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En els  esmorzars vitals  dels  diumenges,  que solia  fer  la  penya  del  gimnàs 
Ceron de Tarragona, es parlava de temes variats. Corria l’estiu de l’any 1980, i  
comentàvem la marxa a peu de Tarragona a Montserrat que havien portat a 
terme uns quants integrants del gimnàs i que havia estat tot un èxit, va ser una 
autèntica  aventura  per  qui  la  va  viure  per  primera  vegada,  i  la  immensa 
satisfacció  de  plantar-se  en  tres  dies  davant  del  setial  de  la  “Moreneta” 
catalana.

En aquells moments se’m va ocórrer que podríem intentar d’anar a Montserrat 
d’una altra manera: peonant, per exemple, i ho vaig fer saber a tots els que 
estàvem esmorzant. La meva idea va sorprendre per l’atreviment que aquest 
desafiament  suposava.  És  clar  hi  ha  uns  100  km  de  distància  i  això  és 
pràcticament irrealitzable, són massa quilòmetres; però, sí, que es podrien fer 
en trams de 10 km, una distància força assequible per a un corredor acostumat 
a  la  llarga  distància  i  mitges  maratons.  Només  calia  trobar  10  persones 
disposades  a  peonar  10  km.  El  dia  més  adient  per  portar  a  cap  aquesta 
peonada amb rellevaments era, al meu entendre, el diumenge més proper de la 
diada de la Mare de Déu de Montserrat de l’any que ve, en el nostre cas el 26 
d’abril de 1981.

La idea de la “peonada amb rellevaments” estava llençada, però, per poder 
executar-la l’havíem d’estudiar primer. Al gimnàs, sorprenentment,  en contra 
del que pensava, van anar sortint molts candidats i candidates que hi volien 
participar, fins arribar al nombre de 20. Aleshores, vist el nombre d’atletes que 
estaven disposats a participar, cabia la possibilitat de fer els rellevaments cada 
5 km en lloc de cada 10. O, també, peonar per parelles, que podria resultar no  
tan avorrit com peonar sol.

Vaig  proposar  les  dues  solucions,  jo  m’inclinava  més  per  la  segona,  triant 
parelles de la  mateixa condició  física o similar  en el  ritme per no avorrir  ni 
cansar l’altre. Tothom es veia en cor de peonar 10 km i també va agradar la 
idea de peonar acompanyat. Així que vam decidir aplicar la segona opció: els 
rellevaments s’executarien cada 10 km per parelles.

Vaig pensar també de portar un testimoni a la mà, igual que es fa en una cursa 
de rellevaments, que s’hauria d’anar rellevant amb cada canvi de parelles. A 
dins del testimoni hi podríem portar un banderí amagat per ofrenar a la Mare de 
Déu en arribar  a  Montserrat.  Ara  bé,  com que resulta  que peonarien  dues 
persones en lloc d’una, es podria crear també un altre testimoni, un per a cada 
u, i a l’altre ficar-hi una samarreta també per a la Mare de Déu. 

La  idea  de  portar  dos  testimonis  es  va  acceptar  per  unanimitat;  jo, 
personalment, m’encarregaria de dissenyar el banderí i el Joan Ceron cercaria 
una persona del gimnàs, si podia ser, per confeccionar-lo i brodar-lo.  

Molt animat, vaig decidir posar-me en contacte amb el santuari de Montserrat; 
per això, vaig enviar una carta el 12/11/80 al pare abat, per assabentar-los que 



teníem  en  ment  fer  una  peonada  amb  rellevaments  de  Tarragona  fins  a 
Montserrat i honorar la nostra patrona, i al mateix temps oferir a la Mare de Déu 
un banderí i una samarreta. 

La  idea  fou  molt  ben  rebuda  a  Montserrat  i  rebérem  una  carta  que  ens 
animaven a realitzar la peonada. A més, ens feien saber que era una bona 
idea,  ja  que  l’any  vinent,  1981,  es  complia  el  primer  Centenari  de  la 
Proclamació de la Mare de Déu de Montserrat com a Patrona de Catalunya. 



Aquesta carta em va donar llum per empescar-me un motiu pel qual es faria 
aquesta  peonada  a  Montserrat,  tan  senzill  com per  celebrar  aquest  primer 
Centenari de la Moreneta, Patrona de Catalunya.
 
Pletòric i amb ganes, em vaig posar a fer l’estudi de l’itinerari a executar, per la 
qual cosa em vaig fer amb plànols cartogràfics per saber per on havíem de 
passar. El Josep Guinovart va posar el seu cotxe a la nostra disposició per anar 
a  comptar  el  quilometratge a la  mateixa  carretera.  Un diumenge al  matí  el 
Josep Guinovart, la Teresa Menasanch, la Pilar Miró i jo, tots quatre dins del 
cotxe  del  Josep  Guinovart,  vam  sortir  de  Tarragona  cap  a  Montserrat.  El 
compte quilòmetres del cotxe ens servia per saber quan s’havia de produir el 
rellevament, cada 10 km paràvem i jo marcava al plànol aproximadament el lloc 
i  ens  fixàvem  in  situ en  alguna cosa destacada,  algun senyal  característic, 
casa, intersecció, etc., per apuntar-ho i recordar-ho el dia de la “peonada”. 
Això ens va costar tot un matí, fins l’hora de dinar.

Quedava pensar a quina hora sortiríem de Tarragona; calculant com a temps 
necessari, 100 km a 10 km/h, rellevaments més o menys cada hora, sortien 10 
hores. Hauríem d’arribar a Montserrat al migdia, per la qual cosa ens vam fer la 



idea de sortir de matinada de Tarragona, concretament a les 3. Peonar de nit 
ens  podria  facilitar  l’execució  de  la  peonada  amb  rellevaments  perquè  hi 
trobaríem molt poc trànsit i a la vegada resultaria molt exòtic, confiàvem que la 
Lluna ens pogués regalar una mica de claror sobre l’asfalt. 

S’havia de pensar també de demanar permís per poder ocupar l’asfalt, per això 
vaig fer un escrit dirigit al govern civil de Tarragona demanant poder realitzar 
aquesta peonada tan especial; tenia els meus dubtes que m’ho autoritzessin. 
La resposta afirmativa em va il·lusionar; però, ens van exigir que, tots els que 
havien  de  prendre  part  en  aquesta  activitat  esportiva,  havien  d’estar  en 
possessió de la llicència esportiva que atorgava la Direcció General d’Esports 
de la Generalitat de Catalunya. Havia començat la burocràcia de la paperassa!

Després  d’haver  aconseguit  tothom la  llicència  esportiva  i  l’autorització  del 
govern civil,  ara només calia  posar-se a ultimar  detalls  abans d’executar  la 
peonada amb rellevaments. 

Em va semblar que tots els peonadors haurien de tenir un record d’haver-hi 
participat, per això vaig posar-me de seguida a dissenyar el diploma que els hi  
seria lliurat després de finalitzar la peonada.  



Un cop el diploma original va estar fet em vaig posar en contacte de nou amb 
Montserrat  perquè desitjava  que cada diploma ens els  lliurés el  Pare Abat;  
però, calia tenir-los signats prèviament. 

Els mateixos quatre que vam treballar l’itinerari ens vam presentar a Montserrat 
i el Pare Abat ens va atendre molt cordialment durant una estona, va lloar la  
nostra  inquietud  de  fer  aquesta  peonada  amb  rellevaments  i,  sense  cap 
problema, va signar l’original del diploma en paper vegetal que li vaig presentar. 
Després,  a Tarragona, jo m’encarregaria de fer-ne contravegetals i  posar el 
nom i cognoms per a cada atleta participant. Abans de marxar vam agrair, al 
Pare Abat,  la  deferència que tindria amb nosaltres de rebre’ns en arribar a 
Montserrat, tan sols quedava una setmana. Vam tornar cap a Tarragona molt 
satisfets, convençuts que la nostra peonada seria un èxit. 

Vaig idear una pancarta que vam penjar a la Rambla, amb el corresponent 
permís  de  l’Ajuntament,  per  fer  saber  la  nostra  gesta  a  la  ciutadania  de 
Tarragona; l’amic Alexandre Ayxendri ens la va retolar i pintar.

El nostre company, Luís Higueras, va fer gestions personals amb la botiga de 
Comercial Confort de Tarragona i la firma comercial Grundig per aconseguir un 
equipament de xandall complet per córrer la peonada amb rellevaments. Així 
que tots vam anar d’uniforme; érem un equip, sens dubte.

La Caixa de Pensions va col·laborar desinteressadament donant-nos un ajut 
econòmic per a despeses d’organització; però, com que no em vam tenir prou 
vaig comprar un pernil i el vam rifar al gimnàs. D’aquesta manera vam poder fer 
les paus i no tenir números vermells; ingressos i despeses van quedar a la par.



La vigília de l’inici de la peonada vam quedar tots plegats a la Rambla, sota la 
pancarta, per fer-nos una fotografia col·lectiva amb la presència del Sr. Joan 
Ceron, atletes i família, i simpatitzants.

Un  cop  feta  la  fotografia  i  després  de  alguns  comentaris,  havia  arribat  el 
moment  de  posar  en  marxa  allò  que havíem preparat  amb tanta  cura.  Els 
atletes havíem de desfilar ràpidament cap a casa per intentar dormir el màxim 
d’hores, ja que a les 3 del matí del ja proper dia 26, ens tornaríem a veure en 
aquest mateix lloc. Ja sabíem que no descansaríem prou, però no teníem cap 
més remei si volíem arribar a Montserrat al migdia. Ja podrem dormir més a 
l’endemà. El Joan Ceron el retrobarem demà a Montserrat  per honorar plegats 
la Moreneta.

Així que adéu-siau companys! fins a les 3... i no us adormiu!



DIA 26, ha arribat el dia D

Prop de les 3 del matí, expectants, dins d’una nit humida i freda, ens trobem 
plegats a la Rambla, molt neguitosos, saltant per entrar en calor i amb moltes 
ganes de començar. Ha vingut també algun familiar i algun simpatitzant a veure 
com sortim; pocs, perquè l’hora és més pròpia de dormir que d’estar passejant 
per la Rambla.

Els atletes participants, amb algú més que s’ha afegit a última hora, són:

El nostre company David Spurr (20) és britànic i treballa de bus a la plataforma 
petrolera que tenim davant  de la costa tarragonina. Té una feina d’alt  risc i  
acudeix al gimnàs en els seus dies de descans. Està en perfecte forma física.

Han fet acte de presència també dos guàrdies civils de trànsit amb un jeep que 
ens acompanyaran i  ens protegiran al  llarg de tot  l’itinerari,  seran com dos 
àngels custodis. Un microbús ens portarà a tots.



A les 3, complidors, arrenquem des de l’estàtua dels “Despullats”, que és com 
es coneix el monument en honor als herois que van lluitar i donar la vida contra 
les tropes napoleòniques que van envair Tarragona. 

Els dos peonadors  que formen la primera parella, amb el canut testimoni cada 
u a la mà, que conté a l’interior el banderí i la samarreta, s’han posat a peonar;  
per a ells dos seran els 10 primers quilòmetres. Sortim de Tarragona per la 
carretera que va a Sant Pere i Sant Pau i continua cap a Santes Creus. Darrera 
dels peonadors va el jeep de la guàrdia civil de trànsit, que il·lumina els atletes i 
la carretera amb els dos fars davanters encesos. I, finalment, el microbús, que 
hem llogat, on hi van els peonadors preparats per saltar de dos en dos cada 10 
km i rellevar la parella. Encara que en algun tram seran 3.

A poc a poc, van passant els quilòmetres; el jeep, des de la sortida, ha posat en 
marxa la  reductora per  poder  anar  al  ritme dels  atletes  i  no  carregar-se el  
motor.  El  microbús  no  pot  anar  al  ritme  dels  peonadors,  per  la  qual  cosa 
s’avança 10 km i espera al lloc on s’ha de produir el rellevament.

Tot va com una seda, fins i tot guanyem una mica de temps, confiem ser a 
Montserrat  abans  de  la  1.  Molt  de  tant  en  tant  trobem  algun  cotxe,  i  els  
ocupants observen estranys allò que estan veient. Conforme van passant les 
hores i ens acostem a  l’albada la son comença a fer acte de presència; això no 
és obstacle perquè els que ja han fet el rellevament puguin fer una becaina. 

Havent passat el Pont d’Armentera i per Querol, es fa de dia i ens apropem al 
límit provincial.

Quan just entrem a la província de Barcelona apareixen dos motoristes de la 
guàrdia civil de trànsit, els de Barcelona han vingut a rellevar els de Tarragona. 
Ha estat una sorpresa, no esperàvem aquest canvi. Des d’ara fins a Montserrat  
tindrem altres dos àngels custodis, que van aturant i arrecerant tothom que ens 
ve de cara. Aquesta vegada, donat que ja és de dia, els dos motoristes van 
davant obrint pas. Tenim via lliure i preferent, sense obstacles.



En una de les nostres avançades amb el microbús, aprofitem el nostre pas per 
la  travessera  d’Igualada  i  fem  una  aturada  curta  per  comprar  begudes  i 
entrepans. No ens podem treure la son, però, sí la set i la gana.

Els nostres peonadors no es cansen, segueixen fent la feina molt ben feta, i els 
que ja l’han fet estan cofois; ha estat una experiència que difícilment podran 
esborrar. Hem reduït el temps previst d’execució gràcies a que ens hem entès 
molt bé i ens hem anat passant els testimonis sense badar. Si els càlculs no 
ens fallen arribarem a Montserrat per allà a les 12 del migdia.

Agafem la carretera vella del coll dels Brucs que porta a Santa Cecília, ja estem 
acabant la peonada. Veiem el Joan Ceron amb el seu cotxe que ha vingut a 
trobar-nos,  fem  una  breu  salutació  i  el  citem  a  Montserrat  perquè  els 
rellevaments  s’han de continuar  fent  amb diligència,  tal  com hem anat  fent 
durant tot el recorregut. En arribar a Montserrat tindrem temps per explicar com 
ens ha anat i gaudir d’un bon final. 

Ens preparem per a la línia de meta: el nostre objectiu ja el tenim aquí!

Quan  som a  l’últim  quilòmetre,  tal  com  ho  havia  planejat,  baixem  tots  del 
microbús i  ens afegim a la parella  per  fer  l’entrada a Montserrat  tots junts,  
d’aquesta manera farem destacar més la nostra presència. Ha estat un orgull 
per a tots poder peonar aquest darrer quilòmetre.

Una colla d’excursionistes de Tarragona, que cada any camina de Tarragona a 
Montserrat,  ens  esperaven  per  animar-nos  a  l’arribada  i  donar-nos  la 
benvinguda. Aquesta nit se celebrarà la Vetlla de Santa Maria, que acabarà a la 
matinada del dia 27, diada de la Mare de Déu. Els conec a tots perquè he 
caminat amb ells uns quants anys.



JA ESTÀ! PROJECTE REALITZAT! La Peonada amb rellevaments, Tarragona-
Montserrat, ha finalitzat amb èxit. 

Ara,  retrobem els  familiars  i  simpatitzants  que  han pujat  a  Montserrat  amb 
altres mitjans; ens felicitem per haver aconseguit  allò que hem fet amb fe i  
voluntat. Però, per acabar-ho de completar, queda anar a ofrenar els presents: 
el banderí, la samarreta i una dedicatòria emmarcada (aquesta última no ha 
estat possible ficar-la dins d’un testimoni), que hem portat fins aquí, a la Mare 
de tots els catalans.

Acomiadem els dos motoristes que ens han acompanyat des que hem entrat a 
la província de Barcelona i que tornen al seu lloc d’origen, els agraïm el seu 
bon treball realitzat.

He sentit un comentari entre ells dos, que vull reproduir perquè és anecdòtic: 
-Oye, ¿ya sabes donde estamos, no?
-Claro que sí, ya me he dado cuenta.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Tota  la  colla  de  Tarragona  ens  encaminem  eufòrics,  primer,  cap  a  la 
consergeria del monestir benedictí on ens espera el Pare Abat M. Cassià Just i  
el monjo que té cura del Cambril. L’Abat ens acull en una cambra reservada, en 
un ambient de pau ens felicita a tots i agraeix la nostra consideració de dedicar 
aquesta peonada amb rellevaments a Santa Maria de Montserrat amb motiu del 
primer Centenari de la seva proclamació com a Patrona de Catalunya i, a la 
vegada, ens encoratja a prosseguir en la fe cristiana i a seguir sent tan bons 
atletes com en la devoció a Santa Maria. 

El Joan Ceron fa una salutació global del gimnàs tarragoní i demana a la Mare 
de Déu que intercedeixi, davant del seu Fill, per rebre suport i protecció al llarg  
de la nostra vida.



Tot seguit, el Pare Abat lliura, personalment, a cada peonador participant, el  
diploma mereixedor que ens recordarà allò que vam fer en un dia tan especial  
com avui, que porta el seu beneplàcit i conformitat amb la seva signatura. Un a 
un, en sentir el nostre nom, anem recollint emocionats el document.

En acabar la recepció, agraïm l’acollida i marxem amb el monjo encarregat del  
Cambril de la Mare de Déu, que ens condueix a la capella que hi ha darrera 
d’on està exposada Santa Maria de Montserrat. Hi anem en sentit contrari al de 
les visites per evitar la llarga cua de fidels que esperen per passar per davant 
de la imatge de la Mare de Déu.



En el  Cambril  el  monjo ens dirigeix unes paraules d’estimació cristiana i  es 
congratula  del  nostre  amor  vers  la  Mare  de  Jesucrist  i  del  nostre  esperit  
esportiu, a l’hora que ens encoratja a continuar i no defallir. 

El Joan Ceron, com a representant nostre i del gimnàs, elogia la nostra gesta 
esportiva-religiosa,  i  fa  palesa  la  nostra  admiració  a  Nostra  Senyora  de 
Montserrat que, a més, és la Patrona de Catalunya i que l’hem volgut honorar 
celebrant aquest primer Centenari. Se sent cofoi d’haver-nos inculcat aquesta 
passió per la gimnàstica que ens aporta el gaudi d’una vida saludable que tan 
ens beneficia.

A  continuació,  llegeixo  una  dedicatòria  a  la  Nostra  Patrona,  que  vaig  fer 
emmarcar, i que deixarem al Cambril. Conté un reconeixement a la nostra Mare 



espiritual pel seu suport de mare en els moments difícils de la nostra vida, i en 
especial en el dia d’avui on ens hem sentit protegits en el camí de vinguda.

Ofrenem, a la Mare de Déu, el banderí brodat i la samarreta que ha peonat de 
la mà de tots nosaltres, des de Tarragona, en l’obscuritat interior del canut dels 
dos  testimonis. Com a acte de cloenda cantem plegats l’himne de Montserrat:  
el Virolai. Les tres ofrenes queden exposades sobre l’altar del Cambril.

Abandonem el santuari molt satisfets i ens escampem per Montserrat. Cada u 
dinarà segons les seves preferències i gustos. La peonada ha finalitzat del tot i,  
a poc a poc, tornarem a casa nostra amb mitjans propis o amb el microbús. És 
obvi  que tenim més son que gana, però cal  dinar primer.  En el  self-service 
esdevé allò que no m’havia passat mai: m’adormo dret fent cua! 

SALVE i GLÒRIA, NOSTRA SENYORA  CATALANA,
FAR RADIANT DE MONTSERRAT !!!
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