


 

Caminar a Montserrat és molt més que realitzar una marxa excursionista, és 

anar a cercar la llum del coneixement que habita en la foscor de la ignorància. 

 

 

 

Aquest llibre el dedico a tots els que han participat en aquesta llarga caminada, 

i de forma especial a mon fill, Rafel Casellas Miró, de 10 anys, en el seu primer 

i valent pelegrinatge a Montserrat.  





PRELUDI 
 

 
L’aparició de l’excursionisme a Catalunya és fruit de l’anhel de coneixença, 
d’estudi i d’estimació del territori català, que desvetllà la Renaixença. 
 
El desconeixement, en un principi, dels camins que podien portar a Montserrat, 
aconsellava traçar l’itinerari per carretera a fi de no equivocar-se.  
 
Però, a poc a poc, gràcies a la inquietud d’entitats excursionistes, s’anaren 
escorcollant i refent camins abandonats i investigant d’altres d’ús de la pagesia.  
 
La idea era clara, refusar en tot el possible el paviment dur i el trànsit galopant.  
 
A la vegada això afavoria la coneixença de la vida en el llibre obert de la  
naturalesa. 

 
Fa uns quants anys que vaig conèixer uns excursionistes tarragonins que cada 
any van a Montserrat a peu, en tres dies, per assistir a la Vetlla de Santa Maria.  
 
El recorregut està marcat, és el GR-7-2 (GR = Grande Randonnée = Gran 
Recorregut o llarga caminada) i transcorre per camins de terra i senders que et 
porta per boscos, valls, serres, rius i barrancs. 
 
Enguany és Any Marià, hi hauran dues caminades per dues rutes diferents, si 
bé les dues coincideixen amb el mateix itinerari fins a la població de Santes 
Creus. 
 
Mentre una continuarà cap al Pont d’Armentera i Querol, el primer dia; i el dos 
dies següents anirà per Sta. Perpètua de Gaià, Pontils, Sta. Margarida de 
Montbui, la Pobla de Claramunt, can Maçana, Sta. Cecília i Montserrat. 
 
L’altra, la meva, el primer dia anirà fins a Santes Creus i els dos dies següents, 
s’adreçarà cap a les Ordes, els Plans del Montagut, St. Joan de Mediona, St. 
Quintí de Mediona, la Freixineda, el Badorc, Piera, els Hostalets de Pierola, 
Pierola, Collbató i Montserrat.  
 
En alguns trams no se seguirà el GR-7-2. 
 
Tres dies després, les dues marxes a peu, es trobaran a Montserrat amb unes 
poques hores de diferència. 
 
La Vetlla de Santa  Maria començarà a les 11 del vespre del dia 26 i acabarà a 
la 1 de la matinada del dia 27, diada onomàstica de la Mare de Déu de 
Montserrat.  
 
La Santa Missa la concelebra l’arquebisbe de Tarragona, el bisbe de Solsona i 
l’abat de Montserrat. 
 

 



 

    
 
La caminada d’enguany té com a novetat important, per a mi, la incorporació 
del meu fill Rafel, que té 10 anys.  
 
Ha volgut conèixer què és una caminada a Montserrat i què se sent. Esperem 
que pugui gaudir d’aquesta experiència i que els tres dies, o quatre, no se li 
facin massa pesats; amb ganes i il·lusió ho aconseguirà, penso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANY MARIÀ 

 
 

 
 
 
Durant l’homilia del dia de Cap d’Any de 1987 el Papa Joan Pau II donava una 
doble notícia: 
 
“L’Església vol celebrar un Any Marià que, començant la pròxima Pentecosta, 
acabarà l’any següent, amb la gran festa de la vostra Assumpció al Cel. 
L’actual successor de Pere, que us confia el seu ministeri, pretén adreçar-se 
pròximament als seus germans en la fe amb una carta encíclica dedicada a 
Vós, Verge Maria.” 
 
El motiu que impulsà el Sant Pare a prendre aquesta decisió fou el fet 
d’atansar-nos a l’any dos mil del naixement de Jesucrist, fet que és un pretext 
ben legítim per estimular l’evangelització. El Sant Pare ens presenta la Mare de 
Déu en el misteri del Crist i de l’Església. 
 
Cal, doncs, que la celebració de l’Any Marià ens porti a un millor coneixement i 
a una vivència més profunda de la funció de Maria en la vida de Jesús i en la 
de l’Església. I que els actes de devoció i, sobretot, la participació en els 
sagraments, especialment en les visites i en els pelegrinatges als santuaris de 
la Mare de Déu, ens ajudin a ser cristians més autèntics. 
 
Els santuaris són un lloc privilegiat per a la celebració de la fe. El pelegrí hi 
busca la presència de la Mare de Déu per trobar, en l’àmbit de la presència 
maternal, la consolidació de la pròpia fe. Maria ens va al davant en el camí de 
la fe, amb el seu ajut i amb la seva intersecció ens fa millors deixebles del Crist 
 

 
Comissió de Santuaris de les Diòcesis Catalanes 

 





1er. dia      24 D’ABRIL 1988     TARRAGONA - SANTES CREUS      33km 
 

 
 
TARRAGONA, asseguda en cadira alta, vora la Mediterrània, Seu del seu 
arquebisbat, Catedral Metropolitana i Primada, és una creació romana de l’any 
218 a C. Esdevingué capital de la Província Hispània Citerior l’any 27 amb el 
nom de Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco. En ella hi hagué una important 
comunitat cristiana, on es tenen notícies del martiri de Fructuós, bisbe de TGN, 
i dels seus diaques Auguri i Eulogi, que foren condemnats a morir cremats a 
l’amfiteatre per no acceptar els déus romans. 

Tarragona va tenir una dràstica davallada de població amb la invasió 
napoleònica, l’any 1811, que va patir una cruenta batalla, cos a cos, contra les 
tropes franceses comandades pel general Suchet.  Durant dos anys i escaig 
Tarragona (i la resta de Catalunya) per decret de Napoleó, del 26 de gener de 
1812 fins al final de la guerra de la Independència espanyola, el maig de 1814, 
va quedar incorporada a l’Imperi francès. Catalunya va ser dividida en quatre 
departaments a la francesa. 

La instal·lació d’una macro indústria petroquímica al Camp de Tarragona, al 
llarg de la dècada passada del 1970, va arrossegar una gentada de  nouvinguts 
a Tarragona, que ha fet que ara disposi d’uns 115.000 habitants. 
 
6,45 – És l’hora acordada per trobar-nos plegats a la cantonada de l’avinguda 
de Catalunya amb l’avinguda de Rovira i Virgili, al xamfrà de la botiga de 
mobles d’oficina, Vallhonrat. Hi anem arribant a poc a poc. 
Els que tenen intenció de caminar fins a Montserrat són: l’Anna Elecciones, el 
Víctor Fernández, el Jordi Solé que ve acompanyat de la seva dona Pilar per 
desitjar-li sort, el Carles Samper, el Josep M. Gran, els Pau-Lluís Salas (pare i 
fill de 13 anys) i els Rafel Casellas (pare i fill de 10 anys). 
El Màrius Tous només podrà venir els dos primers dies, demà a la nit ha de ser 
obligatòriament a Tarragona. 
 
Però, encara no hi són tots, la Pilar Miró, la M. Eulàlia Calduch, l’Elena Nadal, 
la M. Antònia Guivernau amb la seva gosseta, la Paquita Caparrós, el Julián 



Soriano i el Joan Recasens ens acompanyaran avui tot sol, gràcies a que és 
diumenge. 
 
A punt de començar passa el Simón Palau dins d’un Seat 600 i ens saluda 
efusivament, és un dels companys que va venir a Lorda. 
 
7,04 – El Pau-Lluís gran reparteix mapes de la ruta que hem de fer, que ell 
mateix ha confeccionat per a nosaltres, amb un perfil longitudinal. Mentrestant, 
ens anem presentant perquè n’hi ha de nous que no coneixem. La colla està 
molt animada i la moral molt alta. 
 
El Joan Padrell ens ha repartit gorres i samarretes de la seva botiga amb 
l’anagrama de pintures Padrell i la inscripció Tarragona-Montserrat 1988, la 
portarem posada. És d’agrair aquest detall, ja que, ell, camina amb l’altra colla, 
que tenien previst sortir a les 5 del matí. 
 

 
 
7,06 – El Joan Ceron ha volgut donar-nos la sortida i ha vingut a desitjar-nos 
una exitosa caminada; ens fa un foto a tots plegats, alguns de nosaltres anem 
al seu gimnàs. El Carles i l’Anna repeteixen la foto col·lectiva per a les seves 
màquines fotogràfiques. 
 
7,11 – Ara, sí, arrenquem! Creuem l’avinguda de Catalunya i seguim pel carrer 
Rovira i Virgili amunt. A l’esquerra deixem la caserna militar.  
El Jordi estrena motxilla i encara no sap com es corden els tirants, l’Elena i jo 
l’ajudem a tensar-los. 
No s’ha cansat ningú encara, però, hi ha qui ha dormit poc aquesta nit passada. 
L’Anna, que treballa en una llibreria, va plegar tard, recordem que ahir va ser 
Sant Jordi. La Paquita, que regenta un bar, va plegar tard també ahir. 
 
Ja s’ha fet de dia i el cel està ras. La temperatura és bona per caminar. 
 
7,18 – Som al final del carrer i abans de deixar Tarragona és obligat dir: si hi ha 
alguna persona que es vulgui retirar encara hi és a temps! 
 



Ningú no es queixa, iniciem la destacada pujada a les fonts de l’Oliva pel camí 
asfaltat que hi porta. En un tomb molt tancat seguim una drecera de terra que 
ens estalviarà el tram final del camí.  
En acabar aquesta curta drecera dreturera som a les fonts de l’Oliva: unes 
quantes aixetes arrenglerades on els tolerants i pacífics tarragonins acudeixen 
a omplir garrafes d’aigua, perquè la de casa surt salada. 
 
La curta, però, costeruda pujada ens ha fet entrar en calor, els més calorosos 
es lleven el jersei. 
 
L’Anna porta a la butxaca un enginy que serveix per comptar les passes que 
camines, una altra manera de comptar distàncies. 
Seguim per un camí que ens conduirà al barri de Sant Pere i Sant Pau, ja ens 
hem adonat de les primeres marques de GR, una ratlla blanca i una ratlla 
vermella paral·leles, és el GR-7-2 que porta a Montserrat. 
 

 
 
Deixem a l’esquerra l’antena de Ràdio Tarragona EAJ33, la Voz del 
Mediterráneo, la que va ser primera emissora de ràdio a Tarragona, la del Sr. 
Josep M. Tarrasa i el popular Maginet pelacanyes.  
Podem veure més endavant els dipòsits d’aigua que abasteixen la ciutat de 
Tarragona. Anem cap allà per camins de finques i senders fressats oberts. 
 
7,32 – Som a la urbanització Pedrol, d’habitatges unifamiliars de variada i 
pintoresca construcció. Gaudim d’una bonica miranda i de llarg camp de visió, 
observem les muntanyes i poblacions amb detall. 
Hi ha un inici d’equivocació de ruta, dels primers, pels carrers de la 
urbanització, que jo mateix m’encarrego de fer-los rectificar al moment. 
 
7,37 – Arribem a l’extrem sud de Sant Pere i Sant Pau, vora la carretera del 
Pont d’Armentera. Aquest nucli de població es creà a començaments dels anys 
1970, primer com a ciutat cooperativa, ara ha passat ha ser un barri de 
Tarragona. 
 
No hi entrem, seguirem l’antic camí del Pont del Diable, ara asfaltat, que voreja 
la població per la banda d’occident, direcció NO. Aquí abandonem el GR-7-2 



que continua cap al Catllar després de travessar la carretera del Pont 
d’Armentera. La nostra ruta, més dretera, enfila cap al poble dels Pallaresos. 
En passar l’últim bloc de pisos, girem a la dreta i agafem el rumb NE. 
 
7,44 – Creuem el petit camp de balopeu i davallem per un camí encimentat que 
ens porta a creuar l’autopista de la Mediterrània per sota. Abans, però, creuem 
una rasa que ha de portar l’aigua de l’Ebre, tot apunta que aquesta és la 
solució perquè l’aigua de Tarragona deixi de ser salada. 

 

 
 
Albirem el Pont del Diable, aqüeducte romà que fou construït al segle I aC, 
subministrava aigua des del Francolí fins la ciutat de Tàrraco, s’utilitzà fins al 
segle XVIII. Mesura 217 m de llarg per 27 m d’alçada màxima, té dos nivells 
d’arcs superposats en obra de carreus units en sec. 
Al final de la davallada creuem l’autopista per sota. Unes ratlles blanques ens 
marquen el camí a seguir, aquestes marques les vam pintar, el Josep M. 
Marquès i jo, ara farà tres anys. Es nota que vam fer servir pintura bona. 
 
Anem de pujada per un caminet una mica desdibuixat en un principi i, a poc a 
poc, es va confirmant la seva autenticitat. Creuem un oleoducte soterrat. 

 

 



8,02 – Final de la pujada. Tot girant a l’esquerra ens trobem davant del mas 
Granell, un gran mas abandonat. Tens una sensació de tristor en veure la 
desemparança que ha sofert aquest indret. Dins del mas es pot veure com, la 
capritxosa i imprevisible natura, ha fet créixer un pi damunt d’una de les parets 
que encara queden dempeus. 
 
Baixem per una empinada drecera dins del pinar, que ens estalviarà la marrada 
de revolts que fa el camí. 
Quan arribem abaix retrobem el camí que traspassa perpendicularment el 
barranc dels Arcs. Després, cap a l’esquerra, el camí recula cap al Pont del 
Diable, nosaltres seguim cap a la dreta per un camí que puja vora conreus. 
Aviat el camí s’acaba en l’últim conreu, seguim una drecera dreturera, 
senyalitzada amb ratlles blanques, per un bosquet. Aquesta drecera 
desemboca en un camí i hi caminem amunt. 
 
8,17 – Al capdamunt som al camí del mas del Pastor, aquí fem una curta 
aturada per agrupar-nos de nou. Cap a l’esquerra, s’aniria cap al mas del 
Garrot i després al Pont del Diable. Aprofitem aquest petit descans per 
alleugerar-nos de roba, alguna peça ja ens fa nosa. 
 
8,24 – Continuem pel camí del mas del Pastor, antic camí ral. Caminem enmig 
de dues rengleres de xiprers que fiten el camí. 
De seguida hem de deixar aquest camí planer, unes marques blanques a la 
banda esquerra ens avisen que hem d’endinsar-nos al bosc. Creuem 
l’oleoducte de l’Empetrol, que sembla més aviat un tallafocs. 
 
Anem, de baixada, per un camí que s’apropa a una gran falla, que és l’inici d’un 
destacat barranc. Després, de pujada, passem a tocar una torre metàl·lica 
d’una línia elèctrica. Albirem el mas dels Frares a ponent. 
Travessem un conreu d’avellaners, per un dels extrems que està fressat; un 
metres més a la dreta està el camí abandonat tot cobert d’herbes punxoses. 
Creuem el camí asfaltat del mas dels Frares i entrem a la urbanització els 
Hostalets inacabada amb vials de terra.  
 
Un escàndol de lladrucs esclaten al moment en detectar els guardians de les 
parcel·les la nostra presència; per simpatia, la cridòria canina es van estenent 
al nostre pas per la urbanització. 
 
Tres vials de terra aboquen al barranc, s’ha de procurar agafar el bo que és el 
del mig que ens adreça al fons del tàlveg.  
 
Creuat el barranc deixem a l’esquerra el vial principal, aquest encimentat, que 
puja fort. Agafem un sender que puja a un pinaret i continua vora conreus i 
paral·lel als habitacles del nucli important.  
De sobte, el caminet queda interromput pel llaurat fins al mateix marge en un 
conreu de garrofers i vinya. Seguim el marge i, uns metres més endavant, el 
camí apareix de nou. Hi caminem, ara rumb nord. 
 
El camí de terra ens aboca perpendicularment a un camí més important asfaltat 
que ve de la carretera de Santes Creus, i hi caminem cap a l’esquerra. Al cap 



d’uns cinquanta metres, en una intersecció, fem un altre canvi de rumb de 90º i 
ens adrecem al nord, ara davallant per camí de terra.  
 
Som a l’extrem nord de la urbanització que dista molt de ser modèlica; en 
aquest indret apareix una pintoresca parcel·la amb singulars construccions 
rústiques, d’època passada i costumista.  
 
Hi podem veure, de forma sorprenent: dues ermites, un castellet amb merlets, 
un hórreo i unes voltes, tot construït a base de ciment i pedra.  
El seu propietari és el Dr. Aleu de Tarragona, que ha construït tot això en hores 
de lleure.   
 
Seguim i tot seguit passem per davant de l’última casa d’aquesta desarmada 
urbanització. Hi ha dos gossos que descansen a la terrassa. Tot i que s’hi 
observa vida a dins, té les façanes encara per a arrebossar.  
 
Continuem davallant pel camí carreter adreçats al poble dels Pallaresos que 
albirem davant nostre. 
El camí es bifurca, el de la dreta és nou i un pèl més curt que l’altre, que és 
l’autèntic i conserva l’atractiu de camí antic, podem veure les roderes a la roca 
plana que hi han fet osca els carros. 
 
Caminem indistintament pels dos camins, que més endavant es confonen en 
un. El camí, després, planeja en direcció a una granja a l’extrem del poble. 
 
Abans d’entrar als Pallaresos deixem la granja, a mà esquerra; uns quants 
gossos molt enfadats ens “saluden”; un d’ells, que deu ser el perillós, està lligat 
en una llarga cadena que arriba tot just a la porta d’entrada. 
 
9,02 – Entrem als Pallaresos per l’antiga era, ara convertida en pista de ball 
d’estiu, junt a una casa bar.  

 

 
 
Tenim davant la fantasiosa casa Bofarull, reformada a l’estil modernista per 
l’arquitecte tarragoní, Josep M. Jujol. Crida l’atenció un balcó amb dues 
cadires, que formen part de la barana. 



A l’edat mitjana els Pallaresos era un raval de Tarragona, la seva església era 
una vicaria perpètua que depenia de la parròquia de la catedral tarragonina. 
Ara disposa d’una parròquia pròpia dedicada a Sant Salvador. El 1981 els 
Pallaresos tenia 365 persones. Els principals conreus estan dedicats a la vinya, 
els cereals, l’avellaner i l’oliver. 
 
Una característica dels darrers anys és la proliferació d’urbanitzacions 
residencials dins del terme. 
 
9,03 – Creuem el poble pel seu extrem oest, passem a frec de la casa Bofarull 
que ens sorprèn a tots. No ens cal parar a descansar perquè a 3 km tenim 
previst esmorzar, acomodats en un bar de la Secuita. 
 
Caminem pel carrer Barcelona; enrera hem deixat la Llar dels Avis, inaugurada 
l’any passat pel president de la Generalitat. Observem una persiana tota 
foradada per una pedregada, d’ara fa tres anys. 
 
Fem cap a la intersecció on s’ajunten les tres carreteres que arriben al poble, 
seguim per la carretera de Perafort. De seguida la deixem i seguim un camí 
que passa a frec de la nau Tàrraco Plàstica. 
 
Girem a l’esquerra i seguim per damunt d’un marge, el camí està llaurat. Si 
haguéssim seguit recte haguéssim fet cap al mas de la Gorra, però el camí que 
hem triat és més curt i és el camí ral de la Secuita. 
 
Anem per un conreu d’avellaners, aviat el camí s’adreça cap al nord tot pujant 
direcció a un mas. 
 
Arribem al mas de Gibert, en una cruïlla de quatre camins, sembla que no hi ha 
vida en aquest mas. El camí l’encercla, crida l’atenció dues llargues escalinates 
més d’entrada, perpendiculars a la façana est, com si fossin contraforts. 
 
Seguim el camí adreçats a dues torres elèctriques metàl·liques, una al costat 
de l’altra, que hi ha més endavant. 
 
Seguim pujant, al més amunt el camí planeja i es decanta direcció est. 
 
9,23 – Som davant de les dues torres elèctriques. Deixem el camí fressat que 
ens conduiria al del mas de la Gorra i caminem, ara baixant, adreçats al NE, 
seguint el desplegament de la línia elèctrica que apunta al poble de la Secuita. 
Fa calor! 
 
A l’oest, s’albira la població de Perafort i, al nord, la Secuita a on ens 
encaminem. Caminem per un sender poc fressat, en un bosquet de pins, 
seguint com a referència els cables elèctrics que s’adrecen a la Secuita. No 
tenim pèrdua. 
 
Havent sortit del bosquet, seguim un camí  carreter, vora conreus, que davalla i 
planeja cap a la via del tren. En aquest darrer tram la marxa s’ha relaxat i s’ha 
estirat. 



9,38 – Creuem la via de la primigènia línia del ferrocarril, Saragossa-Reus-
Barcelona, pel pas a nivell. A l’esquerra albirem l’estació de la Secuita-Perafort. 
 

 
 
A l’altra banda de la via tenim el mas de l’Andreu i de l’Hereuet, hi passem a 
frec. Després seguim un ample i molt fressat camí, direcció nord. 
 
Quan el camí fa un marcat gir cap a la dreta, el deixem i caminem, de baixada, 
per un sender dreturer que ens estalvia i ens aboca de nou al camí.  
A partir d’aquí, el camí ens adreça al poble de la Secuita, que podem veure 
davant nostre. Finalment el camí ens puja a la carretera i entrem a la Secuita. 
 
9,57 – Som al sud del poble, al carrer Sant Cristòfol, i entrem al bar el Cantó, 
que com bé diu el seu nom està situat al cantó sud de la Secuita. Aquí 
esmorzarem, aquest bar té fama entre els ciclistes que hi vénen a esmorzar; hi 
fan “esmorzars de forquilla”. Nosaltres també coneixem la seva bona fama 
perquè hi hem fet alguna que altra aturada caminant. 
 
Llastimosament, la M. Antònia Guivernau, s’ha de quedar al carrer perquè els 
animals domèstics no poden entrar al local. El Julián Soriano que porta 
l’esmorzar de casa (pastanagues) farà companyia a la M. Antònia i la seva 
gosseta Reina.  
El compte passes de l’Anna ha comptabilitzat fins aquí 16.835 passes, déu n’hi 
do si les hagués d’haver comptat ella.  
 
La Secuita (Tarragonès), presenta tres sectors ben diferenciats: el vell, 
l’eixampla del segle XVIII i la urbanització actual.  
 
La plaça major és el nucli més antic, conté la casa Mallafrè i l’església 
parroquial de Santa Maria.  
 
L’economia és bàsicament agrícola: vinya, avellaners, garrofers, olivers i 
cereals. Les granges són un complement important i les activitats industrials es 
redueixen a tallers de confecció, fàbrica de mobles i empreses de construcció. 
 
10,00 – L’Agustí ens saluda com un tarragoní més que és i ens acomoda al 
menjador que té situat a la part inferior de l’establiment, per la qual cosa hem 
de baixar unes escales.  



Ja ens té el lloc reservat, el vaig avisar de la nostra parada per esmorzar uns 
dies abans per telèfon.   
 
Estem contents i animats amb força gana, demanem entrepans perquè hem 
d’anar ràpid, aquí el pa és de pagès i és del dia; els farà la mare de l’Agustí que 
és a la cuina.  
 
L’Agustí és molt eficient, ens serveix ràpidament aigua, vi blanc, vi negre, 
alguna gasosa i  algun refresc.  
 
De seguida ens porta també unes amanides, que fan molt de goig, per 
acompanyar els generosos entrepans de pa amb tomaca de truita i pernil que 
hem demanat.  
 
La trinca del Pau Lluís, el Jordi i el Víctor, però, han preferit demanar tripa 
(callos), que els fan molt bons. 
 
Ens cruspim els entrepans amb força gana, estan deliciosos; la felicitat és 
doble: satisfem el paladar i gaudim d’un descans ben guanyat. 
 
Com a anècdota puc dir que durant l’esmorzar ha comparegut al menjador la 
gosseta Reina, que s’ha colat aprofitant que algú ha obert la porta del carrer.  
 
Segur que va buscant la seva mestressa que podria ser a l’excusat; la trec 
ràpidament defora sota la mirada empipada de l’Agustí.  
 
En tornar la M. Antònia se’n torna a fer càrrec d’ella. 
 
Demanem cafès, trencats i cigalons (o “honorables” perquè porten rom Pujol). 
Al mateix temps encarreguem més bocates que ens els menjarem per dinar. 
 
El Víctor Fernández, el Joan Recasens i la Paquita Caparrós molt contents i 
feliços comencen a engrescar-se i es posen a cantar. Acudeix el Julián que 
també s’uneix al cant.  
 
Són moments d’alegria que cal aprofitar i gaudir plegats. 
 
S’hi està molt bé, però, no ens podem endropir, hem de continuar. Vist l’èxit 
d’acceptació del bar de l’Agustí, cabria la possibilitat de fer aquí el sopar de 
celebració d’aquesta caminada i, a la vegada, lliurar un exemplar, d’aquest diari 
que tinc en projecte, a cada excursionista i, a més, realitzar una projecció de 
diapositives dels tres dies caminats.  
 
Ens ho rumiarem pel camí, tenim tres dies llargs per decidir; però, tot apunta a 
que així serà. 
 
Anem tancant motxilles per continuar; pel que veig ha estat una parada de 
somni, només cal veure les cares de satisfacció que portem tots. 
L’Agustí està orgullós d’haver-nos servit i que li valorem amb bona nota  el seu 
establiment. 



 
 
11,09 – Després d’haver pagat l’esmorzar sortim al carrer. El Pau-Lluís ens fa 
una foto plegats davant de la porta del bar, ens hi acompanya l’Agustí. Quan 
arranquem, l’Elena ens fa una altra foto. La Pilar Miró, la M. Antònia Guivernau 
i el Julián Soriano ens porten una mica d’avantatge, han arrancat uns minuts 
abans que nosaltres. 
 
Hem arrencat amb el dipòsit ple, bojos d’alegria per gastar tota aquesta energia 
que hem acumulat al bar de l’Agustí.  
 
Travessem el poble de sud a nord, anem saludant a tothom que trobem, som 
els forasters i en les pobles es costum saludar.  
 
Crida l’atenció el que portem escrit a les samarretes: marxa a peu Tarragona-
Montserrat. Si venir des de Tarragona caminant ja sorprèn, pensar que anem 
fins a Montserrat encara els desconcerta més.  
 
El Màrius aprofita per saludar una noia infermera que coneix, ell és reumatòleg. 
 
11,19 – Hem arribat a l’extrem nord de la Secuita i fem cap a la carretera de 
l’Argilaga.  
 
Aquesta carretera, propietat de la Diputació, es va construir sobre el camí 
municipal que abans unia les dues poblacions, per la qual cosa és de pas 
obligat, no tenim cap altre camí.  
 
S’escolten unes converses molt animades entre els caminadors, la tropa està 
contenta. No és una carretera de molt de trànsit, tot i així els conductors 
minoren la velocitat en veure’ns perquè l’amplada de la plataforma és esquifida. 
 
A mig camí, observem, al costat dret del sentit de la marxa, l’indret que 
anomenen: “lloc de repòs”, que és com aquí li diuen al cementiri. És com si 
diguéssim, unes vacances eternes. 
 
Aviat, s’alça davant nostre el campanar de l’Argilaga, població on anirem a 
saludar una persona molt acollidora i apreciada pels que la coneixem. 



11,32 – Creuem la carretera del Pont d’Armentera i ens endinsem a la població 
de l’Argilaga. 
 
L’Argilaga (Tarragonès): pertany al terme municipal de la Secuita des del segle 
XIX. Abans de l’annexió estava formada per dos nuclis: l’Argilaga que depenia 
dels senyors del Catllar i l’Argilaga de Montbui que depenia de la família 
Montbui. 
 
La plaça de l’Església és la part més antiga de l’Argilaga, s’hi aixeca l’església 
de Sant Roc i l’edifici de la Casa dels Frares que fou propietat dels servites de 
Vila-rodona amb un escut de l’any 1792. 
 
La vinya és el principal conreu, seguit de l’avellana, l’oli, els garrofers i els 
cereals. El celler cooperatiu s’inicià amb 40 socis l’any 1961. 
 
11,33 – Entrem a l’Argilaga pel carrer Nou, seguim pel carrer Sant Pau fins al 
núm. 10 on hi ha la botiga de queviures de la M. Antònia Mañé de ca Vinyals.  
 
La M. Antònia és una senyora molt cordial, des de l’any 1985 que la coneixem, 
no deixem mai de saludar-la quan arribem a l’Argilaga.  
 
Sempre té alguna llepolia preparada per obsequiar-nos, un any va ser cafè amb 
pastes seques amb vi ranci i dolç i un altre any ens sorprengué amb dos cocs 
casolans.  
 
Enguany ens rep amb l’alegria acostumada, és jovial i sempre somriu, és feliç 
obsequiant.  

 

 
 
Mentre el seu home i el seu fill es queden a la botiga fent pollastres a l’ast, la 
M. Antònia ens porta a la gran sala de la Cooperativa on ens té preparada una 
gran sorpresa: un tortell de Pasqua, una mona com les d’abans; una coca 
deliciosa, vi ranci i cafè. És, extraordinària, la M. Antònia. 
 
La M. Antònia és devota de la Mare de Déu de Montserrat i admira les ganes 
que tenim de caminar fins a la serralada montserratina; allà ens espera  la 



imatge de Nostra Senyora, la dels catalans i de pell morena, de fet la Sagrada 
Família vivia en terres força assolellades.   
 
La M. Antònia vol que l’any que ve esmorzem aquí, que estarem més 
confortables i frescos, només són vint minuts de diferència en relació a la 
Secuita. 
 
El marit de la M. Antònia ha vist passar també un altre grup caminant, per allà a 
les 8 del matí. No hi ha dubte que són l’altra colla que faran nit a Querol i que 
hauran sortit de Tarragona a les 5 del matí. 
 

 
 
Nosaltres ens ho prenem amb més calma i xerrem amb la M. Antònia, mentre 
degustem les postres: “denominació d’origen: M. Antònia de l’Argilaga”. 
La M. Antònia ens ofereix el seu telèfon perquè l’avisem sempre que vinguem a 
l’Argilaga, de fet ve gent de Tarragona a buscar els pollastres a l’ast de 
l’Argilaga, jo puc donar fe que són diferents i més bons! 
El menjar i el beure compassat afegeix energia i ganes de cantar, el Víctor i el 
Joan Recasens s’engresquen i enceten els cants que contagia la colla per  
acabar cantant tots. 
 
El Rafel júnior i els dos Pau-Lluís han aprofitat una taula de pim-pom per fer 
una partida durant l’aturada. 
Però, hem de marxar, la jornada no ha fet més que començar, i quin 
començament!  
Agraïm al cunyat de la M. Antònia que ens ha servit aquest convit  i tornem cap 
a la botiga. 
 
12,08 – Som, altre cop, a la botiga de la M. Antònia i ens hem d’acomiadar. 
Volem correspondre a l’amabilitat de la M. Antònia i prometem posar-li un ciri 
(llàntia, com diuen a Montserrat) a la Mare de Déu quan siguem al santuari 
marià. Després de fer-nos una foto col·lectiva diem adéu a la M. Antònia i 
continuem la caminada. 
 
La Pilar Miró i la M. Antònia Guivernau ja fa estona que caminen, més endavant 
les trobarem. 



Al final del carrer un baixador ens col·loca en el camí que va a Peralta i Renau. 
El cel és blau amb pocs núvols, una mica d’aire ens refresca. 
 
12,16 – En acabar la pujada encimentada, tenim a la dreta el cementiri, una 
cadena barra el pas a un camí. Seguim direcció NE pel camí ral. A mà esquerra 
tenim una nau amb bens, al fons s’albira Vilabella per on hi passarem més tard. 
Seguim direcció NE pel camí ral. 
 
12,22 – Tanca la marxa el grup format per la Paquita Caparrós, el Víctor 
Fernández, el Joan Recasens i el Josep M. Gran, que van cantant. Estan 
feliços, sens dubte en el seu estat d’ànim ha influït les postres de la M. Antònia 
que ens ha carregat d’energia. 
 
12,15 – Som al més amunt del camí, albirem la població enrunada de Peralta 
davant nostre i les siluetes de la Pilar Miró, la M. Antònia Guivernau, i Julián 
Soriano que esperen la nostra arribada.  
 
El Pau-Lluís ens assenyala i identifica el castell de la Tossa Gran, el poblet del 
Montmell i a la llunyania el cim cònic del Montagut. Per fer-nos una idea del 
nostre recorregut, demà passarem pels plans del Montagut. 
 
El camí, ara, davalla cap a Peralta. Els que canten no han perdut gens de força 
i continuen amb els cants. 
 
12,31 – Arribem a Peralta, és fàcil adonar-se que hem fet cap a un poble 
abandonat: moltes parets caigudes i trespols mig enrunats, no hi ha cap casa 
sencera.  La M. Antònia s’ha posat còmoda i va ara amb calça curta. 
 
Peralta (Tarragonès): pertany al municipi de Renau, no arribà a tenir més de 
108 habitants, es despoblà la dècada els anys 1960, el monestir de Santes 
Creus tingué possessió del lloc fins la dissolució de les senyories i gaudí dels 
delmes o tributs i de la caça. 

 

 
 
L’església de Santa Maria, força abandonada, és del segle XIV, no té teulada, 
no té parets, l’únic que està dempeus és la paret del campanar d’espadanya. 



L’església depèn de la parròquia de Renau. Pintures murals foren traslladades 
al Museu Diocesà de Tarragona. El Pau-Lluís retrata la malmesa església. 
Peralta tenia ramaderia, produïa formatges i fabricava aiguardents.  
 
12,34 – Continuem, en acabar-se el poble ruïnós el camí ens endinsa a un 
pinaret on trobem les Cases Noves de Peralta, un acurat racó on hi ha una 
placeta amb una caseta que té un pedrís i un escut de Catalunya pintat a la 
paret; també hi trobem un pou i una tauleta de pedra que ornamenten el lloc. 
No seguim el camí, fem drecera endinsant-nos al bosc direcció NE. El sender hi 
davalla fort. 

 

 
 
12,40 – Sortim a una petita clariana plena de color: flors blaves, vermelles, 
grogues i blanques. Fem una foto d’aquest indret, sorprenentment acolorit, 
qualsevol diria que som uns hippies.  
 
Tornem a endinsar-nos al bosc. De seguida s’acaba el bosc i podem 
contemplar el poble de Renau lleugerament enturonat damunt del barranc. 
El sender continua marcat per la vora d’un bancal, a l’esquerra podem veure 
l’ermita de la Mare de Déu de Lloret (Loreto) per on hi passa el camí que hem 
deixat després de Peralta. 
Passem a gual l’esquifit pas del torrent de Peralta i enfilem, tot seguit, un corriol 
que condueix a Renau. 
 
12,48 – Saltem a la carretera d’accés a Renau, som al Raval i la Teularia. No 
ens cal arribar fins a Renau. 
 
Renau (Tarragonès): és un dels municipis menys poblats de Catalunya, només 
disposa de 48 habitants, encara que a l’estiu pot arribar al centenar. 
El nucli originari és la plaça de l’Església, al temple parroquial es venera Santa 
Llúcia. Cal destacar també cal Jaumet. El principal conreu és la vinya. 
Josep Veciana, és fill de Renau i mestre de Perafort, ha estat el meu primer 
mestre de català, i ha estat premiat com a “Tarragoní Fidel”, per l’Òmnium 
Cultural del Tarragonès, com a reconeixement a la seva llarga trajectòria 
d’ensenyament a l’escola pública en llengua catalana. Actualment ocupa el 
càrrec d’alcalde dintre del Consell General de la Vila. 



12,50 – Agafem el camí de carro que mena a Vilabella, adreçant-nos direcció 
NE. Jo i uns quants més, fem una curta drecera coneguda i això ens permet, 
després d’anar els últims, posar-nos al capdavant de l’expedició.  
Hi ha tolls d’aigua i la gosseta Reina els aprofita per calmar la set. 
 
1,03 – El Jordi Solé s’encapritxa de fer-nos una foto a tots. Ens hi posem bé. 

 

 
 
1,06 – Albirem el poble de Vilabella, on crida l’atenció la silueta del seu dipòsit 
d’aigua damunt del campanar de l’antiga església de Santa Maria. 
 
1,11 – Passem sota la línia del ferrocarril de la variant de Roda de Barà a 
Picamoixons. El Víctor aprofita el buit del pas inferior, com a caixa de 
ressonància, per cantar amb la seva veu greu. S’hi desfoga a base de bé. 
El camí, a partir d’ara, és pavimentat i inicia una forta pujada cap al poble. El 
Recasens s’arromanga els pantalons; per sort, corre una mica d’aire fresc que 
ens anima a caminar ràpid i superar el pendent. Aquests darrers dies ha plogut 
força i ha refrescat l’ambient. Els marges dels conreus són de pedra seca i les 
fileres de pedres s’encasten inclinades d’acord amb el pendent del terra. 

 
1,22 – Som al més amunt, a punt d’entrar a Vilabella, a la dreta tenim les 
escoles: Grupo Escolar Manuel de Castellví. Any 1963. 
Entrem a Vilabella pel carrer d’Avall, al sud del poble. 
 
Vilabella (Alt Camp): el nucli vell conserva l’estructura de la vila antiga 
emmurallada, tenia quatre portals i només es conserva el de Sant Pere. La 
rectoria antiga és la seu de l’ajuntament. 
L’església parroquial de Sant Pere, d’estil neoclàssic és de mitjan segle XIX 
amb un gran campanar de planta quadrada i torre octogonal. El 1970 
s’inaugurà, a la rectoria nova, el Museu Etnològic del Camp. Cal destacar el 
Casal, de la família Castellví, conegut per cal Cristí, on s’alçava el castell. 
 
En document medievals la vila era coneguda com Vila Pulcra. L’any 1981 tenia 
825 habitants. 
En diversos llocs del terme s’han trobat traces de la via romana de Tarragona a 
Vila-rodona. 



Vilabella és agrícola: vinya, ametllers, avellaners, olivers, garrofers i cereals. Té 
granges i fàbrica de nines, joguines, rentat i preparació de llanes i metal·lúrgia. 
 
1,24 – Sense voler participem en una cercavila que ha organitzat el poble de 
Vilabella, ens trobem enmig d’una desfilada que commemora no sé quin 
aniversari de la fundació del Casal. Una pilota descomunal de pes lleuger, com 
les de platja, va circulant per damunt dels caps de tots els assistents entre 
rialles i manifestacions d’alegria. Són com a criatures... adultes! 
 
Sortim de la cercavila i descansem a la placeta on hi ha la Casa de la Vila. 
Tenim una font per refrescar-nos i dos bancs per seure. Damunt nostre podem 
adonar-nos del dipòsit d’aigua, que abasteix el poble, sobre el campanar de la 
primitiva església. Hi ha qui aprofita per prendre el tímid Sol que lluu en aquests 
moments. El Víctor no ha afluixat pas en els seus cants, ara toca: oh, sole mio!  
La M. Antònia banya la seva gosseta a la font i la Paquita cull brots d’un gerani 
per a casa. 
 
1,46 – Hem de continuar, la pròxima parada serà més profitosa, dintre de 3/4 
d’hora pararem a Bràfim per dinar. El Màrius ofereix vi que ha sobrat de 
l’esmorzar, està boníssim! 
 
Continuem cap al centre de la vila. El Víctor telefona a la seva dona, Manolita, 
des d’una cabina. Passem per la plaça de l’Església i seguim pel carrer de Sant 
Magí que mena al cementiri. 
 
L’Elena i jo, recordant costums d’altres excursions, anem al Casal a comprar-
nos un polo. L’Elena vol un de xocolata i jo un a base de coca-cola, maduixa i 
xocolata (dràcula); l’Elena paga la convidada, gràcies. 
Tornem ràpidament al grup, que ha aconseguit uns 100 metres d’avantatge. 
 
El carrer de Sant Magí és singular, la banda oest està edificada de cases 
unifamiliars i a l’altra banda, est, és on hi ha les granges. Els “perfums” que 
desprenen les granges han d’influir en l’aire ambiental de les cases, que deuen 
tancar finestres sempre que poden. De fet, el carrer està per urbanitzar. 
 
Tot caminant podem albirar la Tossa Gran (387m) i el castellet moro rodó. A 
l’horitzó tenim el Montagut que demà trepitjarem. Al NE destaca la serra de 
Montmell, indret per on, el Pau-Lluís i jo, hi volem fer passar un nou itinerari de 
pelegrinatge a Montserrat més dreturer.  
 
Havent passat el cementiri, uns cinquanta metres més enllà, es gira a 
l’esquerra i es camina a trobar perpendicularment el camí que ve de la fàbrica 
de nines de Vilabella. El nou camí fa dos girs alternatius de 90º i enfila rumb a 
Bràfim que ja veiem davant nostre. 
 
Cap a l’est s’aixeca el bell santuari de la Mare de Déu de Lloret (Loreto), temple 
d’estil neoromànic, la imatge és al cambril; l’autèntica imatge negra de Loreto 
(Itàlia) està esculpida en fusta fosca de banús; Loreto, en italià, significa bosc 
de llorer, lloret o llorito com diem a Tarragona. El santuari de Bràfim disposa 
d’una àrea condicionada amb focs i taules per a àpats a l’aire lliure.  



2,23 – Som a les portes de Bràfim. Un cop tenim tothom agrupat, caminem per 
l’antiga travessera, ara avinguda de Catalunya. A l’esquerra queda el Celler 
Cooperatiu. 
 
Bràfim (Alt Camp): els carrers són estrets i desiguals, l’església parroquial de 
Sant Jaume  centra la població.  
El nom del poble és d’origen aràbic, el 1570 és conegut com Abràfim i el 1578 
surt el topònim actual de Bràfim. El conreu que predomina és la vinya (té una 
reconeguda empresa d’elaboració de vins de DO Tarragona), el segle XVII fou 
el segle d’or de la vila, que coincideix amb una onada d’immigració de 
treballadors francesos.  
Altres conreus són ametllers, olivers i garrofers. Hi ha cria de bestiar i 
avicultura. Al segle XVIII es criaren cucs de seda amb finalitats industrials. El 
1981 la vila tenia 592 habitants. 
 
2,28 – Seguint per l’antiga travessera o avinguda de Catalunya, arribem a la 
plaça de l’Església. Havíem pensat dinar al Centre Social i Recreatiu ubicat al 
carrer Major; però, amb les postres de l’esmorzar de l’Argilaga, que ens ha 
obsequiat la M. Antònia, ningú no té gana encara i posposem l’àpat fins a Vila-
rodona; dintre d’una hora i mitja, caminant, confiem que torni la gana. 
 
Prosseguim pel carrer d’Avall, en aquest carrer hi havia un restaurant que ha 
tancat. Sortim del poble, a mà dreta comença el camí que ens portaria al 
santuari. 
 
2,31 – Deixem l’antiga travessera, ara zona urbana, i agafem el camí direcció 
NE que ha estat pavimentat per facilitar l’accés dels autocars al santuari, ja que 
el camí primigeni no té prou amplitud. Un senyal de trànsit amb l’indicador de 
Loreto assenyala la direcció.  
 
Anem pel camí ral de Vilabella al Pont d’Armentera. 
 
2,35 – Som en una bifurcació, el camí pavimentat que porta al santuari segueix 
cap a la dreta. Nosaltres, però, seguim pel de l’esquerra que és de terra. 
 
Saludem un pagès que va cap a casa a dinar, es pensava que anàvem al 
santuari; però, li faig saber que no, que anem a Santes Creus avui, i que el 
nostre destí final és Montserrat. No sé si s’ho creurà; però, sí que li sorprèn la 
notícia. 
 
El cel s’ha anat omplint de núvols cúmuls. En una propera bifurcació tombem a 
la dreta i ens apropem al riu Gaià.  
Uns pocs metres més endavant el camí gira a l’esquerra per seguir paral·lel el 
traçat del Gaià. 
 
2,40 – Albirem Montferri a l’altra banda del riu, on s’hi vol construir el santuari 
de la Mare de Déu de Montserrat del Camp de Tarragona.  
 
Obra projectada per l’arquitecte tarragoní, Josep M. Jujol, que començà a 
construir-se l’any 1922 i que ha patit llargues i repetides interrupcions.  



Darrerament, Josep M. Gené, germà de l’alcalde de Montferri, capellà i 
missioner a l’Àfrica, està promovent la continuació de les obres i el posterior 
acabament del santuari. 

 

 
 
2,43 – Davant albirem el veïnat de Vilardida i, més al fons, el poble de Vila-
rodona. Entre els dos nuclis hi passa l’autopista de peatge que va a Lleida. 
Corre la fresca i això fa que no suem tant, la marxa s’estira. 
 
2,46 – Deixem el Mas d’Infants a la dreta i la Torre del Garriga a l’esquerra. La 
filla del Garriga està casada amb el fill del Joan Antoni Samaranch, el president 
del C.O.I., que també va ser ambaixador a Rússia. 
El camí es fa rocós, seguim rumb nord. 
 
3,05 – Arribem a la carretera de Valls al Vendrell. Esperem la M. Antònia 
Guivernau que s’ha endarrerit amb la gosseta, la veiem venir amb els seus 
pantalonets de color rosa, és fàcil d’identificar 
 
3,08 – Quan ens disposàvem a continuar, se’ns atura un cotxe davant nostre, a 
dins hi va la Isabel, la dona del Julián Soriano.  
 
La Isabel viatja amb uns  familiars que estan fent turisme pel Baix Penedès, ha 
estat casualitat trobar-nos perquè en aquest punt de contacte només es tracta 
de travessar la carretera.  
Si ens haguéssim parat a Bràfim a dinar no haguéssim coincidit. La Isabel 
baixa del cotxe i saluda tota la colla caminadora, s’interessa per l’estat físic del 
seu marit, el Julián. Comprova que tots estem en òptimes condicions i això la 
satisfà. 
 
3,10 – El Pau-Lluís ens recorda que hem de continuar, ens acomiadem de la 
Isabel i la família que porta, i que continuïn fent turisme. 
 
Creuem la carretera de pressa parant compte que no ens atropelli cap cotxe, hi 
ha bona visibilitat, però els conductors circulen confiats.  
A l’altra banda agafem el caminet poc fressat que condueix al veïnat de la 
Serra, anem rumb nord. Caminem adreçats perpendicularment a l’autopista. 



3,20 – Quan som davant del monstre de l’autopista deixem el caminet, que la 
travessa pel pas inferior, i nosaltres davallem perpendicularment cap al riu 
Gaià, vora una vinya. 
3,29 – Ens toca travessar el riu Gaià per continuar per l’altra banda del riu cap 
a Vila-rodona.  
 
El creuament, sota l’autopista, provoca més d’una anècdota. Sortosament la 
llera del riu està formada per un assentament artificial de grans pedres que 
cacen perfectament unes amb altres, encara que enguany el riu baixa més de 
l’habitual i això dificulta la col·locació dels peus sobre les pedres.  
 
El Pau-Lluís ajuda a passar la gent amb l’ajut d’una canya. Jo trobo un pas 
millor una mica més avall del curs del riu.  
La Paquita i el Víctor tiren pel dret, es descalcen i s’arromanguen els pantalons; 
però, no poden evitar mullar-se’ls degut a que el cabal ha augmentat respecte 
l’any passat.  
 
La Paquita ha tingut més mala sort encara, li ha caigut la jaqueta al riu i la 
recupera tota xopa.  
 
Alguns han fet fotografies d’aquest improvisat i divertit pas del riu, que les 
podrem veure quan fem el sopar per celebrar i recordar la caminada.  
 
3,34 – Un cop hem creuat tots el riu, uns més banyats que altres, podem 
ascendir en fila índia, cap al camí de servitud, pujant pel desguàs del terraplè 
de l’autopista fet amb peces de formigó.  
 
I pel camí de servitud saltem al camí definitiu, que va de Vilardida a Vila-
rodona, i hi caminem. 
 
El Màrius aboca definitivament el vi, ja calent, que encara duia de l’esmorzar de 
la Secuita.  
 
3,42 – Caminem rumb nord, direcció a Vila-rodona, pel camí que va paral·lel al 
riu Gaià. 

 

 



Aviat veiem l’airós campanar de Vila-rodona, el poble i el castell aturonat. El cel 
s’està ennuvolant i el Sol perd força; per a nosaltres, això és bo perquè ens 
refresca i fa més còmode el caminar. Entre el camí i el riu estan les parades de 
l’horta de Vila-rodona. 
 
4,00 – Sentim tocar les campanes de l’església. 
 
4,02 – A pocs metres del poble hi ha un senyal que indica l’accés per anar al 
columbari romà, una mostra de la romanització del terme. Es tracta d’una 
construcció funerària, del segle I, amb departaments per col·locar les urnes que 
contenien les cendres dels morts incinerats. El monument romà ha estat 
restaurat amb no gaire encert. El Víctor diu que el columbari és un cau de 
coloms; penso que és una humorada seva.  
Passem l’accés que porta a can Ferrer i entrem al casc urbà de Vila-rodona pel 
carrer de les Hortes. 
 
Vila-rodona (Alt Camp): les cases s’enfilen pels vessants del turó del Castell. 
L’església parroquial de Santa Maria és un edifici barroc neoclassicista bastit 
damunt d’un anterior temple romànic. 
Queden les parets esbatanades de l’església de Sant Llorenç del convent de 
servites, així com també les runes de la capella de Sant Joan de l’antic hospital. 
El museu municipal està instal·lat en el que fou convent de les monges 
carmelitanes. El pont vell romà desaparegué en una riuada. 
Vila-rodona, l’any 959, se la coneixia amb el nom de Villa Rotunda. L’any 1981 
tenia 1.042 habitants. 
Pel seu terme passava l’aqüeducte romà que duia les aigües del Gaià a 
Tarragona. El seus conreus principals són la vinya, ametllers, olivers i 
avellaners. Part de la collita de raïm se sol vendre a les indústries xampanyeres 
de Sant Sadurní d’Anoia.  
Té cooperativa agrícola, fàbriques de cartró, filatures i tèxtil. 
 
4,09 – En entrar al poble abandonem de seguida el carrer principal i baixem, 
cap a l’esquerra, a buscar el bar Miami que es troba davant de l’església 
parroquial. El Carles fa una diapositiva del campanar tenint cura d’esquivar uns 
cables aeris. Al costat de l’església hi ha la plaça dels Arbres, nom inspirat en 
els arbres que hi són plantats. Segur que la plaça no canviarà mai de nom, no li 
afectaran els canvis polítics. 
En aquest bar, amb aquest nom tant particular, és on s’acostuma a prendre un 
refresc; però, enguany, com que sembla que tenim la gana endarrerida, el 
farem servir per dinar: tenim els esplèndids bocates que ens ha fet l’Agustí a la 
Secuita. En aquestes hores ja ens ha vingut la gana. Jo, no obstant, prefereixo 
guardar-ne una mica per sopar, ja que a l’hostal Grau de Santes Creus fan un 
exquisit “fricandó”.  
L’Elena té dues coses a fer a Vila-rodona: visitar la seva amiga, l’Enriqueta, i 
beure’s un Cacaulat.  
Remullem el bocata amb cervesa i refrescos. A tots se’ns veu cara de 
satisfacció, el motiu és que queda poc perquè s’acabi la primera etapa. 
El Víctor juga en una màquina escurabutxaques i li escura unes quantes 
pessetes. Per finalitzar l’àpat improvisat prenem gelats i després algun cafè o 
trencat. El nom “trencat” l’utilitzo per demanar un cortado, el meu mestre de 



català, Sr. Veciana, em va dir que demanar un “tallat” no és correcte perquè en 
català el color no es talla, sinó que es trenca. 
De sobte, apareix al bar el Josep Anton Badia, company meu de feina i del 
Pau-Lluís. I també company meu del gimnàs Ceron i de l’Anna. El Josep Anton 
està casat amb una dona del poble i sovint hi ve a passar els caps de setmana. 
És fidel al cafè, copa i puro després de dinar, i si pot ser al bar, millor. Fem 
petar la xerrada durant una estona mentre ens invita al “vici”.  
En acabar li encarreguem que doni records als companys de Tarragona, i que 
els hi digui que estem bé. Són tres dies de caminar que vivim feliços i 
despreocupats de la nostra rutina, que l’hem deixada aparcada a Tarragona. 
 
5,04 – Després de pagar tot el que hem consumit tornem al carrer. No queda 
gaire per acabar; però, no ens podem passar en el descans. Caminem altre cop 
pel carrer principal per on hem vingut, anem ara pel carrer Josep M. Ferrer, 
direcció nord. No hi ha dubte que el descans ens ha sentat de meravella, 
tothom camina amb més garbo. 
 
Quan el carrer principal, llarg com una processó, gira i s’enfila fort, tombem cap 
a l’esquerra i travessem una arcada. Sortim de Vila-rodona per “l’avinguda” de 
l’Alt Camp (per a mi és un carrer més de terra). Agafem un camí carreter, 
asfaltat, que ens portarà a Aiguamúrcia, rumb gairebé nord. A la nostra 
esquerra tenim els horts que rega l’aigua del Gaià. 
 
En una bifurcació, seguim el camí que baixa en direcció a la Farga, de seguida 
el deixem i continuem recte, paral·lels al Gaià. En un dels horts unes nines 
velles fan d’espantaocells. El traçat del riu va fent uns interessants meandres. 
 
5,26 – Se’ns acaba l’asfaltat, toca creuar el Gaià; per evitar mullar-nos les 
cames tenim unes pedres i una palanca de fusta, que algú ha col·locat per 
travessar-lo.  
 
El Víctor no s’ho pensa dues vegades, es descalça,  s’arromanga els pantalons 
i tira pel dret. La resta va passant, a poc a poc, sobre les pedres i el tauló amb 
equilibri i tremolors.  
Mon fill i jo, no tenim tanta sort, agafats de la mà perdem l’equilibri i acabem 
caient a l’aigua. La palanca de fusta no era gaire estable, millor hagués estat 
passar el riu individualment.  
 

  



La Paquita té un altre gran ensurt, s’ensorra en un forat i es banya els 
pantalons de dalt a baix. 
 
Aquest creuament sempre té problemes perquè, s’hi posi el que s’hi posi, una 
riuada s’ho acaba emportant tot.  

 
Un cop banyada la roba i el calçat, a mon fill i a mi, ja tant se’ns en dóna i 
acabem passant el riu a gual. Aquest espectacle gratuït ha estat presenciat per 
una família que berenava vora el riu. 
 
Un cop hem travessat tots el Gaià, mon fill i jo, ens podem canviar de roba, jo 
m’haig de posar obligatòriament amb calça curta. No així, la Paquita, que ha de 
continuar caminant amb tota la roba xopa. La meva motxilla ha guanyat ara 
cinc quilos més de pes, els meus pantalons xops són de vellut. 
 
Per un sender paral·lel al Gaià, que queda ara a la nostra dreta, ens enlairem 
fins arribar a l’alçada dels conreus. Passem un tram molt esquifit perquè les 
parets del riu pateixen esllavissades força sovint, sobretot quan el cabal 
augmenta. A la nostra esquerra tenim vinyes. 
 
Creuem la carretera d’accés a Aiguamúrcia. Podríem haver seguit per la 
carretera; però, hem optat per continuar recte vora un conreu d’ametllers.  
 
Saltem a un caminet i després en un altre que davalla fort, també, cap a la 
carretera d’Aiguamúrcia. D’aquesta manera ens hem estalviat caminar un tros 
de carretera. 
 
Som a la carretera d’Aiguamúrcia, ja definitivament, a partir d’ara ja no tindrem 
més camins de terra cap a Santes Creus. Anem cap a Aiguamúrcia, a la dreta 
tenim algunes cases de l’extrem sud de la població, continuem per la carretera 
paral·lels al Gaià, rumb nord. 
 
5:59 -  La carretera fa un retomb cap a la dreta i entra a Aiguamúrcia. 
 
Aiguamúrcia (Alt Camp): el poble té una cinquantena de cases, la majoria 
d’elles dedicades a l’estiueig. L’església parroquial estava a Santes Creus, 
l’actual d’Aiguamúrcia, dedicada a Santa Maria, és de construcció moderna.  
Dins del seu terme municipal hi figuren també l’antic terme de l’Albà i Selma, 
petites quadres com la dels Gaians i Ramonet, la Portella, Manlleu de Selma i 
Santes Creus. 
No se sap cert d’on prové el nom d’Aiguamúrcia, algú creu que vol dir “aigua 
quieta”. Els conreus més importants són la vinya, ametllers i olivers. La 
ramaderia i els animals de granja complementen les activitats econòmiques. 
L’ajuntament és a Santes Creus. 
 
6,00 – Som a la travessera del poble i seguim la carretera que porta a Santes 
Creus, que per sort té molt poc trànsit.  
Queden només 2 km per finalitzar l’etapa d’avui. Això ja està fet! Aviat albirem 
el monestir de Santes Creus al fons, punt final de la caminada de la primera 
jornada. 



 
 
6,07 – L’Elena ens vol fer una fotografia amb el monestir de fons. La meva 
dona Pilar Miró, ma meva filla Pilar Casellas, la M. Eulàlia Calduch (la dona del 
Pau Lluís Salas), els Pau Lluís Salas (pare i fill), el Josep M. Gran, el Víctor 
Fernández, mon fill i jo, són els que sortim a la foto. Els que hi falten van uns 
dos-cents metres més endavant. Aquesta foto s’ha fet ja tradicional en les 
caminades a Montserrat. 
 
Cada vegada tenim el monestir més a prop i això ens esperona, ja tenim ganes 
d’arribar-hi. 
 
Passem la riera de Rubió, només ens falta 1 km per al final. Aquí retrobem els 
senyals del GR-7-2 que ve d’Alió i travessa el Gaià. Nosaltres hem triat una 
ruta més dretera; no obstant això, demà seguirem aquesta ruta marcada. 
 
6,16 – A l’esquerra tenim un magatzem d’aigua embotellada. Anteriorment la 
marca era Font dels Avellaners; però, per manca d’higiene de la planta 
embotelladora, la Generalitat la va tancar. En autoritzar-se de nou la venda 
d’aigua per a consum, l’empresa canvià el nom de l’anterior marca per Font 
Nova. 
6,17 – A la dreta tenim ara la urbanització els Manantials, Plana del Molí. Un 
brollador assenyala l’entrada. 
 
Un tros de barrera de seguretat és dins de la calçada i estreny el pas dels 
cotxes. El Pau-Lluís, que és el responsable de que hi sigui aquesta barrera, diu 
que hi és per motius de seguretat, que és una mesura provisional per evitar una 
ensulsida de la calçada a causa de la recent desfeta del tram de mur de 
contenció. Diu que aviat es repararà l’esfondrada. 
 
6,21 – Vora la carretera gaudim ja de la frondosa albereda de Santes Creus, 
una notable i atractiva esplanada, majoritàriament d’àlbers, entre el Gaià i la 
carretera; una àrea recreativa condicionada amb fonts, per a lleure i descans.  
 
Com que avui és diumenge, encara hi podem veure algunes famílies i sentir 
l’olor de carn a la brasa que s’ha cuinat als fogons. 
 



6,23 – Un rètol informatiu de trànsit ens indica que hem arribat a Santes Creus. 
Aquí ens apleguem per fer l’entrada triomfal a la població. Hi ha molt cotxes 
estacionats a la carretera, que són dels que es troben gaudint de l’albereda.  
 
6,27 – Entrem a Santes Creus pel carrer de Pere III, carrer principal que mena 
al monestir. La Pilar Miró i jo, saludem una veïna de Tarragona. 
Caminem direcció al monestir per aquest carrer llarg, edificat només al costat 
oest. 
 
Santes Creus (Alt Camp): és una població que viu de l’agricultura i del turisme 
que l’ha fet centre del municipi, és capital administrativa. Té cooperativa 
agrícola fundada el 1918. Algunes cases de l’antic monestir són habitades per 
famílies estiuejants, així com també altres cases fora del clos monàstic. La 
fundació del monestir  es remunta a l’any 1158. La petita població va originar-
se quan l’any 1843, 13 famílies, es van instal·lar a les cases dels monjos 
jubilats. El 1960 tenia 135 habitants. 

 

 
 
6,28 – Entrem a l’hostal Grau, aquí soparem i dormirem els que demà 
continuarem caminant. 
 
El Sr. Grau ens rep molt amablement i s’interessa pel nostre estat físic després 
de tota la jornada. En acabat de fer-li cinc cèntims de tot el dia i adonar-se’n 
que tothom està sencer, i no es queixa ningú, passa a repartir les claus de les 
habitacions perquè puguem descansar al més aviat possible.  
 
Prenc nota del números de les habitacions per comprovar demà que tots estem 
desperts a l’hora de llevar-se: 
 
Habitació 10 : Josep M. Gran i Jordi Solé 
Habitació 11 : Màrius Tous 
Habitació 12 : Carles Samper 
Habitació 14 : Rafel Casellas (pare i fill) 
Habitació 15 : Pau-Lluís Salas (pare i fill) 
Habitació 21 : Anna Elecciones 
Habitació 32 : Víctor Fernández 



Abans que entrem a les habitacions el Sr. Grau ens avisa que el sopar serà a 
les 9.  
 
Demano uns quants fulls de diari per assecar les botes que he sucat al Gaià; la 
tècnica consisteix a arrugar els fulls i introduir-los dins de les botes perquè 
absorbeixin la humitat i demà al matí, miraculosament, les botes estaran 
eixutes i els papers embeguts.  
Mai no s’han de posar les botes mullades vora el foc, perquè es deformen i no 
es poden tornar a calçar. 
 

 
 
L’Anna, el Màrius i el Carles han anat a visitar el monestir; però, tornen sense 
poder fer-ho perquè han tancat a les 6. A la casa del capellà han trobat 
informació sobre un concert de cant gregorià que se celebrarà el 8 de maig a 
Maspujols, dedicat al Pare Palau. La Pilar Miró, l’Anna Elecciones, la M. 
Antònia Guivernau i el Màrius Tous tenen intenció d’assistir-hi. 
 
Com que la visita al monestir se n’ha anat en orri, l’Anna, el Màrius i el Carles 
se’n van ara a visitar un taller-botiga de ceràmica a la plaça de Sant Bernat 
Calbó. 
Aprofito el temps d’espera d’anar a sopar per eixugar la roba mullada en un 
radiador de l’habitació, sobretot els pantalons xops que necessitarem demà 
sens falta.  
 
7,30 – A poc a poc, ens apleguem vora el bar dutxats i canviats. Ja relaxats, és 
l’hora de comentar plegats l’excursió d’avui. Sens dubte, l’incident més destacat 
ha estat com l’adversitat ha tractat la Paquita Caparrós, que ha acabat 
l’excursió amb tota la roba mullada; i el bany improvisat, del meu fill i jo, al 
creuament del Gaià a la palanca, passat Vila-rodona.  
 
Tot i que hem caminat 33 km, ningú no dóna mostres de cansament, el que sí 
hi ha són cares de satisfacció. El Víctor s’ha ficat la barretina, tot i que és 
asturià. 

 
La majoria ha fet la passejada pel petit, però, encisador poble de Santes Creus, 
visitant botigues i comprant els típics “souvenirs”.  



L’Anna ha comprat un portaespelmes de ceràmica; el Julián una gaiata; la 
Paquita Caparrós la que més, dos llapis amb barretina, un cendrer i un obridor; 
l’Antònia Guivernau dues enganxines de Stes. Creus; el Carles un pallasso i un 
moixó de ceràmica.  
En general també s’han comprat força carquinyolis.  
 
7,57 – Els acompanyants que, aprofitant que avui és diumenge, han volgut 
participar d’aquest primer dia de marxa, retornen a Tarragona amb els dos 
cotxes que van deixar ahir al vespre. Els acomiadem i els desitgem un bon 
retorn a casa. Demà és dia feiner per a ells. 
 
El cel s’està tapant i comencen a caure quatre gotes; no obstant això, l’aigua no 
ens fa por i els que hem quedat per continuar fins a Montserrat, veient que no 
és l’hora de sopar encara, anem a fer un tomb per la verda albereda. L’Anna i 
el Màrius prefereixen quedar-se a l’hostal. Tenim nombroses fonts per tastar de 
franc la fresca aigua del Gaià. 
 
Retornem al nucli principal de la població i, com que encara tenim ganes de 
caminar, decidim anar fins a tocar el monestir. El cel amenaça pluja i l’ambient 
és molt humit . 
 
Travessem el primer portal d’accés a la plaça, on hi ha l’església de Santa 
Llúcia amb façana esgrafiada. Allí mateix hi ha l’entrada al segon recinte 
monacal, anomenat el Portal Reial o de l’Assumpta amb elements barrocs.  
 
Entrem a la plaça allargassada de Sant Bernat Calbó, una figura molt petita 
d’aqueix Sant és damunt d’una font de pedra del segle XVIII; al voltant de la 
plaça hi ha els edificis que donaven sopluig a les dignitats del monestir i als 
monjos jubilats.  
El Palau de l’Abat és la resta més notable de l’Hospital de Sant Pere dels 
Pobres, on ara hi són els serveis comunals de l’ajuntament d’Aiguamúrcia.  
 
Al més amunt de la plaça hi ha la part monumental del monestir, la porta 
principal és romànica coronada amb un finestral gòtic. A l’altre extrem hi ha la 
porta d’accés al claustre per on entren els visitants que volen admirar aquesta 
obra de vuit segles d’història. 

 

 



Seiem damunt del mur de tancament de l’Hort Gran, es respira molta calma i 
tranquil·litat. Hi ha un silenci total que no invita trencar-lo. Gaudim d’aquest 
racó encisador, ple d’història, mentre esperem que sigui hora d’anar a sopar. 
 
Em fa enveja la barretina que porta el Víctor, d’haver sabut el temps que està 
fent hagués portat la meva. Confiem que demà no ens enganxi cap xàfec. 
 
Els dos més joves de la marxa, el Rafel i el Pau-Lluís, els juniors, no semblen 
pas estar cansats, sorprèn que encara tenen ganes de jugar al voltant d’una 
bassa amb peixos. 
 
El Carles ens explica que avui han beatificat el Pare Palau a Roma, la seva 
dona ha viatjat a Roma a veure-ho. 
 
8,27 – Pensem que és hora de tornar a l’hostal, encara que sigui xino-xano. A 
la plaça de Sant Bernat Calbó agafem el carrer de la Ferreria, un carrer molt 
estret i pintoresc, on hi podem admirar unes reixes fetes amb eines de pagès i 
una botiga d’antiguitats. 
 
8,40 – Som ja tots dins de l’hostal Grau, vora la televisió, esperant que ens 
cridin per anar a sopar. Podem veure el telediari de 2/4 de 9, mirem amb molt 
d’interès el temps que ens ha de fer demà: anuncien pluges a la Mediterrània 
occidental i al SE de França.  
 
Segons el mapa que ens han posat, demà tindrem, per allà on caminarem, 
temps alternatiu de núvols i Sol. Crec que això és molt bo per a nosaltres! 
 
8,54 – Som a taula a sopar. Sembla ser que l’Anna no té gana, ha dinat tard i 
no vol menjar res; bé, cruspir-se un gelat sí.  
 
8,59 – El Sr. Grau serveix, de primer, la sopa que està molt bona, tothom té 
força gana. De segon, tenim patata amb bajoca, cuita amb aigua de Santes 
Creus, que la fa deliciosa. 
 
El Jordi Solé fa una pausa i, el Sr. Grau, que pensa que ja ha acabat, li retira el 
plat. El Jordi no reacciona. 
 
9,17 – Entren a l’hostal la Roser i el Marcel, els pares del Màrius que han vingut 
a saludar-nos i a comprovar l’estat físic del seu fill. Tots dos tenen cura de la 
conservació d’un tram del GR-7-2, concretament del mas del Manyo a 
Mediona.  
Només hi estan cinc minuts i marxen cap a Tarragona. 
 
La colla excursionista, després que han marxat els acompanyants d’avui, ha 
quedat així: l’Anna Eleccions, com a única representant femenina; el Víctor 
Fernández, el Jordi Solé, el Josep M. Gran, els Pau-Lluís Salas (pare i fill), mon 
fill i jo. Crec endevinar que fem una bona colla. 
 
A taula es respira un ambient d’alegria contagiosa. El Víctor afalaga l’Anna i la 
curulla d’atencions, en tot el dia no ha parat de regalar-li flors. 



9,31 – Ens telefona el Joan Bea, que camina amb l’altra colla que també va a 
Montserrat; en aquests moments estant sopant (i tots són homes) al restaurant 
Sant Jordi de Querol.  
 
Han tingut una baixa inesperada, el Joan Padrell ha hagut de marxar cap a 
Tarragona per problemes greus de salut de son cunyat, que és qui té cura de la 
seva botiga (pintures Padrell de Tarragona) mentre ell camina a Montserrat. A 
part d’aquest inesperat incident, tot ha anat correctament; tal com tenien 
previst, a 2/4 de 7 del vespre, han arribat a Querol, final de la seva 1a etapa. 
 
El Joan Bea, abans d’acomiadar-se, demana que demà quan acabem l’etapa, 
els telefonem a la Pobla de Claramunt. 
 
9,40 – El Sr. Grau, de tercer, ens serveix un exquisit fricandó; per a mi, és el 
millor plat de l’hostal, l’especialitat de la casa, m’agrada amb bogeria. I amb la 
gana que tinc no sé si en tindré prou amb un plat. Hem de recuperar energies 
que demà ens espera un dia dur i llarg. 
De postres, podem triar entre fruita, gelat o fruits secs. En acabat demanem 
cafès i d’altres combinacions. 
 
10,31 – El Víctor vol celebrar-ho i demana una ampolla de xampany brut català, 
ens porten Mascaró. Tots plegats fem un brindis per l’èxit del primer dia de 
caminar i pels que vindran. Amunt i crits! Els ànims creixen tot seguit i el nivell 
de satisfacció és molt alt. El Víctor ens delecta amb els seus cants. El Sr. Grau 
s’afegeix a la nostra celebració. Són moments molt bonics per recordar. Fem 
molta xerinola. 
 
11,15 – Demanem, al Sr. Grau, que ens prepari entrepans (dos per cap) i fruita 
per prendre demà. La segona etapa és muntanyosa, tan sols passarem per 
Sant Joan de Mediona a la tarda i a Sant Quintí de Mediona acabarem.  
 
11,25 – És hora de descansar i hem d’anar al llit a gaudir del son reparador. 
Abans, però, obrim un fons comú per a les despeses; cada u hi posa 3.000 
ptes. El tresorer serà el Carles Samper, que és el més indicat ja que treballa al 
Banc Mercantil de Tarragona. La despesa total feta a l’hostal Grau és de 
19.680 ptes (sopar, dormir i entrepans). L’Anna, ha estat tot el sopar mirant-
nos; per això, li toca pagar només l’habitació i els dos entrepans de demà; el 
Màrius també és diferent perquè li toca plegar a Sant Joan de Mediona, demà 
ha d’estar a la força a Tarragona, els seus pares el recolliran. 
 
Anem tots a dormir, que la nit passarà ben de pressa i hem d’estar altre cop en 
forma per començar la segona jornada. Hem decidit sortir a les 6 del matí, la 2a 
jornada serà dura i llarga. El Sr. Grau ens deixarà uns Cacaulats damunt d’una     
taula per desdejunar; a l’hora que marxem l’hostal encara no estarà obert. 
 
Bona nit, xafacamins! Bona nit, Santes Creus!  
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5,30 – Santes Creus encara dorm, tot és quietud i silenci. L’Anna truca a les 
portes de les nostres habitacions i ens avisa: ja és l’hora! El Carles repeteix, 
després d’ella, amb un truc més potent que ens sobresalta, no sabem de quin 
objecte contundent s’ha valgut per picar tan fort. 
 
Ens llevem i ens endrecem per començar el segon dia de marxa. L’Anna 
confessa que té el sa costum de dutxar-se amb aigua freda cada matí; jo 
també.  
A poc a poc, anem abandonant les habitacions i ens dirigim al vestíbul de 
l’hostal. Allí trobem els bocates preparats que vam encarregat anit i, a més, 
dues peces de fruita (pera i taronja) per a cada u. Tenim, també, Cacaulats 
oberts per desdejunar. 
 
L’Anna encén una petita llanterna i se li apaga tot seguit, només li ha durat dos 
minuts. Diu que l’estrena avui i que li ha costat 150 ptes. La llum que ha fet li ha 
sortit una mica cara, unes 75 ptes el minut. Quan torni a Tarragona anirà a 
queixar-se allà on l’ha comprat. 
 
A l’hostal no se sent ningú només que nosaltres, ningú no matina aquí. És 
l’hora de tocar el dos, ens preparem per marxar. 
 
6,13 – Sortim al carrer per una segona porta que només s’obre per dins, 
l’entrada principal resta tancada encara.  
 
És de nit, el cel està mig ennuvolat, per sort portem llanternes més segures que 
la de l’Anna. Jo, com que tindré les mans ocupades escrivint, porto una 
llanterna al cap com els miners, és molt pràctica.  
 
Som conscients de l’etapa que ens espera avui, serà la més llarga de les tres. 
No passarem per cap poble fins que arribem a Sant Joan de Mediona, situat a 
la zona més septentrional de la comarca de l’Alt Penedès. 
 
Abans d’arrencar, el Carles, em fa una diapositiva sota un fanal encès. 



 
 
6,16 – Pugem per unes escales, davant de l’hostal, que ens condueixen a una 
placeta que és un petit mirador. La font que trobem és eixuta.  
 
Seguim per la carretera de les Pobles, baixant en direcció al Gaià. De seguida, 
a mà dreta, comença el camí que porta al Pont d’Armentera; per aquest camí 
van passar, ahir, els altres companys excursionistes que van dormir a Querol. A 
l’inici del camí hi ha una soll on podem veure pintada una marca del GR-7-2; a 
diferència d’ahir, avui seguirem aquest itinerari marcat fins a Sant Joan de 
Mediona. Les llanternes il·luminen el camí i donen color a tot allò que és negre. 
 
Comença l’albada, l’ambient és fresc, la qual cosa fa que portem una bona 
marxeta, el descans de la nit ha estat productiu.  
Ens saltem una drecera que travessa a gual el barranc de les Fonts de la 
Figuera, no val la pena temptar la sort en un ferm molt irregular quan no s’hi 
veu prou bé. 
 
Destaca a la llunyania el Pont d’Armentera amb el seu enllumenat de nit; parem 
compte amb les pedres soltes que hi ha pel camí, una ensopegada podria 
complicar-nos la caminada. Passem vora un mas enrunat. 
 
6,32 – Abandonem el camí que fa cap al Pont d’Armentera i que van seguir els 
que van dormir a Querol, nosaltres seguim el GR-7-2. El Pau-Lluís, tot i que ha 
desaparegut l’arbre on hi havia la marca, endevina el canvi de sentit que s’ha 
de fer. 
Girem cap a la dreta i pugem per un altre camí en direcció est, entre conreus 
d’ametllers. 
 
6,33 – Parem, em trec la llanterna del cap. No és que tingui mal de cap, és que 
ja s’hi veu prou i la introdueixo a la motxilla. 
Més endavant el camí es bifurca, hem d’anar cap a l’esquerra tot pujant. L’altre 
camí davalla cap a les Pobles. 
Fem cap a un bosquet i després el camí passa entre olivers. 
 
6,44 – Ja és de dia! Albirem el Pont d’Armentera, ara amb llum natural. A l’est 
tenim la serra de Montmell i al nord la serra Formigosa. 



A la dreta deixem el camí d’accés al mas de les Oliveres, seguim recte 
caminant per la part més alta del terreny. 
Albirem el castell moro del Montmell i el coll de Santa Cristina, podem distingir 
el castell de Savorella al nord, el poble de Selmella i el Mas de la Mel a l’oest. 
 
7,03 – Cal tombar cap a l’esquerra, a la dreta tenim el celler de la Tereseta. El 
camí baixa fort a una urbanització en construcció.  
Davant, a uns quants metres, tenim la masia enturonada de can Parés que li 
dóna nom a la urbanització. 
 
Davallem i entrem a la urbanització per un vial de terra molt ample, a resultes 
del desmunt gegant fet a la muntanya. Més endavant ja trobem vorada a banda 
i banda. 
 
Som al fons de la clotada, a la barrancada de la Romaguera, vora una caseta 
blanca quadrada que hi podria estotjar un transformador. 
Les marques del GR continuen, ara, pel vial; però, ens enfilem pel vessant 
oposat per un caminet que puja fent ziga-zagues i que també és itinerari GR. 
 
7,13 – Al Jordi se li desfan els tirants de la motxilla, el Màrius li soluciona el 
problema abans que perdi la motxilla, els passadors subjectadors són de nova 
tecnologia i el Jordi no hi està avesat. 
 
A mitja pujada el sender està barrat, el terraplè d’un nou vial l’ha ocupat, ara 
entenem perquè els senyals del GR s’havien canviat. No obstant això, saltem el 
talús i continuem sender amunt, que ens porta al capdamunt de la urbanització. 
Allí trobem els vials acabats asfaltats amb els seus fanals. Ens adrecem cap a 
la masia de can Parés. 
 
7,22 – Deixem la masia a la dreta, a uns 30 metres del camí, la masia dóna 
mostres del seu abandonament. El mossèn Emilià Clemente, de la parròquia de 
les Pobles, va recollir les eines i estris de la pagesia que contenia el mas i n’ha 
fet un museu; de les tines de fusta on hi posaven el vi, el mossèn va utilitzar la  
fusta per cobrir el terra de la parròquia.  
Caminem via nord pel final de la urbanització amb vial de terra. El cel està 
tapat, però té clarianes; de moment no sembla que amenaci pluja, tot i així 
alguna gota d’aigua ens cau de tant en tant.   
 
7,24 – A la dreta tenim el restaurant de la urbanització que es troba tancat. Dins 
de l’àrea del recinte hi podem veure una piscina, un camp de tennis i un parc 
infantil. 
Seguim, ja que no hi podem entrar. Passem sota una línia elèctrica d’alta 
tensió. Albirem, a l’est, les Pobles, Masbarrat i la serra de Santa Agnès; al nord, 
al vessant dels Plans del Montagut, can Galeno i can Ros, masos per on hi 
passarem aviat. 
 
Tot passant pel costat d’una finca podem riure’ns de la tanca de fusta molt 
acolorida i del contingut del seu interior força pintoresc. 
El Carles ens sorprèn amb el cant del gall i el Pau Lluís comenta amb humor: 
ara és l’hora en què havíem de despertar-nos i llevar-nos! 



El Màrius està a punt de perdre el seu jersei que portava lligat a la motxilla; per 
sort no va l’últim i el pot recuperar. 
 
7,28 – El Pau Lluís observa, cap a l’oest, com està plovent. Pensem en els 
companys de l’altra marxa. 
 
7,34 – A l’esquerra deixem enrera un dipòsit d’aigua de grans dimensions. 
Caminem per l’arrodonida carena. 
 
7,36 – El Pau Lluís júnior s’ha enganxat un cordó en una branca i l’arrossega 
per terra. L’Anna l’ajuda a desfer-se del empresonament de la branca. 
 
7,38 – Al Pau Lluís se li acut que hauríem d’haver fet la marxa vestits de 
monjos, com els antics pelegrins. De sobte, sentim un tro molt gran, no sabem 
que ha estat això, si un avió o un tro de veritat. 
El camí es bifurca  i agafem el de l’esquerra que davalla. Des d’aquí fins al coll 
del Montagut, on aviat hi serem, tenim un desnivell a superar de 370m. 
 
7,47 – El camí remunta i arribem a can Galeno o mas de l’Acordió. En aquest 
mas es feien concerts i ballades a finals del segle passat. L’amo tocava 
l’acordió i participava en actes de festa major, el llogaven per a batejos, 
comunions i casaments. 
 
Girem en angle recte, direcció NE, i seguim per un sender sota un pinaret. 
Girem cap a l’esquerra en passar de seguida la pallissa del Gaians, que està 
en estat ruïnós. El sender s’enfila fort i pedregós cap a can Ros. 
 
7,59 – Ja prop del mas, s’acosten uns gossos en veure’ns venir, en un principi 
ens reben amb recel; però, a poc a poc, anem guanyant la seva confiança. 
L’Anna, però, s’estima més veure’ls de lluny. 
 
8,00 – Som a can Ros dels Gaians, la masia està habitada actualment. Crida 
l’atenció un criador de faisans i perdius. Aquest mas és part del llogaret de les 
Ordes, un conjunt de masies disseminades que l’any 1840 tenia 12 cases amb 
94 habitants.  
Tot i que és terme d’Aiguamúrcia, la comunicació per carretera es realitza pel 
Pont d’Armentera. Una riuada, l’any 1921, s’emportà les millors terres. 
 
Tenim quatre bonics gossos al nostre voltant bellugant la cua, l’amo se’ls 
emporta perquè no vol que es familiaritzin amb gent estranya, la missió d’ells  
ha de ser la de vigilar.  
 
Anys enrere, quan la masia estava deshabitada, esmorzàvem aquí, hi ha una 
font. 
 
L’Anna ens fa una fotografia plegats; l’home de la masia surt de la casa amb 
uns prismàtics i comença a mirar muntanya amunt. Després se’ns acosta i ens 
explica que estava observant si veia les 40 cabres que té pasturant pel 
Montagut. Diu que si les veiem, les espantem de cara avall cap a la masia. 
Abans de continuar arriba un Reanult-4L, vermell, carregat de gent. 



 
 
8,05 – Ens acomiadem i seguim la marxa. A la dreta deixem una construcció 
quadrangular, és la torre Roja que va ser torre de guaita en l’època de la Marca 
Hispànica, ara malauradament s’utilitza com a corral de ramats. A dins es 
conserven unes voltes de mig punt, l’estructura té dos pisos. 
 
Caminem adreçats a la Roca Caiguda dels Gaians i al Montagut. És una roca 
enorme i, com diu el nom, caiguda deixant una silueta inclinada que destaca.  
 
L’any 1980 tota la pujada estava coberta d’un generós pinar, que facilitava una 
ascensió ombrívola i de menys impacte costerut.      
El camí es bifurca i aleshores agafem un corriol enmig dels dos camins, que 
s’enfila fort, fins trobar el camí vell que puja fent amples ziga-zagues. Trobem 
altres corriols dreters, però, molt embrossats. 
 
A mitja pujada, el meu fill i jo, i el Víctor, que ens hem quedat a la cua, perquè 
caminàvem pel camí bo que giragonseja, decidim atacar i tirar pel dret pel mig 
d’argilagues. Mon fill es queixa de les punxes, el Víctor li dóna un cop de mà i 
així ens anem sortint fins arribar a la Roca Caiguda dels Gaians.  
 
Allí, trobem el camí bo una altra vegada. Seguim plegats ara amb una pujada 
més suau, direcció est. 
Podem veure, ara, la masia de can Ros a sota nostre i gaudim d’una bella 
miranda de l’Alt Camp. 
El camí, ara, pedrenc, va girant a poc a poc cap a l’esquerra i guanyant alçada, 
ens apropem als Plans del Montagut. Lluu el Sol. 
 
Abandonem el GR en arribar en un escórrec amargenat de forma escalonada i 
el seguim pel vessant oest, ràpidament som dalt dels Plans fent drecera. Hem 
vist marques de pintura vermella, cosa que indica que aquest últim tram ha 
estat utilitzat per altres persones. Podem veure deposicions de cabres que 
podrien pertànyer, quasi segur, a les que buscava l’home de can Ros amb els 
prismàtics. 
 
8,46 – Caminant per l’altiplà retrobem la marca característica de GR; el GR-7-2 
ha fet una marrada en el tram final de la pujada i nosaltres hem fet drecera. 



Enfilem direcció al pic cònic del Montagut que destaca airós davant nostre. Dalt 
del cim es pot apreciar el piló del vèrtex geodèsic i una caseta de vigilància 
forestal.  
Caminem rumb NE, anem cap a la torre repetidora de telecomunicacions que 
sobresurt pel damunt del bosc, tenim conreus de sembrat a banda i banda.  
A la nostra esquerra hi ha l’accés al mas de cal Bonet i cal Boada, ambdós 
enrunats. 
 
8,53 – Arribem a l’antena de telecomunicacions. Una mica més enllà hi ha una 
plantació d’avets on descansarem, ja en teníem ganes després de tanta 
pujada. El Rafel júnior acusa l’esforç, i més les punxes que ha hagut de 
suportar, aprofita la parada per menjar alguna galeta i recuperar forces. L’Anna 
i el Víctor es cruspeixen una taronja cada u. 
Hem de parar compte de no menjar massa perquè la parada per esmorzar la 
farem d’aquí 1 hora, on trobarem aigua fresca a la font de Jubany.  
 
Mentre fem un mos, s’enceta el tema de la marxa del Matagalls a Montserrat, 
que és una marxa, com a màxim, de 24 hores. Qui la coneix parla de la seva 
duresa i dificultat, uns 80 km per executar, molts d’ells en hores nocturnes. 
Aquesta prova l’organitza el Centre Excursionista de Gràcia, al mes de 
setembre, cada dos anys. 
 
9,04 – El Jordi diu que no vol desaprofitar el temps i continuarà caminant, 
perquè sent unes molèsties als peus, i així aprofitarà per avançar camí. El 
Josep M. i el Víctor s’hi afegeixen. 
 
9,09 – Aixequem el vol els que hi quedàvem. En aquest descans els músculs 
s’han refredat i costa una mica tornar-los a posar en rodatge, el Rafel júnior es 
queixa dels seus peus una mica adolorits.  
 
Caminem a una altitud d’uns 840m, hem aconseguit salvar el desnivell més 
important de tota l’etapa d’avui. 
 
Arribem, de seguida, a un camí important. Cap a l’esquerra baixaríem a Querol 
i podríem encerclar el puig del Montagut.  
 
Seguim recte, direcció NE, el pic del Montagut queda a la nostra esquerra, el 
camí és ara molt més ample. 
 
9,18 – L’ampla pista fa un revolt cap a la dreta per baixar al coll de Santa 
Agnès. Aquí abandonem la pista fressada i pugem per un sender a l’esquerra 
que s’endinsa al bosc per una petita carena.  
No hi ha problema, un pal excursionista de direccions assenyala la ruta. La 
direcció a seguir és Mediona. 
 
Després d’uns 100 metres s’arriba a dalt de la petita carena. El sender continua 
per dins del bosc, una mica embrossat. 
 
S’arriba al mas Rossell. L’itinerari passa entremig de les ruïnes del corral i del 
mas. Anem seguint el sender planer que condueix al mas de la Font. 



A llevant, podem contemplar diverses urbanitzacions construïdes al llarg de la 
carretera de Santes Creus a Pontons caminant per un privilegiat mirador força 
enlairat. 
 
Al cap de cinc minuts tenim davant nostre el mas de la Font, tot cobert 
d’esbarzers.  
Una font li dóna el nom; però, el mas està enderrocat i l’espessor i quantitat 
d’esbarzers fa que no apreciem la presència del mas, i que sigui del tot 
impossible la nostra aproximació.  
 
El GR gira a l’esquerra, cap a l’oest, abans d’arribar al mas tapat d’esbarzers, i 
s’enfila al replà del damunt del mas, on hi té un sembrat. Hi podríem caminar 
en diagonal, però, evitarem trepitjar-lo, la sembra ja està feta. 
 
9,32 – Voregem el sembrat. Per primera vegada, albirem la silueta de la serra 
de Montserrat, a la llunyania, al NE.  
La visió de la singular serra impressiona, ens omple de satisfacció i ens 
encoratja a complir la nostra missió. Tot i que sembla impossible per la 
distància que hi ha, demà, si Déu vol i la Moreneta també, hi serem! 
 
Continuem per un sender, sota un pinar, que segueix gairebé direcció NO. 
Passem un altre sembrat, aquest molt més reduït, i sortim a l’inic d’un camí que 
ens condueix a l’església de Sant Jaume de Montagut.  
 
9,37 – Tenim l’església de Sant Jaume de Montagut a la nostra dreta, més enllà 
d’un camp de sembrat, el Pau Lluís li fa una diapositiva. 
 

 
 
L’església de Montagut està en fase de restauració, li han canviat tota la 
teulada i estan refent també l’interior molt malmès, li han tret l’atri per poder 
veure net el portal d’entrada. Les obres de restauració es fan a l’estiu, en un 
camp de treball per a estudiants. 
 
9,40 – Anem a visitar-la, aquesta església és l’antiga parròquia de la munió de 
masies, ara abandonades, que poblaven l’entorn del Montagut; al seu costat es 
troba enclavat un petit cementiri que també està abandonat i en estat ruïnós. 



Mentre, el Jordi, el Víctor, el Josep M., el meu fill i jo, seguim caminant a una 
marxa més lenta confiant que la resta ja ens atenyerà. 
 
El camí envolta l’església i arribem al coll de l’església de Montagut. Aquí hi ha 
un pal excursionista de direccions: a l’oest un camí de petit recorregut ens 
baixaria a Querol. Al NO, destaca encimbellada l’ermita de Sant Miquel de 
Montclar, assentada sobre roca morfològicament igual que la de Montserrat. 
Seguim direcció est i NE cap a Mediona, la pista de terra ens endinsa al bosc. 
 
9,51 – Trobem una serp morta al mig del camí. 
 
10,00 – Mon fill es queixa de dolor als peus; m’aturo per fer-lo descansar i fer 
una inspecció per comprovar l’estat dels seus peus. Descalço mon fill i m’adono 
que no li ha sortit cap bufolla, la qual cosa no fa témer complicacions, de 
moment. 
 
Ens atenyen l’Anna, el Carles, el Màrius i els Pau Lluís (pare i fill), que s’havien 
quedat a l’església de Montagut, i pregunten si necessitem ajuda. De moment, 
no cal; però, el Pau-Lluís porta un spray de Peusek Arcandol, que conté  
substàncies medicamentoses que combaten la fatiga i l’ardor de peus. Li 
arruixa el producte als peus i sembla que fa efecte, ha notat un efecte relaxant i 
refrescant als peus que el deixa com a nou. Ja pot tornar a caminar! 
 
10,04 – Un cop calçat de nou el Rafel júnior, reprenem la caminada. Un núvol 
tapa, ara, el Sol i això ens fa caminar més a gust. Mon fill nota les millores que 
li ha proporcionat el producte que li ha ofert el Pau Lluís, sent un benestar als 
peus que sembla que no hagi caminat res, és com un miracle. 
 
Caminant per la pista, des de molta altura, a l’est veiem la serra de Valldossera 
i una panoràmica atapeïda d’urbanitzacions. 
 
10,08 – A la dreta, en un nivell inferior, apareix una gran bassa d’aigua, el seu 
perímetre és rodó fet amb un muret de pedra. Segurament que es tracta d’un 
dipòsit d’aigua per a les urbanitzacions, que recull i emmagatzema l’aigua de 
pluja.  
 
Trobem el Víctor i el Josep M. esperant-nos, ja tenen ganes d’arribar a la font 
de Jubany per esmorzar i descansar. 
 
La pista es bifurca, seguim per la de l’esquerra que puja. Veiem el Jordi tot sol 
que camina per l’altra pista que va per sota de nosaltres, el cridem perquè 
rectifiqui. S’ha equivocat perquè en aquesta zona les marques han desaparegut 
i si no coneixes l’indret pots equivocar-te de camí fàcilment, com així li ha 
passat. 
Ràpidament, camp a través, refà la ruta que no portava bé. Ja plegats, toca fer 
un altre canvi de sentit, abandonem la pista i agafem un sender, a l’esquerra, 
que s’enfila encara més i fa drecera cap a la Casa del Formigosa. 
 
10,11 – Som a la Casa del Formigosa, que està abandonada. L’itinerari passa 
entre la casa i els corrals, enrunats. Tot seguit fem cap a un camí travesser.  



Som al coll del Vent, de 800m d’altitud. Hi ha un pal indicador de direccions, 
cap a l’oest faríem cap a Esblada.  
 
A nosaltres ens toca seguir cap a l’est, continuant direcció a Mediona. Al nord, 
tenim el puig Formigosa de 995 metres d’altitud, el més alt d’aquesta serra.  
 
10,15 – Fem cap a una singular cruïlla de sis camins. Seria una mica difícil 
encertar el camí per on seguir, si no fos per la marca de GR. 
 
Seguim pel camí que puja, a l’esquerra, a carenejar la serra de Formigosa; cap 
a la dreta baixaríem a Pontons. 
 
El nostre itinerari segueix pujant, NE, apropant-se cada vegada més a la serra 
de Formigosa. 
 
10,18 – Lluu el Sol tímidament, el cel està molt tapat, tenim ganes de ser ja a la 
font de Jubany.  
 
Mon fill em retreu, que ja fa estona, que li dic que estem arribant a la desitjada 
font. De fet, en qualsevol moment, ensopegarem amb ella.  
Els estómacs demanen que necessiten recompensa, amb tantes hores  
cremant calories ja toca. 

 
10,24 – Font de Jubany! Ara sí, en una gran clariana a l’esquerra del camí es 
troba l’enyorada i somniada font.  
 

 
 
El seu nom està escrit sobre ciment, des del dia que es va condicionar de nou.  
 
Anys enrere l’aigua brollava per damunt d’una teula de cap per avall, per això 
se la coneix també com la font de la Teula. 
 
En aquest indret hi ha previst fer una generosa aturada, esmorzarem i 
descansarem aprofitant aquesta aigua tan fresca. 



  
 
Hi ha força gana, és l’hora de cruspir-nos un dels bocates que portem de la 
fonda Grau. El meu fill té més ganes de reposar que de menjar, la pujada al 
Montagut l’ha tocat una mica i ara tindrà ocasió de recuperar-se.  
Jo, en canvi, porto una gana de lleó i no en tinc prou amb un entrepà, me’ls 
cruspeixo quasi tots dos; m’és igual si no dino, ja faré les paus a la nit.  
 
Davant de la font s’ha format un bassiol d’aigua on podem banyar les nostres 
extremitats inferiors, és un deliciós massatge per als nostres peus. El Carles fa 
una foto al Víctor amb els peus sota la font. 
En acabar d’esmorzar el Carles ens fa una foto i descansem tots una estona.  
 
El Jordi s’estira a terra, té els peus fastiguejats. Jo, aprofitant una estona de 
Sol, em trec la samarreta per evitar el moreno de paleta. 

 
El descans és un plaer; però, no convé excedir-nos més del que toca. Amb 
calma, però, sense pausa, anem calçant-nos les sabates altre cop. Omplim les 
cantimplores d’aquesta aigua tan bona i fresca que tenim, la ruta d’avui no és 
pas de molta aigua. 
 
11,04 – Reemprenem la caminada tornant a la pista, hi ha qui és més mandrós 
a l’hora de posar-se en marxa i no arrenquem tots a l’hora. Tenim uns núvols 
molt negres, davant nostre, que podrien sorprendre’ns amb una ruixadeta. 
De seguida s’ha de agafar la pista que puja a mà esquerra. Anem pujant pel 
bosc, la pista passa a tocar la cinglera de la serra de Formigosa.  
La vista cap a l’est és cada vegada més lluïda, hi albirem un seguit 
d’urbanitzacions dintre de les valls de l’Alt Penedès. A l’Anna li encanta la 
miranda i la retrata. L’ambient del bosc és frescal.  
 
El camí deixa de pujar i va per la carena. La pista per on caminem es torna 
cada vegada més pedregosa. 
 
11,22 – Coll del Pinar de la Costa, una cruïlla molt important. Trobem un pal 
excursionista d’indicador de rutes. Cap a l’esquerra davallaríem cap a Sant 
Magí de la Brufaganya, Sant Magí Lluny com diem els tarragonins; és un petit 
recorregut, el PR-C-3, de ratlles blanca i groga. 



No ens cal canviar el sentit de la marxa, la temperatura ambiental és fresca i 
agradable per caminar. El Rafel júnior i el Màrius s’entretenen amb jocs, 
d’aquesta manera el Rafel no s’adona que fa quilòmetres. 
El camí bo s’acaba i es fa més estret i pedregós. Albirem altre cop la serralada 
de Montserrat, més ampliada. 
 
Davant, dins de la plana d’Ancosa, es veu l’ample coll de la Rimbalda i algun 
xalet. No triaria pas aquest lloc per fer-m’hi una casa, és molt solitari. 
 
Ara, juguem tots al joc d’endevinar el nom d’alguna cosa que veiem, mentre el 
camí es fa sender envoltat de garriga. 
 
11,42 – Fem cap a un vial de la urbanització inacabada, hi caminem molt poca 
estona, altre cop les marques ens indiquen que hem de tornar a caminar entre 
el coscoll.  
Entronquem perpendicularment en un altre carrer de terra de la mateixa 
urbanització. Hi hem de caminar uns metres cap a l’esquerra i tombar a la dreta 
per passar enmig de dos xalets. 
Som al coll de la Rimbalda, situat al mig de la llarga i pedregosa Plana 
d’Ancosa. 
 
11,45 – Al passar vora dos xalets uns gossos no estan conformes del nostre 
pas, aquí no hi ha camí ni sender, però la ruta tal com marca els senyals del 
GR passa per aquí. Els ofereixo un tros de pa i formatge que m’ha sobrat de 
l’esmorzar i els gossos callen de cop; de fet, aquest gest meu els ha 
desorientat. 
Seguim caminant direcció est. De sobte, ens cauen gotes d’aigua, no hi ha 
motiu d’alarma, el cel no està pas cobert i no pensem en els impermeables, 
instintivament accelerem el pas. 
 
11,49 – Passem per un pas estret entre dues cases bastant separades, una 
d’elles està habitada i l’altra està en venda. 
Ara plovisqueja, caminem en fila índia per un sender estret i rocós enmig de 
garriga, las pluja fina ens renta la cara i mulla les pedres del terra, hi ha perill 
de relliscar. Anem recte al pic de les Solanes, que destaca al fons davant 
nostre. 
 
11,57 – Lluu el Sol, ara, tímidament. 
 
11,59 – El meu fill té la mala sort d’ensopegar i cau a terra, no ha estat res, 
només un cop i alguna punxada del sotabosc, en part crec que és fruit del 
cansament més que res.  
De vegades, em pregunta: papa, vols dir que arribaré a Montserrat? Penso 
que, si avui acaba, demà ja està fet, el descans nocturn fa miracles.  
El Víctor no ha parat de regalar flors a l’Anna al llarg d’aquesta plana d’Ancosa, 
és molt gentil i atent. 
 
Seguim per l’escanyat sender obert entre la garriga i, ara, trobem trossos de 
llana enganxada als coscolls, algun ramat “s’hi ha deixat la pell”. El Víctor no 
para d’animar mon fill. 



12,11 – Som en un collet al final de la pujada. Ha finalitzat el llarg i pesat camí 
garrigós. Ara, no plou. El pic de les Solanes ens queda a l’esquerra. 
El GR decanta cap a la dreta i planeja pel vessant sud del pic de les Solanes. 
Caminem direcció NE per sender. 
12,19 – Mon fill, el Víctor i jo, parem. Mon fill està cansat, aprofita la parada per 
beure aigua. L’avís de pluja i l’avorrida plana ha motivat que caminéssim més 
ràpid del normal. Els companys han continuat caminant. 
 
12,25 – Després del profitós descans continuem a la recerca dels companys, 
que probablement els trobarem més endavant.  El cel continua tapat. 
Caminem, de baixada, per l’interior del bonic bosc. El sender anirà pujant i 
baixant. 
M’ha entrat una formiga a l’ull, que ha caigut d’algun arbre i, mentre lluito per 
treure-me-la, noto una petita mossegada al lacrimal, que m’amoïna durant una 
estona; maleïda formiga! Deixem un maset en ruïnes a l’esquerra. 
 
12,38 – Ara, sí, trobem els companys descansant, que ens esperen; hi falten, 
però, el Jordi i el Josep M. que deuen fer la seva via, tot xino-xano. 
El Màrius té un model propi per relaxar-se, estirat a terra s’ha col·locat una 
pedra entre el nas i el front; qui sap, podria tractar-se d’alguna tècnica oriental. 
 
Reemprenem la caminada. Ve una forta baixada. 
 
12,39 – Tenim una agradable sorpresa, trobem la Roser i el Marcel, són els 
pares del Màrius, que ahir van venir a saludar-nos a Santes Creus. El Marcel 
porta una galleda plena de pots de pintura. Aprofitant que han de recollir el seu 
fill a Sant Joan de Mediona, la seva dona i ell, repinten les marques del GR del 
tram que caminem. De fet, el Marcel, té assignat el tros del GR-7-2 que va del 
Montagut  al Badorc (municipi de Piera i comarca de l’Anoia). 
 
Confirmen, els pares del Màrius, que han vist passar no fa gaire el Jordi i el 
Josep M. Aprofitem l’avinentesa de la trobada i comentem dinar tots plegats a 
Sant Joan de Mediona, que està a 12 km d’on ens trobem. Encara que fossin 
les 4 de la tarda no ens fa res dinar en aquesta hora, ja que hem esmorzat 
també tard. Després de dinar ens quedarien només 6 quilòmetres i mig per 
arribar a Sant Quintí de Mediona, on acaba la segona etapa. 
 
On volem dinar és a l’antic bar-restaurant Mediona, ubicat a la travessera de 
Sant Joan de Mediona, que l’ha arrendat ara l’Antoni Ramallets, el popular i 
llegendari porter que va jugar una llarga temporada en el Barça. Ell viu a Sant 
Joan de Mediona. 
 
Ens fa il·lusió saludar-lo; els que tenim igual o més anys que jo, recordem quan 
col·leccionàvem els cromos de futbol i formava part de l’equip barceloní, i 
alguna vegada encara el vam poder veure jugar al Camp Nou i per la televisió. 
Llavors érem unes criatures i anàvem al col·le. 

 
12,42 –Continuem caminant, el Marcel diu que seguirà una estona més 
repintant les marques direcció al Montagut. La Roser, en canvi, ha preferit 
caminar i s’apunta amb nosaltres fins a Sant Joan de Mediona. 



12,45 – Al final de la baixada trobem la font del Roser a la vora d’un sembrat. 
Com a cosa curiosa, observem el seu broc tapat amb un tap de xampany, no 
ens agrada gens l’aspecte d’aquesta font i decidim no tocar el tap i passar de 
llarg. 
Agafem un camí carreter que hi ha damunt de la font, el camí es bifurca aviat. 
Anem pel de la dreta, observem un bon tros de bosc cremat a mà esquerra. De 
seguida, agafem un sender que s’enfila cap a l’esquerra i torna, altre cop, al 
camí. Hi caminem cap a l’esquerra. Tot l’itinerari està perfectament marcat, el 
Marcel fa una bona feina. 
Gaudim d’una bonica panoràmica, a la banda dreta, d’una extensa clotada de 
l’Alt Penedès plena de sembrats. Hi sobresurt al mig un tossal. 
 
12,54 – Ara, a la dreta, en un nivell inferior, tenim el mas Pigó, un corriol hi 
baixa. 
 
1,00 – Passem per un tram curt de camí encimentat amb un muret de 
contenció. 
 
1,02 – Tenim mas Salvet a la dreta del camí. La Roser recorda d’aquest mas 
que tenia, a la paret que toca al camí, uns rosers. Malauradament, avui no hi 
són.   
 
1,12 – Arribem al mas del Manyo, no cal dir que el que viu en aquest mas és 
aragonès. És una persona educada, amable i acollidora. Es dóna la 
circumstància que el camí passa per dins de la seva propietat.  
 
El saludem en passar-hi, està acompanyat de gent jove que podrien ser els 
seus fills, sabem que en té quatre perquè ell mateix ens ho va dir en una altra 
ocasió, en què ens vam aixoplugar a la casa en una caminada plujosa.  
Hi ha automòbils escampats per la finca; gossos, galls i gallines aviades. 
En sortir del mas, mon fill vol descansar; però, li asseguro que tenim previst 
parar i descansar dintre de quinze minuts quan arribem en una carretera, és 
una parada ja habitual en aquesta ruta. 
El puc convèncer i seguim ara per la pista d’accés al mas del Manyo, per l’altra 
banda; caminem direcció NE. Descobrim el Jordi i el Josep M. que caminen 
davant nostre, ja hi som tots! 
 
1,15 – Tenim un maset en ruïnes a la nostra dreta; al costat, aprofitant una  
esplanada, hi ha el cotxe de la família del Màrius. El Marcel l’ha deixat aquí i el 
recollirà quan s’atipi de pintar arbres i pedres; de moment, suposem que encara 
deu estar movent el pinzell. 
 
De seguida, la pista entra en un bosc de pins. El Rafel júnior demana i insisteix 
en què vol parar; podem veure des d’aquí cotxes que circulen per la carretera 
on hem de fer cap. 
 
1,26 – Tot i que som a punt d’arribar a la carretera, mon fill insisteix que vol 
parar. Crec que val més parar i descansar, encara que sigui poc, el cansament 
es nota a la cara de mon fill; una petita o curta aturada li anirà bé. El Víctor i el 
Carles ens fan companyia. El Carles també porta en un spray la manera com 



combatre el cansament de les cames, aquest producte porta un altre nom o 
marca, es diu “reflex”. El Carles li arruixa un poc de líquid miraculós a les 
cames, no gaire. El Víctor li ofereix xocolata perquè recuperi energies. I ja que 
estem disposats a descansar, bevem aigua. 
 
1,32 – Continuem els quatre a la recerca dels companys, que ja hauran arribat, 
sense dubte, a la carretera. 
 
1,35 – Arribem per fi a l’ampla collada de la carretera de la Llacuna a 
Vilafranca. Allà trobem la resta de l’equip; tan sols hi falten, altre cop, el Josep 
M. i el Jordi que es queixava que si parava se li garrotaven els músculs. 
Descansem tots plegats asseguts a terra, arrepenjats en els troncs dels pins. 
La moral i la satisfacció és molt alta, seguim amb la idea de dinar a Sant Joan 
de Mediona, hi deuen quedar unes dues hores de camí. 
En canvi, el Pau-Lluís proposa dinar aquí, però no obté quòrum, ningú més ho 
proposa; així que no s’accepta la proposta. 
Per al meu fill li seria, potser, més beneficiós dinar aquí perquè tindria temps de 
recuperar-se. Ara, bé, si ho fem a Sant Joan de Mediona també tindrà allí 
temps per descansar i, a més, ja tindrem quasi acabada l’etapa. 
Farem, finalment, el que proposa la majoria, crec que és el més sensat i ningú 
no es queixa; bé, mon fill, sí. 
 
L’Anna, després de menjar-se una taronja, comenta que ella es queda sempre 
una tovalla de record d’allà on va. Diu que en té moltes, suposem que en porta 
una de Santes Creus, de l’hostal Grau. 
Ara, bé, si vol una tovallola de Montserrat –li dic– l’haurà de pagar perquè allí 
compten la roba que ens lliuren a les cel·les i, abans de marxar, passen revista 
de tot i si troben a faltar alguna peça de roba, o del que sigui, ens la faran 
pagar. Ja esteu tots avisats!  
El Víctor confessa, també, tenir les seves manies cleptòmanes. A mi m’és igual, 
però, que cada u es pagui la seva mania.  
El descans ens ha anat a tots molt bé i el temps que fa, cel tapat i fresc incita a 
una àgil caminada. 
 
1,50 – Decidim continuar, caminarem uns metres per la carretera, direcció est. 
Es nota la fresca. Al cap d’uns 200 metres deixem la carretera i ens endinsem 
al bosc per un camí carreter que comença a mà esquerra. 
Agafem una drecera pedregosa que puja cap a l’esquerra i ens estalvia camí. 
Després de saltar altre cop al camí, girem a l’esquerra. Anem pel camí de la 
Serra dins del bosc.  
Fem cap a la carena de la serra de la Llacuna, el cel amenaça pluja, i hi 
caminem de pressa. Creuem un camí carreter, seguim recte. 
 
2,12 – Mon fill i jo, ens hem anat quedant, a poc a poc, al darrera de tot el grup. 
Passem sota una línia elèctrica d’alta tensió, sentim tronar i accelerem el pas. 
Trobem les marques de pintura del GR molt fresques per aquí, es nota que hi 
ha passat el Marcel repintant. 
 
2,23 – Cruïlla, seguim cap a la dreta. Hi ha molta humitat, veiem com ens anem 
apropant a la pluja. 



2,25 – Albirem la serralada de Montserrat emboirada. Més a l’est contemplem 
la bonica vall de Mediona, on s’hi troben les Cases Noves de Cal Pardo i Sant 
Joan de Mediona. 
Mon fill i jo, accelerem el ritme per connectar amb  la colla, els tenim davant 
nostre. No obstant, el Jordi i el Josep M. no hi són, caminen més endavant 
encara. 
 
2,29 – Mon fill i jo, atrapem el Víctor i el Màrius, just en el moment en què s’ha 
de deixar el camí de la carena i agafar, a la dreta, un sender, o més bé un 
corriol, que davalla fort.  
 
Esperem que el Jordi i el Josep M. s’hagin adonat dels senyals que marquen el 
canvi de sentit. Baixem per la drecera de mas Conill que és molt pedregosa, 
s’ha de parar compte. Un pi caigut ens obstaculitza el pas, el creuem per sota, 
hem de caminar en fila índia. Un turó, ens tapa temporalment la visió de Sant 
Joan de Mediona. 
 
2,39 – Saltem a un camí de carro. Hi caminem, de cara avall, cap al mas Conill. 
 
2,41 – Comença a ploviscar. De moment, no fem res, estem a l’expectativa de 
si farà xàfec o no. 
 
2,44 – Ja plou! És una pluja fina que ens renta la cara. 
 
2,45 – Som davant de mas Conill, ens hi dirigim i entrem a la pallissa que és 
oberta. Traiem la capa de plàstic, que per norma general se sol portar al cul de 
la motxilla, i la duem a la mà ja preparada per utilitzar-la.  
 
Tornem al camí, ara no plou! La pluja sembla que vulgui jugar amb nosaltres, 
aquesta parada no hagués calgut fer-la i ens haguéssim estalviat cinc minuts; 
el que més dol és que ens ha trencat el bon ritme que portàvem. 
 
El Carles fa una diapositiva a la part del mas que està en ruïnes. El mas que 
està sencer està tancat i no s’hi veu ningú que doni senyals de vida. 
 
El camí segueix baixant, direcció est. Hi ha qui s’havia col·locat la capa i li fa 
mandra treure-se-la. L’aire és fresc i humit, però, observem ja, damunt nostre, 
alguna clariana. 
 
La pista de terra s’endinsa al bosc. Mon fill s’anima, altre cop, i torna a agafar el 
bon ritme que portava abans de l’aturada al mas.  
Jo agafo el seu ritme també, aprofitem que anem de baixada, avancem 
ràpidament els Pau Lluís (pare i fill), el Màrius, l’Anna i el Carles. El camí 
continua per dins del bosc. 
 
3,02 – Atrapem, ara, el Víctor i la Roser i els deixem enrera. No m’ho puc 
creure, mon fill va com una moto, s’ha engrescat i em pregunta molt sovint a 
quina velocitat caminem. Calculo que a uns 6 km/h, és qüestió d’aprofitar la 
fogositat del Rafelet, sorprenentment no té dolor a les cames i vol arribar el 
primer a Sant Joan de Mediona. 



El terra comença a mostrar un peculiar color vermellós propi de la mineria, 
l’aigua de la pluja li ha donat encara un color més fosc i brillant. Haurà plogut 
força per aquesta zona; per sort, nosaltres hi hem arribat tard. 
 
Passem per unes mines de bauxita a l’aire lliure, ara abandonades; es poden 
veure els barracots on vivien els miners. 
 
La davallada s’executa ràpidament, mon fill contínuament va mirant enrera per 
por que se li acosti algú, caminem destacats del grup uns 50 metres. El Rafel 
júnior està neguitós, em sorprèn aquest gran canvi en el seu estat físic, és com 
si no s’hagués cansat en tot el dia, està desconegut, intento tranquil·litzar-lo 
que no l’avançarà ningú amb aquesta velocitat que portem. 
 
3,12 – Ara, plou. El xim-xim que fa no mulla del tot, podem seguir caminant 
sense capel·lina. 
 
3,13 – Arribem al mas Solé, és una important propietat que conté una masia 
blanca, piscina, frontó i garatge. S’ha acabat el bosc i albirem Sant Joan de 
Mediona. 
El descens és, a partir d’aquí, encara amb més pendent, el camí passa entre 
conreus d’ametllers, presseguers i vinya. 
A l’esquerra tenim la serra de Puigfred. A uns 200 metres, davant nostre, 
descobrim el Jordi i el Josep M., els dos escapats de l’etapa d’avui. Mon fill, en 
veure’ls, s’afanya i encara vol caminar més de pressa per passar-los, abans 
que arribin a Sant Joan de Mediona. 
 
El fort pendent del camí és molt relliscós i hem de parar compte de no patinar; 
uns esquís no ens vendrien gens malament. La terra argilosa s’adhereix amb 
facilitat a la sola de la sabata i això ens proporciona un gruix suplementari que 
ens dificulta molt caminar. No obstant això, és un risc que dóna emoció i tots 
estem esperant d’un moment a l’altre alguna relliscada. Qui serà el primer?  
 
La Roser porta posada la capa impermeable, que és de color blanc. 
Som al final de la baixada, el camí planeja i es decanta, a  poc a poc, cap a 
l’est. A l’esquerra tenim unes naus, un rierol i, enturonat, podem veure el 
caseriu de Puigfred. 
Deixem, a mà dreta, un camí que davalla cap al sud i que fa cap a la masia 
dels Agullons.  
 
Seguim direcció NE. Sota un pinaret agafem un camí que travessa a gual 
l’esquifit torrent de Puigfred i que puja suaument per la vora d’uns sembrats. 
Aquesta desviació dreturera és difícil de veure si no s’està atent als senyals del 
GR. El camí bo segueix recte fins a la carretera on es troba can Xombo. 
 
M’adono que el nou camí dreturer per on camino no està gens trepitjat, la qual 
cosa vol dir que el Jordi i el Josep M, que anaven al davant, no han vist el canvi 
de sentit i estaran fent la marrada per can Xombo; arribaran a Sant Joan de 
Mediona per carretera. 
Això facilitarà els plans de mon fill, que volia ser el primer d’arribar a Sant Joan 
de Mediona. 



Sentim tronar, esperem arribar a Sant Joan de Mediona abans que plogui i ens 
estalviarem l’enrenou de posar-nos les capes. 
 

 
 
3,30 – Després d’un petit repetjó, ja veiem a cop de pedra Sant Joan de 
Mediona. Sentim el peculiar cant del cucut: cu... cut, cu... cut, que està en els 
fils d’una línia elèctrica. 
 
Ara, no plou! El camí queda força curiós després de passar nosaltres, hi hem 
deixat les nostres empremtes de fang. Fa Sol!  
 
3,40 – Mon fill i jo, som els primers d’arribar als afores de Sant Joan de 
Mediona, el Rafel júnior se sent cofoi d’haver aconseguit el què volia. 
 
Arriba, quasi al mateix temps, el Marcel amb el cotxe. El Marcel ens dóna una 
notícia que no volíem sentir: cal Ramallets és tancat!  
Avui és dilluns i deu fer la festa setmanal. La mala notícia ens ha desfet 
l’esperança de dinar ben acomodats i de saludar al mític porter de futbol. No 
ens calia córrer tant!  
 
Tot seguit van arribant, l’Anna, el Carles, els Pau Lluís (pare i fill). Ens traiem el 
gruix de fang, de les botes, fregant les soles damunt l’herba fresca de la 
cuneta.  
Pocs minuts després arriben, per carretera, la Roser, el Màrius, el Víctor i els 
despistats del Jordi i Josep M. Ha estat una sort que la Roser, acompanyada 
de son fill i del Víctor, volgués passar per can Xombo per estalviar-se el 
fangueig del camí dreturer. El Jordi i el Josep M. no sospitaven que havien 
errat, involuntàriament, l’itinerari. 
 
Com que no sabem, cap de nosaltres, si hi ha algun bar obert a la població, 
consentim de dinar, aquí mateix, en una petita esplanada a la vora de la 
carretera, on acaba el camí del GR quan arriba a Sant Joan de Mediona. 
 
Sant Joan de Mediona pertany a l’Alt Penedès, és un poble que coneixem de fa 
anys i sempre m’ha agradat perquè l’hem utilitzat com a final d’etapa. El seu 
clima sec i fresc és reconstituent després d’una dura etapa. 



Enguany no ha pogut ser així, la fonda Mediona ha estat arrendada com a bar-
restaurant a l’Antoni Ramallets, l’exporter del Barça, i ja no disposa de cap llit. 
A resultes de que no podem pernoctar en cap lloc més a Sant Joan de 
Mediona, vam decidir, el Pau Lluís i jo, allargar l’etapa fins a Sant Quintí de 
Mediona. 
 
Malgrat la mala sort de no poder saludar l’Antoni Ramallets, pensem que, per la 
part positiva, ens beneficiarà d’arribar d’hora a Sant Quintí. 
 

 
Avui, no; però, en una propera ocasió, els que anàvem a Montserrat, 

 sí que vam poder dinar a cal Ramallets.  

 
3,51 – El Màrius, juntament amb els seus pares, s’acomiada de nosaltres i 
torna a Tarragona amb cotxe. Li dol marxar, però, aquest vespre té un curs 
sobre la diabetis, la nostra expedició es queda sense metge.  
A reveure, Màrius; però, recorda que ens deus una invitació a xampany, has 
perdut l’aposta que avui no plouria! 
 
Ens posem a dinar, ens cruspim l’altre entrepà de la fonda Grau de Santes 
Creus. Hi ha més cansament que gana.  
 
Jo m’haig de reservar la gana per sopar, només em queda una pera per anar 
matant el temps. El Pau Lluís, el pare, diu que no té forces ni per mastegar, 
agrairia si algú l’ajuda a tancar la boca.  
 
El Jordi és el que està més apurat; pregunta, el pobre, si continuarem per 
muntanya o per la vall. El Pau Lluís, amb bon humor, li contesta que 
continuarem per mar.  
 
Mentre dinem, una dona va i ve amb bicicleta, el Jordi no sap si demanar-li la 
bicicleta o què? 
 
En acabar de dinar tots plegats, sentim l’aire fresc de l’ambient i, tot i que 
portem molt bé l’horari, tenim por de refredar-nos si continuem parats. Així que 
decidim de tocar el dos. 



4,25 – Creuem la carretera de la Llacuna, passem el pont sobre el riu i entrem 
a Sant Joan de Mediona per l’extrem nord. Abandonem la ruta marcada, com a 
GR-7-2, que segueix per la Torre de l’Àngel, una casa de les habitades a 
l’estiu, situada a la part més alta de la població.  
Nosaltres passarem per la riera de Mediona, que considerem un itinerari més 
dreturer. Demà, si Déu vol, retrobarem el GR a la població del Badorc, municipi 
de Piera 
 
Sant Joan de Mediona (Alt Penedès): 430m d’altitud, és ubicat a la banda nord 
de la riera de Mediona. El nucli sorgí a partir de mitjan segle XIX, al voltant de 
l’antiga església parroquial de Sant Joan de Conilles que pertanyia al castell de 
Mediona. 
 
El conreu més generalitzat és el de la vinya, seguit d’arbres fruiters i cereals; 
una discreta ramaderia i aviram. L’extracció de bauxita ja no es fa, té una 
fàbrica de teixits de cotó. El poble guanya habitants a l’estiu.  
 
Aquesta variant que farem avui la vam cercar a l’hivern, el Pau Lluís i jo, amb la 
seva moto de trial; el Pau Lluís és un enamorat de la moto. El que no m’agrada 
a mi és el seient que porta a la moto, és dur com una pedra. 
 
4,26 – Anem caminant, ara mandrosament, per la part més baixa i plana, de 
NO a SE, portem una marxa molt tranquil·la, no ens inquieta gens el que queda 
per finalitzar; ens queden uns 6 km, que equival aproximadament a 1 hora i 
mitja de caminar. 
 
El Pau Lluís cull una rosa i li regala a l’Anna; el Víctor, en veure-ho, s’afanya a 
collir-ne una altra i li ofereix també a L’Anna, com si tingués gelosia del que ha 
vist. 
 
4,30 – Toquen les campanes de l’església parroquial quan passem pel seu 
costat.  
Ens anem endinsant, als carrers, a cercar una sortida a la riera que ens ha de 
conduir a Sant Quintí. 
 
4,33 – Trobem un bar obert! Ens espaterra aquest descobriment i ens fem un 
tip de riure. I pensar que haguéssim pogut dinar amb begudes fredes i prendre 
cafè; però, la troballa ha estat tardana.  
En part, no sé per què, intuíem que això ens passaria. 
 
4,37 – Això ja no té remei i seguim caminant, desconeixem aquesta zona de la 
població i anem perduts. El Pau Lluís i jo, vam venir amb moto des de les 
Cases Noves de Cal Pardo, ara a l’oest, i no vam entrar a Sant Joan de 
Mediona. 

 
Pregunto a un home i no em sap donar raó de com dirigir-nos cap a la riera; ha 
de ser una dona la que ens indiqui el camí.  
 
M’ha sorprès molt la dificultat que tenia l’home per entendre’m, potser no era fill 
del poble i desconeixia la riera.  



L’Anna, en canvi, opina que no estava del tot serè i portava alguna copa de 
més. Bé, tampoc no ens importa massa, ja sabem ara com hem d’anar a parar 
a la riera. 
4,39 – Seguint les indicacions d’aquella amable dona, caminem pel carrer de 
Sant Josep i carrer del Molí, direcció sud.  
 
Lluu el Sol i ens adonem com, a poc a poc, ens apropem a la riera.  
 
4,43 – Abans de deixar definitivament Sant Joan de Mediona, trobem una 
capelleta de la Mare de Déu.  
 
Fem càbales sobre quina Mare de Déu es tracta; però, no ens posem d’acord. 
Ho haurem de preguntar en una altra ocasió. 
 
L’Anna es gira i exclama: quin poble, més poble! I jo hi afegeixo: doncs, 
m’agrada aquest poble, tan poble! 
 
En el moment que encetem una baixada encimentada a la riera, s’inicia una 
saragatada de gossos, cada u defensa el seu territori. 
 
4,48 – Pel barri del Molí fem cap a la riera de Mediona, la traspassem a gual 
per unes pedres.  
 
Seguim pel camí ral, paral·lel al curs del corrent d’aigua; anem rumb est, aigües 
avall. L’itinerari queda encaixonat enmig del congost i boscos frondosos, hi 
trobem molts de tolls.  
 
El Pau Lluís va molt content cantant l’himne del Barça: tot el camp, és un 
clam... som la gent blau-grana... 
 
4,55 – A l’esquerra tenim, ara, l’horta del poble.  
 
Seguim el desplegament de la línia elèctrica i telefònica, el paratge és 
esplèndid i de vegetació exuberant, només trenca el silenci el refilar dels 
moixons, l’ambient transmet una sensació de pau i tranquil·litat. 
 

 



Creuem diverses vegades, seguint el traçat del caminet, el curs de l’aigua amb 
l’ajut d’algunes pedres; tot i així, no podem evitar remullar les botes. 
 
5,19 – Veiem, ara, encinglerat sobre el congost, com treu el cap el castell de 
Mediona, el Pau Lluís i el Carles li fan una diapositiva. Hi ha un caminet que hi 
puja.  
 

 
 
El castell de Mediona, que ha anat aplegant història i llegendes, va vigilar 
durant segles aquest pas natural de gran importància estratègica que 
connectava el Penedès i l’Anoia. 
 
Per aquest pas natural hi van arribar a passar les tropes napoleòniques 
franceses quan ens van envair. 
 
El castell fou centre de la baronia de Mediona, els primers documents daten del 
1011. 
 
Dintre del clos actual hi ha l’església dedicada a Santa Maria, on es venera el 
miracler Sant Crist de Mediona. L’església fou incendiada l’any 1936 i 
reconstruïda l’any 1940. 
 
Actualment hi ha casa de colònies. 
 
5,33 – Seguint el camí de la riera, descobrim una enorme i curiosa roca que té 
forma escalonada, com una graderia.  
 
Aprofitant el seu perfil, el Pau Lluís proposa parar i descansar-hi.  
 
Sorprenentment, aquí, la riera està eixuta; creiem que l’aigua hi passa pel 
subsòl. 
 
5,38 – Reprenem la caminada ràpidament, mon fill hagués preferit descansar 
una mica més; però, el Pau-Lluís, suggereix descansar més endavant, a la 
masia Santa Anna. 
 



 
 

Aprofitem que el llit de la riera és ara sec i hi caminem a plaer, evitant en tot el 
possible els còdols que tant amoïnen els nostres atrotinats peus.  
 
El Jordi camina acompanyat d’una gaiata, diu que el canvi de calçat no li ha 
anat bé.  
 
5,53 – Creuem el llit de la riera per última vegada. Som a la masia Santa Anna, 
hi ha també una ermita. L’indret és habitat, saludem els que hi viuen.  
 
No ens hi aturem com havia promès el Pau-Lluís, mon fill s’exclama perquè 
l’han enganyat, li fan mal els peus i voldria parar.  
 
M’esforço per fer-li entendre, a mon fill, que estem ja molt a prop de Sant Quintí 
i que aviat descansarem de tot el dia. 
 
Es nota que comença a fer fresca, els raigs solars es van apaivagant. Acabat el 
congost, la vall s’obre a la depressió penedesenca. 
 
5,57 – A la nostra dreta tenim la indústria de fabricació de terrassos el Canigó, 
mon fill exigeix parar, el Jordi també en té ganes; així que parem i descansem 
uns minuts. 
 
Albirem ja les primeres cases residencials del poble de Sant Quintí de Mediona. 
 
6,05 – Continuem, podem veure la forta rampa de pujada que ens espera 
abans de finalitzar.  
 
El camí es desmarca de la riera per on hem vingut, aquí la riera canvia de nom  
i passa a dir-se Riudebitlles. 
 
A l’altra banda del riu, aturonat, hi destaca un gran restaurant. 
 
Ens anem apropant, xino-xano, al final de la nostra etapa d’avui, la més llarga 
de les tres. Mon fill i el Jordi, tenen ganes que això s’acabi i gaudir d’un 
merescut descans; ha estat veritablement una etapa dura. 



6,19 – Un cop superat l’últim tram del camí, de forta pujada, ens trobem als 
afores de la població sobre un vial enquitranat.  
Iniciem la davallada cap al centre de la població pel carrer de Ponent. Abans, 
però, ens apleguem tots junts en una zona de cases unifamiliars i descansem 
asseguts a terra.  
 
El Pau Lluís fa una diapositiva al Jordi, que s’ha estirat damunt de l’asfalt tot 
rendit; dóna la culpa de tota aquesta desfeta al calçat que ha usat avui, que li 
va costar només 2.250 ptes.  
 
Ara entenem perquè el Jordi ha passat un dia tan dolent; anar a Montserrat no 
és anar aquí a la cantonada. 
 
Té sort que ja s’ha aixecat de terra quan ha passat un cotxe a molta velocitat, 
una mica més i el Jordi hagués quedat aplanat com un personatge de dibuixos 
animats. 
 

 
 
6,25 – Continuem cap al centre de la població, podem veure com juguen a 
bàsquet, a l’escola, en un terreny que queda afonat. Davallem pels carrers del 
nucli antic. Podem donar la segona etapa, ja, com a finalitzada. A poc a poc, 
ens anem apropant a la travessera que frega la població per la banda est. 
  
6,36 – Som a la travessera de la carretera, a l’altura de bar Chamayo que avui 
és tancat. És l’únic bar que coneixem, el Pau Lluís i jo; en aquest bar vam 
esmorzar i dinar, tots dos, quan vam venir a cercar nous camins per anar a 
Montserrat. Ens toca, doncs, caminar més i trobar un altre bar.  
Entrem al bar Gildo, en aquest bar descansarem i esperarem un taxi, que ens 
haurà de traslladar a Sant Pere de Riudebitlles, a sopar i dormir. 
L’única fonda de Sant Quintí de Mediona, que hi havia, ha tancat el negoci i no 
disposa d’habitacions, tot just enguany; així que no ens hi podem quedar, per 
això ens hem vist obligats a planificar aquest petit “ral·li” per pernoctar i 
descansar a gust. 
Mentre esperem el taxi, gaudim d’un merescut relax; al voltant d’una taula, 
prenent begudes fresques variades, d’acord amb l’edat i preferències de cada 
un. Mon fill només vol descansar, ha perdut la gana i la set. Davant la meva 



insistència, i la del Jordi, finalment accepta consumir una bossa de patates i 
una aigua natural. 
Ha tornat el Pau Lluís de telefonar a Sant Pere de Riudebitlles i ens diu: el Sr. 
Miquel, l’amo de la fonda i taxista a la vegada, ens vindrà a recollir quan acabi 
de fer el servei que està fent. 
 
Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès): la vila és a la riba esquerra de la riera 
de Mediona o Riudebitlles -rivo de Birlas-. A la part vella conserva carrers 
peculiars antics com el carrer del Salt. L’església parroquial és la de l’antic 
monestir, ex casa monàstica, que depenia de l’abadia de Santa Maria de Ripoll. 
El terme és drenat per la riera de Mediona, que després del congost de 
Mediona rep l’aportació de les Deus, vint-i-tres brocs d’aigua, i passa a 
denominar-se Riudebitlles. 
L’any 1981 la població tenia 1.533 habitants. El terme és ocupat per boscos de 
pins i matollar. Els conreus més importants són la vinya, els cereals, l’oliver i 
arbres fruiters. Té granges avícoles i mineria. La indústria és la tèxtil i la 
fabricació de la típica espardenya catalana.  
 
6,54 – Ens ve a buscar el taxi. El Sr. Miquel, diu que haurem de fer dos viatges 
perquè les motxilles ocupen força lloc.  
 
Adéu, Sant Quintí! Tornarem demà al matí. 

 

 
 
El primer trasllat a Sant Pere de Riudebitlles el fem, l’Anna, el Pau Lluís júnior, 
el Jordi, mon fill i jo. A les dues poblacions només les separen 4 km. 
 
No han passat més de cinc minuts i ens trobem ja a Sant Pere de Riudebitlles; 
agafem les motxilles i entrem a la fonda Sant Pere “70”. Anem a les habitacions 
i ràpidament ens dutxem, mentre el Sr. Miquel torna a Sant Quintí de Mediona 
a fer el segon trasllat.  
Aquesta vegada els toca al Pau Lluís, el Carles, el Josep M. i el Víctor, que 
esperen al bar Gildo. 
 
Tenim només dues sales de bany; per això, anem ràpids per deixar les dutxes 
lliures als que vénen en el segon viatge.   



Quan som tots a l’hostal, prenc nota del número de les habitacions, que són al 
primer pis, i li passaré el full a l’Anna que s’encarregarà de despertar-nos demà 
al matí. 
 
Habitació 102 – Anna Elecciones 
Habitació 105 – Pau Lluís Salas, pare i fill 
Habitació 106 – Josep M. Gran i Jordi Solé 
Habitació 107 – Carles Samper i Víctor Fernández  
Habitació 113 – Mon fill i jo 
 
L’hostal Sant Pere “70” és un casal que disposa d’una ampla zona de bar. El 
restaurant és una sala adherida a l’edifici principal. A l’ample vestíbul del primer 
pis hi ha instal·lat un “escalextric 4x4” per jugar-hi. Ens dóna la impressió que 
estem en una casa pairal, que l’han transformada en un hostal. 
 
Ens reunim al bar i fem petar la xerrada fins l’hora de sopar. A mon fill, sembla 
que la dutxa li ha fet miracles, li ha desaparegut el cansament i s’ha posat a fer 
una partida de billar americà amb el Pau Lluís júnior, tots dos contra el Carles. 
Tenen mala sort tots dos, han perdut la partida perquè se’ls hi ha colat la bola 
negra pel forat, abans d’hora. 
 
Telefonem a Tarragona per fer saber, als nostres familiars, que estem tots 
sencers i que no hi hagut cap baixa; demà tots confiem de ser a Montserrat.  
 
Telefono al Bea, on l’altra expedició es troba ja a l’hostal Robert de la Pobla de 
Claramunt; segons explica, el Joan Bea, els ha plogut una estona i no els ha 
deixat dinar a gust; un dels seus components té problemes als peus, però 
esperen que es recuperi i puguin arribar tots plegats també a Montserrat. No 
saben res més sobre la salut del cunyat del Joan Padrell, confiem que també 
es recuperi. Demà ens trobarem tots a Montserrat. Bona nit! 
 
Tot seguit, segueixo telefonant, ara a Piera, on demà ens hi aturarem per fer-hi 
un àpat. Conec el propietari de l’hostal la Cerveseria, el Sr. Lluís Peña, on hi 
hem estat altres vegades i és un senyor molt amable, i tarragoní de les Pobles, 
molt a prop de Santes Creus. És molt apreciat a Piera per seu caràcter obert i 
servicial, el negoci el porta tota la família.  
 
Demà, cap allà a les 11, si tot va bé, estarem a Piera i li demano, al Lluís, que 
ens tingui preparat un bon àpat que ens serveixi d’esmorzar i dinar, d’aquesta 
manera avançarem temps de cara a arribar a Montserrat a la tarda. 
 
En acabar de telefonar faig cap al restaurant on hi són tots asseguts al voltant 
d’una taula llarga. Ja hi som tots!  
Tot seguit s’acosta el Sr. Miquel, l’amo de la fonda, i ens pregunta què volem 
per sopar i fem la tria d’entre el què ens ofereix. 
 
Mentre esperem que arribi el sopar a taula, critiquem els serveis d’aquest 
hostal: el Jordi explica que ha volgut utilitzar la banyera, però, s’ha trobat que 
no hi havia tap; ha hagut de seure i tapar el forat amb el cul perquè no se li 
anés l’aigua.  



Les banyeres no tenen cortines i s’ha format a terra un bassal d’aigua, tan gran, 
que sortia l’aigua per sota de la porta del bany. La il·luminació del restaurant és 
molt pobra, ves a saber si podrem veure el què menjarem. 
 
9,20 – Comencem a sopar; de primer hem triat amanida o sopa. El Jordi es 
queixa, no li agrada la sopa que li han servit.  
Tot i que el Pau Lluís intenta fer-li entendre, amb gestos, que la dona de 
l’hostaler està darrera seu; ell continua dient, amb to enfadós, que la sopa no 
val res. 
 
Després de riure una bona estona, toca el segon plat: patata amb bajoca; i de 
tercer tenim costelles de corder o un bistec amb patates. Per beure hem tingut 
aigua i vi. Les postres són: de músic, gelat o crema.  
 
Després de finalitzar l’àpat, ho volem celebrar amb xampany i demanem dues 
ampolles de xampany brut, brindem per avui i per demà, ja que demà, en 
arribar a Montserrat, serà difícil fer-ho perquè ja no estarem sols i cada u farà la 
seva via.  
Continuem amb la sobretaula bevent xampany (els dos menors, no); és hora de 
recordar les anècdotes de la jornada, demà en aquestes hores estarem tots a 
Montserrat i alguns, per primera vegada, hauran fet aquest recorregut a peu. 
Tothom està content i hi ha ganes de celebrar que tot marxa bé.  
 
El Víctor, com asturià que és, és incansable en els seus cants i hi posa cor i 
ànima. Tothom es contagia i acompanya l’asturià en els cants.  
 
10,57 – Són moments inoblidables els que gaudim plegats; però, com tot el que 
comença s’acaba, va sent hora d’acabar; demà ens espera ja la recta final de la 
marxa a peu i toca descansar per estar-hi en perfecte forma. 
 
Abans, però, anem al bar a fer el cafè i altres barreges. Els dos júniors, mon fill 
i el Pau Lluís jove, s’entretenen altre cop jugant al billar americà; els hi ha 
agradat molt pel que veig. 
 
El Pau Lluís ens fa saber que demà començarem a caminar a les 8, no cal 
matinar tant perquè l’etapa serà de 30 km, la més curta de les tres. L’Anna ens 
despertarà a les 7. 
 
Comentant els signes zodiacals, podem saber que l’Anna és dels bessons; el 
Josep M. i el Rafel júnior són aquari; el Víctor és càncer; els dos Pau Lluís són 
peixos; i el Carles, el Jordi i jo, som balança. 
 
Abans d’anar a dormir demanem el compte: 
9 Sopars i habitacions ..................17.325 
2 Ampolles de xampany ...............  1.200 
Telèfon .........................................     240 
Taxi ..............................................  1.500 
Cafès i d’altres barreges ..............  1.020 
      Total  21.285 ptes. 
 



Paga el Carles del fons comú i, a continuació, ens demana una altra derrama 
perquè el compte es refaci. Cada u hi posa 2.000 ptes. més. 
 
Desfilem tots cap a les habitacions, l’Anna ha estat la més matinera i ja 
descansa. Demà ha de ser un dia de glòria quan arribem a Montserrat. 
 
Bona nit, pelegrins! Bona nit, Sant Pere de Riudebitlles, records a Sant Quintí 
de Mediona! 
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7,00 – L’Anna ens desperta puntualment; amb un truc a la porta ens fa saber 
que és l’hora de llevar-nos. Avui, el Carles, no hi ha participat. 
 
Ens preparem decididament per iniciar la darrera jornada; ens endrecem i fem 
la motxilla. Un cop ho tenim tot recollit, anem abandonant les habitacions i 
baixem a desdejunar al bar a base de cafès amb llet, o Cacaulat, i pastes. 
Jo no sóc d’aquells que obren la boca abans que els ulls; no obstant, després 
d’obrir els ulls no tardo gaire a obrir la boca.  
 
Al bar es pot jugar a la lotto 6/49; el Víctor i jo, hi volem provar sort i fem dues 
apostes a l’atzar que deixem que executi la màquina per si sola; potser la 
Moreneta s’hi implica i governa la màquina.  
La sort, de vegades, no és cercar-la, sinó trobar-la; no oblidem, però, que 
també cal temptar-la. 
 
El Carles i, altre cop el Víctor, compren, ara, butlletes de lotto-ràpid; però, no 
tenen sort, després del rasca-rasca, no surt el moixonet. 
 
A la lotto 6,49 se la compara amb un matrimoni: l’home es lleva a les 6:49 del 
matí i li diu a la dona: rasca, rasca... ràpid, ràpid... mira com ja surt el moixonet! 
Ara falta saber si la dona té la mateixa sort cada matí. 
 
També, volent-ho lligar amb l’hora del despertador, se l’anomena la lotto de 3/4 
de 7 i quatre minuts del matí (6:49). També falta comprovar si la sort afavorirà a 
qui es llevi en aquesta hora tant sofisticada.  
 
7:30 – El Sr. Miquel amb el taxi comença el nostre trasllat; ara toca tornar a 
Sant Quintí de Mediona per continuar des d’on vam acabar ahir a la tarda.  
 
Aquesta vegada el primer viatge el fem l’Anna, el Víctor, el Josep M., mon fill i 
jo, que som els primers que hem acabat de desdejunar. La resta tindrà un quart 
d’hora més d’espera per poder gaudir del desdejuni. 



 
 
8,00 – Som tots plegats, de nou, a Sant Quintí de Mediona, al bar Chamayo 
(Xamaio), situat a l’extrem nord de la travessera. Avui sí que és obert el bar; 
però, no cal entrar-hi. 
Ens acomiadem del Sr. Miquel que, a part de ser taxista, és propietari d’un 
hostal i d’una discoteca. Ves a saber si també és el carter del poble; serà Sant 
Pere de Riudebitlles monopoli del Sr. Miquel? 
 
Iniciem la caminada; deixem Sant Quintí de Mediona darrera nostre tot seguint 
carretera amunt, uns quants metres, fins a la destacada corba del Km 20. 
 
8,08 – Deixem la carretera, quan gira fort cap a l’esquerra, i agafem un camí a 
la dreta que s’enfila cap a unes granges, que tenim com a punt de referència. 
 
L’itinerari que comencem, avui, forma part d’una nova via a Montserrat que 
volem obrir el Pau Lluís i jo. Des d’aquí fins al Badorc farem un tram d’aquesta 
nova via, que volem inaugurar l’any que ve; arribarà a Sant Quintí venint per 
Torrelles de Foix . Ben bé, podria dir-se “via directa a Montserrat”, serà la més 
rectilínia de totes les que coneixem. 
 
Anem pujant salvant els diferents desnivells escalonats del terreny conreat. El 
camí es va esborrant per moments i anem fent drecera adreçats, al capdamunt, 
a una antena repetidora. Superem els marges, en formació dispersa, com un 
assalt d’atac al cim. Lluu el Sol davant nostre, els núvols són fins i no ens fan 
témer pluja. 
 
8,14 – Som al final de la pujada, al costat de l’antena. Seguim pel camí que 
voreja el tancament d’unes granges, uns gossos vigilen l’interior del recinte. 
 
Caminem, ara, orientats cap a la serralada montserratina que tenim davant 
nostre de forma destacada. La seva presència ens estimula, cada vegada és 
més gran i ens recorda que a la tarda serem allí.   
 
8,25 – Bifurcació. Agafem el camí de l’esquerra que baixa. Al fons podem veure  
el caseriu de la Freixineda. L’Anna no para de voler-se fer fotos amb Montserrat 
com a decorat de fons; jo, que conec l’itinerari, l’aconsello que no malgasti el 



rodet perquè les fotos de Montserrat cada vegada seran més espectaculars a 
mesura que ens hi anem apropant; les últimes que faci seran les millors. 
Pràcticament, tot el dia, anirem veient el massís. 
 
8,31 – Hem de deixar el camí, per on anem, perquè ens portaria a un mas. 
Agafem un sender a mà esquerra que baixa fort; una marca de pintura en un 
pinet, que va pintar el Pau Lluís, encara es conserva i indica canvi de rumb. 
 
Fins a arribar a connectar amb el GR-7-2 de nou, trobarem més senyals de 
color butà o vermell que vam col·locar quan vam passar amb moto, el Pau Lluís 
i jo. 
 
Una mica més endavant el sender s’esborra i continuem per conreus baixant 
cap a la riera o barranc que tenim a tocar. El travessem a gual i, per l’altra 
banda, pugem a un camí carreter i hi caminem. Hi trobem encara alguna marca 
nostra de color butà. 
 
8,37 – A la nostra dreta tenim una important masia, destinada actualment a 
casa de colònies, que disposa d’un camp de balopeu no gaire gran.    
 
Saltem a un camí molt més important quan tot just som davant de l’entrada de 
la casa de colònies. Hi caminem cap a l’esquerra. 
 
De sobte, deixem aquest camí, que segueix rumb NO, i ens enfilem per un 
sender, a la dreta. Passats uns conreus d’ametllers, seguim un camí que ens 
endinsa a un bosquet de pins. 
 
El Jordi diu que els peus els té millor, avui porta un calçat més òptim... i més 
car, ens aclareix. És el calçat que portava el primer dia, i no s’entén perquè va 
aguantar, ahir, amb aquelles sabates. 
 
8,42 – Som al capdamunt del bosc i en sortim. Caminem vora conreus cap a la 
Freixineda. Tornem a veure Montserrat! 
 
8,45 – El Víctor i jo, tenim calor i ja podem lluir la samarreta de la marxa.  Som 
en un camí ral, el que s’utilitzava per anar de Sant Quintí de Mediona a Piera i 
freqüentat pels pelegrins que anaven a Montserrat. Aquest tram és rectilini i 
ben assenyalat per una fila d’ametllers veterans, a banda i banda.   
 
8,50 – Al final d’aquesta recta el camí revolta i puja a tocar una gran masia 
habitada. Aquesta masia pertany al nucli de la Freixineda. Sortim en una 
carretera que porta a la població de Canaletes, aquesta carretera s’uneix amb 
la C-244. Hi caminem, direcció est, per la nostra esquerra. Som a la Freixineda. 
 
8,56 – A l’esquerra tenim la Residència Sant Valentí, ubicat en un bell entorn  
acolorit de plantes i flors. El Víctor hi cull una rosa per a l’Anna. Tot seguit 
abandonem la carretera i davallem per un camí a l’esquerra. Caminem entre 
conreus de vinya i ametllers 
 
9,01 – Passem sota una línia elèctrica d’AT i a tocar una masia. 



9,02 – El camí envolta una altra masia de la Freixineda, saludem una senyora 
gran que camina en sentit oposat al nostre. Fem cap a un camí travesser 
enquitranat; ens adonem que hem fet una marrada perquè, ni el Pau Lluís, ni 
jo, no hem recordat que havíem de fer una drecera darrera al mas on hem 
passat. Caminem pel camí enquitranat, cap a l’esquerra, fins a una caseta, on 
havíem d’haver anat a parar directament. 
 
9,07 – Davant la caseta, reconec la marca de pintura que hi va fer el Pau Lluís, 
que confirma que anem bé. I també el caminet per on havíem d’haver vingut. 
 
Continuem un metres més i deixem el camí enquitranat per seguir un camí de 
terra que puja per conreus direcció NE. 
 
9,10 – Final de la pujada, el camí tomba cap a la dreta i va per un petit altiplà. 
Davant, albirem la població de Canaletes. 
 
9,12 – El camí s’ha desdibuixat i seguim pel conreu baixant suaument. 
 
9,13 – A tocar un oliver arraconat al marge, hem de girar a l’esquerra i baixar a 
trobar el camí que veiem, ben fressat, que gira i s’adreça a Montserrat. Un cop 
allí hi caminem. 
 
9,16 – Trobem un camí travesser i el seguim cap a la dreta, és el camí que ve 
de can Freixes i careneja l’altiplà rumb est. 
Tenim, ara, a la nostra dreta conreus de vinya i algun ametller; i a l’esquerra, un 
bosquet de pins, roures i savines. 
9,24 – El camí es bifurca, seguim recte, el camí passa a tocar una masia 
abandonada; en part, mig enderrocada. De seguida, quan veiem un pou a 
l’esquerra, hem de sortir del bon camí i afonar-nos-hi per un corriol. Ens 
endinsem al bosc. 
 
Seguim pel sender del bosc que davalla a un rierol, el bosc és frondós i poc 
trepitjat; el pas que s’hi ha obert està soscavat al terreny, cosa que fa créixer la 
vegetació en abundància.  
 
Com més ens anem acostant al rierol més vegetació entrellaçada trobem. El 
Pau Lluís i jo, li vam dedicar hores a netejar-lo; però, la mala herba torna a 
brotar. 
Vam triar aquest camí perquè hi vam trobar marques, el què volia dir que era 
utilitzat. L’Anna diu que li agrada tal com està; de fet, perquè hi hagi aventura, 
hi ha d’haver dificultats.  
 
En arribar al rierol trobem un corriol que segueix el curs en paral·lel, el seguim 
cap a l’esquerra. 
 
9,34 – S’acaba el corriol i hem de passar a l’altra banda, creuant la riera a gual. 
El pas és estret i si parem compte no ens mullarem els peus. A poc a poc i en 
fila índia, anem passant tots a l’altre costat. 
Trobem una pista de terra i hi caminem pujant pel bosc, aquesta banda està 
més fressada i no tenim cap dificultat; la pista esdevé sender ràpidament. 



9,34 – Connectem en una intersecció, seguim recte prosseguint la pujada. 
 
9,40 – Final de la forta pujada, el camí ens porta a una casa unifamiliar de nova 
construcció, que té un petit molí de vent i un gos que guarda la propietat. 
 No sabem si hi viu algú; continuem i fem cap a un camí travesser que 
caminem cap a l’esquerra. 
 
Passem a tocar el mas antic de la Guitza, que té un portell amb volta; ens crida 
l’atenció les finestres tan petites que té, pròpies d’una torre de defensa. Tot ell 
està construït amb pedra del territori. 
 
Arribem en una bifurcació, el caminet de l’esquerra porta a un sembrat, seguim 
pel de la dreta adreçats a una caseta que tenim a pocs metres. 
 
9,50 – Hem de sortir del camí i seguir per la vora d’un conreu d’olivers fins a la 
caseta que veiem; una marca en un oliver, que va posar el Pau Lluís, 
assenyala on ho hem de fer, malgrat que el pagès ha llaurat el tros de camí per 
accedir-hi. A la caseta trobem l’altra marca que confirma que és per aquí. 
Seguim un sender per dins del pinar que connecta, de seguida, 
perpendicularment, amb un altre camí.  
 
Aquí, s’acaba la variant que hem estrenat des de Sant Quintí i que formarà part 
de la “via directa”. Retrobem les marques del GR-7-2 que seguirem fins a 
Collbató.  

 

 
 
Som en un collet i iniciem la davallada vers l’Anoia per un corriol rocós que 
agafa direcció NE. Hi ha algun tram massa estret, degut a la crescuda de les 
argilagues, que passem rascant les punxes; és un camí antic abandonat. 
 
Albirem la població de Piera, on tenim previst fer una plaent aturada per fer un 
bon i aposentat àpat que ens serveixi d’esmorzar i dinar. Aquest camí antic, ara 
sender, s’utilitza per a la pràctica de trial de moto, el seu traçat és accidentat. 
 
Saltem a una nova pista de terra i hi caminem de baixada. 



10.08 – Som a l’ermita de Sant Miquel, abandonada i malmesa. Tot i així, s’hi 
pot entrar i adonar-nos encara de la Mare de Déu i del Nen Jesús pintats en 
una paret.  
 
Un culte dedicat a l’Arcàngel Sant Miquel podria indicar-nos que, anys enrera, 
en el mateix lloc, hi havia un culte dedicat a la deessa pagana Venus, 
d’exaltació a la fertilitat i que la pagesia implorava. Sembla ser que el culte 
catòlic confonia fertilitat amb sexualitat sense mesura i, aleshores, l’espasa de 
l’Arcàngel Sant Miquel matava tot el pecat que hi havia existit, i així se 
santificava el lloc.  
 
Continuem baixant per la nova pista de terra; el camí antic i una font han estat 
colgats per despreniments, ja que el terreny aquí és molt poc estable.  
 
10,12 – Som davant de l’Anoia, riu pestilent, d’aigües negres i escumoses, que 
creuem per damunt del pont d’obra; vora el riu queda una antiga fàbrica en 
estat ruïnós. L’any 1984 es creuava el riu per damunt d’una palanca, o 
passarel·la de fusta; han passat els anys i els accessos al Badorc han millorat; 
però, no pas la qualitat de les aigües de l’Anoia. 
 
Després d’haver passat l’Anoia, ràpidament, per retallar les males olors, ens 
encaminem cap al poble del Badorc, que tenim elevat davant nostre. A 
l’esquerra queda el camp de balopeu vora el riu, que no sé que deuen fer quan 
els hi cau la pilota a l’Anoia. 10 km més avall, es troben les indústries 
xampanyeres de reconegut prestigi i qualitat. 
 
El cel s’està tapant i comença a córrer l’aire fresc. 
 
10,16 – Després d’haver superat una curta pujada, de fort pendent, som al 
poble del Badorc. 
 
El Badorc: Llogaret del municipi de Piera (Anoia), a l’esquerra de l’Anoia, a la 
sortida del congost de Capellades, la nova església de Sant Sebastià, de línies 
senzilles, fou bastida el 1966. 
Produeix vi, oli, cereals i llegums. Abunden els arbres fruiters: pomeres i  
presseguers. La seva festa major és el dia de la Mare de Déu de Montserrat, 
demà mateix! 
 
10,17 – Entrem a la població pel carrer Anoia i circumval·lem el nucli per la 
banda SE. Fem cap a la carretera que ens portaria a Piera, però, preferim fer-
ho pel camí antic, que passa per baix a la riera.  
Traspassem la carretera i baixem a la riera del Badorc, un tractor aturat ens 
barra el pas, ens adonem que té les claus posades; després de sortejar-lo, 
veiem que el pagès està esmorzant al darrera.  
La bona educació aconsella dir-li: què aprofiti!... bon profit! etc. Ja està. 
 
10,26 – Som al fons de la riera, és l’antic camí dreter del Badorc a Piera. 
Després d’haver-se construït la carretera ja no és tan utilitzat, però, caminant 
per la riera ens estalviem un 1 km. En cas de pluja i riuada aleshores podríem 
fer servir la carretera. 



Caminem direcció a Piera, s’hi pot caminar bé, tot i que hem de fer algun saltet, 
de tant en tant, per evitar la poca aigua que hi baixa.  
El terreny és argilós i molt inestable, el seu llit és molt ample i té tallats força 
erosionats, per això s’entén que tingui tanta amplitud. 
 
10,52 – Ara, des de baix a la riera, al capdamunt de la verticalitat, podem veure 
les puntes dels xiprers on està ubicat el passeig del cementiri de Piera. 
De seguida arribem a l’aiguabarreig de la riera amb un torrent que ve per la 
nostra dreta. Hem de fer l’últim saltet i enfilar-nos tot seguit per un caminet que 
passa vora l’horta de Piera i, per un corriol de forta pujada, ens presentem 
davant del cementiri. 

 
11,00 – Passem a tocar les parets del cementiri de Piera i seguim pel passeig 
de xiprers en direcció a la població. 
Albirem Montserrat d’on sobresurt airós el cim de Sant Jeroni. Se senten tocar 
les campanes de l’església de Piera. 
 
11,05 – Entrem a Piera pel carrer del Sol. 
 
Piera (Anoia): es troba situada a l’esquerra de la riera del Badorc, a 3 km de la 
confluència amb l’Anoia. El primer nucli urbà es formà al vessant del castell i al 
voltant de la Ferreria. El segon nucli es desenvolupà durant els segles XII a 
XIV, era el raval Jussà. Als segles XV a XVII foren eixamplades les muralles, 
que abraçaren el tercer nucli, el raval Sobirà i la casa dels Delmes. El portal de 
Golard o Jussà es convertí en el portal de Romanyà amb l’escut gravat de 
Pedralbes.  
En els segles XVIII i XIX es produí una altra expansió urbana, allargassada, al 
llarg del camí ral, que formà un carrer de més de 2km, entre l’estació del tren i 
l’església parroquial. 
El mercat actual ocupa el lloc on havia estat l’hospital i el convent de l’orde dels 
Trinitaris. 
El cens del 1980 dóna  un total de 3.617 habitants. El conreu de la vinya és el 
més important de la comarca; el segueixen els cereals, els ametllers i els 
avellaners. 
 
Els recursos minerals de les terres argiloses han incorporat, als plats i olles de 
la terrissa catalana, noves formes i procediments més moderns; han tingut cura 
de col·leccionar ceràmica en un museu familiar. 
 
Hi ha una gran devoció al Sant Crist de Piera, o de la pluja; és el Sant Crist 
miracler de la pluja, que enguany coincidim amb la celebració del seu III 
Centenari.  
 
La fantàstica llegenda, que explica el fet, és probablement un text esotèric en el 
coneixement per als iniciats. Succeí en època medieval, dintre dels segles XII i 
XIII, que foren la culminació del màxim esplendor de la ciència alquimista. 
 
El relat parla d’un pelegrí o “viatger”, que en temps de molta sequera, trucà a 
ca la Maria Lleopard. El pelegrí li demanà un tros de pa, però, la Maria era 
pobre i no en tenia.  



El “viatger” li digué que entrés a casa i que busqués pa i, si en trobava, que 
traguessin en processó el Sant Crist que hi havia a l’església de l’hospital dels 
Pobres, i que aleshores la pluja cauria abundosament.  
La Maria entrà a casa i, miraculosament, va trobar el pa cuit a la pastera. 
Aleshores, la dona, va sortir corrents i ja no trobà el pelegrí.  
Esparverada, va anar a explicar-ho tot al poble; trobaren després el Sant Crist, 
tragueren la Creu en processó i al moment començà a ploure.  
El miracle de la pluja va fer reverdir els camps, i les collites tornaren a ser 
abundants. 
 
El relat conté una via mística i alquimista, Maria simbolitza la Verge cristiana de 
la Deessa-Terra que es venera en antics relats sagrats.  
Lleopard és un animal viril, que podria simbolitzar el Sol que fecunda la Terra 
verge, la síntesi d’un principi masculí i femení.  
Santa Creu de Creixà és l’antiga església de Piera que rebé el nom de Santa 
Creu i Santa Maria. Els templers, quan són empresonats, representen a les 
parets el crucifix coronat amb la Verge.  
A l’alquimista se l’anomenava també “viatger”. L’alquimista per mitjà d’un 
misteriós foc secret aconsegueix la pedra filosofal.  
Creu en llatí és “crux”, creuset en francès, que dóna origen al terme gresol, el 
gresol de l’alquimista.  
Creixà és esmentat al segle XII, època en què s’esdevé el culte marià a 
Europa, creixà podria significar que creix; la collita que esperaven créixer.  
L’execució de la imatge del Sant Crist podria ser obra d’un alquimista. 
 
La imatge actual del Sant Crist no és l’original, ja que va ser cremada l’any 
1936 i va ser reposada el 1941, pels escultors Oslé, i costejada per subscripció 
popular.  
De l’antiga imatge només es guarda la relíquia, d’una mà, en una urna del 
cambril. 
 

 
 

11,06 – Tenim, a la nostra esquerra, l’històric castell on es va allotjar el rei 
Jaume I. El castell de Piera (castrum Apiaria) és documentat l’any 955 i ocupa 
el lloc d’un poblat ibèric, se li suposa un origen romà. Jaume I va fer repetides 
estades al castell, la més llarga fou la d’agost a desembre de 1268. 



L’administració tenia, com obligació, disposar sempre de parament de taula i 12 
llits per al rei. En arribar l’hora de la desamortització, l’any 1832, el castell de 
Piera passà a mans privades. 
 
11,07 – A mà dreta, podem veure uns grans hivernacles. Un home, en llegir el 
nom de Tarragona a les nostres samarretes, exclama: si que som collonuts els 
de Tarragona?  
Ell és de Marmellar, antic poble, deshabitat a l’any 1976, del terme municipal 
del Montmell, de la comarca del Baix Penedès.  
 
Sí, que som collonuts! Avui Tarragona serà a Montserrat.  
 

 
 
Traspassem el portal d’en Romanyà i seguim per la forta rampa de la plaça 
Joan Orpí. Una placa recorda el personatge d’aquesta població. 
 
Joan Orpí anà com a soldat a Veneçuela i esdevingué ajudant del governador 
de Cumanà i capità general en la conquesta i poblament de la província dels 
cumanagots.  
L’any 1638 fundà la nova ciutat de Barcelona, capital de l’estat d’Anzoátegui 
amb la idea de fundar una nova Catalunya. 
 
Jo, en canvi, li hagués posat el nom de Piera a la capital, com a fet demostratiu 
que estimava i valorava més la seva ciutat natal. 
 
Una vegada superada la forta i sorprenent rampa, enfilem el llarg carrer que té 
més de 2 km. 
Aquest carrer principal, o carrers empalmats, va canviant de noms al llarg del 
seu recorregut. 
El Jordi es queixa de la seva longitud, esperava que tot seria arribar i parar.  
 
Aquests carrer és l’antic camí de pas dels pelegrins, és més llarg que una 
lletania. 
 
11,20 – Gairebé hem caminat 1 km i som en una placeta on hi destaca un 
lluminós i una pissarra on es llegeix: Hostal la Cerveceria. Lluís Peña. 



 
 
Aquí és! Ja hem arribat allà on dinarem, som al carrer Doctor Carles, núm. 38. 
Hi entrem i el Sr. Peña ens rep amb gran entusiasme. Com era d’esperar, ens 
té tot preparat per fer l’àpat. Després d’unes paraules de benvinguda i 
d’explicacions sobre la caminada que estem fent, ens instal·la en una sala a 
part on diu que estarem més frescos.  
 
Coneixem aquest cordial i acollidor matrimoni, de les Pobles, fa uns quants 
anys; sempre que passem per aquí coincidim amb l’hora d’esmorzar. Avui, 
però, hi hem ajuntat l’àpat del dinar a fi d’arribar d’hora a Montserrat.  
 
Aprofito un moment per telefonar a Montserrat i saber si ja funciona l’Aeri, que 
es va espatllar fa mesos. Em fan saber que encara no va, la setmana que ve, 
em diuen.  
L’Aeri és fonamental per poder baixar demà a l’estació del tren dels ferrocarrils 
catalans, els que vulguin dormir avui a Montserrat i tornar demà amb tren a 
Tarragona.  
Ho tenim difícil, doncs, els que volem pernoctar avui a Montserrat i gaudir demà 
de la diada. Tenim, també, l’opció de baixar aquesta nit amb l’autocar que 
portarà tarragonins a la Missa de la Vetlla. 
Comentant l’incident a taula, abans de començar l’àpat, acordem finalment, 
l’Anna, el Carles, mon fill i jo, de quedar-nos aquesta nit a Montserrat i, demà al 
migdia, demanar un taxi que ens baixi a l’estació de Monistrol i així podrem 
tornar amb tren cap a Tarragona.  
 
El Sr. Peña ens ha preparat un abundós esmorzar que, penso, serà també un 
dinar. No ens importa massa, perquè hem de cremar moltes calories fins a 
Montserrat. 
 
D’entrada ens serveixen una amanida molt completa. Després, un plat 
combinat a base d’ous ferrats, llom, xoriço a la planxa i patates fregides. El 
Víctor no en té prou encara i vol pebrot escalivat i llesques de pa amb tomaca. 
El vi és de la millor collita, és súper bo. I aigua per als beneïts. 
 
Tothom queda ben tip i sembla que no hi ha pressa per marxar. Ei! que la 
caminada no s’ha acabat encara, queden unes 5 hores. 



La teca i el vi ha fet osca i la cosa s’engresca, el termòmetre ha pujat de 
temperatura, comencen els cantors a deixar anar cançons que coneixem tots, 
l’alegria es contagia, acabem cantant tots! No ens fa res celebrar l’arribada a 
Montserrat abans. 
Arriben les postres: gelat de crocant amb whisky, músic, formatge o flam amb 
nata;  els joves, flam i gelat.  
 
El Lluís Peña seu amb nosaltres i gaudeix de la nostra alegria. Ens demana 
una samarreta, però, no ens en sobra cap; l’any que ve li’n guardarem una. 
Més que res és que a la samarreta hi surt el nom de Tarragona i com a bon 
tarragoní li fa gràcia lluir-la per aquí.  
Ell no té cap foto a la paret de l’equip del Reial Madrid, ni del Barça, només 
acceptaria posar-ne una que fos del Nàstic. Sé que en tenim pendent una de fa 
dos anys, que li vam prometre; però, jo personalment, em comprometo que, la 
pròxima vegada que vinguem, tindrà una fotografia de l’equip del “Nàstic de 
Tarragona”.   
 
El Lluís Peña em diu que enguany se celebra aquí, a Piera, el III Centenari del 
Sant Crist Miracler de la Pluja. Aquesta festa és molt important a la comarca, hi 
ha molta devoció. De fet, és passat demà i ja ens hem adonat de la gernació 
que hi ha pels carrers. 

 
S’allarga la sobretaula i la celebració va en augment, demanem xampany 
català per brindar, cantem cançons populars i muntanyenques, el Lluís Peña 
s’adhereix a la nostra festa, li encanta el nostre ambient joliu. Ens comenta que 
passen per aquí uns excursionistes de Valls, però, sempre estan més cansats i 
són més seriosos que nosaltres. 
 
L’eufòria es desborda amb el xampany, el Pau Lluís canta amb tot el seu cor i 
ànima, fins aixeca la cama dreta. Veiem el Josep M. content i satisfet per 
primera vegada, sap cantar sardanes. El Víctor no afluixa tampoc, jo diria que 
hem arribat a l’apoteosi de la celebració.  
Surt la Maria Rosa, la dona del Lluís Peña, de la cuina i s’afegeix també a la 
festa que hem improvisat. Brindem, una altra vegada, pel final feliç de la 
caminada i per la família Peña de les Pobles. Visca Tarragona! 
 
El Pau Lluís i jo, li proposem, al Lluís Peña, fer parada i fonda a Piera l’any que 
ve, al final de la segona etapa. La veritat és que fa mandra, després d’estar tan 
a gust aquí, haver de continuar tot seguit. El Lluís Peña accepta encantat. 
El Lluís Peña ens obsequia individualment amb un clauer i un estoig amb 
escuradents, propaganda de la casa. 
 
Estem en plena campanya electoral d’eleccions al Parlament de Catalunya i, el 
Lluís Peña, se sent cofoi d’haver tingut a dinar el Molt Honorable President 
Jordi Pujol. El Lluís és afí al partit de Convergència. 
 
Portem més de dues hores gaudint de l’hospitalitat a cal Lluís Peña, que és 
més que una cerveseria; teníem previst estar-hi 1 hora, així que hem de tocar 
el dos ràpidament, sinó ja no caldrà continuar. Demanem el compte que puja la 
quantitat de 10.010 ptes. El Carles ho paga del fons comú. 



1,40 – Sortim, altre cop al carrer llargarut del pelegrí; el Víctor s’entreté a la 
màquina escurabutxaques que hi ha al bar i, té una sort de mil dimonis, acaba 
de treure el premi màxim de 6.000 ptes. És terrible, l’asturià, ha dinat de franc i 
encara li han tornat canvi. El Víctor vol celebrar-ho i ens promet una convidada. 

 

 
 
Defora, ens fem fotos davant de l’establiment abans de continuar. Serà un bon 
record. 
 
1,56 – Ens acomiadem ja del Lluís i li estem molt agraïts per la bona acollida 
que hem tingut. Ens queda molta felicitat a la memòria. 
 
Seguim la nostra ruta pel carrer principal que travessa Piera de SO a NE. 
L’eufòria no ha minvat gens, ara la tenim per partida doble, hem tingut un 
excel·lent àpat i estem arribant a Montserrat.  
Portem les cames força accelerades, tenim bona reserva per gastar. El Víctor 
llueix la barretina sota un cel ennuvolat que ens engresca a caminar ràpid. 
 

 
 
Pels aparadors de les botigues, podem veure cartells que anuncien les festes 
del III Centenari del Sant Crist  de la Pluja, de Piera. 



No falten els cants i els comentaris riallers, volíem romandre poc temps a Piera 
i, si ens descuidem, ens hi quedem a dormir. 
 
Arribem, per fi, al final del llarg carrer i creuem l’avinguda de la Carretera, la 
d’Igualada.  
 
Seguim la carretera que mena als Hostalets de Pierola i Esparreguera. 
 
Tot seguit creuem la línia dels ferrocarrils catalans per sota, pel pas inferior. 
L’estació del tren queda a l’esquerra. Fa quatre anys encara es creuava la via 
per un pas a nivell. 
 
2,16 – Deixem la carretera i entrem en un camí, a la dreta, que va al mas del 
Marquet, en direcció SE; un rètol ho indica. Comença a ploviscar, per sort el 
camí ha estat enquitranat. 
 
El camí revolta i som al mas del Marquet. El GR hi passa pel darrera. 
 

 
 

Continuem camí ara cap al NE, podem veure davant nostre la població dels 
Hostalets de Pierola i una fantàstica panoràmica de la serralada de Montserrat. 
Ja ningú no dubte que avui serem a Montserrat.  
 
És força evident que ens apropem a la muntanya santa, el nostre esperit vibra 
amb aquesta fastuosa presència, cada vegada més a prop. 
 
M’ofereixo a fer una fotografia a l’Anna, el Jordi i el Josep M. davant del decorat 
de la serra. 
 
La festa que portem a sobre encara no s’ha acabat, la felicitat i les ganes de 
cantar són mostres evidents. 
 
2,30 – Un cop hem travessat l’eixampla dels Hostalets de Pierola, format per 
habitatges unifamiliars, entrem al nucli antic, per un carrer de terra molt 
costerut, i caminem pel carrer Major. 
 
Un plugim beneeix els cants que ens acompanyen. 



 
 
Els Hostalets de Pierola: poble del municipi de Pierola (Anoia), situat a l’extrem 
ponent del terme, prop de Piera. Els Hostalets és ara 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. La població sorgí a l’entorn d’uns antics hostals, el 
terreny més planer i més ben comunicat afavorí la formació i creixement d’un 
nucli important (294 habitatges el 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, una altra de gènere de punt. 
 
2,32 – Anem davallant en direcció Montserrat, els ocupants d’un camió firaire 
ens encoratgen a seguir i aconseguir el nostre objectiu. 
Al final de les cases tenim dos carrers, cal agafar el de la dreta que enfila 
Montserrat i ens porta cap a la drecera o camí de can Peret de la Serra, o de 
Pierola. A la nostra esquerra, a tocar, tenim la creu en record de la Santa 
Missió de 1927. 
 
2,38 – S’ha acabat el camí; per un sender o corriol ataquem  els espantadissos 
desnivells seguits, o “sifons” tal com els anomena el Joan Bea, que va a l’altra 
colla. Popularment s’anomenen: els “matamatxos”. 
 

 



L’Anna tenia quimera per coneixe’ls de tant que n’ha sentit parlar. Baixem amb 
ímpetu per aprofitar l’impuls a la pujada. Els dos júniors xalen, s’han col·locat 
davant de tots; per a ells, això és un joc. 
Ara no plou! No obstant això, el cel continua gris i molt ennuvolat.  
Som al fons del barranc, passem dos escòrrecs a gual i ens enfilem pel vessant 
oposat. 
Ataquem la primera pujada cantant, és bo adonar-se que encara ens queda 
energia. La forta rampa ens fa suar de valent i ajuda a pair la teca de Piera. El 
Jordi es treu roba ràpidament. 
En arribar a dalt, el camí es bifurca, cal agafar el de la dreta, hi ha conreu de 
vinya. 
 
Iniciem una altra forta davallada cap a un altre torrent. En arribar al fons el 
creuem i pugem de nou. 
Quan som al més amunt, passem per can Peret de la Serra, una gran masia 
ubicada en el punt més alt que domina la planella. Caminem a frec de les 
parets del tancat tot seguint rumb a Montserrat, a la dreta hi ha una bassa. 
 
Davallem de nou, hem de parar compte en un forat a mitja baixada si no volem 
acabar aquí la caminada. El Jordi diu que ja no li fa mal la cama, amb tant de 
tràfec de pujar i baixar, ja no hi pensa. 
Travessem un altre torrent a gual i tornem a pujar.  
 
Altre cop davallem per creuar un altre barranc i cap amunt de nou. El Jordi 
esbufega, ha vingut a caminar per perdre quilos; però, n’ha guanyat més, 
perquè també la gana augmenta. 
 
3,06 – Per fi s’han acabat els “sifons” o els “matamatxos”, que no han pogut 
amb nosaltres. Ha estat com unes “muntanyes russes”. Som a la carretera 
d’Esparreguera. Haguéssim pogut venir caminant per aquesta carretera i ens 
haguéssim estalviat els “sifons”, però no ens agrada la carretera, la rebutgem 
sempre que podem. 
Les muntanyes de Montserrat estan ennuvolades; però, cap a l’est el cel s’està 
aclarint. Fem una parada per descansar. 
 
3,13 – Tenim aire fresc i la suor se’ns refreda, hem de continuar. Creuada la 
carretera agafem un camí asfaltat, rumb NE, adreçats a la serra benedictina. 
Els núvols continuen acaronant els cims de Montserrat. El camí va baixant tot 
fent amples revolts. Al Nord observem una ermita. Podem agafar dreceres de 
l’antic camí de terra. 
Mon fill, de sobte, s’embala en un tram de fort pendent, tant que no pot parar i 
en arribar a un camí travesser, de diferent nivell, li toca saltar; però, té la mala 
sort d’ensopegar a la cuneta i aterrar de cara. 
L’espectacular caiguda de cara em fa témer el pitjor, m’he quedat esglaiat; 
penso, de seguida, que s’ha haurà fet molt de mal a la cara i que, per a 
nosaltres dos, la caminada s’ha acabat. 
Però, miraculosament, el Rafel júnior s’aixeca de terra com si res no hagués 
passat; no m’ho puc creure! Algú, o alguna, ha vetllat pel meu fill, ja m’enteneu, 
oi? Ell diu que en el moment de la llençada s’ha posat les mans davant de la 
cara. 



3,23 – Hem baixat finalment a la riera de Pierola, a la dreta tenim la masia de 
can Pons. Estem enclotats i hem perdut l’espectacular vista de Montserrat.  
 
Caminem direcció nord per l’ample llit  de la riera de Pierola, enguany és dels 
pocs anys que s’hi pot veure baixar aigua, les pluges de finals d’hivern han 
reverdit els camps i hem pogut contemplar com baixava l’aigua pels barrancs, 
rius, torrents, etc., que anys enrera baixaven secs o esquifits. 
 
La marxa continua sent alegre i encara resten forces per cantar. Al poc de 
caminar per la riera, a la dreta, en una elevació del terreny, tenim un petit 
agrupament d’edificis. Aquest és el nucli principal del municipi de Pierola, de 
cases esparses, centrat per l’església parroquial de Sant Pere i la casa 
senyorial dels marquesos de Vilallonga. 
 
Ens hi hem d’adreçar per un camí que hi puja. Jo conec una drecera que puja 
tirant pel dret i, com que vaig l’últim, no m’ho penso dues vegades i l’agafo. Sóc 
el primer d’arribar a Pierola. Els companys tampoc no tarden pas gaire a ser-hi. 
 
Pierola (Anoia): Aquest nucli principal es troba a la part central del terme, vora 
la riera del seu nom. L’església de Sant Pere és d’ascendència romànica i 
esdevingué sufragània de la dels Hostalets de Pierola. 
El terme és molt muntanyós, ocupat per boscos de pins i alzines. En conreus 
predominen la vinya, seguit pels cereals, ametllers i olivers. 
 
3,26 -  Després d’un breu descans, seguim. El camí continua pujant, anem pel 
camí de Pierola a Collbató, que s’enfila serpentejant bosc amunt. En un principi 
té un fort pendent i això ens fa suar. 
En un tram que el camí planeja, el Pau Lluís aprofita per fer-nos una foto 
caminant en fila índia. Després el camí continua pujant. 
 
3,48 – Passem molt a prop de l’ermita de Sant Cristòfol, malauradament 
enrunada. El Carles retrata el campanar que encara resta dempeus; però, 
sense campana. 
 
3,55 – Som al coll de Sant Cristòfol, final de llarga pujada, per la mateixa 
carena passa un camí. Albirem, ara, una impressionant vista del majestuós 
massís de Montserrat; seguim amb la tònica de, més a prop, més gran. Ens 
omple de joia adonar-nos que estem molt a prop de complir el nostre objectiu.  
 
A peu de serra, cap a l’est, està el poble de Collbató, per on passa el nostre 
itinerari. Aprofitem l’alçada on som i ens fem unes quantes fotografies amb la 
vista de la majestuosa serra.  
 
Podríem fer una parada per descansar, però, cauen gotes de pluja i decidim 
continuar. Iniciem la davallada per un senderó, davant nostre, cap a la 
monstruosa urbanització Dalmases. 
Anem baixant ràpidament, creuem una pista de terra dues vegades, ara 
plovisca! 
Finalment fem cap a un vial de terra de 9 metres d’amplada que ens dirigeix a 
la urbanització. A poc a poc, ens hi acostem.  



Aviat som en els seus carrers asfaltats; la urbanització té uns habitatges que, 
per la seva presència, ens fa entendre que els que hi viuen gaudeixen d’un 
elevat poder econòmic.  
Tota la plana és una massificació de cases unifamiliars des d’on es pot 
contemplar amb detall la serra de Montserrat, hi destaquen els puigs dels 
Frares Encantats, els Ecos, Sant Jeroni, els Flautats i les Agulles. 
 
Mon fill comença a mostrar símptomes de cansament, és normal després de 
tants quilòmetres caminats, l’encoratjo a resistir que aviat podrem parar a 
Collbató, ens queden només uns vint minuts.  
Tot i així, ha d’afluixar el ritme; tota la colla l’anima a aguantar, encara que hagi 
de caminar xino-xano, el sol fet d’haver arribat on ha arribat ja demostra tenir 
voluntat i ganes. 
 
El Jordi també hi està afectat, la seva cama es queixa de dolor, aquest darrer 
tram urbanitzat asfaltat ha fet osca a les extremitats inferiors, l’etapa d’avui ha 
estat, curta, però dura i amb forts desnivells. 
 
4,19 – Travessem el barranc de les Comes per un pontet i, tot seguit, toca 
creuar la perillosa carretera N-II, la que va de Barcelona a Madrid.  
Hi ha molt de trànsit i no val a badar, caldria construir-hi un pas inferior o un 
pas superior per evitar riscos perquè la ruta del GR fos segura; no entenc 
perquè amb tants habitatges no s’ha fet encara. 
 
Un cop hem creuar tots la carretera, sans i estalvis, a l’altra banda continua la 
urbanització.  
Hi caminem i al carrer Pierola se’ns acaba. Encetem un camí que de seguida 
ens conduirà al poble de Collbató. Deixem enrera un restaurant i unes pistes de 
tennis. 
 
4,38 – Arribem a les primeres cases de Collbató. Mon fill ja posa bona cara, per 
fi podrà descansar. El Jordi camina força atrotinat, també li anirà bé un 
descans, abans d’iniciar la definitiva pujada al santuari on ens espera la 
Moreneta. 
 

 



Collbató (Baix Llobregat): el poble és a peu de la muntanya montserratina, 
compta amb algun edifici medieval. Can Rogent (anteriorment can Torralbes) 
és un edifici del S XVIII, decorat amb esgrafiats i posseïdor d’un maco jardí. 
L’església de Sant Corneli és del S XVIII, el seu campanar és adossat a la 
façana lateral. 
La seva economia tradicional és l’agricultura: ametllers i olivers. Té un 
important taller de construcció d’orgues de prestigi internacional. 
El nom de Collbató prové de Coll Betonis, del nom geogràfic de Coll més un 
antropònim germànic, podria venir del repoblament subsegüent a la conquesta 
carolíngia.  
El santuari de Santa Maria de la Salut està sota la Codolosa i els Graus, per on 
hi passa el GR-7-2 que puja a Montserrat pel camí de les Coves. 
Collbató té com a fill il·lustre el famós compositor, Amadeu Vives, que li ha 
donat nom al seu carrer principal. 
 
Caminem pel carrer principal, que està dintre de la ruta del GR-7-2, a la recerca 
d’un bar on descansar i beure (l’aigua d’aquí té un gust rar); al carrer de la 
Muntanya hi ha un bar.  
Hi entrem; però, trobem a faltar els dos Pau Lluís, pare i fill, que crec que 
poden estar en un altre bar que hi ha a la plaça de l’Església. 
M’hi encamino i sí que hi són, han arribat els primers i han triat aquest bar.  
 
De tornada, tots tres, cap a l’altre bar, pel carrer principal d’Amadeu Vives, 
veiem estupefactes com traginen un taüt amb “pany i clau”. Mai no havia vist 
una cosa així, ens quedem de pedra tots tres, no entenem per què a un mort se 
l’ha de tancar al taüt amb tanta seguretat. 
 
Tinc anècdotes de Collbató; però, la més sonada va ser ara fa sis anys, que 
vaig caminar amb la família Coll, de Sitges (Garraf).  
 
En arribar a Collbató, just a l’hora que tancaven les botigues, vam entrar en una 
fleca encara oberta, vam comprar coques amb recapte per sopar i dues 
ampolles fredes de xampany que tenien a la nevera, volíem celebra-ho.  
El dependent, molt amable, ens ho va servir; però, quan anàvem a pagar, va 
aparèixer la propietària de la fleca i ens va prendre de les mans les coques i el 
xampany, al·legant que, com que ja eren més de les 8 del vespre, la botiga 
estava tancada.  
Ens vam quedar de pedra, tan sorpresos que no vam saber reaccionar, mai no  
haguéssim imaginat una actuació així. Semblava que fóssim els actors d’una 
pel·lícula còmica.  
Després vam anar a sopar en un bar on jo ja hi havia sopat un any. Però, una 
altra vegada ens vam quedar desorientats perquè l’amo del bar, mig adormit 
amb el cap sobre la taula, es va negar a preparar-nos alguna cosa, que no 
insistíssim, que ja podíem marxar.  
Al sortir, un client ens va fer entendre que l’home havia begut una mica massa. 
 
No enteníem res, vaig arribar a pensar que el poble estava maleït, tot i estar 
tocant a Montserrat. 
Sortosament, al bar de la plaça de l’Església, vam poder sopar una amanida i 
un entrepà de truita.  



Després, a l’hora de descansar, només hi havia can Torralbes per dormir, una 
casa pairal. En demanar habitacions també s’hi van negar, al·legant que 
estaven totes ocupades, no els hi quedava cap de lliure.  
 
Després de molt insistir, el Jaume Coll de Sitges, molt cansat i amb força anys 
a sobre, va aconseguir que canviessin de parer. 
 
Enguany, però, m’he adonat que no tindríem aquest problema, perquè dins de 
la població s’ha desenvolupat un engrandiment turístic i residencial, i ara, 
Collbató, disposa d’hostals i restaurants per poder triar. 
 
Els Pau Lluís (pare i fill) i jo, entrem al bar del carrer Muntanya i comento, als 
companys que descansen, que acabem de veure pel carrer un taüt que portava 
pany i clau. No s’ho acaben de creure, s’han quedat tan sorpresos com 
nosaltres tres. 
 
Descansem plegats i ben a gust, apaivaguem la set, queden dues hores per 
assolir l’objectiu de tenir la Moreneta davant nostre! 
 
El Víctor s’ha enganxat de nou amb la màquina escurabutxaques del bar. 
Aquesta vegada, però, no té la sort de cara com a Piera, tot i tenir la Moreneta 
molt més a prop.  
 
El Carles, el Rafel júnior, el Pau Lluís júnior i el Jordi han “descansat” jugant en 
el futbolí del bar; finalment han empatat, 4 a 4. 
 
5,21 – Hem de tocar el dos; el Víctor, com ho havia promès, paga la convidada 
del diners guanyats a Piera. Sortim al carrer. 
 
Temptem la sort i comprem un cupó de minusvàlids a un venedor ambulant; el 
Carles paga el cupó del fons comú. Volem provar sort; no l’hem cercat, se’ns 
ha presentat. 
 
Fins demà no sabrem si ens ha tocat, si realment es correspon amb el número 
premiat de l’ONCE.  
Però, el premi de debò que tindrem és allà dalt, la satisfacció d’aconseguir la 
fita que ens vam proposar assolir quan vam sortir de Tarragona. 
 
Anem a la recerca de la sorpresa final, reculem pel carrer Amadeu Vives fins a 
l’accés per on hem entrat a Collbató; no continuem pel GR-7-2, agafarem ara 
un PR, un Petit Recorregut (ratlles groga i blanca), que s’enfila per la coneguda 
Drecera dels Graus. 
 
Continuem direcció oest, entrem a la urbanització que hi ha pel costerut carrer 
de la Drecera. Sortim de la urbanització i continuem amunt ara de cara al nord.  
 
Aviat ens acostem i ataquem la quasi vertical pujada que fa de drecera cap al 
camí de les Bateries o dels Pelegrins, som ja a les roques de la serralada i 
pugem grimpant escalonadament per un grau, de roca en roca... i continuo 
perquè em toca!  



 
 
Això és el toc de gràcia i una prova física a la nostra resistència i fortalesa. 
Anem guanyant alçada ràpidament pujant en fila índia. Si guaitem enrera 
podem veure, cada vegada més petit, el poble de Collbató. 
El Víctor i el Jordi no paren de preguntar quan falta perquè s’acabi aquesta 
drecera tan vertical, jo els vaig animant i els anuncio que no falta gaire; el que 
realment falta ho sabrem després. 
 
Al cap de mitja hora connectem amb el camí de les Bateries (620m), antic camí 
per on pujaven els pelegrins, que comença a la base de la muntanya, més cap 
a l’oest; nosaltres hem fet drecera per aquest grau. 
L’Anna ha quedat impressionada de la forma física del Pau Lluís, que ha pujat 
la drecera amb molt d’ímpetu, tot i que ell reconeix que es troba en baixa forma. 
Plovisca i caminem per aquest tram de camí del Pelegrins, ara empedrat, que 
puja fent revolts cap al serrat del Penitent. Gaudim d’una admirable 
panoràmica. 
Al cap d’uns vint minuts arribem a l’inici de la drecera de Sant Joan (750m) que 
s’enfila fort cap a l’ermita. Nosaltres seguim pel camí de les Bateries o dels 
Pelegrins, gairebé horitzontal. 
 
Anem enfaixant la serra de Sant Joan a la nostra esquerra. Més endavant 
enfaixem la serralada montserratina amb llargs revolts a dreta i esquerra, 
passant el torrent de Sant Joan i dels Escolans. Hi ha qui s’ha posat 
l’impermeable per resguardar-se del plugim que fa. 
 
Albirem zones on queden mostres palpables del gran incendi que va patir 
Montserrat fa dos anys. Sortosament, molt del sotabosc s’ha refet; no així els 
pins i alzines, que resten nus i negres. La desfeta ecològica és evident. 
 
Més enllà, a la dreta, queda el mirador de la Creu dels Escolans. El Pau Lluís i 
el Carles s’inventen una història i li expliquen a l’Anna que sota aquella creu hi 
ha enterrats escolans de Montserrat, que no van resistir la intervenció 
quirúrgica per evitar que perdessin la veu blanca. L’Anna, de bona fe, s’ho ha 
empassat. 



Seguim pel camí de les Bateries o dels Pelegrins amb diligència, hi ha ganes 
d’acabar i també d’estalviar-nos algun xàfec. 
Som a un important encreuaments de camins. Des d’aquí es pot anar a l’ermita 
de Sant Joan, a la Santa Cova i a la Cova del Salnitre de Collbató. 
 
Passem a frec de la bassa de sant Miquel, un acurat racó. Mon fill comença a 
queixar-se de cansament i demana parar per descansar. Passem el canal de 
Sant Miquel, continua ploviscant. 
 
7,03 – Som a l’ermita de Sant Miquel. 

 

 
 
Ermita o capella de Sant Miquel (818m):  Es considerada la primera de totes les 
ermites, l’arcàngel Sant Miquel fou instituït com a patró de la muntanya al segle 
III; l’ermita s’aixecà sobre les runes d’un temple dedicat  a Venus, deessa de la 
fertilitat, culte natural o pagà en què s’adorava la divinitat, en els llocs més 
elevats, en plena naturalesa.  
L’ermita de Sant Miquel fou enderrocada l’any 1810 en la guerra contra França 
i llençaren la imatge mutilada del Sant.  L’any 1861 fou trobada per atzar i ara 
es guarda al museu del monestir.  
A la diada de Sant Miquel del 1870 fou beneïda una nova capella al mateix lloc 
on s’havia enderrocat l’altre. Contemporàniament s’hi ha afegit un porxo. 
 
El pla de Sant Miquel, per estar dintre de l’itinerari o camí dels Pelegrins, poc 
abans del Monestir, era el lloc de sortida de l’última etapa dels pelegrinatges 
procedents de Collbató.  
Aquí, els que havien fet prometences, es descalçaven, carregaven objectes, 
caminaven de genolls, resaven i entraven al Monestir solemnement entonant la 
Salve. 
 
Nosaltres no farem tant, la nostra prometença és assistir a la Missa de Vetlla de 
Santa Maria i farem l’entrada a Montserrat caminant com hem fet durant 
aquests tres dies, que ja és prou. 
 
Ens barregem amb els fidels, que ja són aquí per assistir a la Vetlla de Santa 
Maria. 



7,04 – Caminem, ara, de baixada cap al santuari marià; això ja està fet! A partir 
d’aquí el camí està urbanitzat; mon fill continua volent fer una aturada abans 
d’entrar al recinte montserratí; necessita urgentment que els seus peus 
descansin, encara que sigui poc. 
 
7,07 – Tot i que ja som pràcticament al clos monàstic, acordem fer una curta i 
última aturada per al Rafel júnior, és una recompensa per la seva gesta que 
està a punt de finalitzar; realment s’ho mereix. 
 

 
 

7,12 – Reemprenem la caminada disposats a arribar ja a Montserrat; tot seguit 
els nostres ulls albiren l’anhelat monestir. 
 
Per uns moments, al nostre costat, observem com un escalador aferrat a les 
roques, en la seva lenta, però, ferma ascensió, vol escapar de 
l’empresonament d’aquest món. És un desafiament contra el poder d’atracció 
de la Terra. Admirem la valentia d’aquest jove. 
 
Creuem la destacada Porta de ferro de Sant Miquel Arcàngel, el final és a 
tocar, cada vegada més a prop; el flux de visitants ja es fa més notable. 
 
A la dreta deixem l’entrada del càmping. Podem veure alguna tenda ja parada i 
d’altres que aviat ho estaran; els campistes gaudeixen de l’autorització de 
poder entrar-hi el cotxe. 
 
Caminem tranquils i confiats, estem a punt d’experimentar les sensacions que 
se senten quan s’arriba al final de la meta somniada. 
 
La muntanya de Montserrat és un indret màgic, els monòlits de roca atrauen la 
força còsmica i un corrent tel·lúric és a les seves entranyes marcat pels seus 
corrents d’aigua subterrània; una sensació de benestar s’experimenta en el 
nostre interior en trepitjar aquest lloc privilegiat, que les forces de la naturalesa 
han colpit. 
 
Hores d’ara ja ens hem integrat dins del conjunt de visitants, formem part d’una 
gernació, una munió de fidels que ha assistirà a la Missa de la Vetlla.  



 
 
7,20 – MONTSERRAT (Bages): (720m). Som a la plaça de l’abat Oliva, allà on 
cada matí s’ubica el mercadet de la mel i mató. ÉS EL FINAL, LA CAMINADA 
S’HA ACABAT; l’objectiu de la nostra marxa a peu s’ha assolit gratament, 
estem cofois de satisfacció, ho hem aconseguit! Ens felicitem i gaudim d’una 
emocionada abraçada entre tots. Per a alguns, una més; i per a altres la 
primera vegada i la més emocionant, que es recordarà sempre. Endavant i 
força per als tarragonins!!! 
 
Felicito mon fill per la seva proesa i que sàpiga que, allò que costa, té més 
valor. Segur que recordarà aquesta primera vegada. 
 
Un cop digerides les emocions, primer que res, ens encaminem cap a la 
basílica per fer saber, a la Mare de Déu, que som aquí i mostrar-li el nostre 
agraïment i alegria per la feliç caminada realitzada. 
 
Anem sortejant els grups de gent, cada vegada més nombrosos, que van 
arribant a Montserrat. 
Ens apleguem tots a l’entrada del santuari marià i, tot seguit, entrem a la 
basílica, on, en aquests moments, està cantant l’Escolania a l’altar major; 
l’escoltem en silenci, les veus “blanques” sonen a la llunyania com a música 
celestial. 
Ens adonem que no podrem passar avui per davant de la Moreneta; en aquest 
moment, pel seu setial, no hi passa ningú, el camí d’accés és tancat, haurem 
d’esperar demà al matí; els que ens quedem a dormir ho farem en nom de tots. 
 
Tot i que falta més de tres hores per començar la Santa Missa, els pocs bancs, 
que els monjos han deixat per aquesta nit, ja estan ocupats. Han suprimit la 
majoria dels bancs perquè hi càpiga més gent a la Vetlla, els fidels solen seure 
a terra com en un foc de campament. 
 
7,32 – L’Escolania canta, ara, la Salve Montserratina, l’Anna que se la coneix 
ho confirma. La veu angelical d'aquests xiquets, conjuntada amb harmonia, fa 
les delícies dels que són sensibles a la música. És impressionant, és com una 
brisa d’aire net musical. 



Trobem la M. Eulàlia Calduch i la Judit Salas, la dona i filla del Pau Lluís. Han 
decidit que no es quedaran fins a les onze de la nit. S’excusen que demà és dia 
feiner i tornaran cap a Tarragona amb el cotxe que ha portat la M. Eulàlia. 
 
7,43 – Sortim de la basílica i trobem, ara, el Jaume Torné i el Francesc 
Raventós, que pertanyen a l’altre grup excursionista de Tarragona. Ens fan 
saber que no tenen la clau de la cel·la reservada, diu que no els han volgut 
lliurar la clau. Jo confiava que ells, que han arribat més d’hora, la podrien 
recollir. 
 
Sorpresos per la notícia anem ràpidament a la plaça de l’abat Oliva, on són la 
resta d’aquest segon grup, segon ens diu el Francesc. 
Allí trobem l’altre grup excursionista, que ha arribat a Montserrat a les 2 de la 
tarda.  
 
El Josep M. Marquès i el Joan Bea ens expliquen el que ha passat: resulta que 
la clau estava a nom del Joan Padrell, que com sabem va haver de marxar de 
Querol, el primer dia, per la malaltia greu del seu cunyat. La cel·la, en un 
principi, estava destinada a prendre una dutxa i descansar, ja que s’havia 
decidit no pernoctar a Montserrat. Confiàvem en què els trobaríem ja dutxats i 
que ens passarien la clau en arribar nosaltres; però, en faltar el Joan Padrell, 
ningú no se n’ha volgut fer càrrec.  
I la clau, resulta que s’ha de tornar abans de les 6 de la tarda, perquè és quan 
tanca l’oficina que les despatxa. 
 
L’Anna es mostra enfadada, pensa que aquesta situació ha estat provocada 
deliberadament, El Joan Bea, que canta a la mateixa coral que l’Anna, li va dir 
en  broma, o no, que ell no li recolliria la clau. 
 
És impossible recuperar la clau que estava reservada perquè ja són més de les 
6 de la tarda; però, se m’acut una altra solució: el pare Miret, que ens coneix, 
ens podria recuperar la clau. 
Així que, dit i fet, l’Anna, el Carles, mon fill i jo, anem cap a la porteria de 
l’abadia.  
 
Entrem a la porteria i trobem el pare Estradé, que és fill de Tarragona. Ell, amb 
les nostres samarretes posades, ens reconeix de seguida, sap que som els 
excursionistes que hem vingut a peu des de Tarragona. Diu que ha estat 
dialogant amb l’altre grup que ha arribat a les 2 de la tarda. 
 
Tot seguit li expliquem la confusió i el malentès que hi ha hagut amb la clau que 
havíem reservat i que la volem recuperar, per passar la nit a Montserrat 
després de la Vetlla de Santa Maria. 
 
El pare Estradé avisa ràpidament el monjo, que està a la centraleta telefònica, 
perquè faci una trucada a una persona que ens podria lliurar la clau. 
 
Mentre esperem, comento amb l’Anna el bon ambient que es respira en 
aquesta comunitat de monjos, se’ls veu àgils i segurs en el seus moviments i 
una gran vivesa per al diàleg, respiren optimisme, penso que són feliços. 



Hem tingut sort, una vegada localitzada la persona i confirmada la reserva que 
havia fet el Joan Padrell, hem de dirigir-nos a la cel·la abat Marcet, 6è pis, on la 
Sra. Encarna Muñoz ens lliurarà la clau. 
Donem les gràcies al pare Estradé, sense el qual no hagués estat possible 
recuperar la clau, i a tota la comunitat per l’acolliment tan cordial que ens ha 
dispensat. 
 
Anem ràpidament a trobar la Sra. Encarna Muñoz, que em lliura amablement la 
clau, a canvi he de deixar-li el meu carnet d’identitat; demà, però, el podré 
recuperar. Anecdòticament, baixem els sis pisos per les escales perquè 
l’ascensor només funciona de pujada. 
 
La nostra cel·la està a l’edifici abat Oliva A, 1er pis. Hem perdut a tothom, no 
sabem on són. Entrem a la cel·la, l’Anna, el Carles, mon fill i jo. La cel·la és per 
a 6 persones, jo trio l’habitació doble per a mon fill i jo. L’Anna m’ajuda a penjar 
a la finestra, que dóna a la plaça de l’abat Oliva, una bandera de Tarragona 
que sempre porto a la motxilla. D’aquesta manera podrem fer saber als 
companys i familiars on estem aposentats. 
 
La cel·la és com un apartament per a sis persones, està completament 
equipada per poder-hi menjar i dormir. 
Encenem una calefacció elèctrica ja que l’estança està freda i ens dutxem per 
torns. Mentre, mon fill descansa, a gust, damunt del llit esperant el torn per 
dutxar-se; tant descansa que s’hi queda adormit, el cansament ha fet osca en 
ell.  
 
L’Anna guaita per la finestra i reconeix la Pilar Miró, la meva dona. També hi 
són els companys i més gent de Tarragona que s’han adonat de la bandera 
estesa: aquí hi ha gent de Tarragona!  
Ara sóc jo el qui treu el cap per la finestra i els indico el camí per pujar a la 
cel·la. 
 
Mentre l’Anna es cruspeix un entrepà, van arribant a la cel·la, la Pilar, el Víctor, 
el Josep M. i el David Bea (fill del Joan Bea) que també ha pujat a Montserrat 
amb l’altre grup. 
 
La Pilar, que ha vingut amb autocar des de Tarragona, em dóna, a mi i per a 
mon fill, uns entrepans, cerveses i refrescos: això serà el sopar d’avui. 
Tothom té el desig de veure com dorm mon fill, té el son tan profund, que no es 
desperta quan l’Anna li fa una fotografia amb flash.  
 
Seiem tots plegats a la taula del menjador i fem petar la xerrada. Expliquem 
com s’han desenvolupant les dues marxes excursionistes cap a Montserrat. De 
tant en tant, tritllegen les campanes del santuari que avisen que, la Missa de la 
Vetlla, aviat començarà. La dringadissa és espectacular i imposa.   
 
Al cap d’una estona se’n van a sopar el Víctor, el Josep M., i tot seguit ho fan  
l’Anna i el David, al self-service, el que hi ha al costat del garatge; és l’únic 
restaurant que romandrà obert durant la Vetlla. Allí hi trobaran tots els altres 
excursionistes i familiars que han vingut de Tarragona amb autocar. 



A la cel·la ens quedem la Pilar, el Carles i jo, amb mon fill que encara dorm. 
Soparem a base d’entrepans. 
 
10,45 – L’Anna i el David han tornat a la cel·la a recollir la Pilar i el Carles. Jo, 
en canvi, romandré a la cel·la fent companyia a mon fill, que encara dorm. 
Prefereixo que descansi i no vull despertar-lo. 
 
Des de la finestra puc veure la gernació que ha acudit a la Vetlla, la majoria són 
joves de diversos col·legis que han muntat amb autocar per assistir a la 
celebració de l’eucaristia. 
 
11,00 – Tritllegen amb força les campanes de la basílica, que anuncien a tot 
l’entorn monàstic que comença la Vetlla de Santa Maria, que tindrà una durada 
d’unes dues hores i finalitzarà ja dintre del dia especial dedicat a Nostra 
Senyora de Montserrat. 
 
La Moreneta, des del seu altívol tron, presideix la trobada de la comunitat 
cristiana que s’ha aplegat, un any més, per celebrar l’inici de la Diada. Els 
fidels, la immensa majoria, seuen a terra per a més comoditat. 
 
La Santa Missa és concelebrada, com és tradicional, per l’arquebisbe primat de 
Tarragona, Dr. Ramon Torrella, el bisbe de Solsona i, el pare abat, Cassià M. 
Just. 
 
Enguany assisteix, en aquesta concelebració eucarística, l’ex President de la 
Generalitat, Molt Honorable Sr. Josep Tarradellas. 
 
11,30 – Han tornat a la cel·la el Víctor i el Josep Maria. Volen que els 
acompanyi a fer un cafè. No m’agrada la idea de deixar sol mon fill, però, ells 
insisteixen.  
Finalment accepto, després de deixar una nota escrita damunt de la taula, ben 
visible, per si mon fill es desperta. 
 
La temperatura ambiental a Montserrat és força fresca i per entrar en calor 
prefereixo una copa de vi a un cafè. 
 
Abans de tornar jo a la cel·la, anem a veure com es desenvolupa la Missa de la 
Vetlla. En prou feines podem entrar a la basílica, només hi podem avançar dos 
metres, és plena de gom a gom.  
En aquests moments, l’arquebisbe de Tarragona, està fent l’Homilia. 
 
Me’n torno cap a la cel·la. El David Bea i el Jaume Torné surten a estirar les 
cames, volen fer també un cafè, els angoixa no poder-se moure allà dins. 
 
En entrar a la cel·la trobo mon fill ja despert, li sap greu no haver assistit a la 
Missa, en tenia moltes ganes. 
Li comento que no passa res, el més important ha estat haver caminat els tres 
dies; a més, li dic, a la basílica no s’hi cap. 
Mon fill es resigna i em demana que demà el desperti per anar a Missa de 8. 
Això està fet! li dic. 



No obstant això, està animat, després de dormir, i em demana d’anar a 
conèixer la Missa de la Vetlla, encara que sigui anar a guaitar i veure com és. 

 

 
 
12,00 – Mon fill i jo, ens encaminem cap a la basílica. Un cop allí en prou feines 
podem avançar, no hi ha espai suficient per poder seure a terra, hi hem de 
romandre drets. 
A l’Ofertori es fan ofrenes a la Mare de Déu, que provenen de diferents pobles 
de Catalunya. 
Podem veure els nostres companys excursionistes i familiars, que són uns 
metres més enllà. 
 
12,30 – Mon fill es cansa d’estar dret i demana sortir; anem a fer un passeig per 
Montserrat per moure les cames. L’ambient montserratí continua sent força 
fresc. 
 
M’adono que altres joves han preferit fer la Vetlla sota els estels que brillen en 
el firmament. Per grups, uns es distreuen cantant i altres passen l’estona fent 
jocs. 
 
Vaig a prendre, ara sí, un cafè i hi trobem encara el Víctor, el Josep M., el 
Jaume Torné i el David Bea.  
 
Aprofito l’ocasió per comprar un record per a mi (una miniatura de la serralada 
montserratina) i per a mon fill (un escolà, en metall daurat, que toca la flauta), 
vull que sigui un present senzill que li faci recordar la proesa de la caminada 
que acaba de realitzar.   
 
El Víctor li compra un parell de sabates del Barça en miniatura, encara que 
mon fill simpatitza més pel Nàstic. Es guarda els dos obsequis rebuts, que li 
han fet molta il·lusió.  
 
1,00 –En acabar la Missa de la Vetlla s’interpreta el Virolai, l’himne de Santa 
Maria de Montserrat. El rítmic i insistent repicament de campanes de la basílica 
anuncia al vent el final de la Vetlla i el començament del dia més gloriós i festiu 
de Montserrat, la Diada de la Moreneta, la Rosa d’abril. 



A la plaça de Sta. Maria, davant del santuari, s’executa una perllongada ballada 
de sardanes amb improvisades anelles dels assistents a la Vetlla. És el preludi 
de la diada festiva, que no ha fet més que començar. 
1,30 – És l’hora del comiat, és l’hora dels adéus! Els que ens quedem a 
Montserrat, l’Anna, el Carles, mon fill i jo, ens anem acomiadant dels que 
marxen amb cotxe o autocar cap a Tarragona. Enmig d’un espès trànsit inicien 
el feliç camí de tornada; demà és dia feiner, només per als que ens quedem 
serà festiu. 
 
Tornem a la cel·la, dintre de poc, Montserrat restarà en silenci i tornarà la 
calma, després d’haver viscut hores de pompositat. 
 
L’Anna ens cridarà demà a les 7. Bona nit i bon descans! Bona nit, Montserrat! 

 
 

Montserrat (Bages): Sobre el conjunt de petits relleus que formen la serralada 
pre-litoral catalana, s’aixeca bruscament la muntanya de Montserrat (Sant 
Jeroni 1.224 m), on destaquen les seves formes esveltes i el seu aïllament que 
permet una panoràmica dilatadíssima. 
 
Montserrat és una muntanya diferent, crida l’atenció la seva silueta que recorda 
la fulla dentada d’una serra. Es troba situada al centre geogràfic de Catalunya, 
té uns 10 km de llargària, per 5 km d’amplada màxima, amb un perímetre 
ondulat de 25 km. 

 

 
 
Les capritxoses roques de la muntanya, estan formades per un conglomerat de 
còdols, predominantment calissos, amb fragments de quars, pissarra i pòrfir, 
aglutinats per un ciment natural. Aquesta composició se la coneix com pedra 
pinyolenca o roca de pinyolet. Aquestes roques no provenen d’un realçament 
físic del sòl de la superfície terrestre, sinó que són fruit d’un sediment que es va 
anar acumulant al llarg dels anys, en un mar que ocupava abans aquest lloc i 
que, en desaparèixer les aigües, tot aquest immens pòsit va quedar al 
descobert. 
 
Els diversos agents atmosfèrics s’han encarregat d’anar treballant les 
sorprenents formes que presenta actualment la gran mola de Montserrat.  



Algunes d’elles presenten una similitud amb barres de pa. Ves a saber si algú 
s’hi va inspirar, perquè el refranyer català diu: “els catalans de les pedres en 
fan pans”. 
La silueta d’algunes de les roques presenten una sorprenent semblança amb 
objectes o persones, per això la fantasia popular els hi ha posat nom, com ara: 
el Cavall Bernat, el Camell, la Campana, la Panxa del Bisbe, la Prenyada, 
l’Elefant, els Frares Encantats, el Lloro, la Vella, la Corona de la Reina, el 
Príncep, la Boleta, la Mòmia, el Cigronet, etc. 

 
Santa Maria de Montserrat: El monestir de Santa Maria de Montserrat ha 
esdevingut el santuari marià de Catalunya i la imatge de la Mare de Déu ha 
estat reconeguda com a Patrona de Catalunya. La imatge romànica, Mare de 
Déu en Majestat, és anomenada popularment la Moreneta pel seu color carnal 
negre. 
Les imatges de la Mare i el Fill mesuren 95 cm d’alçada per 35 cm màxim 
d’amplada. La policromia i el material usat tapen la fusta amb què fou 
esculpida. En el segle XIX tingué lloc una important restauració de la talla.  
La imatge que avui és exposada al públic és una còpia de l’original, que es 
guarda a l’interior del monestir. 
 

 
 
L’actual Nostra Senyora de Montserrat és una Verge Negra del segle XII, 
d’igual manera com d’altres que van aparèixer per Europa. Les imatges de les 
Verges Negres pertanyien a rutes de pelegrinatge medieval i tenien una estreta 
relació amb abadies benedictines, cistercenques o cases de templers. La seva 
negror s’interpreta de moltes maneres, el que sí és cert és que l’artesà que la 
creà rebé la comanda de que foren així; aquesta talla de Montserrat se la 
considera de l’escola de Ripoll. 
 
Descartada la justificació del fum de les espelmes, ja que si fos així estaria tota 
la imatge negra, no solament la cara i les mans; l’explicació de la seva negror 
carnal, com a més raonable, addueix a la fertilitat de la terra negra, i bé a 
representar la cristianització de les imatges paganes de la gran Mare Terra, 
com ho eren en l’antic Egipte la deessa Isis i el seu fill Horus. Totes les 
narracions que expliquen com apareixen aquestes Mare de Déu trobades, 



tenen un guió comú: es troben ocultes en una cova, balma o concavitat fosca, 
negra, i després surten, apareixen a la llum; volent així imitar el part d’una 
dona, el naixement d’un nou ésser.    
Nostra Senyora de Montserrat, amb el seu Fill a la falda, davant del seu ventre, 
mostra la seva fertilitat, Virgo Paritura, Ella és qui ha infantat una nova vida. 
Durant uns mesos s’encarregarà d’alimentar-lo la pròpia Mare, i després 
seguirà fent-ho la Mare Terra. 
 
La gran devoció per la Mare de Déu de Montserrat és deguda a la creença 
popular que, la Nostra Verge Negre, per la seva negror fèrtil, ofereix més 
miracles. Les dones que no poden tenir fills, invoquen la Mare de Déu de 
Montserrat perquè les faci fèrtils. Les Verges Negres són donadores de vida, de 
fertilitat, de fecunditat, de benestar i són protectores de la família. 
 
De fet, quan adorem una Mare de Déu és perquè tots portem en el 
subconscient una veneració i estimació femenina per la nostra Gran Mare o 
Deessa de la Terra. Tots som fills de la terra.  
 





DIA 27 D’ABRIL DE 1988  -  DIADA DE LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT 
    i TORNADA A TARRAGONA 

 

 
 

7,00 – Comença la jornada que ha de ser la més important de l’any, Diada de 
Santa Maria de Montserrat, la Mare dels catalans. L’Anna, mon fill i jo, ens hem 
llevat també d’hora per no perdre el costum; el Carles no, encara dorm.  
 
Trec el cap per la finestra i observo que l’ambient de la Muntanya és de silenci 
absolut, que contrasta amb les darreres hores viscudes d’aquesta matinada 
passada. El cel està ennuvolat.  
 
L’Anna, mon fill i jo, hem decidit gaudir d’aquestes primeres hores tranquil·les 
de Montserrat, abans que arribi el bullici de les persones que s’espera aniran 
arribant per tal d’estar-hi presents en aquesta diada tan rellevant. 
 
Un cop endreçats, deixem el Carles que descansi, i sortim a caminar; però, 
aquesta vegada no ens cal avançar, com en els darrers dies, perquè la 
caminada va acabar ahir. Ens dedicarem a passejar i observar.  
 
Som els primers de veure com es comença a muntar la primera parada de mel i 
mató a la plaça. 
 
Els tres ens dirigim a la Santa Cova pel camí encimentat dels Misteris del 
Rosari, que forma part també del GR-7-2 que puja de Collbató, un altre camí 
senyalitzat, conegut com el de les Coves.  
 
El camí davalla fort en un principi amb abundants escales que giravolten i 
després gairebé s’aplana i anella la muntanya.  
 
Els monuments dels Misteris del Rosari, encaixats a les roques, són de notable 
mèrit artístic i ornen tot el camí fins a la Santa Cova.  
 
Podem guaitar pel torrent de Santa Maria i veure l’aeri parat, com ja sabem, per 
obres de reparació.  



 
 

Al final trobem la capella de la Santa Cova encastada a les roques, lloc on va 
ser trobada la imatge bruna de Santa Maria.  
 
L’accés a la capella és tancat, entenem que encara no és una hora sensata per 
visitar-la. 
 
Com que havíem pensat d’anar a Missa de 8, tornem, ara, en sentit oposat.  
 
Hem d’anar ràpids perquè, de pujada, el trajecte se’ns farà més feixuc i no 
volem fer tard a Missa. 
 
Davant de la creu de ferro forjat del cinquè misteri de dolor albirem, damunt 
nostre, el santuari i ataquem amb ganes el darrer tram ple d’escales. 
 
7:40 – Passem per la cel·la per comprovar si el Carles s’ha llevat i ens vol 
acompanyar a Missa. No solament s’ha llevat, sinó que està vestit i preparat 
per acompanyar-nos-hi.  
 
Diu que ens ha sentit aquest matí, però, que ha tingut peresa i ha preferit 
descansar una mica més.  
 
Anem plegats cap al monestir; de passada, comprem mel i mató per 
desdejunar a la primera parada que s’acaba de muntar, som els seus primers 
clients. 
 
7:45 – Entrem al santuari i comprem ciris, o llànties, per ofrenar a la Mare de 
Déu.  
 
Tot seguit els col·loquem i els encenem en un racó habilitat per a aquest fi.  
 
Jo n’encenc 5: 1 per a la M. Antònia de l’Argilaga; 1 per a les meves veïnes de 
casa, la Tilde i la Juanita; 1 per a casa meva i 1 per a tots els companys que 
ahir no van tenir temps de fer-ho i que ja són a Tarragona. 



 
 

Demano que, aquesta llum que hem encès, ens tregui de la foscor de la 
ignorància i il·lumini la veritat del coneixement. 
 
Entrem a la basílica on disposem avui de tot l’espai que vulguem, uns pocs 
feligresos assisteixen a la celebració de l’Eucaristia, que s’està celebrant a 
l’altar major, i que ha començat a 2/4 de 8. Hi podem veure la comunitat 
benedictina al seu lloc habitual. La Missa de 8 és a dalt al cambril. 
 
Seguim l’itinerari per anar al cambril de Santa Maria; com és de suposar no hi 
ha gens de cua i ràpidament accedim a les escales que ens condueixin al Tron 
de la Mare de Déu. 
 

 
 

Un cop som davant de la Moreneta, un a un, li anem donant les gràcies per 
l’exitosa caminada que hem tingut i agraïm la seva protecció.  
 
Admirant la “bella morena” li demano que intercedeixi, davant del nostre Pare el 
Creador, per tots nosaltres i les nostres famílies, per tots els que avui no han 
pogut estar aquí i perquè s’aconsegueixi l’harmonia en el món. Tot desitjant 
que, per molts anys, puguem seguir venint a adorar-la. 



8,00 – Entrem al Cambril de la Verge on ha començat la celebració de 
l’Eucaristia a l’altar guarnit amb flors, que hi ha darrera del Setial de la 
Moreneta.  
 
No superem la vintena de persones, és com una celebració familiar. La cambra 
és plena d’ornaments en policromia, dibuixos, vidrieres i hi destaca un Sant 
Jordi batallador. 
El monjo oficiant llegeix la prèdica que porta escrita en un full. 
 
8:30 – S’acaba la Missa i sortim a l’exterior, caminem pel corredor anomenat: 
Camí de l’Avemaria. Unes capelletes, excavades a la roca, esperen l’arribada 
de les llànties dels devots. Al final trobem una font amb un bust de la Verge. 
Abans de sortir a l’atri, reconeixem les nostres llànties que encara cremen.  

 

 
 

L’Anna i el Carles queden enamorats de la simfonia de colors de les llànties 
enceses i les retraten. 
 
Marxem del santuari i anem a esmorzar al self service primigeni, que hi ha al 
costat del garatge. El cel s’ha tapat. 
 
A part del Carles, que té gana i es cruspeix un bon plat combinat, els altres tres 
prenem només un cafè amb llet, o un Cacaulat, amb alguna pasta. 
 
En acabar, pensem de trucar un taxi que ens vingui a arreplegar i ens baixi a 
Monistrol per agafar el tren. Però, no podem fer-ho perquè les cabines estan 
plenes de monedes.  
 
Resulta que, ahir, hi havia vaga de treballadors de les cabines telefòniques i no 
van recollir les monedes; així que, ara, els telèfons no es poden fer servir. Per 
molt que ho intentem les cabines no accepten més monedes, les cabines estan 
tipes i quan despenges se sent: tip... tip... tip... 
 
Per contra, l’oficina d’informació encara no ha obert i no podem encarregar un 
taxi. Com a última oportunitat, com que volem anar al monestir a parlar una 
estona amb el Pare Miret, potser des d’allí ens podrien demanar el taxi. 



10:00 – Anem plegats a visitar el Pare Miret, com és tradició cada vegada que 
pugem a Montserrat. 
Som a la porteria del monestir i hi podem veure l’arquebisbe de Tarragona, Dr. 
Ramon Torrella, que ha pernoctat a Montserrat després de concelebrar la 
Missa de la Vetlla.  
 
Demanem pel Pare Miret, que hi acudeix ràpidament. Abans d’iniciar la cordial 
tertúlia, li demano si ens pot fer el favor de trucar-nos un taxi, perquè sinó no 
podem marxar de Montserrat, ja que l’Aeri està espatllat i les cabines no van, 
estan tipes de monedes. 
 
El Pare Miret desapareix uns minuts per fer-nos les gestions personalment i 
quan torna ens diu que tot està solucionat: a 2/4 d’1 tindreu un taxi davant del 
garatge. 
 
Ara, relaxats i despreocupats, li expliquem com ens ha anat la caminada 
d’enguany. Li fem saber que el temps ens ha obsequiat amb un clima força 
agradós que ha facilitat l’execució de l’excursió i que s’ha fet sense gaire 
dificultat. Cofois vam anar avançant pensant en tot moment amb la Mare de 
Déu, la nostra estimada Moreneta, amb ganes de poder assolir estar al seu 
costat.  
No fa gaire hem pogut passar per davant i saludar-la, la qual cosa en ha 
omplert de satisfacció. 
 
Li comento que no tots estem aquí, que falta gent que, després de la Vetlla, 
que va ser esplèndida, van marxar cap a Tarragona. Vaig poder copsar un 
ambient cristià i molt jove, ahir a la nit. 
 
El Pare Miret felicita, l’Anna i mon fill, com a nous pelegrins. Diu que, a la Missa 
Conventual d’avui, hi seran tots els bisbes de Catalunya. 
 
Li agraïm al Pare Miret que ens hagi acollit i que ens hagi trobat un taxi que ens 
facilitarà les coses per tornar a casa; i el deixem en companyia d’una munió de 
persones d’una població on hi va residir una llarga temporada. 
 
El Pare Miret (Hildebrand M. Miret) és un entusiasta excursionista, s’ha caminat 
tot el Pirineu català i ha fet una Guia del Canigó: 25 itineraris a través del 
Ripollès, Vallespir, Rosselló, Conflent i la Cerdanya. Una joia de llibre editat per 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, l’any 1968. 
 
Abandonem el monestir i ens encaminem cap a les botigues de records; hores 
d’ara Montserrat ha recuperat el bullici de gent que té habitualment. A part d’un 
indret religiós, també ho és turístic i hi pots sentir parlar nombroses llengües. 
 
Avui l’afluència de persones està més que justificada per la diada que se 
celebra: 27 d’abril, la Festa de Santa Maria de Montserrat.  
 
Xafardejant pels diferents basars, l’Anna s’encapritxa d’una gaiata, dos discos 
de cants gregorians, una imatge de la Moreneta i un escut de Montserrat; el 
Carles només d’un escolanet de fang; jo, en canvi, em compro tota la col·lecció 



d’escolanets de fang amb el pare abat i una ampolla de xampany freda a la 
secció de pastisseria. 
 

 
 

11:30 – Tornem a la cel·la, ensopeguem pel camí un plugim que no ens 
destorba gens. A la sala del menjador ens repartim un entrepà, que va sobrar 
anit, en quatre trossos i brindem amb el xampany que he comprat; portava el 
desig de poder fer, abans de tocar el dos, una última celebració a Montserrat: 
SALUT! brindem per nosaltres, per l’exitosa caminada Tarragona-Montserrat 
1988, presents (de manera especial per a l’Anna i mon fill)  i absents.  
 
Un cop acabada la celebració, no val a badar i hem de preparar-nos per a la 
tornada. L’Anna i el Carles li lliuren dos presents a mon fill: dues miniatures 
d’un escolanet tocant una trompeta i un excursionista mirant per uns prismàtics, 
que les agafa amb afecte i gratitud. 
 
Recullo la bandera de la finestra i la poso a la motxilla, així com també la roba i 
altres estris. Els meus companys fan el mateix i, tot seguit, reclamo la 
presència de l’encarregada de la neteja, perquè revisi la cel·la i ens doni el 
vistiplau de que tot està correcte, i no hi falta res. En acabat ja podem marxar. 
 
L’encarregada no està massa satisfeta de com hem plegat la roba i troba a 
faltar una cullereta que localitzem de seguida a la cuina. A continuació ens 
signa la seva conformitat, al paper de pagament, i ja podem anar a pagar. 
 
12:22 – Abandonem la cel·la amb les motxilles a sobre i anem a les oficines a 
pagar. La cel·la, per un dia, ens costa 4.547 ptes. 
Anem molt justos de diners per tornar a casa, afortunadament ho paga el 
Carles del que ens quedava del fons comú. I jo recupero el meu carnet 
d’identitat. 
 
Ens dirigim cap a l’esplanada de més avall on hi està el garatge, on hem 
quedat que ens vindria a buscar el taxi. De fet, els taxis arriben fins al garatge i, 
el vigilant, ens ho confirma. Mentre esperem, continua ploviscant. 



12:30 – És l’hora acordada i encara no ha comparegut el taxi, és molt estrany, 
el retard ens preocupa. 
Uns metres més enllà, davant del Self Service, observem que n’hi ha un amb 
tres noies dins, però nosaltres havíem quedat davant del garatge; si estigués 
buit encara, però, com que té passatgers... dubtem. 
El taxi roman quiet sense marxar i això a mi em diu que no és normal, així que 
m’acosto al taxista i li pregunto: bon dia! 4 persones tenim encomanat un taxi 
davant del garatge per a 2/4 d’1, sap vostè si algun company seu ha rebut 
aquesta petició? 
Sorprenentment em contesta: sí, sóc jo; m’han trucat del monestir que havia de 
venir a buscar quatre excursionistes davant del garatge; estava mirant si us 
veia. 
Pel que veig el taxista no ha complert amb els seu deure, ja que havia d’arribar 
fins al garatge i, mentre, ha agafat tres noies. 
Bé, com que el taxi és gran i té força espai a la part posterior, nosaltres no 
tenim cap inconvenient que les tres noies viatgin de paquet amb les nostres 
motxilles. 
 
12:50 – A reveure, Montserrat! Marxem tots plegats cap a Monistrol. D’aquesta 
manera, el taxista, farà dos viatges en un. 
En el camí hem de superar l’obstacle d’un lleu accident d’un motorista, que li ha 
patinat la moto a causa del paviment mullat. Sortosament tot ha quedat en unes 
quantes masegades. 
 
1:08 – Arribem a l’estació de Monistrol dels ferrocarrils de la Generalitat. El 
taxista ens fa pagar 300 ptes. per cap, a tots igual. 
Traiem el bitllet fins a Martorell, que val 105 ptes. per persona; recordo que, 
l’any passat, des de l’estació de l’Aeri ens van cobrar 375 ptes. a cada u. 
Esperem pacientment, passejant i contemplant l’estació, mentre esperem 
l’arribada del tren. 
1:33 – Arriba el tren, hi pugem i marxem direcció Martorell, on hem de fer el 
canvi amb el tren de la RENFE. Passem per les estacions de l’Aeri (enguany 
sense passatgers), Olesa de Montserrat i Abrera. El tren ens sacseja com si 
estiguéssim dins d’una coctelera. 
 
1:56 – Som a l’estació Martorell-enllaç. Baixem i anem a buscar un microbús 
que ens deixarà a l’estació de la RENFE de Martorell.  
Enguany, ens diuen que no hi ha microbús, l’estalviadora economia de la 
Generalitat ha retallat aquesta despesa; així que caminarem fins a l’estació de 
la RENFE. 
 
No és massa lluny, anem preguntant pel camí per assegurar-nos que no ens 
desviem, és la primera vegada que faig aquest trajecte a peu. 
 
2:15 – Som, ara, a l’estació de Martorell de la RENFE. Primer que res anem a 
consultar l’horari de trens: en tenim un a les 3:10, direcció a Sant Vicenç de 
Calders. Traiem bitllet fins a Tarragona, que val 330 ptes. (20 ptes. més que 
l’any passat).  
Com que tenim temps suficient per poder dinar, anem al restaurant de l’estació, 
que per cert són molt ràpids a servir. 



L’Anna està desganada i només vol un cafè amb llet. El Carles, mon fill i jo, 
demanem el menú: de primer, amanida, sopa o macarrons; de segon, dos ous 
ferrats amb pernil o llom amb pebrot; de postres, una peça de fruita o gelat; vi i 
aigua. 
 
Mentre dinem, m’adono que m’he deixat la bossa, on hi porto els records 
comprats a Montserrat, a la finestreta on hem comprat els bitllets.  
Corrents me’n torno cap allà i tinc la sort de trobar-la encara, no s’ha mogut del 
lloc. 
 
Ha estat un dinar ràpid, sense pausa i molt profitós. I per arrodonir-lo, el Carles 
i jo, demanem el nostre popular “honorable” (un carajillo de rom Pujol), aquesta 
vegada ben ofegat. 
 
3:00 – Paguem i sortim a l’andana. De seguida arriba el nostre tren. 
 
3:13 – Som dalt del tren i marxem. Anem passant per les estacions de Gelida, 
Sant Sadurní d’Anoia, Lavern-Subirats, la Granada, Vilafranca del Penedès, els 
Monjos, l’Arboç i el Vendrell. 
 
4:05 – Arribem a l’estació de Sant Vicenç de Calders. Aquí ens toca baixar per 
fer canvi i agafar el tren que ve de Barcelona per la costa. 
 
4:12 – Arriba el nostre tren i seguim cap a Tarragona; passem per 
Torredembarra i Altafulla. 
Tot seguit anem reconeixent la costa tarragonina amb les diferents platges al 
llarg del litoral. 
 

 
 
4:35 – Estació de Tarragona. Final del trajecte, això s’ha acabat!  
 
Ens dol, però, ja sabem que: tot el què comença s’acaba. Han estat tres i 
quatre dies, fora de la rutina, molt feliços, que recordarem molt a gust.  
Sempre ens queda l’esperança de tornar-hi l’any que ve. 
 
Anem al gimnàs Ceron, al qual hi som addictes, l’Anna, el Carles i jo. 



4:45 – Saludem el Joan Ceron, que es mostra molt content i satisfet que tot ens 
hagi anat molt bé.  
 
Ens ha sentit aquest matí, quan hem intentat telefonar-lo des de Montserrat: 
sóc l’Anna, sóc el Rafel... però, no sabia que hi va haver vaga d’empleats de 
cabines de la companyia telefònica; ha estat deu minuts pendent del telèfon, en 
va.  
 
5:10 – Anem tots a casa meva; l’Anna i el Carles, recullen els records que van 
comprar a Santes Creus el primer dia, i que la Pilar els hi va dur a Tarragona. 
 
Ara, sí, és l’hora del comiat, l’Anna i el Carles se’n van cap a casa seva; però, 
abans, l’Anna diu que passarà per la llibreria Adserà a saludar les seves 
companyes de treball. PUNT i FINAL. 
 
Si no hi cap imprevist, l’any vinent, inaugurarem un nou itinerari. 
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