. Hi ha 
una zona recreativa annexada que conté una piscina, un camp de tennis i un parc 
infantil.

A continuació passem sota una línia elèctrica d’alta tensió. Podem distingir 
al  nord, a mig aire d’on s’aixequen els Plans del Montagut,  els masos de can 
Galeno i can Ros, per on aviat hi passarem. 

7,47 – Lluu el Sol. Anem seguint per la part alta de l’arrodonida carena.

7,53 – A l’oest podem veure el Pla de Santa Maria i Figuerola del Camp.

7,56 – Som en una bifurcació de camins, cal agafar el de l’esquerra , que 
baixa, travessa un barrancó i torna a pujar.

8,00 – El Pau-Lluís Salas i el Rafel observen la pujada que hem de fer fins 
al coll del Montagut. Hi tenim uns 370m de desnivell, segons ha consultat el Pau-
Lluís en un mapa cartogràfic que porta al damunt.
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8,04 – Hem arribat ja a can Galeno, o mas de l’Acordió,  anomenat així  
perquè s’hi feien concerts i ballades a finals del segle passat. En aquest mas s’hi 
aplegava el seu amo amb l’acordió i els veïns del municipi el dia de la festa major.  
També amb l’acordió amenitzava batejos, comunions i casaments del territori.

8,08 – Tot seguit agafem un sender cap a la dreta, en angle recte tal com 
hem arribat, ara direcció NE, que s’endinsa a un pinaret. Abans, però, el Pau-Lluís 
ha fet una diapositiva del mas.

Una mica més endavant girem a l’esquerra en passar la pallissa del Gaians 
(en ruïnes). El sender s’enfila, ara pedregós, cap a can Ros.

8,15 – Som a la masia de can Ros dels Gaians, 640m. Ara hi viuen, hi ha 
una granja de faisans i  de perdius.  Aquest  mas forma part  del  llogaret de les 
Ordes, conjunt de masies disseminades que, l’any 1840,  el componien 12 cases 
amb 94 habitants. Tot i ser terme d’Aiguamúrcia la seva comunicació per carretera 
es fa pel Pont d’Armentera. 

L’emigració  forta  es  produí  l’any  1921,  provocada  per  una  riuada,  que 
s’emportà les millors terres del terme.

Parem vora  la  font  que té  la  masia.  Prova  que la  masia  està  habitada 
actualment, són la presència d’un tractor, un automòbil i un `”jeep”.

8,22  –  Ha  aparegut  un  home,  que  nosaltres  deduïm  que  viu  aquí,  i 
l’acompanya un gos. Ens saludem. 

El Lluís Nadal encara camina amb les seves sabates d’entrenament, però 
ja se li  ha obert  una de la part  de davant.  Ja veurem si  arribarà amb elles a 
Montserrat.

A pocs metres de la masia es troba la “Casa Roja”, una construcció que va 
ser  torre  de  guaita  i  fortalesa  quan  el  riu  Gaià  feia  de  frontera  de  la  Marca 
Hispànica. En el seu interior encara es conserven arcs de mig punt. Actualment,  
però, es fa servir de corral d’animals de pastura.

8,25 – Hem de tornar-hi! Arrenquem de nou i ens encarem al Montagut. De 
seguida el camí es bifurca, nosaltres ens enfilem per un corriol, entremig dels dos 
camins, que s’enfila fort cap a la Roca Caiguda dels Gaians, que la podem veure 
si alcem la vista. És un corriol molt embrossat i cal tenir compte amb la garriga 
que punxa. Aquesta zona la cobria un bosc de pins, però ha patit incendis i això 
ha propiciat la creació de vies dretureres, més o menys fressades. Es pot seguir 
també el  camí,  encara  que ja  no  és  ombrívol  com abans,  i  puja  fent  amples 
giragonses.

8,37 – Final de la forta pujada triada, connectem amb el camí que hi puja, 
estem al costat mateix de la Roca Caiguda, que és com el seu nom indica. 

Havent  aconseguit  tots  salvar  el  fort  desnivell,  amb  més  o  menys 
punxades, seguim ara, direcció est, el camí que puja suaument i fa un tomb rodó i 
ample cap a la carena. Tenim una preciosa miranda de l’Alt Camp.
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8,44 – A punt de creuar l’inici d’un barranc, amargenat escalonadament, no 
seguim el GR-7-2 que fa una marrada per accedir de forma més planera als plans 
del Montagut. Seguim l’escorranc de barranc amunt que ens fa de drecera i que 
és senyalitzat amb pintura vermella.

Notem molta humitat a l’ambient i  l’aire és fresc, ens temem que plogui 
aviat.

8,57- Som a l’altiplà dels plans del Montagut. Connectem de nou amb el 
caminet del GR-7-2. Ens hem estalviat la marrada. Ens adrecem cap al pic del 
Montagut que destaca per la seva forma cònica, caminem rumb NE per l’altiplà. 
També podem veure una torre repetidora de radiotelèfon.

Damunt nostre tenim el cel tapat que ens avisa que la pluja podria fer acte  
de presència. Tot i així, a l’est hi ha alguna clariana.

El camí passa vora conreus de sembrats, a mà esquerra tenim un accés 
als masos enrunats de cal Bonet i cal Boada. Seguim el mateix rumb.

9,00 – Tres homes comproven la col·locació de fites en els conreus i tenen 
el cotxe aturat enmig del camí. Intercanviem salutacions, el Pau-Lluís diu que un 
d’ells és l’alcalde de Querol.

9,05 – En arribar a la torre de telecomunicacions parem a esmorzar. Seiem 
a terra tot  buscant  una mica de recer.  En canvi  el  Pau-Lluís  petit  té  el  desig 
d’esmorzar enfilat en un arbret com una moneta. El Lluís Nadal segueix tenint 
problemes amb les seves sabates, ara hi tira pólvores de talc com si les salés. El 
Pau-Lluís li ofereix oli, no sigui que se les vulgui menjar com el Charlot.

El Joaquim Pons ens avisa que li ha caigut sobre una gota d’aigua, si és 
així pensem que no trigarà gaire a ploure, el cel està tot encapotat.
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El Lluís Nadal i el Joan Figueras discuteixen per un entrepà de pernil que 
se’l  menja el  Joan,  tot  i  que el  Joan l’havia encarregat de truita cargolada. El 
Joaquim Pons es pren vitamines.

En acabar  d’esmorzar  cal  tocar  el  dos  ràpidament  perquè  quan  plogui, 
quasi segur, haguem fet força itinerari, i estar al més a prop possible de Mediona, 
el nostre final d’etapa.

9,36 – Continuem per la mateixa pista de terra que, ara, és més ampla. El  
temps és incert. A l’esquerra tenim una plantació forestal d’avets.

Els quilòmetres caminats ahir i avui comencen a fer osca en els peus del 
Carles Samper que se’ls sent dolorits. El trempat del Lluís Nadal, de 55 anys,  
persevera de caminar amb les seves sabates de carrer. Hi ha una forta humitat a 
l’ambient que assenyala pluja.

Arribem a un camí important. Cap a l’esquerra baixaríem a Querol o també 
podríem fer la volta al puig del Montagut.

Seguim  adreçats  al  NE.  Un  pinar  ens  tapa  la  visió  del  cim  cònic  del 
Montagut. A l’altra banda tenim conreus de sembrat.

9,46 – La pista de terra fa un revolt, cap a la dreta, i baixa al coll de Santa 
Agnès. Aquí hem de deixar la còmode pista i agafar un sender que s’enfila per 
dins del bosc cap a una petita carena. Un pal indicador de direccions ens confirma 
i assenyala la direcció a Mediona.

Cent metres després de pujada, som a la petita carena. El sender continua 
planer i s’embrossa.

9,53 – Arribem al mas Rossell, el sender passa entre el corral i el mas, 
ambdós  arruïnats.  Es  camina  de  pressa.  Anem seguint  el  sender  que  és  un 
mirador, a l’est albirem urbanitzacions. 

9,57 – Tenim el  mas de la  Font  davant  nostre,  la  font  està  tapada per 
esbarzers i el mas està tot enrunat. Quan som a tocar el mas el GR gira a l’oest i  
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puja  a  la  faixa  de  damunt  del  mas  que  és  un  sembrat.  Creuem  el  conreu 
diagonalment i  el  Pau-Lluís ens assenyala amb la seva gaiata la silueta de la 
serralada de Montserrat que albirem per primera vegada. Tenim una sensació de 
felicitat en veure Montserrat, la fi del nostre pelegrinatge, que encara que sigui tan 
lluny demà hi serem.

Passem sota un pinaret i creuem un altre sembrat molt més petit, al fons 
veiem l’església de Sant Jaume de Montagut.

Tot seguit saltem al començament d’un camí que ens porta cap a l’església 
d’aquesta contrada, que veiem ubicada més enllà d’un important sembrat.

10,04 – El Pau-Lluís ens fa a tots una foto amb l’església darrera. Un avió 
sobrevola la zona. 

10,06  –  Hem decidit  de  visitar  l’església  malgrat  el  mal  oratge  que  es 
prepara. L’església de Sant Jaume de Montagut, 880m d’altitud, força malmesa, 
està en procés de restauració, s’està canviant la teulada i s’ha derruït l’atri per 
deixar al descobert el portal d’entrada. A l’interior només queden les parets nues i  
la  planta  del  cor.  L’església  és  d’estil  gòtic  amb  absis  poligonal  de  volta  de 
creueria i portal amb arcs de mig punt. Fou la parròquia de la munió de masies,  
ara abandonades, que poblaven aquestes muntanyes de l’Alt Camp.

El Pau Casanoves, un pastor de les Pobles, de 80 anys, conegut com el 
Pau “Pastor”, va contar al Pau-Lluís i al Rafel una història que pot ser explicada 
aquí perquè està lligada amb aquesta església i una creu d’or. El Pau “Pastor”, 
més o menys, ho va contar així:

Quan el ”Senyor Jaume” anava cap a Mallorca amb una flota de vaixells,  
resultà  que un capità,  que comandava una de les  naus,  va  perdre  el  rumb i  
aleshores es va poder orientar gràcies al cim del Montagut. Guiat per aquesta  
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destacada elevació  va  poder  arribar  fins  aquí  i  com a mostra  d’agraïment  va  
regalar a l’església una gran creu d’or de 25 kg.

L’arquebisbe prometé als feligresos que, a canvi d’aquesta creu “que no  
valia gaire”, els hi portaria una altra amb més lluentor. 

Però,  sempre  hi  ha  gent  desperta  que no es  deix  enredar  i  li  digué a  
l’arquebisbe: si vol prendre aquesta creu, primer m’haurà d’esborrar a mi!

Va esclatar la guerra civil, l’any 1936, i la gran creu d’or fou dipositada en  
un banc de Valls per evitar que la robessin. Al finalitzar la guerra, les persones de  
la demarcació més influents, foren a Valls a recuperar-la per portar-la de nou a  
l’església  de  Sant  Jaume de Montagut.  Però,  la  creu d’or  ja  no  era  al  banc,  
l’havien traslladat durant la guerra civil a un museu de Tarragona. Les persones  
més respectables de la parròquia de Montagut acudiren a Tarragona a rescatar-
la,  però,  ningú  no  els  va  saber  donar  raó  de  la  creu  d’or  de  25  kg  i,  
malauradament, la van haver de donar per perduda. Tot i que encara es pensa  
que la creu roman en algun lloc de Tarragona.

10,12 – Tornem al camí. Al SO encara veiem el cim del Montagut de 962m 
d’altitud. El Carles Samper no es troba amb nosaltres perquè ha volgut avançar 
camí mentre érem visitant l’església, els seus peus acusen molt el quilòmetres i  
això l’amoïna.

10,13 – Som al coll de l’església de Montagut, 880m, cap a l’oest la pista de 
terra encara ens portaria a Querol. Aquí comença el PR-C-2 que baixa a Querol, 
passa per Santa Perpètua de Gaià i acaba a Pontils on connecta amb el GR-7. 
Aquí també tenim un pal indicador de direccions. Agafem direcció Mediona, cap a 
l’est.  A  tocar  tenim  altre  cop  l’església  de  Montagut,  encara  que  a  un  nivell 
superior al del camí. Al NO s’albira l’ermita de Sant Miquel de Montclar, 940m, 
assentada sobre roca morfològicament  igual que la de Montserrat.

Bufa el vent i es gira mal oratge, darrere nostre ens empaiten uns núvols 
molt negres, la humitat és molt més forta. Això ens fa caminar encara més de 
pressa. Ens endinsem al bosc.

10,26 – Sentim un espetec que podria ser un tro, si és així aviat ens caldrà 
posar l’impermeable. Anem trobant i sortejant tolls pel camí de les últimes pluges 
de fa pocs dies. És com un entrenament del què vindrà després si ens enxampa 
l’aigua del cel.  Hem recuperat el  Carles Samper que caminava davant i  té els 
peus fastiguejats, però aguanta, la voluntat de seguir pot més.

10,32 – A la dreta, a un nivell més inferior, podem veure una gran bassa 
rodona d’aigua, podria ser un recollidor d’aigua de pluja per a les urbanitzacions. 
Hi ha un jove que contempla l’aigua. 

Deixem el camí per on caminem i agafem una drecera, a l’esquerra, que 
puja i connecta en un altre camí d’alçada més alta. 

Un  jove  se’ns  acosta,  diu  que  és  company  del  que  està  a  la  bassa  i 
pregunta  pel  Montagut  i  de  passada  a  on  anem.  El  Joan  Figueras  li  explica 
generosament tot, a on anem i que, per anar al Montagut, segueixi el camí marcat 
per on venim nosaltres que hi arribarà. Sembla que els dos han passat la nit en 
una tenda de campanya que veiem plantada prop de la bassa.
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10,37 – Som a la casa de Formigosa, abandonada. Passem entre la casa i  
els corrals, tot enrunat. Tot seguit fem cap a un camí travesser.

Arribem al coll del Vent, 800m. Tenim també un pal indicador de direccions. 
Al nord tenim el puig Formigosa, 995m, el més alt de la serra. Cap a l’oest faríem 
cap a Esblada. Seguim, cap a l’est, sense dubtar cap a Mediona.

10,40 – Cruïlla de sis camins, seria difícil encertar per quin hem de seguir 
si  no fos que el  senyal  del GR ens diu que hem d’agafar el  camí que puja a  
carenejar  la  serra  de  Formigosa.  Hi  ha  un  camí,  de  baixada,  que  fa  cap  a 
Pontons.

El  nostre itinerari  segueix,  ara de pujada, rumb NE, i  ens apropa, cada 
vegada més, a la serra de Formigosa.

Comença a plovisquejar! Són gotes d’aigua refrescants, que de moment 
només beneeixen. El terra és ara molt  mullat,  això vol  dir que hi ha una fuita  
d’aigua molt a prop.

10,47 – Hem arribat a la font de Jovany o Jubany, també anomenada font 
de la Teula, ubicada en una placeta a la nostra esquerra en el sentit de la marxa.  
Fa uns pocs anys l’aigua brollava per una teula al revés que feia de canaleta. Ara 
hi ha un broc de ferro collat amb ciment on hi diu: “font de Jubany”. 

Continua ploviscant. Bevem aigua de la font que és molt fresca i deliciosa. 
Aquí farem un mos i ens preparem els impermeables per si la pluja forta fa acte  
de  presència,  hem  de  ser  previsors.  Hi  ha  qui  porta  també  polaines,  som 
conscients que cal canviar el calçat lleuger esportiu per botes, tret del Lluís Nadal  
que prefereix continuar amb les seves sabates preferides.

Prop de la font trobem un cuc d’un pam d’allargada, s’arronsa i s’estira, és 
un espectacle veure’l com avança.
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10,57 –  Abans que plogui  més decidim marxar.  El  cel  està  tot  gris,  en 
qualsevol moment podria ploure amb ganes. Uns pocs metres més endavant hem 
de deixar el camí, que ens baixaria als masos de les Costes, i pujar per un altre 
camí a l’esquerra, que ens apropa a tocar la cresta de la serra de Formigosa. El 
camí és un excel·lent mirador, a l’est tenim una preciosa miranda de l’Alt Penedès 
farcida d’urbanitzacions, tot i que avui hi manca el Sol.

11,06 – El camí deixa de pujar i va passant per la carena, el terra és cada 
vegada més pedregós, les botes ens ajuden a no sentir les pedres.

11,12 – Hem arribat al coll del Pinar de la Costa, és una cruïlla de camins 
molt important per als tarragonins. També hi ha un pal indicador de direccions, 
cap a l’esquerra davalla fort un camí cap a Sant Magí de Brufaganya senyalitzat 
com el PR-C-3 (ratlla blanca i groga). Fins aquí arriben juntes les dues rutes de 
Montserrat i de Sant Magí de la Brufaganya, a partir d’ara cada una agafa rumb 
diferent.

Seguim  rumb  a  Montserrat  i  per  això  seguim  la  mateixa  direcció  que 
portàvem cap a Mediona.

11,16 – Ara plou! És pluja fina. Ens posem la capa i caputxa impermeables, 
aquesta vestimenta especial d’excursionista està ja pensada perquè hi càpiga la 
motxilla sota, El Rafel prefereix esperar fer-ho quan plogui més, per la dificultat 
que li suposa l’impermeable per apuntar a la llibreta.

11,20 – El bon camí s’acaba, ara és més estret i més pedregós. Som a la 
plana d’Ancosa, ens toca caminar en fila índia.
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11,34 – Fem cap a una urbanització solitària. Tan sols hi podem comptar 
quatre cases, continua el plugim.

11,40 – Som ara al coll  de la Rimbalda, al mig de la llarga i pedregosa 
plana d’Ancosa. Fem una parada al rafal  d’un habitatge, seria un bon lloc per 
dinar  però encara és  massa aviat.  El  Rafel  aprofita  el  temps de descans per 
posar-se, ara sí, la capa i caputxa impermeables.

11,55  –  Decidim  de  continuar.  Segueix  caient  aigua,  caminem  amunt 
direcció est per un sender esquifit amb garriga i hem de parar molt de compte de 
no esquinçar el plàstic de les capes. El terra rocós, ara mullat, s’ha tornat molt 
relliscós,  un  inconvenient  més a  afegir.  El  pobre  Carles  Samper  no  ha portat 
l’impermeable adient per a una marxa excursionista, porta la motxilla desprotegida 
i ens adonem com la pluja hi va calant.

12,11 – Hem de fer una parada per fer un reagrupament,  anem massa 
escampats. 

12,13 – A més del passadís escanyat per la garriga, a la pluja s’afegeix ara 
la boira.

12,25 – Som en un collet, 890m, ja no pugem més i és el final de la garriga.  
El pic de les Solanes queda a l’esquerra. El GR decanta un poc cap a la dreta i  
planeja cap a un bosc de pins i alzines. Passem pel vessant sud del pic de les 
Solanes, caminem de ple dins d’una boira pixanera. Anem direcció NE.

12,38 – Trobem un maset en ruïnes a la nostra esquerra. Ara ve una forta 
baixada, però els que van davant s’equivoquen i agafen el camí que puja, el Joan 
Figueras els renya i els fa rectificar. 

Què bé, ara no plou!

12,49 – Passem per la font del Roser, vora un sembrat. Hi podem agafar 
aigua. Ja torna a ploure!

Agafem un camí carreter que aviat es bifurca, anem pel de la dreta, la boira 
ens frustra la panoràmica paisatgística.

12,54 – Agafem un senderó dreturer que s’enfila cap a l’esquerra i sortim 
altre cop al camí.

12,57 – Tenim el mas de Pigó a la dreta, un corriol hi baixa. Comencem a 
tenir gana i ganes d’aixoplugar-nos, tanta capa al damunt es fa pesada.

Algú insinua de dinar en aquest mas, encara que seria millor si poguéssim 
arribar al mas del Manyo que es troba a una hora i escaig de camí.

Al  final,  per  majoria  democràtica,  es  decideix  de  continuar.  Continua 
plovent, encara que ho fa ara a intervals.

1,08 – Tenim el mas de Salvet a la dreta del camí, no volem esperar més i  
hi anem a dinar, està decidit. En un extrem del mas hi ha un cobert, encara que 
no hi cabem tots. El Joan Figueras i el Rafel es posen sota el voladís de la porta  
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d’entrada al mas que no tapa res, el  vent els ruixa la pluja damunt. El Carles 
Samper s’ha procurat un recer darrera el mas.

Ara plou amb ganes i el vent és fred, ningú no es treu la capa impermeable 
per dinar.

1,48 – Ens hem cruspit l’entrepà i la peça de fruita en un temps rècord, fa 
un  temps molt  ingrat  per  continuar  al  mas.  En aquests moments ha parat  de 
ploure, però continua la forta humitat a l’ambient i sentim fred, aquesta parada ens 
ha fet agafar fred al cos. Tenim sort, s’ha aixecat la boira. Reemprenem la nostra 
marxa de forma vigorosa per entrar en calor.

2,00 – Arribem al mas del “Manyo”, el camí passa per dins de la propietat,  
no  s’entén  gaire  això,  però  al  propietari  no  li  sembla  pas  molestar  aquesta 
particularitat.  Trobem aquest  senyor  acompanyat  de  dos gossos,  aparentment 
dòcils, que semblen habituats al pas d’excursionistes. Com el nom del mas indica 
aquest  senyor  és  aragonès  i  fa  molts  d’anys  que  viu  amb  la  seva  família  a 
Catalunya, aquesta és la seva casa  Desborda amabilitat i educació, s’interessa 
per saber a on anem i ens vol ajudar si cal. Pel voltant veiem gallines aviades. 
Avui, com sempre que plou, el pagès descansa, és l’hora del reg; no obstant això, 
la propietat té un tractor i  un “jeep”,  la qual cosa demostra que hi ha activitat  
agrícola.

Haguéssim estat bé aquí dinant, la finca té un espaiós garatge i segur que 
ens l’hagués cedit com aixopluc, ens ofereix aigua fresca d’un càntir.

2,05 – Després d’una curta conversa, ens acomiadem de l’amable senyor i 
tornem a caminar. Seguim ara per una pista de terra ampla i fressada direcció NE.

2,08 – Passem una casa en ruïnes. La pista, planera i de còmode caminar, 
està construïda en zona boscosa de pins. 

2,11  –  Ara  venteja  i  fa  un  aire  molt  fred,  ha  tornat  la  boira  o  la  pluja 
pixanera.

2,18 – Fem cap a una ampla collada de la carretera que puja de la Llacuna 
i  va  a  Vilafranca  del  Penedès.  La  seguim  uns  metres  cap  a  l’est,  direcció 
Vilafranca, 

2,22 – Sortim de la carretera i ens endinsem al bosc, rumb nord, per un 
camí carreter.

2,30 – Fem una drecera molt pedregosa que puja i ens estalvia camí. Ha 
tornat la pluja, de moment ens fa un xim-xim. 

2,32 – Hem tornat al camí bo i hi caminem plegats. Ara ens cau un bon 
ruixat damunt, el camí de la Serra és ple de tolls en plena boscúria de la serra de 
la Llacuna, caminem per la carena rumb NE.

2,39 – Passem sota el cablejat  d’una línia elèctrica d’alta tensió, el corrent 
que passa pel filat banyat produeix un brunzit similar al d’un diluvi.
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2,49 – Bifurcació de camins,  seguim pel  de la dreta,  suportem ara una 
ventada d’aire fred, està plovent ja a bots i barrals, la boira ens oculta la miranda, 
ens trobem en plena festa de l’aigua.

2,59 – Deixem el camí que continua per la carena i agafem una drecera 
molt pedregosa, a la dreta, que davalla fortament. Hi baixem, a poc a poc, per por  
a relliscar amb tanta pedra mullada, a això se li  ha d’afegir les carícies de les 
argilagues.

Un pi caigut ens barra el pas, l’hem de creuar per sota si volem continuar 
caminant.

3,12 – Per fi el sender ens aboca a un camí de carro que caminem, tot  
baixant, cap al mas Conill que veiem més avall.

3,21  –  Mas  Conill  a  la  vora  del  camí.  Amb  tanta  aigua  tenim  ganes 
d’aixoplugar-nos una estona. El mal oratge ens ha fet caminar més de pressa que 
l’habitual i anem avançats sobre l’horari previst. No és pas un dia per gaudir dels  
encants de la naturalesa. 

La pallissa del mas és oberta i anem capa allà. No estem de sort, no està 
en condicions higièniques per entrar, així, doncs hem de seguir, ja descansarem a 
Mediona. Continuem baixant pel camí resignats. 

3,30 – Què bé, s’ha aturat la pluja!

3,33 – Però, gotellima altre cop.

3,40  –  Ara  sí,  un  fort  xàfec  descarrega  ja  sobre  nosaltres,  que  va 
acompanyat de freds cops de vent que ens enlaira les capes i rebem aigua per tot 
arreu, això és la repassada final que ens faltava en un dia tan aigualit com avui. 
Només ens deu quedar una hora per finalitzar la jornada i l’oratge no perdona.

Continuem davallant pel camí, en aquesta zona el terra mostra un color 
vermellós, accentuat per la pluja, que delata la presència de mines de bauxita a 
l’aire  lliure,  ara  abandonades  per  la  baixa  qualitat  del  mineral,  encara  podem 
veure els barracots on vivien els miners.

El  Carles Samper s’ho passa malament,  les baixades banyades són un 
patiment per als seus peus, que han de frenar contínuament amb por de relliscar.  
Per sort, ja s’endevina el final.

3,52 – Tenim ara una bella propietat a la nostra dreta que conté una masia 
blanca, una piscina, un frontó i un garatge, és mas Solé. Uns gossos vénen cap a 
nosaltres a desfogar-se, per sort el terrabastall no va més enllà de la tanca.   

A partir d’ara el descens encara és més pronunciat i tots hem de parar més 
compte amb les relliscades sota la pluja. A l’esquerra tenim la serra de Puigfred.

4,02 – S’ha acabat la baixada i el camí decanta cap a l’est. Tenim unes 
naus molt a prop i, més enllà, el caseriu de Puigfred enturonat.

4,08 – Aquest camí va a can Jombo, a tocar la carretera, però nosaltres no 
hem de fer necessàriament aquesta marrada. Bastant abans, les marques del GR 
en un pinaret, assenyalen un sender que travessa a gual el torrent de Puigfred, 
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seguidament un camí puja suaument vora sembrats i al canvi de rasant podem 
veure per fi el poble de Mediona. Caminem sota el gran xàfec, és tot un festival  
d’aigua a dojo, aquest final d’etapa. El fort vent ens aixeca les capes en l’aire i fa 
que resulti inútil tapar-nos, anem tan sucats d’aigua que no sentim ni l’aigua que 
ens cau sobre.

4,20 – Segmentadament, xops i esventats anem arribant al final del camí 
que connecta a una banda de la carretera, a l’altra banda tenim Mediona. Ens 
traiem el fang de sota les botes, d’una gruixària considerable, fregant-les a l’herba 
de la cuneta, les sabates del Lluís són tot un poema. 

A  partir  d’ara  només  caminarem per  asfaltat.  Som defora  al  poble  i  ja  
podem dir que hem acabat la caminada. Ha estat un dia molt dur per a nosaltres 
degut a les dolentes condicions meteorològiques que hem patit. Tot i així estem 
contents, ja tenim el segon jorn al sac i ben lligat.

Creuem el pont sobre la riera i entrem al poble per l’accés de la travessera. 
Al coll de la travessera trobem l’hostal Mediona, lloc triat per descansar. 

Entrem a l’hostal i la família que porta el negoci no s’estranya gens de com 
ens presentem, de fet no estaven segurs que hi arribéssim. Si poguéssim ens 
posaríem tots vestits dins d’una assecadora. 

El  primer és el  primer,  ens cal  dutxar-nos i  canviar-nos de roba,  neta i  
eixuta.  Per  això ens acompanyen a una casa que està molt  a prop d’aquí,  al 
“carrer que no passa”, el carrer es diu així perquè és un carrer que no continua, és 
un cul de sac. La casa té dos pisos i té llits a totes les habitacions, al primer pis hi 
ha un termo elèctric amb banyera, per suposat que les noies es dutxaran primer i 
ho hauran de fer ràpid per no gastar massa aigua calenta, que n’ha d’haver per a 
tots. Al segon pis el Rafel descobreix una dutxa sense termo elèctric, no és cap 
inconvenient, per a ell, dutxar-se amb aigua freda, de fet està habituat a fer-ho tot 
l’any al gimnàs i a la platja. Així, no li caldrà fer cua.

Aquesta nit, damunt del llit, farem servir el sac de dormir que portem i així  
estalviarem llençols i flassades. Hem de ser pràctics.

Al carrer continua plovent amb força, però ara ja no ens importa, estem ben 
aixoplugats. Algú li fa mandra dutxar-se, ja sigui per cansament o per por de no 
tenir aigua calenta. Costa d’entendre que l’aigua freda treu ràpid el cansament i és 
un massatge excel·lent.

5,30 – Una vegada ens hem endreçat i amb un altre ànim, anem passant a 
l’hostal. Ara sí que fem goig, ens col·loquem al voltant d’una estufa de llenya molt 
reconfortant.  Aprofitem l’escalfor  per  eixugar  la  roba  d’avui  i  algun  calçat.  La 
millor manera per eixugar botes xopes és col·locar dintre força paper de diari molt  
atapeït perquè faci d’assecant i a l’endemà trobarem el paper de diari, que s’haurà 
begut l’aigua de la bota. Així la forma de la bota no pateix cap deformació, que sí 
s’hagués produït si s’hagués assecat amb calor provocat.

El Lluís ha tirat  les seves sabates a la paperera, no hi ha forma d’aprofitar-
les, han quedat fetes un nyap, demà n’estrenarà unes altres.

Com que és d’hora, i no tot ha de ser negatiu, aprofitem el temps que ens 
ha  sobrat  per  relaxar-nos,  es  fan  partides  de  cartes  i  de  dòmino,  prenem 
cerveses, cafès amb llet i cacaolats.

Continua plovent  defora.  El  Rafel  aprofita  també el  temps de més i  es 
prepara la crònica que demà, l’Enric Pujol, farà sortir en el seu programa esportiu  
de Ràdio Tarragona.
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Durant aquest temps de relax veiem entrar un jove excursionista, que va 
sol, i va tot xop com nosaltres quan hem arribat. El més sorprenent és que aquest  
xicot  ve  de  Tarragona  i  va  a  Montserrat...  “igual  que  nosaltres”!  Ves,  quina 
coincidència,  trobar-nos a Mediona amb un altre de Tarragona.  El  jove es diu 
Joan Carles Castellví i ens comenta que va sortir ahir de Tarragona a quarts de 
10 de la nit  i  que ha caminat de nit  i  per carretera. Ha dormit a l’albereda de 
Santes Creus i avui, a quarts de 10 del matí, ja de dia, ha continuat pel camí del 
GR-7-2 com nosaltres. Està fet un toll d’aigua, el pobre. 

Continua explicant, el Joan Carles, que s’està entrenant per posar-se en 
forma per fer una escalada lliure i pendular, que executarà el mes que ve en una  
paret de 1.000m d’alçada de Noruega anomenada Troll. Es passarà quinze dies 
penjat en el cingle. Tot una lloable proesa.

També aprofita el viatge a peu per fer diapositives de l’itinerari Tarragona-
Montserrat , com nosaltres.

6,40 – Ha parat de ploure i surt el Sol, quina alegria! Això ens il·lusiona,  
confiem en què demà puguem caminar eixuts.

El Joan Carles, el  nouvingut de Tarragona, ja és a taula sopant, l’Elena 
l’interroga encuriosida, els plans d’aquest xicot són de categoria.

7,13 – El Rafel passa, ara, la crònica de l’etapa d’avui, per a demà, a Ràdio 
Tarragona des del telèfon instal·lat a la cuina de l’hostal. És d’agrair la gentilesa 
de la mestressa que deixa de fregir per tal que hi hagi quietud.

Acceptat el cobrament revertit per Ràdio Tarragona, el Rafel compta fins a 
cinc i comença la gravació:

Bon  dia,  Enric!   En  aquests  moments  ens  trobem caminant  direcció  a  
Montserrat en la tercera i última etapa d’aquesta caminada, la del Centenari del  
Nàstic. Esperem arribar a Montserrat per allà a les 7 del vespre, encara que ens  
plogui com ahir, i assistirem a la Vetlla de Santa Maria a les 11 de la nit, tot i que  
segurament  estarem molt  cansats.  L’ofrena  del  Club  Gimnàstic  es  farà  demà  
diumenge a les 10 del matí al cambril de la Mare de Déu.

Però, passo a explicar el que va succeir en l’etapa d’ahir. La segona etapa  
va ser molt dura ja que va transcorre tota ella per muntanya, sense trobar cap  
poble, i la pluja va fer acte de presència durant quasi tota la jornada.

La sortida de Santes Creus es va fer sota un cel ennuvolat. Una vegada  
assolit el coll del Montagut, i salvar un desnivell de més de 370 metres, el cel es  
tapà completament i a la serra de Formigosa començà a ploure. Això no frenà les  
nostres ganes de caminar, vam creuar la plana d’Ancosa amb garriga, amb pluja i  
acompanyats d’un fort vent. Per la serra de la Llacuna augmentà la intensitat de la  
pluja i el xàfec ens deixar xops. Prop de Mediona un vent huracanat ens alçava  
les capes impermeables i la pluja ens deixà ben sucats d’aigua.

Així, com un toll, vam arribar a la fi de la segona etapa, allà a les 5 de la  
tarda. La pluja va ser la culpable que portéssim un ritme endimoniat per arribar al  
més aviat millor al nostre destí. 

Tots vam arribar a Mediona més cansats que ahir, però després de sopar i  
de dormir força, s’ha fet el miracle i hores d’ara estem finalitzant el pelegrinatge,  
ens falta poc per poder saludar la Moreneta i assistir a la Vetlla. 

Una salutació  molt  forta  per  als  tarragonins i  al  nostre  Club Gimnàstic.  
Visca el Nàstic! i Visca Tarragona! 
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7,30 – Havent passat la crònica per telèfon i aprofitant que ara fa un Sol tan 
bo, decidim d’anar a passejar pels carrers de Mediona. Telefonem a Tarragona 
des d’una cabina. Des de Tarragona ens diuen que avui també ha plogut allà i  
que, ara, està fent el mateix Sol que aquí. 

No és molt gran el poble de Mediona, però s’hi està bé, quan no plou és 
clar.  Passejar  pels  seus  carrers  dóna  una  agradable  sensació  de  serenor  i 
tranquil·litat. És el típic poble on tothom es coneix i tothom se saluda pel carrer. A 
nosaltres,  els  medionencs,  ens  identifiquen  com  els  forasters  de  Tarragona  i 
també saludem, els colors del “Nàstic” han tingut una molt bona acollida. 

El poble té un forn de pa amb unes coques delicioses i un supermercat on 
comprar algun desig necessari o extraordinari, per a avui o per a demà. 

8,05 – Hem tornat a l’hostal i en una tauleta del bar, el Pau-Lluís Salas, el 
Lluís Nadal i el Quim Pons consulten un mapa on hi ha marcat l’itinerari de la 
marxa que estem fent. 

El Pau-Lluís comenta que la seva dona ha sentit avui a Ràdio Tarragona, a 
2/4 de 3, la crònica que el Rafel va gravar ahir. Li ha dit que ha quedat molt real i 
que és perfecte.

8,19 – Anem, ara, a sopar al pis de dalt on tenim taula parada. El Joan 
Carles Castellví ja deu dormir, segur que demà vindrà amb nosaltres, millor s’ho 
passarà ben acompanyat que no sol. 

Per  sopar  tenim:  sopa,  verdura  o  amanida;  costelles  de  corder  o 
llonganissa. A les postres: gelat, pinya o préssec amb almívar. 

Força  gana  i  l’ànim gegantí  no  falta  a  taula,  Hi  ha  molta  comunicació, 
s’enraona i es gaudeix de l’èxit que està assolint la caminada. La gresca que s’ha 
organitzat fa que el diluvi d’avui hagi passat a l’oblit, ja només pensem en demà i 
d’arribar a Montserrat.

Per acabar prenem cafès i d’altres barreges, llet blanca per a l’Elena Nadal 
i un cafè amb llet per al seu tiet Joan Figueras. Fem una mica de sobretaula i ens 
delectem  veient  un  programa  humorístic  del  Pedro  Ruíz  per  la  televisió. 
Encarreguem entrepans per esmorzar demà en ruta.

10,20 – Es va manifestant el cansament i la son que ens inviten a un plàcid  
i relaxat descans ben guanyat. A poc a poc, va desapareixent tothom  a dormir, el  
Rafel és l’únic capaç de resistir fins al final el programa d’humor i és que el Pedro 
Ruíz és un fora de sèrie. Riure va molt bé per a la salut.

Finalment els hostalers es queden sols, demà al matí ens tornarem a veure 
per desdejunar aquí abans de marxar.

El cel és ple d’estels i ens satisfà veure’ls perquè és un bon auguri de Sol 
per a demà. No és tan fàcil  avui dia contemplar un cel tan ple d’estels, és un 
espectacle grandiós, no pot ser que nosaltres estem tot sols a l’univers.

Bona nit a tothom! Bona nit Mediona!

MEDIONA (Alt Penedès): poble de 430m d’altitud, arrecerat a la riera, limita 
amb  la  comarca  de  l’Anoia,  el  nucli  sorgí  al  segle  XIX  al  voltant  de  l’antiga 
església parroquial aïllada de Sant Joan de Conilles, que pertanyia a la jurisdicció 
del castell de Mediona. Per això el poble se’l coneix també com Sant Joan de 
Mediona. 
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El  terme  és  molt  muntanyós,  ric  en  aigües  subterrànies,  de  clima 
mediterrani  i  sec.  El  vent  que predomina a l’hivern  és el  mestral  i  a l’estiu  el 
llebeig, que converteixen el lloc en una zona saludable.

Celebra la festa major el darrer diumenge d’agost. Té les ermites de Santa 
Margarida, Santa Anna i Sant Salvador.

El conreu més generalitzat és el de la vinya, seguit dels arbres fruiters i  
dels cereals. Una discreta ramaderia completa, amb l’aviram, el sector primari. El 
secundari, aturada l’extracció de bauxita, es limita a una fàbrica de teixits de cotó.  
El despoblament ha estat frenat, en part, per l’arribada de famílies d’estiuejants.

La població, que el 1860 era de 463 habitants, assolí els 1.530 habitants 
l’any 1900. L’any 1930 arribà al màxim de 1.830 habitants. Des d’aleshores anà 
perdent població, el cens de 1981 registra la xifra de 971 habitants.

Dues dites conegudes dels medionencs són: 
-Mediona gent sorruda i terra bona.
-El vi de Mediona esperona.
Altres nuclis dins del terme són: Cases Noves de can Pardo, Sant Pere 

Sacarrera,  can Jombo o  Xombo,  can Paixano i  Agulladolç.  El  seu gentilici  és 
medionenc/a.

El topònim creà llinatges i s’assentaren a Tarragona (carrer Mediona a la 
Part Alta) i tingueren arrels nobiliàries.

El  castell  de  Mediona  és  el  centre  històric  del  municipi,  encimbellat  al 
congost de la riera de Mediona, és un castell que fou usat com a fortificació amb 
tres fases constructives del segle X al  XV. Vora seu hi ha l’església de Santa 
Maria que guarda el Sant Crist de Mediona miracler de la pluja.

57



TERCER DIA, 26 d’abril de 1986           MEDIONA – MONTSERRAT (38km)

5,46 – És l’hora d’alçar-nos i el Rafel va despertant a tots. Se sent com 
bufa fort el vent defora. Ens endrecem, ens vestim i preparem les motxilles per 
començar una nova jornada, l’última dels tres dies de marxa.

6,15  –  Anem  marxant  cap  al  bar.  Com  que  fa  vent  al  carrer  el  Rafel 
s’espera arrecerat a la cantonada esperant que obrin el bar. Des sobte, s’obren 
els finestrons i veiem llum dins del bar, el bar ja estava obert. El pare i el fill de  
l’hostal han obert a les sis, però des de fora no ho semblava pas.

Entrem al bar de l’hostal a fer un petit desdejuni i a recollir els entrepans 
encomanats ahir al vespre. També vam deixar per avui el pagament de tots els 
serveis de l’hostal: sopar i dormir. Ens ha costat 1.000 pecetes per cap, coincidim 
en què és han fet un bon preu. 

El Joan Carles Castellví ha sortit al carrer amb pantalonets, és massa aviat 
per  anar  amb  calça  curta,  però  se’ls  ha  posat  perquè  ahir  es  va  deixar  els 
pantalons al costat de l’estufa de l’hostal. I ja estan eixuts.

Per  últim paguem els  cafès  amb llet  i  ens acomiadem de la  família  de 
l’hostal  que ens desitja  que avui  tinguem bon Sol  i  tot  l’any,  a  Tarragona,  un 
gloriós Centenari del Club Gimnàstic. 

6,46 – Visca el  Nàstic!  arranquem amb molta força. Aquesta és l’última 
etapa, al vespre estarem amb la Moreneta.

Reculem uns metres  per  la  travessera  on vam arribar  ahir.   Davant  de 
l’habitacle anomenat la Torre de l’Àngel, que no és cap torre sinó una casa per 
estiuejar, agafem rumb Nord un camí carreter. És fàcil de distingir l’inici perquè hi 
tenim una marca de GR.

Tenim el cel totalment destapat, la qual cosa ens fa pensar que tindrem un 
dia fantàstic.  Ja és de dia i  encara podem veure la silueta rodona de la lluna 
plena. Continua bufant fort el vent, serà que encara li queda ressaca d’ahir.

El Lluís Nadal, que ahir va haver de llençar les malmeses sabates, avui ja 
porta calçat adient. 

Hem guanyat un nou excursionista, el Joan Carles Castellví, que ha volgut 
adherir-se,  com a tarragoní,  a l’homenatge al  club centenari.  El  camí continua 
nord amunt cap a un serrat. Algú repara que el nou company sembla l’  “Indiana 
Jones” de la pel·lícula, la vestimenta que du, gaiata i barret de palla, té molta 
similitud amb la del personatge aventurer.

7,00 – Sentim dringar les campanes de l’església parroquial de Mediona. 
Seguim  amunt  i  agafem  una  drecera  que  és  un  sender  que  s’enfila  cap  a 
l’esquerra.

7,02 – Final de la forta pujada. Ens endinsem al bosc per un camí ample i  
planer amb el terra molt humit. El fill del Pau-Lluís té un petit problema, li surt sang 
pel nas. Son pare li fa una cura d’urgència i li tapona el nas amb cotó fluix.

 A l’est apareixen les primeres llambregades ataronjades del Sol, que ens 
indica que avui tindrem Sol a dojo.

La comitiva pedestre s’estira. L’ambient és fresc i ens invita a caminar a 
bon ritme. Trobem molts tolls que ens recorden l’aiguat d’ahir.
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7,11 – Ara podem veure l’astre rei com si fos una taronja sencera.

7,16 –  El  Joan Bea para  molt  de  compte  en què ningú no s’equivoqui 
d’itinerari. Ha filat de lluny l’anorac vermell de la Laura que caminava més cap a 
l’oest del que devia.  Ha cridat el grup perquè rectifiqui i torni enrera, els esperem. 

En arribar la colla el Joan Bea els renya, no per córrer més s’arriba més 
aviat, els diu.

Si volen anar sols que espavilin i  que vigilin les marques del GR, si  no 
perdrem temps estúpidament refent els desencerts. 

7,20 – Continuem plegats. Anem observant que molts pins estan doblegats. 
Aquests  pins  segurament  van  patir  les  darreres  nevades,  que  van  ser  molt 
abundants . Anem baixant.

7,25  –  Creuem  un  rierol  i  caminem  pel  vessant  est.  Passem  per  una 
guixera abandonada, el camí torna a ser carreter. L’obaga accentua el fred.

7,33 – Collada de cinc camins. Girem adreçats a l’est. Per primera vegada 
sentim a la cara els raigs de Sol, avui serà un dia calorós. Anem cap a mas Bolet.

7,37 – Tenim el mas Bolet a l’esquerra, el camí hi passa a frec. Els gossos, 
a la seva manera, donen el bon dia. Hi veiem una gallina aviada.

El camí es trifurca. Ens decanten a l’esquerra i entrem al bosc. A l’esquerra 
tenim l’accés a can Bolet, hi ha un rètol que ho indica.

7,40 – Ve un cotxe de cara, el condueix una noia. Més tard el mateix cotxe 
ens avança, no ha tingut ni la decència de saludar.

7,47 – Abandonem el camí i girem cap a l’esquerra seguint el bosc i baixem 
cap al barranc. Trobem més pins caiguts, la nevada va castigar molt la zona.

7,51 – Creuem a gual el barranc i hi anem paral·lels en sentit contrari, a 
poc a poc ens anem separant d’ell fins que fem cap a un bon camí.

8,01 – Anem trobant grans clarianes de conreu de sembrat. A una certa 
distància del camí podem veure la masia de can Pagès.

8,08 – Arribem a can Marimon, un caseriu que sembla abandonat i el camí 
l’han llaurat i està perdut 

L’Antoni Estebanell que mena la marxa excursionista, i altres, s’han adreçat 
cap al SE, però, el Joan Figueras avisa del sentit equivocat que porten. 

Efectivament, s’ha trobat una marca del GR, més endavant, que indica la 
continuïtat, i que els que obrien la marxa no s’han preocupat de buscar. 

Rectifiquem tot  seguit  l’error  i  seguim el  camí,  rumb NE,  per  extensos 
conreus de sembrat.
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8,16 – Tombem a la dreta a agafar una pista molt ampla i hi caminem cap a 
la urbanització de la Font del Bosc, que està al més amunt de la costa.

El paviment és d’argila i les últimes pluges l’han deixat tan enfangat que és 
millor, si volem avançar, sortir del camí i caminar per damunt de l’herba. 

8,21 – Girem a l’esquerra poc abans d’arribar a la urbanització.
8,25 – Som a can Cabreta, és una gran masia amb la porta oberta i amb un 

important  corral  de gallines.  Ha d’estar  habitada tot  i  que no veiem ningú per  
defora. Té uns bons feixos de llenya que deuen esperar l’hivern.

Seguim  per  un  sender  esquifit  que  passa  vora  sembrats  i  marges.  El 
senderonet baixa a un tàlveg i puja quan passem prop de ca n’Alegre. Bufa el  
vent!

8,32 – Trobem un camí carreter i el seguim, adreçats al nord, cap a can 
Paixano que tenim davant nostre. 

El Carles Samper s’ha d’aturar per treure’s una pedra de dins d’una de les  
botes que l’incomoda.

8,36 – Deixem les cases de can Paixano a la nostra esquerra. El Bea li fa 
una diapositiva. Seguim cap a l’est per una pista de terra.

8,40 – Han començat a aparèixer núvols que ens tapen el Sol, encara que 
no d’una forma continuada.

8,46- Passem per davant de l’entrada a la finca de can Manou Vell.
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8,55 – Ens trobem al “Cau del Peix”, és una casa o mas molt particular en 
forma de vaixell. Aquí esmorzarem, per sort portem l’entrepà de Mediona perquè 
“el Cau del Peix” és tancat. És molt singular la propietat, està dissenyada de tal 
manera que imita la coberta d’una embarcació i s’hi poden menjar plats mariners,  
és com si la mar l’haguessin traslladat a la muntanya. Té accés per carretera ja 
que ens trobem a escassos metres de la carretera de Vilafranca a Igualada. És 
probable que aquest “cau pescador” estigui obert els vespres de cap de setmana.

Hem de trobar un bon recer perquè fa vent i fred i quan ho aconseguim 
encetem l’esmorzar.

Apareixen en escena uns gossos esvalotats i en donar-los miques de pa es 
fan amics nostres. No hi ha dubte que amb la panxa plena la pau és fàcil.

El  Joan  Bea  li  fa  una  diapositiva  al  Joan  Figueras  conduint  el  timó 
d’aquesta barca “terrestre”.

En cruspir-nos l’entrepà,  ràpidament ens preparem per avançar.  Amb la 
inèrcia del repòs ens hem enfredorit. Abans de marxar el Joan Bea ens fa una 
diapositiva a tots a la “proa del vaixell”.

9,25 – Arrenquem de nou! El Pau-Lluís ha de canviar el rodet de la seva 
màquina per fer una foto a son fill.

Anem  direcció  a  la  carretera.  Sentim  fred!  Podem  veure  el  cel  de 
Montserrat  ennuvolat.  Sobre  nosaltres  lluu  el  Sol  de  clariana  en  clariana. 
Sorprenentment un dels gossos ha decidit acompanyar-nos, no li anirà malament 
una mica de distracció i exercici.

9,29 – Creuem la carretera de Vilafranca a Igualada. El Rafel espera els 
dos Pau-Lluís que s’han endarrerit fent l’última foto. Bufa un vent molt gelat.

Seguim per  una pista  asfaltada rumb est,  una drecera  retalla  el  primer 
revolt.
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9,36  –  Tenim  mas  Guixera  a  l’esquerra.  Aquí  el  Joan  Carles  Castellví 
manifesta que prefereix seguir per un altre itinerari que segons ell és més dreturer  
i passa per Vallbona d’Anoia. És un itinerari que va desestimar el Comitè Català 
de Senders perquè té un tram que coincideix amb la via del tren. 

El Joan Carles Castellví marxa tot sol, com si fos l’ “Indiana Jones”, direcció 
NE cap a mas Guixera, no obstant, hem quedat de trobar-nos tots a Piera per  
dinar plegats.

Els  excursionistes  del  Club  Gimnàstic  han  decidit  unànimement  seguir 
fidels a la ruta del GR que passa pel Badorc i per això seguim el camí pavimentat 
rumb SE.

9,45 – Abandonem l’asfaltat  i  agafem, a l’esquerra,  un camí ample que 
baixa a un barranc o torrent tot enfangat i hi caminem.

9,53 –  Ens enfilem per  la  banda esquerra  a  un camí  carreter  antic.  El 
paratge és molt ombrívol, caminem per dins del bosc.

9,55 – Davallem i  trobem molts pins caiguts creuats enmig del camí,  la 
nostra ruta s’ha convertit  en una marxa d’obstacles, tot això ho ha provocat la 
forta nevada de finals de març.

10,00 – El camí ens porta a fer un canvi de sentit, passem el torrent a gual i 
reculem ara per l’altre vessant. El Rafel vol retallar la marrada que fa el camí, però 
li és del tot impossible, el sotabosc és molt espès. 

El  nostre  camí  continua  fent  giragonses  per  dins  del  bosc,  tot  pujant  i  
baixant. Som al paratge anomenat els Clots de la Remolgosa i lluu el Sol.

Seguim salvant els obstacles dels pins abatuts, veiem a terra molta pols 
groguenca, el pol·len que l’aiguat d’ahir va fer caure dels pins. 

10,08 – Som al coll  de la Remolgosa. Davallem, el  color de la terra va 
canviant amb coloracions vermelloses.

10,13 – Al capdamunt de la pujada trobem la urbanització del Castell de 
Cabrera. Aquí fem una aturada per aplegar-nos a descansar. El Carles Samper es 
canvia les botes per calçat esportiu. El Lluís Nadal i  sa filla, l’Elena, es posen 
crema a la cara.

El Carles Samper està preocupat, s’observa les butllofes que li neguitegen 
quan  camina.  El  Joan  Bea  exclama:  aquestes  butllofes  s’han  de  cosir! 
Ràpidament posa fil a l’agulla i, després de desinfectar la punta de l’agulla amb 
una  petita  flama,  li  cus  les  butllofes  al  Carles.  El  Joan  Figueras  i  l’Antoni  
Estebanell també hi col·laboren.

Aquesta tècnica, usada sovint en el món excursionista, consisteix a cosir a 
l’epidermis de la butllofa un fil que faci de drenatge i permeti sortir el líquid serós a 
poc a poc. D’aquesta manera la protuberància va perdent el volum molest, a poc a 
poc, i l’epidermis del peu recupera la seva forma habitual sense protuberàncies. 
Aleshores es pot seguir caminant sense dolor, no obstant això, s’ha de tenir en 
compte que és un remei temporal per sortir del pas.

10,30  –  En  acabar  l’operació  d’adobament  dels  peus  del  Carles, 
prosseguim la caminada. Agafem el primer carrer de la urbanització que davalla. 
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Aquesta urbanització, situada en el terme municipal de Cabrera d’Anoia, és una 
zona residencial enclavada en un dels vessants del turó on el castell vigilava el 
camí ral al congost de Capellades. 

Anem seguint les marques del GR, a la urbanització, que ens indiquen els 
carrers per on hem de caminar si volem sortir d’aquí. 

El  Carles  Samper  nota  que  la  “cosida”  ha  valgut  la  pena.  Albirem  les 
muntanyes de Montserrat!

10,40 – Sortim de la urbanització. Seguim ara per un camí ample. 

10,46 – Al NE tenim un excel·lent mirador de la vall de l’Anoia. Albirem les 
poblacions de Vallbona d’Anoia, on hores d’ara ja hi deu ser el nostre company 
Joan Carles Castellví; i el Badorc i Piera, dues poblacions que estan dintre del 
nostre itinerari, per on aviat hi passarem. Al fons, com si fos un decorat, tenim la 
imponent serralada de Montserrat.

Retratem aquesta magnífica panoràmica.

10,50 – Continuem. El gos del “Cau del Peix” encara ens acompanya, pel  
que es veu li agraden les marxes excursionistes. El Pau-Lluís petit ja li ha posat 
nom: “cu-cu”, no para de cridar-lo i anar darrera d’ell. El “cu-cu” va al capdavant 
rastrejant camí, és un gos petaner, però se’l veu àgil en els desplaçaments, de 
tant en tant desapareix i retorna, tot aparenta que tindrem gos per a estona.

Una pista davalla a l’esquerra, seguim recte adreçats al SE.

10,58 – A tocar un conreu de vinya hem de deixar el camí carreter, just en 
un oliver on hi ha una serp morta penjada. N’hi ha que no s’adonen de la serp, 
però d’altres sí i tenen un bon ensurt.
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Agafem ara un sender que passa pel darrera d’una caseta, és poc fressat i  
anem seguint un marge.

11,03 – En entrar al bosc el sender ja és més fressat. En un collet iniciem la 
davallada cap al riu Anoia per un camí antic rocós que pren direcció NE. Aquest 
camí antic que porta al Badorc està força abandonat i sembla un corriol perquè les 
argilagues l’han escanyat. El seu perfil és molt accidentat, apte per a competicions 
de moto trial, de fet en alguns trams encara es troben cintes de plàstic d’alguna 
prova realitzada. 

El Quim i Lluís Pons i el Pau-Lluís, es llancen baixada avall saltant com si  
anessin dalt d’una moto trialera. Gaudeixen tant que fins i tot imiten el soroll del 
motor.

11,07 – Una pista travessa el  camí, seguim davallant pel  camí antic.  El 
Lluís  Nadal  fa  un  comentari  sobre  els  incendis  al  bosc,  cada  vegada  més 
freqüents. Diu que la gent que viu als pobles col·labora en l’extinció del foc, en 
canvi a les ciutats no, deixen que els bombers facin la feina. El Joan Bea comenta 
que hi ha gent molt bruta pel camp, ell ha vist tirar una ampolla d’oli en un riu.

11,16  –  Ens  travessa  altre  cop  la  pista  i  aquesta  vegada l’agafem.  En 
arribar a l’ermita de Sant Miquel tornem al camí antic, que continua davallant fort.

11,20 – En aquest camí ombrívol d’alzines trobem una font. Aprofitem la 
font i fem un aturada per descansar. No hi estem gaire perquè pugen males olors 
del riu Anoia que veiem a prop. El Lluís Nadal no pot suportar-ho i marxa, ens diu 
que ens afanyem a creuar l’Anoia que baixa molt brut.

11,26 – Continuem, al final hem de saltar en una pista de nova construcció, 
que passa per sobre el riu Anoia. Anys enrera només hi havia unes palanques de 
fusta per creuar-lo. Trobem el Lluís estirat a terra sobre la plataforma d’obra que 
fa de pont, diu que des d’aquesta posició no se sent cap mala olor.

Fa pena l’aigua del riu Anoia, no s’entén el per què deixen abocar als rius 
productes  perniciosos  per  a  la  salut,  l’Anoia  és  una  claveguera,  l’aiguota  és 
espessa i fosca i fa ferum.

Ens desconcerta, però, veure com el “cu-cu” beu d’aquesta aigua pestilent, 
a part de treure-li la set, també li deu ser aliment.

A escassos metres, a la riba dreta, hi ha un antic molí enrunat. Creuem 
ràpidament el  riu i  anem cap al Badorc, poble que tenim davant nostre un xic 
enturonat. A l’esquerra deixem el camp de futbol, deuen gastar moltes pilotes en 
aquests camp, perquè les que cauen al riu ja no es poden recuperar.

11,32 – Després d’una curta i forta pujada som dalt del poble del Badorc.

EL BADORC (Anoia): llogaret del municipi de Piera, de 194m d’altitud, a 
l’esquerra del riu Anoia, a la sortida del congost de Capellades, té 133 cases i 256 
habitants, l’actual església de Sant Sebastià fou bastida l’any 1966.

Produeix  vi,  oli,  cereals  i  llegums.  Abunden els  arbres  fruiters,  com les 
pomeres i els presseguers. La seva festa major és tot just demà, dia de la Mare 
de Déu de Montserrat.

64



11,32 – Caminem pel carrer Anoia i  carrer Major, passem pel costat de 
l’església d’estil modern.

11,37  –  Arribem  a  la  carretera  que  va  a  Piera,  però  passarem  d’ella. 
Creuem la carretera i agafem un camí que ens baixa a la riera del Badorc, és  
l’antic camí del Badorc a Piera que s’usava quan encara no hi havia carretera.

11,41  –  Som a la  riera,  el  GR està  marcat  per  aquí,  l’itinerari  és  més 
dreturer que el traçat de la carretera. Caminem rumb nord cap a Piera. El camí 
passa prop d’unes parets  molt  inestables  de terreny argilós.  Gaudim d’un  cel 
assolellat. Registres cilíndrics sobresurten un metre per damunt de la riera i hi  
sentim soroll d’aigua, sens dubte hi passa un clavegueram per sota.  

Una pista  travessa la riera,  seguim direcció  a Piera.  Trobem aigua que 
baixa per la riera, però no tenim problema perquè la riera és molt ampla i el cabal  
és insignificant.

Per  la  banda  esquerra  se’ns  ajunta  el  torrent  de  la  Venta,  continuem 
direcció a Piera. Aviat albirem, a un nivell més alt, el cementiri de Piera a on hem 
de fer cap.

12,04 – Aiguabarreig de la riera de ca n’Aguilera amb el torrent del Bero. 
En aquest punt hem d’abandonar la riera del Badorc i pujar per un sender a unes 
parades  d’horta.  Aquest  sender  s’enfila  encara  més  i  finalment  ataquem  un 
costerut corriol que pren rumb cap al cementiri de Piera. 

12,11 – S’ha acabat la forta pujada, un sorprenent mata cames, que ens ha 
deixat acalorats. Passem per davant del cementiri on hi ha una gran esplanada 
amb xiprers. Seguim cap al centre del poble, albirem Montserrat i l’airós cim de 
Sant Jeroni.

12,15 – Finalment entrem al poble de Piera pel carrer del Sol.

PIERA (Anoia): la vila, de 273m d’altitud, és situada a l’esquerra de la riera 
de ca n’Aguilera. El nucli urbà inicial es formà al vessant del castell i al voltant de 
la Ferreria, una farga d’armes de guerra i d’eines de treball.

Entre els segles XV-XVII foren eixamplades les muralles. El portal Jussà es 
convertí  en el portal de Romanyà amb l’escut de Pedralbes. Durant els segles 
XVIII i XIX es produí una altra expansió urbana, allargassada amb l’eix del camí 
ral, formant un carrer de més de 2 km de longitud, entre l’estació del ferrocarril i  
l’església parroquial. 

La zona del mercat actual l’havia ocupat l’hospital i el convent de l’orde dels 
Trinitaris.

El Sant Crist de Piera és, per tradició, el Crist miracler de la pluja. El 1936 
fou cremat i el 1941 els devots en pagaren un de nou.

La vila de Piera va conservar la típica fesomia urbana de “poble-camí” fins 
que les noves edificacions i carrers han donat al nucli urbà la forma general d’un 
triangle. El nom deriva del llatí Apiaria, que vol dir abellars.

El  cens  de  l’any  1980  dóna  un  total  de  1.890  habitatges,  amb  3.617 
habitants.

El conreu de la vinya és el més important de la comarca, el segueixen els 
cereals, els ametllers i els avellaners.
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Els recursos minerals de les terres argiloses han estat industrialitzats i han 
mantingut els menestrals terrissaires, que han incorporat als plats i  olles de la 
terrissa catalana, noves formes i procediments més moderns, i han tingut cura de 
formar una particular col·lecció de peces de ceràmica en un petit museu familiar.

12,15 – Passem pel costat de l’històric castell de Jaume I. Un gos treu el 
cap entremig de dos merlets i ens observa. Serà el vigilant del castell?

Jaume I hi va fer repetides visites i estades, la més llarga fou la d’agost a 
desembre de 1268. L’administració del castell tenia l’obligació de tenir, sempre a 
disposició del rei, parament de taula i 12 llits. 

12,20 – Passem pel portal d’en Romanyà amb l’escut de Pedralbes a la 
dovella  central.  A  continuació  entrem  a  la  plaça  de  Joan  Orpí  que  té  una 
fortíssima rampa inicial.  

A Joan Orpí (1593-1645), fill de Piera, la vila li dedicà aquesta plaça com a 
premi  a  la  seva  vida  rellevant.  Joan  Orpí  anà  com  a  soldat  a  Veneçuela  i  
esdevingué  ajudant  de  governador  a  Cumaná  i  després  governador  i  capità 
general de la conquesta, pacificació i poblament de la província dels cumanagots; 
fundà  l’any  1638  la  nova  ciutat  de  Barcelona,  capital  de  l’estat  veneçolà 
d’Anzoátegui, com a precursora d’una nova Catalunya que volia establir.

Hi ha molt d’ambient als carrers, passat demà Piera celebra la seva festa 
del Sant Crist, una devoció popular que va començar l’any 1688 i que es renova 
cada any el 28 d’abril. Hi acudeix gent de tota la comarca a venerar-lo a l’església  
i en processó. És co-patró de la vila. 

Precisament, abans d’entrar pel portal d’en Romanyà, més avall del carrer 
de  Sant  Sebastià,  just  a  la  plaça  del  Sant  Crist,  en  una  pancarta  s’anuncia 
aquesta devoció popular, s’hi pot llegir: Amb la fe al pit i la set als llavis, a riuades  
vénen els pobles a Vós.

Ens trobem ara a l’inici del carrer més important i concorregut de Piera. El 
nostre “cu-cu” ha ensumat... i se’n va cap al mercat, sens dubte en traurà profit. Ja 
no el tornarem a veure, ens perdrà el rastre, hi ha molta gernació pels carrers i 
nosaltres entrarem aviat en un hostal a dinar. Més val així, esperem que sàpiga 
tornar a casa.

Seguim  pel  carrer  pelegrí  que  no  s’acaba  mai,  els  ciutadans  ens 
reconeixen,  saben  que  venim  caminant  de  Tarragona  per  les  motxilles  i  les 
samarretes del “Nàstic”. També saben que enguany l’equip de futbol baixarà de 
categoria, n’estan al corrent. Un home ens diu: quin Centenari que tindreu!

Ens adonem que el Club Gimnàstic de Tarragona no es coneix gaire com a 
club poliesportiu i el Centenari que estem celebrant enguany no és pas del club de 
futbol, si no del club poliesportiu que es va fundar com a tal. 

Aquest carrer és tan llarg que va canviant de noms.

12,25 – Som ara davant de l’hostal la Cerveseria, en una placeta del carrer 
Doctor Carles, núm. 38. Aquí dinarem!

Hi entrem, el negoci ha estat tot renovat, la nova ambientació és moderna i  
la decoració de bon gust. Al taulell del bar serveixen, molt atrafegats pels clients, 
dos joves amb uniforme, que també serveixen a les taules.

Saludem cordialment el propietari, el Lluís Peña, que també va uniformat. 
La seva dona, la Maria Rosa, col·labora a la cuina. Tots dos són nascuts a les 
Pobles (prop de Santes Creus), a uns 40 km de Tarragona.
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El Lluís Peña ja n’estava assabentat de la nostra intenció de venir a dinar, 
és una persona molt acollidora i més si sap que som de Tarragona. La nostra 
intenció era menjar a les taules del bar per anar més de pressa; però, el Sr. Peña 
ens invita a anar al restaurant on estarem més còmodament instal·lats. Després 
de tants quilòmetres executats no ens hi podem negar.

El Carles surt un moment a telefonar a Tarragona des d’una cabina, ha 
decidit,  vist  l’estat  tan delicat  dels  seus peus,  tornar  a Tarragona aquesta nit, 
després de la Vetlla de Santa Maria, amb l’autocar que pujarà de Tarragona.

El Joan Bea i el Joan Figueras, com a bons conversadors, maten el temps 
xerrant amb un home de Piera.

1,00 – Ens trobem ja tots ben entaulats preparats per començar a dinar. El  
Joan Carles Castellví, el nostre “Indiana Jones”, també es troba entre nosaltres, 
des que ha arribat a Piera ha anat de bar en bar buscant-nos fins que ens ha 
trobat. Ja tornem a ser els mateixos, el Joan Carles no té cap més drecera d’aquí 
a Montserrat.

Tenim molta  gana i  es  respira  un  ambient  molt  rialler,  ens  sentim molt 
satisfets de fins on hem arribat, després de dinar ens mancaran unes cinc hores 
de caminar fins a Montserrat, el final està molt a prop.

Serveixen el dinar el Sr. Peña i els dos joves del bar, un n’és el fill, tots tres 
van igualment vestits amb americana vermella i pantalons negres, tot un luxe per 
a uns excursionistes de motxilla, encara que la categoria del “Nàstic” ben bé s’ho 
mereix.

Emprenem el primer plat amb una bona amanida, de segon un parell d’ous 
ferrats  amb patates fregides,  o  carn  o llonganissa,  i  escalivada.  Per  beure vi, 
gasosa i  aigua. De postres triem gelat o fruits secs. Per acabar cafès, copes,  
trencats, un got de llet “blanca” per a l’Elena i un cafè amb llet per al Figueras.
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Tot plegat ens ha costat 8.160 pecetes. Els cafès i complements són un 
obsequi del Sr. Lluís Peña  que a la vegada ens lliura uns adhesius i cendrers de 
propaganda  de  la  casa.  Comenta  que  també  passen  per  aquí  uns  altres 
excursionistes de Valls que van a Montserrat, però, a diferència de nosaltres, ells 
estan sempre més cansats i són més seriosos.

El Lluís Peña ens demana un “poster” de l’equip de futbol del “Nàstic” per 
tenir-lo exposat al bar, no en té ni del Barça ni del Reial Madrid, no en té de cap  
equip, solament tindrà el del “Nàstic”. El Joaquim Pons es compromet a enviar-li el 
“poster” de l’equip d’enguany. Visca el Nàstic i Visca Piera!

S’hi està molt bé entaulat, però hem de tornar a caminar, la Moreneta ens 
espera. Ens aixequem mandrosament -pesem uns quilos més- i ens dirigim cap al 
carrer. Demanem, al Sr. Peña i a la seva dona Maria Rosa, que vinguin tots dos a 
fer-se la foto davant del seu establiment. La senyora del Lluís Peña es canvia de 
vestit  expressament  per  sortir  a  la  fotografia,  és  un  detall  molt  femení  que 
s’agraeix.

El Sr. Peña ens comenta que la propera vegada que vinguem que l’avisem 
que ens podrà preparar conill o corder a la barbacoa. Potser haurem de venir a 
dormir la propera vegada.

2,20 – Finalment ens fem la foto col·lectiva davant de l’entrada de l’hostal. 
Lluu un bon Sol!

2,32 – Arrenquem de nou. Ens acomiadem del Sr. Peña i Sra. agraint-los la 
bona estada que hem gaudit. Tots dos ens desitgen un exitós viatge a peu.

Endavant Nàstic! Seguim pel carrer pelegrí que travessa Piera de SO a NE, 
portem les cames accelerades ansioses de cremar calories.

Pels aparadors de les botigues veiem cartells que anuncien les festes del  
Sant Crist de Piera.

El Sant Crist, tan celebrat en aquesta contrada, és d’una estatura bastant 
gran, de color obscur, cabellera natural i tot el seu semblant és tan majestuós que 
causa un respecte molt gran als que se’l miren. La creu on està clavat és de fusta 
rodona i amb grops.

El text de la trobada del Sant Crist conté missatge iniciador de l’època:

Un pelegrí  truca a la porta de ca la Maria Lleopard, de Santa Creu de  
Creixà, per demanar-li almoina i un ajut pel camí.

Ella li respon que el poble es trobava a la misèria per culpa de la sequera  
que patien des de fa molt de temps.

El pelegrí li  diu que trobaran una imatge del Sant Crist  a l’hospital  dels  
pobres i que la treguin en processó que la pluja caurà abundosament. 

Dit  això, el  pelegrí  desaparegué misteriosament i  la Maria Lleopard tota  
esglaiada entrà  a  casa  on  l’esperava  un miracle:  la  pastera  era  plena  de  pa  
acabat de coure.

La Maria entengué el miracle creient que aquell pelegrí era un enviat del  
Cel i va anar  corrents a Piera a notificar-ho al rector i a les autoritats.

Les autoritats i el rector trobaren el Sant Crist en el lloc on el pelegrí els va  
dir i finalment el poble el va treure en processó.

El miracle de la pluja va fer reverdir els camps i les collites van tornar a ser  
abundants.

68



Primer se’l va conèixer com el Sant Crist de la Pluja, però a mesura que la 
fama s’anava estenent, acabà sent conegut com el Sant Crist de Piera. 

És  excitant  aquest  relat,  el  Sant  Crist  podria  haver  estat  obra  d’un 
alquimista i el pelegrí un iniciat i a la vegada podria haver obrat aquest Sant Crist.

L’hospital  i  el  Sant  Crist  són  executats  entre  els  segles  XII  i  XIII,  la 
culminació del màxim esplendor de la ciència alquimista  medieval. 

Aquest relat conté una via filosòfica, mística i alquimista que relacionem 
amb la civilització iniciadora de l’edat mitjana. 

La dona es deia Maria Lleopard: Maria,  símbol femení,  significa inici  de 
vida, la deessa de la Terra que es venera en antics relats sagrats. Lleopard és un 
animal viril, símbol masculí, que podria simbolitzar el Sol. La Terra és fecundada 
pels raigs del Sol, síntesi d’un principi femení i masculí.

Santa Creu de Creixà és l’antiga església de l’antic terme de Piera, que 
rebé també el nom de Santa Maria. El pelegrí, o el viatger, diu a la Maria Lleopard  
que vagi a cercar el Sant Crist després que troba el pa cuit (l’alquimista per mitjà  
d’un misteriós foc secret aconsegueix la pedra filosofal).

El  pelegrí,  o  viatger,  (a  l’iniciat  i  a  l’alquimista  se  l’anomenava  també 
“viatger”) incita a trobar la Santa Creu, en aquest cas seria la pedra filosofal (del 
mot “creu”, crux en llatí, en resulta creuset en francès, el gresol dels alquimistes.

Creixà, podria significar “la crescuda”, la collita que havia de créixer de nou 
mitjançant la pedra filosofal de la Creu.

En fi, també podria ser, com es diu de l’alquímia, una transformació d’una 
realitat comuna en una ficció poètica i miraculosa. 

Si  bé  els  orígens de l’alquímia  són foscos,  cal  distingir  entre  l’alquímia 
occidental, nascuda a Egipte i Grècia, i l’oriental, procedent de la Xina, que es 
desenvoluparen independentment per fondre’s en l’alquímia àrab, que després es 
difongué per Europa.

2,40 – Aquest  carrer  tan  llarg  et  sorprèn amb un rellotge de Sol  i  una 
inscripció enginyosa que diu: “jo sense Sol i tu sense Fe no valem res”. 

Una altra cosa que ens deixa bocabadats és l’aprofitament de dues petites 
finestres, situades a la nostra alçada i enreixades com a gàbies, que contenen 
perdius. Com que estan tan avesades a veure passar gent, no s’alteren pas quan 
les mirem.  

2,45 – Per fi, som al final del carrer, ja començàvem a pensar que aquest 
poble de Piera no s’acabava mai.  Adéu-siau Piera!

Creuem l’avinguda de la Carretera, és la carretera de Capellades a Sant 
Sadurní  d’Anoia.  Seguim per  la  carretera  que va  als  Hostalets  de  Pierola  i  a 
Esparreguera,  passem  pel  pas  inferior  del  ferrocarril  d’Igualada  a  Martorell,  
l’estació queda a l’esquerra. Tenim calor!

2,48  –  Aviat  abandonem  la  carretera,  a  la  dreta  tenim  un  rètol  que 
assenyala  l’accés al  mas de Marquet.  Hi  caminem,  el  GR passa per  aquesta 
propietat, d’aquesta manera ens estalviem el trànsit dels cotxes.

2,52 – Som al mas de Marquet. El GR passa a tocar uns magatzems, refem 
el rumb NE i davant nostre veiem el poble dels Hostalets de Pierola i darrera un 
immens decorat de la serralada de Montserrat, la vista imponent de Montserrat 
impressiona i ens encoratja, ja falta poc per tocar-la amb les mans.
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2,56 – Passa en sentit contrari un home dalt d’un tractor i dos gossos que 
el segueixen. El Joan Bea, que va despenjat darrera del grup, es troba rodejat de 
sobte pels dos gossos, se’l  volen cruspir!  Per sort,  no ha estat res, només un 
ensurt.

Caminem  de  pressa,  tenim  ànsia  de  ser  a  Montserrat.  Tots  caminem 
engrescats i sobrats de forces, el dinar de Piera ha estat un bon reconstituent que 
ens ha deixat com a nous.

3,02 – Som en una nova urbanització, a tocar els Hostalets de Pierola, que 
forma part de l’eixampla del poble, són habitatges unifamiliars i en té pocs encara.

3,05 –  Per  una rampa curta  i  costeruda entrem al  nucli  del  poble  dels 
Hostalets de Pierola, caminem pel carrer Major.

ELS HOSTALETS DE PIEROLA (Anoia):  poble  del  municipi  de  Pierola, 
362m d’altitud,  a  ponent  del  terme,  prop de Piera.  Els  Hostalets  és  el  centre 
administratiu de Pierola. L’actual església de Sant Pere ocupa el lloc de l’antiga 
capella de la Mare de Déu del Roser. El nom dels Hostalets surt documentat al 
segle XVI, el terreny, més planer i més ben comunicat amb el camí ral, afavorí la 
formació d’un nucli important a l’entorn d’uns antics hostals, que al llarg del temps 
experimentà  un  notable  creixement  (294  habitatges  l’any  1980)  enfront  de 
l’estancament dels veïnats escampats pel terme.

Produeix vi i fruita. Hi ha dues fàbriques de teixits, una de petit material  
elèctric i una altra de gènere de punt.

  
3,07 – El carrer Major va davallant cap a Montserrat. El Joan Bea pregunta 

a uns joves per un camí que li han parlat a Piera i que ens estalviaria la “sifonada”  
que ve a continuació. Sembla que n’hi ha un, però fa marrada. El que sí és segur 
és que si haguéssim seguit per la carretera d’Esparreguera ens haguéssim evitat 
els forts desnivells que vénen ara.

Així doncs seguim fidels a l’itinerari del GR-7-2, que ara se solapa amb un 
altre de PR.

Al  final  del  poble,  quan s’acaben les cases,  es troben dos carrers.  Cal 
agafar el de la dreta que va recte a Montserrat, és la drecera de can Peret de la 
Serra o de Pierola. A la nostra esquerra queda una creu plantada en record de la 
Santa Missió de 1927.  

3,10 – Se’ns acaba el  camí i  el  que ve a continuació és una fortíssima 
davallada perpendicular cap al fons del primer barranc, més dreturera impossible, 
és pitjor que una atracció de fira de muntanya russa. Aquesta ruta es coneguda 
com els “matamatxos” de Pierola.

Els dos Salas, els dos Pons, el David Bea i el Joan Carles Castellví, s’han 
llençat sender avall ràpidament i han format un grup capdavanter.

La resta, que ha format un altre grup, s’ho pren amb més calma i deixen 
que els primers es destaquin. De fet, aprofitant la inèrcia de la baixada, la pujada 
pel vessant oposat no és tan costosa. 

El  Carles  Samper,  per  poc,  perd  les  botes  de  la  motxilla  i  l’Antoni 
Estebanell ajuda a penjar-les-hi de nou.
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Som al fons de la barrancada, creuem dos escórrecs a gual i ens enfilem 
pel fort vessant oposat.

Al més amunt el camí es bifurca, cal seguir el de la dreta. Hi ha conreu de  
vinya.

Iniciem la davallada cap al segon torrent. En arribar al fons el  creuem i  
pugem de nou. Se sua de valent!

3,22 – El grup més tranquil  passa, ara, molt a prop de can Peret de la 
Serra,  masia  important  situada en el  punt  més alt  d’aquesta plana de terreny 
inestable, erosionat, o més bé gratat pels torrents que s’hi han format.

Caminem ara, vora el tancat de la propietat del mas, cap a la serralada de 
Montserrat. A la dreta tenim una bona bassa d’aigua.

Davallem cap al tercer torrent, el creuem, està eixut, i tornem a pujar per 
l’altre vessant.

Repetim igual en el quart torrent, però aquest ja ha perdut l’espectacularitat 
dels altres tres.

3,36  –  Som  a  la  carretera  d’Esparreguera,  en  aquest  punt  també  hi 
haguéssim  arribat  si  no  haguéssim  anat  pel  mas  Marquet  i  els  Hostalets  de 
Pierola. Però la carretera és monòtona i la ruta del GR és molt més divertida, 
sobretot els “matamatxos” que hem acabat de fer. Ara bé, si el temps és plujós no 
s’aconsella pas caminar pels “matamatxos” de Pierola.

Els  del  grup capdavanter  no  ens han esperat,  amb tanta  velocitat  com 
deuen portar, els ha de ser difícil frenar.

Després de creuar la carretera, seguim rumb NE, per un camí asfaltat que 
davalla  fent  amples revolts.  Al  nord albirem una església tota sola,  podria  ser  
l’ermita de la MD del Roser. Molts dels revolts els podem suprimir si agafem trams 
de camí antic que davalla més ràpid. És una zona molt ombrívola.

3,46 – Som a baix de tot,  a l’ampla riera, just a la masia de can Pons.  
Trobem un pastor i el seu ramat de bens.

El nostre camí segueix per la riera de Pierola direcció nord. La riera és tan 
ample que s’hi podria construir una autopista.

Estem  tan  afonats  que  hem  perdut  de  vista  Montserrat,  però  no  ens 
importa, aviat la tornarem a veure i molt més a prop.

3,50 – Agrupament de masos de Pierola, un xic enturonat, a la dreta. Cal 
refer la ruta cap a aquest nucli de quatre cases. Un caminet direcció NE hi puja.

El Joan Figueras i el Rafel Casellas saben d’un corriol que hi puja pel dret i  
l’agafen.

3,52 – Som al nucli principal de Pierola centrat per l’església parroquial de 
Sant Pere i la casa senyorívola dels marquesos  de Vilallonga.

PIEROLA (Anoia): el nucli petit, de 474m d’altitud, es troba a la part central  
del terme, vora la riera del seu nom, té d’altres cases esparses. L’any 1910 tenia  
16 cases, i l’any 1980 en tenia 31. No es troben restes del castell de Pierola, si bé 
és esmentat des del 963, que distingia entre Piera la Major i Piera la Menor com 
Apiera i Apierola. A la fi del segle XVII el topònim va perdre la “a” inicial.
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El terme és muntanyós en un 40% i és ocupat per boscos de pins i alzines i 
matoll. El conreu predominant és la vinya, seguit de cereals, ametllers i olivers. Té 
dues ermites, la de Sant Cristòfol que està dintre del nostre itinerari, i la de la MD 
del Roser on se celebra un aplec la segona Pasqua.

3,53 – El camí que puja de la riera continua muntanya amunt, se’l coneix 
com el  camí  de  Pierola  a  Collbató.  El  seguim  bosc  amunt,  el  camí  té  força 
giravoltes  per salvar el fort pendent que hi ha en un principi. Se sua de valent.

4,03 – De sobte ens trobem amb dues cares conegudes, són el Josep M. 
Marquès i l’Emilio García. Dos “xafacamins” més de Tarragona que van dir que 
acudirien a Collbató per acompanyar-nos en l’ascensió al santuari de Montserrat, 
però, resulta que ja han estat a Montserrat perquè han anat a deixar el cotxe i 
venen caminant  des d’allí  per  la  mateixa ruta que s’ha de fer  per  ascendir  al 
santuari, però que ells ja l’han fet a la inversa.

S’han trobat amb el grup capdavanter que portaven molta marxa. Durant el 
descens de Montserrat ens han vist com caminàvem pels “matamatxos”.

4,05 – Reemprenem plegats la caminada cap a Montserrat. Al Josep M. 
Marquès i  l’Emilio García se’ls nota que van frescos, no els importa haver  de 
repetir l’itinerari.

4,15 – El camí passa a tocar l’ermita de Sant Cristòfol, ara abandonada. Si  
no s’hi fa res, aviat no en quedarà constància.

4,20 – Som al coll de Sant Cristòfol, final de la llarga pujada i de la forta 
suada. Quina calor que fa! El Sol escalfa de debò.
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Per fi han pogut frenar els nostres companys, cofois ens diuen que porten 
en aquest lloc uns vint minuts i que han pogut restar 3/4 d’hora de l’horari previst a 
la topoguia. Són els reis de la muntanya!

Seiem a terra i descansem sobre un camí travesser, ara sí que no falta 
ningú, hi som tots i dos més. Davant tenim la gran davallada a la depressió de la  
vall i la majestuosa serralada de Montserrat a un tamany impressionant. A peu de 
la serralada, a l’est, com un rovelló, sobresurt Collbató, població a on hem de fer  
cap abans de començar l’ascensió definitiva al santuari benedictí.

Ens fem fotos amb la muntanya santa, el seu perfil és un encantament que 
atrau. En part em recorda a un amuntegament de barres de pa, ja ho diuen els 
catalans: “de les pedres en fem pans”.

4,39 – Ja hem descansat prou. Encetem una bona baixada per un sender 
cap al fons de la vall on es troba la monstruosa urbanització Dalmases.

Creuem una pista de terra dues vegades, tot continuant la ràpida davallada 
pel sender.

4,44 – Fem cap definitivament a la pista de terra, té 9 metres d’amplada i 
és l’accés a la urbanització Dalmases. Cap allà anem! L’ample vial, més endavant 
ja està asfaltat, pels habitatges es veu de seguida que és una urbanització de rics.

A la  cara  nostra  de  Montserrat  albirem les elevacions més destacades, 
“serrades  amb  serra  d’or”,  els  Frares  Encantats,  els  Ecos,  Sant  Jeroni,  els 
Flautats i les Agulles, cada vegada més a prop. Hi ha eufòria, tots donem per fet  
que tenim ja un peu a Montserrat, i l’altre hi serà aviat

Després d’una estona de caminar, meravellats dels xalets de luxe, creuem 
el pont sobre el barranc de les Comes.

4,58 – Toca ara creuar la perillosa carretera N-II de Barcelona a Madrid. Va 
carregada de trànsit i hem de parar molt de compte, un error podria ser fatal, no 
val a badar. Aprofitem un moment en què hi ha un buit de cotxes per creuar-la 
corrents.

La mateixa urbanització continua a l’altra banda de la carretera, hi caminem 
adreçats a la muntanya màgica.

5,07 – S’acaba la urbanització en el carrer Pierola, nom que ens diu a tots 
alguna cosa, quina coincidència de topònims, de Pierola a Pierola, sembla un joc 
ja conegut. A l’esquerra tenim un restaurant i pistes de tennis. 

Seguim ara NE un camí de carro,  planer,  entre pins i  alzines,  que ens 
portarà a Collbató. Han aparegut uns núvols cúmuls que vesteixen el cel.

Per al pobre Carles, aquests ja són els últims quilòmetres del seu suplici, 
diu que ja no sent els peus, la caminada s’ha convertit per a ell en una penitència.  
La  seva voluntat de seguir fins al final el fa seguir caminant i no defallir.

5,16  –  Entrem  a  Collbató  per  l’extrem  oest  del  poble,  la  muntanya 
montserratina ja es pot tocar, la població es troba al peu de la muntanya.

El nostre itinerari no entra a Collbató, si no que agafa direcció oest per una 
ruta senyalitzada com a PR i ascendeix per la Drecera dels Graus a fi d’estalviar-
nos el tram inicial del camí de les Bateries que traça una forta marrada.

Però, abans d’iniciar el camí de pujada, decidim descansar i seguir el GR-
7-2 que va, pel carrer d’Amadeu Vives, a la plaça de l’Església on hi ha una font.
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El  Carles  i  el  Rafel,  però,  abandonen  la  formació  de  forma  temporal,  
prefereixen beure una cervesa ben fresca, en lloc de l’aigua de Collbató que té un 
sabor rar. El Carles s’ho mereix més que ningú, té ganes de ser a dalt al santuari, 
no li proven les aturades.

COLLBATÓ (Baix Llobregat): poble de 429m d’altitud, està situat a la base 
de la muntanya de Montserrat, emplaçat en un coll de la serra de les Obagues, té 
algun edifici medieval i  el magnífic casal de can Rogent, abans can Torralbes, 
casa pairal  de la família d’artistes i  intel·lectuals dels Rogent,  edifici  del  segle 
XVIII. L’església parroquial de Sant Corneli té la façana ondulada, una àmplia nau 
i capelles laterals, el seu campanar és a la façana lateral.

Últimament  Collbató  ha  adquirit  importància  com  a  segona  residència. 
L’economia  està  basada  en  l’agricultura:  ametllers  i  olivers.  Té  un  taller  de 
construcció d’orgues de prestigi internacional.

El  nom  de  Collbató  prové  de  Colle  Betonis,  antropònim  germànic  que 
hauria esdevingut del repoblament de la conquesta carolíngia.

Al llevant de la població s’aixequen les restes del castell, avui reduïdes a un 
fragment de la torre mestra que la població anomena la torre del Moro.

Al nord, sota la Codolosa, es troba la capella de la Salut, per on continua el  
GR-7-2.

Com a fill il·lustre, Collbató, té el compositor Amadeu Vives, cofundador de 
l’Orfeó Català,  autor d’òperes i  sarsueles. De les seves composicions destaca 
l’himne de l’Emigrant. 

5,25 – Ens hem aplegat a la plaça de l’església i ens hi fem una foto de 
grup,  estem  a  punt  d’iniciar  l’ultima  ascensió,  la  que  ha  de  portar  el  Club 
Gimnàstic al santuari benedictí de Montserrat.

L’Emilio García i el Josep M. Marquès. comenten que trobarem una línia 
d’alta tensió desplegada per terra abans d’iniciar la drecera dels Graus, ells se 
l’han trobada en finalitzar la davallada de Montserrat i, com que no se n’han refiat,  
l’han rodejat.

5,36 – Arrenquem de nou,  anem a veure què passa amb aquesta línia 
d’alta tensió que s’han trobat a terra el Josep M. i l’Emilio.

Reculem i no en fem cas de l’altra ascensió, senyalitzada, que passa per la 
capella  de  la  Salut  i  el  camí  de  les  Coves.  Caminem,  altre  cop  pel  carrer 
d’Amadeu Vives, a trobar l’inici del poble per on hem vingut. Podem preguntar a 
un veí si ens pot fer cinc cèntims sobre aquesta línia elèctrica que és estirada a  
terra.

Ens diu que no cal patir, la línia elèctrica aquesta està desconnectada, un 
vent huracanat la va tirar a terra ja fa uns quants dies.

Arribem a l’extrem oest de Collbató, per on hem entrat, i seguim la mateixa 
direcció. Seguim ara les marques blanca i groga del PR.

Entrem en una urbanització i anem pujant per carrer de la Drecera. Per la 
toponímia no hi ha dubte que aquest camí ens portarà a la drecera dels Graus.

Clissem en un punt de la serralada una marca blanca que aparenta ser una 
pintada descomunal per la grandiositat com se’ns mostra des de la nostra posició. 
En realitat és una roca, així ens ho han explicat al poble: pujareu pel camí de la 
“taca blanca”. És una roca llisa blanquinosa, el “llençol blanc”, que curiosament 
assenyala on acaba la drecera dels Graus.
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5,43 – Sortim de la urbanització i seguim pujant de cara al nord. Trobem els 
cables d’alta tensió a terra, que tant de respecte li han fet al Josep M. Marquès i 
l’Emilio  García,  no hi  ha problema per  passar,  anem confiats,  no emeten cap 
brunzit, això confirma que no hi passa corrent elèctric.

5,45 – Ens trobem a l’inic de la drecera dels Graus, efectivament és un 
grau de muntanya. Ens hi enfilem tot grimpant, arrapats a la paret de la muntanya,  
pujant esglaonadament per les roques grises.

Això és l’estocada de gràcia que ens faltava per a després de tres dies 
caminant. Al Joan Figueras i Joan Bea no els agrada aquest feixuc camí vertical i 
remuguen. Però, la majoria el troba divertit. No és pas perillós i es guanya alçada 
molt ràpidament. 

La grimpada és va fent més de pressa o més a poc a poc, segons les 
condicions físiques de cada u. El Joan Bea, com a pare, pateix per son fill David, 
que va amb els destacats i no el veu.

El  Carles  Samper,  pobre,  pateix  un  altre  incidència,  ha  de  baixar  uns 
metres a recuperar el sac de dormir, que una branca li ha fet fora de la motxilla.

Si ens girem i mirem a baix veiem el “petitet” poble de Collbató. La miranda 
que gaudim és espectacular. L’Antoni Estebanell, diu en broma: mireu allà, és el  
Tibidabo.  El  Rafel  va  més  enllà  encara  i  diu:  guaiteu  el  Nàstic  com  juga  a 
Tarragona.

6,20 – Som tots al capdamunt de la drecera dels Graus, allí trobem el camí 
anomenat de les Bateries, o dels pelegrins. Pujant pels Graus hem guanyat uns 
dos-cents metres d’alçada gairebé verticals. Els pelegrins pujaven de Collbató cap 
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al santuari marià des de la base de la muntanya, per aquest camí que comença 
més a l’oest. 

Continuem pel camí, ara empedrat, de les Bateries, o dels pelegrins, aviat  
fa  uns  revolts  per  guanyar  més  d’alçada  respecte  al  serrat  del  Penitent.  La 
panoràmica és indescriptible, cal estar aquí per fer-se la idea.

6,39 – Després de creuar el torrent de Santa Caterina o de la Font Seca, 
som a la  intersecció amb la drecera de Sant  Joan,  sender que s’enfila  cap a 
l’ermita de Sant Joan, pel vessant de ponent de la serra de Sant Joan.

Aquí parem a descansar, igual que un altre excursionista, de Sant Andreu 
de la Barca, que camina en sentit contrari.

Fem un comentari rialler sobre els “sifons de Pierola” o els “matamatxos”. 
Si  els  comparem amb l’última pujada dels  Graus ja  no impressionen.  L’Antoni 
Estebanell diu que això últim ha estat “el sifó i el vermut”.

El Pau-Lluís intenta fer una diapositiva amb panoràmica que ens inclogui a 
tots, després en fa d’altres més a prop.

6,55 – Ja hem descansat prou i decidim continuar, ja ens falta molt poc. 
Diem adéu al xicot que baixa a Collbató. Aquí deixem el PR que continua cap al 
nord, grau amunt, a Sant Joan. Un costerut PR és aquest que s’enfila pels dos 
graus. 

El  camí  de les  Bateries  continua gairebé encaixat  a  la  mateixa  alçada, 
enfaixat  a la serra de Sant Joan, amb amplis i llargs giravolts. Aquest tram de 
camí  és  monòton  i  tenim  ganes  d’acabar.  Ens  animem  cridant:  Nàaastiiic!  
Nàaastiiic!  Nàaastiiic! 

El  Rafel  cansat  ja  de  tants  de  tombs  crida  també:  N’eeestiiic fins  els 
pebrooots!  El camí passa a tocar el mirador de la Creu dels Escolans i després hi  
ha una intersecció de camins.
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El Carles Samper torna a perdre el sac de dormir. Finalment, pel poc que 
queda, decideix traginar-lo a la mà.

7,31 – Hem arribat a la Bassa de Sant Miquel, un racó ben endreçat on hi 
trobem gent. És un indret apropiat per passejar i descansar prop del santuari.

Passem sobre el canal de Sant Miquel.

7,32  –  Som  a  l’ermita  de  Sant  Miquel,  a  partir  d’aquí  el  camí  està 
encimentat. Hi trobem molta joventut, l’indret és un lloc arranjat  per a una estada 
recreativa, els joves que s’hi esplaien hauran vingut a la Missa de la Vetlla, uns 
quants escolten música estrident amb un equip de música compacte.

L’ermita  de  Sant  Miquel  se  la  considera  la  primera  capella  edificada  a 
Montserrat sobre una altra dedicada a Venus.

L’ermita ha estat refeta diverses vegades. El  Pla de Sant Miquel  era la 
darrera etapa del pelegrinatge provinent de Collbató. Aquí els penitents invocaven 
el  Sant,  aleshores  es  descalçaven,  carregaven  objectes  pesants,  anaven  de 
genolls, resaven, tot  d’acord amb la prometença que havien fet, i feien l’entrada al 
monestir entonant la Salve.

7,35 – Seguim camí cap al santuari i el clissem de seguida. Sentim el bullici  
de  les  persones  que  ja  comencen  a  omplir  les  diferents  esplanades 
montserratines.

7,37 – Parem, ens reagrupem per tal de fer l’entrada triomfal tots junts a 
Montserrat. Ens han vingut a trobar, la M. Eulàlia Calduch, la dona del Pau-Lluís i 
sa filla Judith. També la Josepa Borràs, la dona del Lluís Pons i son fill Lluís.

Continuem rumb al santuari.

7,39 – Passem pel costat d’uns joves que practiquen l’escalada lliure en 
una paret. S’espolsen de magnesi les mans i amb la punta dels dits i les sabates  
de gat  s’adhereixen a la  roca com un llangardaix.  Van vestits  amb roba molt 
cenyida i flexible.

7,42 – Traspassem la porta gran de ferro de Sant Miquel Arcàngel. A partir  
d’aquí, el camí té un muret que marca l’amplada.

Trobem el mossèn Combalia de la parròquia de la Santíssima Trinitat de 
Tarragona, acompanyat d’unes quantes persones de la seva parròquia, que ha 
vingut amb autocar. També hi han acudit l’Atlàntida Castaño, la dona del Joan 
Bea; la Sefa Nadal, la dona del Joan Figueras; i la Pilar Miró, la dona del Rafel 
Casellas. Les tres són ara a recollir les claus de la cel·la que tenim reservada per 
dormir  a  Montserrat,  que el  pare Miret  se n’ha fet  càrrec perquè en aquestes 
hores l’oficina que administra les cel·les ja és tancada.

7,44 – Passem pel costat de la zona d’acampada a l’aire lliure. És una altra 
opció per passar la nit. Podem veure com alguns estan instal·lant ja la tenda de 
campanya. Els acampats disposen d’un petit bar. Es permet que els cotxes que 
traginen les tendes puguin entrar a la zona d’acampada.

Hores  d’ara  ens  trobem  ja  barrejats  entre  la  multitud  que  ha  pujat  a 
Montserrat amb mitjans motoritzats. Per sort, les samarretes vermelles del Club 
Gimnàstic fan que no ens confonem amb la multitud. Pràcticament tothom que es 
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troba a Montserrat ha vingut per assistir  a la Missa de la Vetlla,  fins a les 11 
encara anirà creixent més la gernació que acudeix en aquesta nit tan especial de 
vigília. És la Nit de la Mare de Déu!

7,48 – MONTSERRAT (Bages):  720m d’altitud.  Objectiu  aconseguit!  Els 
excursionistes,  representant  al  Club Gimnàstic  de Tarragona,  hem arribat  a la 
muntanya  santa  després  de  tres  dies  de  pelegrinatge  des  de  Tarragona, 
commemorant així el Centenari de la fundació del nostre gran club poliesportiu 
tarragoní. Tots som, sans i estalvis, a la plaça de l’entrada del clos monàstic, on 
diàriament s’instal·la el mercat de venda de mel i mató i d’altres productes típics. 
Ens congratulem tots plegats, són moments d’alegria i radiants de felicitat. 

A part de la Vetlla de Sant Maria de Montserrat, coincideix també amb un 
dia especial per als afeccionats culers, aquesta nit  l’equip de futbol del Barça juga 
la final de la copa del Rei contra el Saragossa, de les finestres de les cel·les de la 
plaça pengen moltes banderes catalanes i del Barça, els fanàtics barcelonistes 
han ocupat Montserrat. Tenen gola avall, menjat i paït que guanyaran la copa del  
Rei.

7,50 – Primer que res hem d’anar a saludar la Moreneta i donar-li gràcies 
per l’èxit de la nostra caminada. Traspassem el portal històric i pugem pel carrer 
d’accés al santuari, creuem el claustre i entrem a la basílica per la  porta de la 
dreta, la que ens portarà davant de la Mare de Déu.

7,55 – Som al començament de les escales particulars d’accés al  tron de 
Nostra Senyora de Montserrat, fent cua com tothom.

8,00 – El Pau-Lluís Salas i Calduch, com que és el més jove de l’expedició, 
té l’honor de ser el primer de passar per davant de la  Moreneta. A continuació 
desfilem tots també, un a un, molt emocionats,  per davant  de la imatge de la 
nostra patrona. Demà hi tornarem a fer l’ofrena del Centenari del Club Gimnàstic. 

Abandonem  la  basílica  sota  un  sostre  transparent,  anomenat  camí  de 
l’Avemaria, passadís que toca a la muntanya, utilitzat per cremar les espelmes o 
llànties en honor de la Mare bruna catalana. Les flames simbolitzen la llum del 
coneixement,  la  veritat  que  emergeix  de  dins  de  la  foscor  de  la  ignorància. 
Passem pel claustre de l’atri i sortim a la plaça del santuari. Tornem a la plaça de 
l’entrada del clos monàstic. La família Salas, la família Pons i el Carles Samper 
més satisfet que cansat, acudeixen a l’autocar a deixar les motxilles i el sac de 
dormir,  marxaran  amb l’autocar  després de  la  Vetlla.  La  resta  acudeix  al  bar 
Frankfurt, bar que restarà obert mentre duri la Missa, on hem quedat amb la Pilar 
Miró, l’Atlàntida Castaño i la Sefa Nadal. 

Efectivament són allí i porten dues claus de les cel·les on pernoctarem, el 
pare Miret se n’ha fet càrrec perquè les poguéssim tenir en aquestes hores del 
vespre. S’ha disculpat de que les cel·les no tingui dutxa, ja que enguany hi ha 
hagut una gran demanda de pernoctacions. Demà al matí, ha dit, estarà ocupat 
atenent uns amics que han vingut de Perpinyà.

8,20 – Els que dormirem a Montserrat anem cap a les cel·les a deixar tot el  
que portem damunt que ja no necessitem. Les cel·les estan situades a l’edifici de 
Nostra  Senyora,  s’hi  entra  pel  costat  d’on  hi  ha  l’Audiovisual que  parla  de 
Montserrat. Les habitacions són la 1 i la 2 del 4rt pis. Ens han dit que no et pots 
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refiar de l’ascensor perquè quan s’escalfa el motor es para. Per més seguretat 
pugem per  les  escales.  És  un  edifici  vell  amb  una  gran  caixa  d’escales  i  té 
entresol, per la qual cosa seran en realitat cinc pisos els que hem de pujar. Mai no 
s’acaben les sorpreses a Montserrat. Mai no s’acaba de pujar.

Investiguem les habitacions, tenen de tot per viure-hi, menys dutxa, però 
tenim un lavabo a cada cel·la on podrem endreçar-nos.

A  la  cel·la  núm.1  hi  haurà  el  Joan  Figueras,  la  Sefa  Nadal,  l’Antoni 
Estebanell,  el  Toni  Estebanell,  el  Lluís  Nadal,  el  David  Bea  i  el  Joan  Carles 
Castellví.

I  a  la  cel·la  núm.2  hi  haurà  el  Joan  Bea,  l’Atlàntida  Castaño,  la  Laura 
Figueras, la Patrícia Domingo, l’Elena Nadal, la Maria Felices, el Rafel Casellas i  
la Pilar Miró.

L’Emilio  García  i  el  Josep  M.  Marquès  hauran  de  dormir  al  terra  del 
menjador perquè no hi ha més llits. En anglès en diuen overbooking.

Farem servir el sac de dormir i ens estalviarem de fer el llit.

9,15 – El Joaquim Pons, el Lluís Pons, la Josepa Borràs, el Lluís Pons (fill), 
el Pau-Lluís Salas, la M. Eulàlia Calduch, el Pau-Lluís Salas (fill), la Judith Salas i 
el  Carles  Samper,  després  d’haver  sopat,  es  dirigeixen  a  la  basílica  per  tal 
d’escollir un bon lloc per assistir a la Missa. 

Quan hem passat per davant de la Mare de Déu hem vist gent gran que ja 
ocupaven els pocs bancs. Donada la gran assistència de feligresos, aquesta nit  
tan  especial,  només  deixen  quatre  files  de  bancs  i  així  hi  poden  cabre  més 
persones, que de forma tradicional seuen a terra durant tot l’ofici, que sol tenir una 
durada de dues hores.

La “primera  tropa”  del  Gimnàstic  es  podrà  col·locar  encara,  asseguts  a 
terra, al corredor del mig de la nau central.

10,00 – La “segona tropa” del Gimnàstic, després d’haver satisfet la gana, 
s’encamina també cap a la basílica.  Pel  camí poden adonar-se’n de l’ambient 
festiu que respira Montserrat; els joves entonen cançons i, com no hi podia faltar,  
també l’himne del FC Barcelona.

Abans  d’entrar  a  la  basílica  unes  noies  escoltes  demanen  silenci  amb 
cartells. Per la porta principal ja no t’hi deixen entrar, et desvien per les portes 
laterals. Una noia escolta li diu a una persona que desitja sortir de la basílica: si  
surt ara, ja no podrà entrar. El temple es va omplint per moments, defora a l’atri hi  
ha col·locades unes cadires plegables per als que no hi càpiguen.

Saludem el  pare  Jordi  Castanyer,  és  el  monjo  que demà es atendrà  a 
l’ofrena del  cambril,  li  fem saber  que ja  som aquí.  Va equipat  amb un ràdio- 
transmissor que es comunica amb l’interior del temple.

Entrem a la basílica i ja està plena, ens hem de col·locar quasi darrera de 
tot.  Hi ha un que porta els auriculars de ràdio col·locats,  Déu meu, escolta la 
retransmissió de la final de la copa del Rei, i a la vegada seguirà la Missa.

Mentre s’espera l’hora de començar la Missa de la Vetlla de Santa Maria, 
s’assagen i es repassen els càntics que s’interpretaran durant la concelebració 
eucarística, d’aquesta manera l’espera és més entretinguda. També entreté veure 
el monjo, que dirigeix els cants, com gesticula força amb els braços.

79



11,00  –  Comença  la  Vetlla  de  Santa  Maria,  la  concelebra  l’arquebisbe 
metropolità i  primat de Tarragona Dr. Ramon Torrella, el bisbe de Solsona i el  
pare abat Cassià M. Just.

S’obren les portes del temple perquè es pugui seguir la Sant Missa des de 
fora.

El Sr. Arquebisbe de Tarragona diu l’homilia.
El  monestir,  canònicament  subjecte  només  a  Roma,  és  membre  de  la 

Congregació Claustral Tarraconense.
A l’ofertori s’executen ofrenes a la Mare de Déu que han portat diversos 

pobles de Catalunya.

1,00 – Amb la interpretació de la Salve montserratina i el Virolai finalitza la 
Vetlla de Santa Maria.

A la plaça del santuari s’organitza una ballada de sardanes, la sardana es 
balla regularment a Montserrat. Improvisades rotllanes de tots els tamanys prenen 
vida al compàs de l’excitant música. Catalunya dansa amb la Moreneta!

La  sardana,  d’origen  desconegut,  és  una  dansa  circular  costumista  i 
religiosa,  els  cercles  ens  recorden  que  el  nostre  final  és  el  nostre  principi. 
Celebracions sagrades de totes les civilitzacions han conegut reunions en rotllana, 
el cercle de la vida, el cercle en moviment significa la renovació perpètua de la 
naturalesa.

El gran rosetó o  rosassa de les catedrals es considera representatiu del 
moviment circular de la  rosa emblemàtica dels iniciats, se l’anomenava  rota: la 
roda.  La  rosassa “flameja”  amb  els  raigs  rogencs  del  Sol  de  ponent,  el  “foc 
filosòfic” necessari per fer girar la roda.

La sardana, quan fou introduïda als Pirineus, va ser ballada al santuari de 
Nostra Senyora del Coral, cèlebre Verge Negra.

És  estrany,  fa  estona  que  no  se  sent  cridar:  Barça!  És  clar,  el  Reial 
Saragossa ha guanyat la copa del Rei de futbol enfront el FC Barcelona per 1 a 0 i  
els  “culers”  deuen  estar  abatuts,  una  cura  d’humilitat  no  els  hi  vindrà  gens 
malament: “no es pot dir blat, si no és al sac i ben lligat!”  En canvi a Saragossa, i  
a tot l’Aragó, ho deuen estar celebrant amb força cridòria.

El bar Frankfurt de la plaça “de la mel i mató”, encara resta obert servint les 
darreres comandes de menjar ràpid. 

Els autocars plens de passatgers van abandonant, a poc a poc, Montserrat 
i, els que no marxen, van omplint les cel·les. Aviat Montserrat quedarà dormida i 
el silenci i la pau regnarà en les primeres hores de la festivitat de Nostra Senyora 
de Montserrat. Dintre d’una hora Montserrat serà només un decorat.

Bon viatge i bona nit, companys que torneu a Tarragona! 
Els  que  dormim  a  Montserrat  ens  retirem  a  les  cel·les  a  gaudir  d’un 

merescut descans. Bona nit, Montserrat! 
Visca el Nàstic de Tarragona!!!
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Sobre el conjunt de petits relleus que formen l’anomenada serralada pre-
litoral catalana, s’aixeca bruscament fins als 1.224m, a Sant Jeroni, la mola de 
Montserrat, que destaca per les seves formes esveltes i pel seu aïllament, que li 
permet abarcar un panorama dilatadíssim de tot Catalunya central i oriental.

El volum de Montserrat constitueix un relleu de forma allargassada de NO a 
SE, de contorn elipsoidal i fortament dissimètric de SO a NE.

La línia de majors alçades es troba sobre la vall del Llobregat, que corre 
encaixat pel seu vessant NE a quasi mil metres de profunditat. Així Montserrat 
presenta un front més abrupte pel costat del Llobregat que pel de la conca dels 
Brucs.

A  Montserrat  apareix  una  vall  morta  central,  la  Vall  Mal,  afluent  del 
Llobregat, que la recorre de NO a SE.

Les roques que formen el paratge montserratí pertanyen al començament 
de l’Era Terciària i foren dipositades en una mar de poca profunditat que existí en 
aquesta zona fa 25 milions d’anys.  La regió meridional dels Brucs i  la vall  del 
Llobregat és la més antiga.

Montserrat  no  és  una  muntanya  en  sentit  geològic,  sinó  un  relleu.  La 
veritable muntanya de plegaments es troba més al sud, als precaris relleus de 
Sant Salvador de les Espases i de Collbató.

Als vessants de Collbató tota la mola és formada per conglomerats calcaris 
(pinyolenc), Més cap al nord aquests conglomerats porten freqüents intercalacions 
en forma de cunys de margues grises i arenisques fines, de tons grisos, riques en 
fauna marina (fòssils de Nummulites o “llenties”,  mol·luscos, corals i  crustacis. 
Això  no  obstant,  la  massa  de  “pinyolenc”  continua  ingent  als  trams superiors 
formant el relleu dels cims.

Aquesta estructura ens revela que les roques de Montserrat es formaren en 
una  mar,  de  poca  profunditat.  Més  tard  van  ser  aixecats  lentament  pels 
moviments  seculars  que  deformen  contínuament  la  superfície  terrestre 
(moviments epirogènics), amb la consegüent retirada de la mar, la qual cosa va 
fer que la massa de conglomerats quedés sotmesa a l’erosió, que emmotllà les 
formes que té a l’actualitat. El moment d’aquesta emersió pot situar-se al miocè, 
és a dir, fa uns 10 milions d’anys.
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La  duresa  dels  conglomerats  montserratins,  oposant-se  tenaçment  a 
l’erosió,  contribueix  al  desenvolupament  de  vessants  molt  escarpats  i  a  la  
formació d’extensius relleus de monòlits.

Al quaternari antic el nivell hidrostàtic era molt més alt a conseqüència de la 
major pluviositat, actualment han quedat en sec activitats hidrològiques com les 
Coves de Collbató o del Salnitre, important caverna de 530 metres de recorregut,  
la segona més important de Catalunya.

Montserrat,  botànicament,  és  una  muntanya  mediterrània.  A  les  parts 
baixes la vegetació es troba molt degradada per la presència humana i el seu 
clima àrid. A la zona superior, en canvi, el mantell verd fosc dels alzinars cobreix  
els replans i les fondalades. L’alzina regna a Montserrat.

A l’ombra dels alzinars creixen els arbustos com el marfull, l’arboç, la falsa 
alzina, l’aladern i plantes com el lligabosc, l’arítjol, la vidiella i la gavarrera.

Sota  l’ombra  dels  arbres  i  arbustos  troben  protecció  plantes  que  no 
resistirien la calor del Sol: la falsia negra, el galceran i la viola.

Els matolls, en canvi, necessiten plena llum. El cepell, l’argilaga, el romaní, 
l’espígol i la farigola viuen a poca profunditat. El pi blanc cobreix les parts baixes  
amb les garrigues.

A les parts  més elevades,  al  vessant  septentrional,  viuen els  roures,  la 
blada,  la  moixera,  l’avellaner  i  el  pi  silvestre.  Arbustos:  el  boix,  el  corner,  el 
sangrinyol, la coronil·la. Herbes: la viola de llop, la primavera i marcòlic. A la canal  
de Santa Cecília viu el teix.

Entre les plantes rupestres cal destacar l’orella d’ós i la corona de reina.

L’home primitiu habità aquestes muntanyes, se’n coneixen moltes restes: 
els  vasos neoeneolítics i  hallstàttics de les coves de Montserrat,  de la  cultura 
montserratina.

L’ermita de Santa Maria existia al segle IX. Se’n coneixen d’altres com les 
de Sant Pere, Sant Martí, Sant Iscle i Sant Miquel.

L’ermita de Santa Maria ja era situada on, més tard, hi  havia d’haver el 
monestir actual, al segle XI passà a poder del monestir de Santa Maria de Ripoll.

A  partir  del  segle  XIII  el  cenobi  va  tenir  un  creixement  constant  i  els 
pelegrinatges augmentaven gràcies a la popularitat de la imatge miraculosa.

Continuà  l’engrandiment  material  del  monestir,  se  succeïen  les 
construccions i s’eixamplaven els recintes i fins i tot la mateixa església.

Però, la gran reforma constructiva no es realitzà fins la segona meitat del 
segle XVI, quan l’abat Bartomeu Garriga posà la primera pedra del nou temple,  
l’any 1560, consagrat el 2 de febrer del 1592.

Després d’un  període menys  brillant,  s’endegà la  fase constructiva  a  la 
segona  meitat  del  segle  XVIII,  però,  amb  la  irrupció  napoleònica,  el  1812  el 
monestir fou saquejat i destruït. I més tard, acabada la guerra, fou allunyada la 
Comunitat, el 1835, en virtut de les lleis d’exclaustració. Reintegrada l’any 1844, el  
treball de restauració fou extraordinari.

A poc a poc, el  renaixement sobrevingué amb major empenta que mai. 
Però,  altre  cop,  amb  la  revolució  del  1936  s’esdevingué  un  nou  tancament  i 
l’exclaustració dels monjos. Encara que, una vegada acabada aquella etapa, a 
partir  del  1939,  s’obre  el  període  més  ric,  l’interior  del  monestir  conté  grans 
riqueses artístiques.
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L’acció i la vida humana de la muntanya ha tingut com a centre el gran 
focus del cenobi. Innombrables devots acudeixen a la Moreneta i a contemplar les 
belleses de la muntanya.

A fi d’evitar que es desvirtuïn els valors urbanístics i del paisatge, existeix 
un Patronat amb jurisdicció civil sobre gran part del territori de Montserrat.

La  imatge  negra  de  la  Mare  de  Déu,  que  es  venera,  és  un  exemplar 
romànic d’últims de segle XI o principis del XII,  de fusta tallada, policromada i  
daurada, de l’escola de Ripoll.

La seva negror  ha estat  provocada, a  l’igual  que moltes altres que van 
aparèixer per Europa. Els Gnòstics estudien, esotèricament, la Verge Negra com 
una realització d’un alquimista, que executa les imatges amb “terra negra” i els 
colors de l’alquímia.

La imatge de la Mare i el Nen és un símbol de la natura, feta amb color 
negre,  de terra negra fèrtil,  protectora de la  llar  domèstica,  la  imatge del  Nen 
davant  del  ventre  de  la  Mare  mostra  al  món la  seva fertilitat:  de  les  fosques 
entranyes neix a la llum un nou ser, aquest cristianitzat. La Mare és una divinitat  
femenina, “Nostra Senyora”, la Deessa que regna en el món natural. El Nen porta 
a la mà una pinya, un fruit de la terra.

Imatges  pre-romàniques  foren  executades  amb  pedra  igual  que  les 
deesses  celtes.  Després  les  imatges  de  fusta  substituïren  les  de  pedra,  a  la 
vegada que es cristianitzava la imatge en Mare de Déu.

Hi  ha documentació que la primera M.D. de Montserrat,  anterior a l’any 
1000, era de pedra. És possible que, a Montserrat, es venerés una imatge celta 
abans que la Mare de Déu cristiana.

La festa de la  Vetlla  és un tradició  celta,  igual  que la veneració de les 
imatges en el punt més alt de les muntanyes i les imatges celtes prenien el nom 
de la zona geogràfica on era ubicada.

La santa imatge de la Mare de Déu és entronitzada al cambril adossat a 
l’absis de la basílica, a la nau de la qual s’obre a través d’un gran finestral per 
damunt de l’altar major o presbiteri.

En el seu origen, la imatge devia formar part d’un petit retaule, que presidia 
col·locada a la seva part central.

L’abat Oliva, gran abat de Ripoll i Cuixà, bisbe de Vic, és el fundador del 
monestir de Montserrat. Pels volts de l’any 1025 establia una petita comunitat al 
servei d’aquella primitiva església de Santa Maria.

A  principis  del  segle  XV,  Montserrat  esdevenia  abadia  independent,  fet 
disposat per Benet XIII l’any 1409.

L’any 1493 el monestir fou incorporat a la congregació castellana de “San 
Benito  el  Real”  de  Valladolid,  on  perdé  tota  identitat  catalana.  El  període 
vallisoletà durà fins l’exclaustració del 1835.

La Renaixença catalana centra a Montserrat  els  seus ideals religiosos i 
patriòtics. L’acció vigorosa de personalitats revifà, juntament amb els monjos, la 
vitalitat del santuari marià. En aquest sentit són dues les efemèrides remarcables:

La proclamació de la Mare de Déu de Montserrat com a patrona de les 
diòcesis de Catalunya, feta per Lleó XIII l’any 1881. I l’entronització de la Mare de 
Déu l’any 1947.
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Els monjos establerts a Montserrat segueixen la regla benedictina de Sant 
Benet.  La  concepció  benedictina  parteix  de  la  idea  que  l’objectiu  de  la  vida 
humana és Déu, per això el monjo es recull, calla, reflexiona, contempla i prega. 
Segons Sant Benet, Jesucrist és el tot del  monjo. Sant Benet exhorta a venerar,  
en els hostes, la persona del Crist en figura de pelegrí. La pregària del monjo ha 
d’anar  acompanyada  del  treball.  Aquest  és  com una  expiació  i  té  una  utilitat  
immediata com a remei contra l’ociositat.  Sant Benet fou declarat l’any 1958 pare 
d’Europa i patró d’Occident.

Els  ermitans estigueren presents  a  Montserrat  des de l’inici  de  la  seva 
història,  la  primitiva  església  de  Santa  Maria  fou  ermita  abans  que  monestir. 
S’escamparen per la muntanya i habitaven coves i ermites dedicades a pietoses 
advocacions  vinculades  al  monestir.  Les  guerres  i  l’exclaustració  monàstica 
acabaren amb aquesta forma de vida.  L’últim ermità fou assassinat  a la  seva 
ermita de la Santíssima Trinitat l’any 1821. Hi hagut algun intent de restaurar la 
vida eremita al  segle XIX i darrerament a les ermites de la Santa Creu i  Sant 
Dimes.

L’Escolania  és  una  altra  de  les  tradicions  de  Montserrat,  d’origen  molt 
remot. En un principi els escolans eren només cinc i avui són una cinquantena. 
Tenen la  missió  d’intervenir  amb el  seu cant  al  culte  del  santuari  i  estudien i 
resideixen  al  mateix  monestir.  Músics  eminents  s’han  format  a  l’Escolania  de 
Montserrat.  Diversos  abats  del  santuari  havien  estat  abans  escolans.  Avui, 
l’original institució, sota la direcció d’un altre ex-escolà, el  pare Irineu Segarra, 
gaudeix d’un altíssim prestigi internacional.
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DIA 27 D’ABRIL    OFRENA CENTENARI CLUB GIMNÀSTIC A LA MORENETA

  

     

Esclata  la  claror  en  aquesta  jornada  joiosa.  La  muntanya  es  desperta 
mandrosament  amb la  ressaca de la  vetllada d’anit.  Els  ocells  es  preparen a 
festejar  el  dia  més  important  de  l’any  a  Montserrat  refilant  el  millor  recull  de 
melodies. 

La vegetació es vesteix de gala per aquesta jornada cerimoniosa. Tota la 
muntanya  santa  es  cobreix  d’un  mantell  daurat  que  irradia  d’esplendor.  Les 
ànimes celestials venten les campanes anunciant el bell dia.

És la DIADA DE LA MORENETA, la Mare de tots els catalans!
A les nostres cel·les ens anem despertant a poc a poc. Avui no hi ha cap 

horari matiner programat, és dia de relax i de plaer espiritual. Els venedors de la 
mel i mató comencen a desplegar les parades.

7,45 – El Josep M. Marquès i el Rafel Casellas, els més matiners, per a no 
perdre el costum, s’encaminen a la basílica a felicitar la Mare de Déu. Primer que 
res encendran unes llànties de cera i les ficaran als expositors. El Rafel n’encén 5, 
una d’elles és la de la M. Antònia Mañé de l’Argilaga i una altra la del Carles 
Samper que ahir no va poder fer-ho, una altra per a casa i dues més per a la resta  
de familiars. El Josep M. no té tanta demanda i amb dues llànties en té prou.

8,00 – Tots dos entren a la basílica. Consulten l’horari de Misses, n’hi ha 
una  a  les  8.  El  Josep  M.  i  el  Rafel  assisteixen  a  la  celebració  que  s’està 
desenvolupant  a  l’altar  major.  Alçant  la  vista  poden adonar-se  dels  fidels  que 
desfilen amb tranquil·litat per davant de la Moreneta. Poques persones ocupen 
també els primers bancs de l’església.  Es respira pau.

8,30 – S’ha acabat la celebració eucarística de l’altar major. El Marquès i el 
Rafel  tornen cap als  estatges per  conèixer  l’activitat  que es  desenvolupen en 
aquestes hores. Abans, però, han trobat estrany que la cerimònia religiosa durés 
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tan sols mitja hora. Consultada la pissarra del vestíbul del temple s’adonen que la 
Missa de l’altar major començava a 2/4 de 8. La celebració eucarística de les 8 
era al cambril de la Mare de Déu.

8,45 – Tornats a les cel·les poden veure que hi ha activitat. Tothom s’ha 
llevat i es prepara per acudir a l’ofrena oficial del Club Gimnàstic, que ha de tenir  
lloc dintre d’una hora. 

Cada u esmorza segons les seves preferències. El Rafel es cruspeix un 
entrepà que va sobrar d’ahir.  Aprofita també per preparar la crònica d’ahir i  la 
d’avui per a Ràdio Tarragona.

9,45 – Ens trobem tots expectants i emocionats al cambril de la M.D. de 
Montserrat acollits pel pare Jordi Castanyer. Ell serà qui es farà càrrec de tot el 
que portem de Tarragona.

Són al cambril:  l’Elena Nadal, la Patrícia Domingo, la Laura Figueras, la 
Maria Felices, la Pilar Miró, la Sefa Nadal, l’Atlántida Castaño, el Joan Bea, el  
Joan Figueras, l’Antoni Estebanell, l’Emilio García, el Toni Estebanell, el Josep M. 
Marquès, el David Bea, el Joan Carles Castellví, el Lluís Nadal i el Rafel Casellas.

El Rafel, que ha traginat els tres dies les ofrenes dintre de la seva motxilla, 
fa una salutació de tots els excursionistes a la Mare de Déu:

Rosa d’abril, bella Morena,
farola del navegant, estrella del caminant,
refugi del pelegrí.
Volem oferir-vos el nostre esforç i caminar
per la vida, tot recordant que Vós sou Mare pelegrina
i com a Mare us sentires pels camins perseguida.
Rebeu, Divina Senyora, aquests pelegrins,
que tot caminant hem acudit de Tarragona,  
per lloar-vos en aquest dia tan joiós.
Representem el nostre “Nàstic” que enguany estrena Centenari,
voldríem contribuir a la pau, al benestar del món,
i que el nostre projecte no sigui quelcom
que passa sense deixar marca.
Rosa entre roses, amor d’amors,
amor que, Vós goseu a tots repartir.
Bella Morena, amor del món.

I tot seguit l’Elena llegeix l’ofrena oficial del club esportiu tarragoní, que ha 
estat emmarcada per a tan solemne presentació. L’acte, senzill però molt emotiu,  
transcorre en mig d’un silenci per no perdre’s ni una paraula:

Resplendent Moreneta, Mare de Déu, Patrona de Catalunya, mireu, si Us  
plau, complaguda la Societat Esportiva del  Club Gimnàstic de Tarragona i  els  
seus socis i amics, que en la joiosa efemèride de complir-se 100 anys de la seva  
fundació,  ha  volgut  retre-Us  humil  homenatge  venint  a  Vostres  plantes  tot  
caminant des de la Ciutat de Tarragona.

A Vós –que, no sabem per què, imaginem elegant i gentil per a Tots els  
Catalans– que esdeveniu geganta en la Fe, constant en l’Esperança i immensa  
en l’Amor; és això, ni  més ni menys, el que avui pretenem demanar-Vos: que  
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concediu a la Societat Esportiva del Club Gimnàstic una fe gran en l’Entitat, una 
gran esperança fonamentada en les generacions futures que ens empenyen, i un  
gran  amor  al  nostre  País  per  continuar  força  anys  sembrant  avinences  tot  
practicant l’esport des de les nostres diverses Seccions.

I, també als qui, gràcies a Déu, diem conservar la Fe que Vós professeu en  
grau infinit, perseverança com la Vostra.

Infongueu –Vós que ens defenseu dels deshonors i vetlleu per les nostres  
diligències, Vós que sou per a tots advocatessa– als qui la fe han perdut i, fins i  
tot, presumeixen de no posseir-la, el retorn humil a la pràctica de l’amor, segons  
el Crist.

Molts d’anys pujant a aquesta Muntanya Santa a cantar el Virolai, l’himne  
de Montserrat; ben segur, faran girar Vostres ulls bondadosos vers nosaltres i ens  
assolireu  per  a  l’Entitat  Esportiva  del  Club  Gimnàstic  de  Tarragona,  per  al  
President  del  Club,  per a tots els components de les diverses Juntes, per als  
integrants de les diferents seccions Esportives, per a tots els Socis, per a tots els  
nostres amics i per a les famílies de tota la nostra comunitat, la benedicció del  
Senyor.

Perquè  en  quedi  constància,  accepteu,  Nostra  Senyora,  aquesta  placa  
record de la nostra vinguda.

Joaquim Pons i Mestres. President del Club Gimnàstic. 

En acabar, el pare Jordi Castanyer rep els presents d’un doble medalló del 
Centenari  emmarcat  a  dues  cares  vistes,  l’escrit  de  l’ofrena  oficial  del  Club 
Gimnàstic, també emmarcat, i la salutació dels membres excursionistes.

El pare Castanyer els diposita solemnement sobre l’altar del cambril  i, a 
continuació,  es  disposa  a  complaure’ns  amb  unes  paraules  de  benvinguda. 
Resumint, ens encoratja a seguir en aquesta encertada vida esportiva, aquesta 
activitat és una escola de sana convivència que el pare Jordi Castanyer recorda 
ha practicat durant la seva joventut i que coneix molt bé. Felicita el Club Gimnàstic 
de Tarragona amb motiu del seu primer Centenari i que ben segur no serà l’últim. 
Tots els aquí presents formem part d’una anella de la cadena d’un club insigne 
que va començar a créixer ara fa 100 anys, la nostra tasca servirà perquè d’altres 
puguin  seguir,  en  anys  futurs,  el  camí  ja  marcat.  Un club,  a  part  de  la  junta 
directiva, el formen tota la gent anònima que esportivament s’esforça perquè el 
nom del club arribi a la cota més alta, aquesta munió d’atletes són els que fan 
possible que un club continuï existint, que serà més gran quan més participants 
pugui obtenir. Finalment remarca la nostra devoció vers la Mare de Déu i que hem 
de veure, en Ella, un exemple de camí a imitar per tots els cristians.

10,15 – S’ha acabat l’acte de l’ofrena i, abans de marxar, el Rafel demana 
al  pare  Castanyer  un  telèfon privat  per  poder  passar  la  crònica  final  d’aquest 
pelegrinatge a la nostra ràdio local, Ràdio Tarragona, que col·labora en la difusió 
d’aquest pelegrinatge commemoratiu.

El pare Castanyer, gentilment, li cedeix el telèfon del seu despatx particular 
al Centre d’Acolliment. 

Abandonem  tots  el  cambril  de  la  Mare  de  Déu  i  sortim  al  defora  pel 
passadís anomenat Camí de l’Avemaria, ornamentat amb majòliques i la font de la 
Mare de Déu.

Sortim a l’atri i ens dirigim al Centre d’Acolliment.
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10,30 – El pare Castanyer li cedeix el telèfon al Rafel Casellas i, després de 
demanar el cobrament revertit, hi grava la que serà l’última crònica:

Hola, Enric!  Avui,  dia  27,  diada de la Mare de Déu de Montserrat,  ens  
trobem feliços i contents perquè hem assolit la nostra meta, Montserrat!

Fa pocs minuts que hem fet l’ofrena del Club Gimnàstic a la Moreneta, i li  
hem demanat que intercedeixi  davant el  seu Fill  perquè ens atorgui  benestar,  
felicitat, protecció i èxits per al nostre Club Gimnàstic, i de forma extensiva a tots  
els tarragonins.

L’etapa d’ahir va resultar també dura, no pel mal temps atmosfèric, sinó  
perquè, com ja saps, era la més llarga de tot el recorregut, 38 km que, sumats als  
quilòmetres de les dues etapes anteriors, sumen un total de 105 km.

Vam tenir un dia de molt de Sol, gràcies a Déu! Però, els últims quilòmetres  
van ser molt durs: dels Hostalets de Pierola a Collbató vam haver de travessar 5  
barrancs perpendicularment,  davallant  i  pujant,  sense  interrupció,  un  desnivell  
d’uns 200m, i arribàvem al poble de Collbató a les 5 de la tarda. 

Després d’un  merescut,  però curt,  descans emprenguérem l’ascensió al  
Santuari de Montserrat.

La primera part de la pujada fou duríssima, la més forta de tot l’itinerari.  
Atacàrem la drecera dels Graus grimpant per les roques, salvant un desnivell de  
200m fins arribar al camí de les Bateries o de Collbató. Aquest camí, més ample i  
planer, de 6 km de longitud, ens conduí finalment a la Porta de Sant Miquel i  
entràvem al recinte monàstic a 2/4 de 8 de la tarda.

Sense  descansar  gens,  vam anar  ràpidament  al  cambril  i,  a  les  8  del  
vespre, desfilàvem tots amb motxilla, amb fila índia, per davant de la Moreneta,  
contens i satisfets d’haver arribat al nostre destí.

A  les  11  de  la  nit  vam assistir  tots  a  la  Vetlla  de  Santa  Maria  i,  així,  
passades la  1...  i  l’altra,  del  matí  d’avui,  acabàvem la  jornada més  llarga.  El  
cansament i la son de cada u s’aplegaren i hem descansat molt a gust.

Hores  d’ara,  ens  estem  organitzant  per  tornar  a  Tarragona.  Des  de  
Montserrat, bressol de Catalunya, enviem una salutació a les terres tarragonines.

Visca el Nàstic! i Visca Tarragona! 

10,45  –  Després  de  penjar  el  telèfon  agraïm  l’acollida  del  pare  Jordi 
Castanyer, que molt amablement ha volgut col·laborar amb el nostre club. El pare 
Castanyer  s’excusa  perquè  ha  d’assistir  a  la  Missa  Conventual  de  les  11  i 
s’acomiada de tots nosaltres desitjant-nos pau i felicitat a la vida.
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Sortim a la plaça del Santuari a fer-nos una foto per recordar la presència a 
Montserrat en un dia tan màgic i representant al Club Gimnàstic amb motiu dels 
primers cent anys de la seva existència.

Fins aquí ha estat l’ofrena oficial  del  Club Gimnàstic de Tarragona a la 
Mare de Déu de Montserrat, tres dies i escaig de sana convivència amb un destí  
comú, tres dies que ens han deixat un bon record. Una munió de persones que ha 
gaudit, com una gran família nastiquera, d’alegria i optimisme contagiós que ha fet  
més suportable el llarg camí cap a la recerca del nostre món interior.

11,00 – És l’hora de pensar com tornar cap a la nostra ciutat d’origen. El 
Joan Bea i el Rafel Casellas s’encaminen cap a l’estació de l’Aeri. Un cop allí  
escullen  el  millor  horari  per  baixar  del  monestir  a  l’estació  del  tren  de  la 
Generalitat.

A  continuació  tornem  a  les  cel·les  a  recollir  la  nostra  roba  i  efectes 
personals,  perquè  hem  de  deixar  buides  les  dependències  abans  que  les 
encarregades  de  fer  el  recompte  de  plats,  coberts,  llençols,  tovalloles,  etc., 
comprovin si està tot igual que quan ens ho van llogar.

Tot és conforme, les encarregades no troben a faltar res, ja podem anar a 
pagar a les oficines. El Rafel paga una factura de 6.508 pecetes (amb l’IVA) per a  
un total de 14 places.

Després de passar comptes, ens donem temps lliure fins a la 1. El Josep 
M. Marquès i l’Emilio García se’n tornen cap a casa amb el cotxe que van venir.

1,00 – Som a l’estació de la “cistella” de Montserrat que ens ha de baixar 
del “cel a la terra”. Els bitllets fins a l’estació de Martorell valen 340 pecetes cada 
un.  No  hi  cabrem tots  en  el  mateix  viatge  i  haurem de  baixar  en  dos  torns.  
Baixem, penjats, sobre el fantàstic torrent de la Vall Mal.

1,33  –  Som  a  l’estació  de  l’Aeri  de  Montserrat  i  pugem  al  tren  del 
Ferrocarrils Catalans que ens portarà a Martorell.

1,55 – Estació de Martorell-Enllaç, aquí s’ha de fer canvi amb l’estació de la 
RENFE.

2,05  –  Som  a  l’estació  de  Martorell  RENFE.  Aquí  havíem  pensat  que 
podríem dinar, però el tren arribarà de seguida i només podem beure una copa de 
xampany català per celebrar l’èxit de la caminada, “xin-xin, Nàstic”!

2,25 – El tren ja és aquí. Hi pugem i cinc minuts més tard marxem cap a 
Sant Vicenç de Calders per la línia d’interior que passa per Gelida, Sant Sadurní 
d’Anoia, Lavern-Subirats, la Granada, Vilafranca del Penedès, els Monjos, l’Arboç 
i el Vendrell.

3,21 – Estació de Sant Vicenç. Farem canvi de tren altre cop i per la costa, 
passant  per  Torredembarra  i  Altafulla,  farem  cap  finalment  a  l’estimada 
Tarragona.

3,47 – Estació de Tarragona. Ja som a casa! Ens acomiadem de la Patrícia 
Domingo que baixarà a Reus perquè viu a Riudoms.
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Sortim de l’estació i ens acomiadem tots plegats, cada u a casa seva i Déu 
en la de tots. Demà tornarem a la rutina de cada dia, mentre, somniarem fins que 
arribi  el  demà.  Ens tornarem a trobar  al  sopar  que  es  farà  a  la  Secuita.  Allí 
tornarem a caminar, aquesta vegada sense moure’ns de la taula.

8,00 – El Joaquim Pons, el Lluís Pons i el Pau-Lluís Salas, són entrevistats 
per  l’Enric  Pujol  a  Ràdio  Tarragona,  comenten  en general  el  que  ha estat  la 
caminada i l’èxit obtingut.

La entrevista és enregistrada i s’emetrà l’endemà al programa esportiu de 
l’Enric. FELICITATS, NÀSTIC!!!

Apèndix – El nostre peculiar “Indiana Jones”, el Joan Carles Castellví, va 
complir  el  que  va  dir  a  Mediona.  El  mes  de  juny,  el  Joan  Carles  i  dos 
excursionistes més del Centre Excursionista de Tarragona, van obrir una via nova 
al Troll, una paret de 1.200 metres de desnivell, ubicada a la Vall de Romsdals, a 
Noruega.

Enhorabona, Joan Carles! Felicitats!!!
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ÀPAT  DE  CELEBRACIÓ  DE  LA  CAMINADA  A  MONTSERRAT
 “CENTENARI  DEL  NÀSTIC” 

 Dia  29 de novembre de 1986

- Primer   plat    (si arribeu a l’hora):
AMANIDA “AGUSTÍ” 

- Segon plat :
ESCUDELLA CATALANA 

- Tercer plat:
TALL  RODÓ  A  LA  JARDINERA 

- Per beure:
VI  o  SAGNIA (per anar de “cantó”),  AIGUA “font del camí”
Copa de XAMPANY CATALÀ

 
- Les pos-tres  (un per cada dia caminat):

PIJAMA (flam, pinya i préssec).

- Cafè i copa (color el que suggeriu)   Fària (a voluntat).

- Preu per preu: 850 pecetes (IVA i tot)

FINAL DE FESTA AMB PASSI DE DIAPOSITIVES DE LA CAMINADA I LLIURAMENT  DE 
LA  NOVEL·LA  DEL  RAFEL  CASELLAS.

 El  primer  plat  serà  a  taula  a  les  9  del  vespre !!!
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