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EDITORIAL

C

om gairebé cada estiu, enguany els focs forestals també han estat notícia. A
casa nostra, ha tingut un efecte especialment sinistre el foc d’Horta de Sant
Joan, on cinc joves especialistes dels Bombers de la Generalitat van deixar la
vida. A més, una part important de l’entorn del Parc Natural dels Ports resta calcinat.
El tema dels focs forestals és complex, i aquí no hi valen les solucions màgiques que
alguns es treuen de la màniga quan es parla del tema. La gestió dels boscos, així com
la prevenció i l’extinció dels focs forestals, és matèria de tècnics especialitzats.
A Catalunya, la majoria dels boscos són propietat privada. Això vol dir que el propietari n’és el responsable. També és conegut que el bosc mediterrani -quan resta
descuidat- és altament procliu al foc, sobretot a l’estiu, quan la humitat és baixa i la
calor es fa sentir. Així ha estat sempre. Només cal un acte incívic per desfermar les
flames: una burilla llençada des d’un cotxe, l’acció d’un piròman, la crema de rostolls
per part d’un pagès –que ho ha fet tota la vida-, etc. La natura també hi col•labora, en
els focs: diuen que l’incendi d’Horta de Sant Joan va ser causat per un llamp caigut
hores abans i que havia passat inadvertit. Certament, la solució no és fàcil, com ho demostren els exemples dels darrers incendis a Grècia, Califòrnia, sud de França, Austràlia, etc. Jo crec, però, que es tracta bàsicament d’un tema de gestió, prevenció i de
disposar d’una infraestructura amb els efectius tècnics i humans suficients. És evident
que la gestió i protecció dels nostres boscos demana un pressupost realista, davant
de la gran superfície arbrada -i també descuidada- que tenim. Malauradament, però,
sembla que aquests temes no són tan prioritaris com ara la compra d’armament o les
despeses supèrflues de molts polítics, jutges, funcionaris, la publicitat institucional,
etc. Sobre aquest tema -i sobre altres que també ens anguniegen-, hi plana l’actitud
de molta d’aquesta gent que cada quatre anys ens demana el vot a les urnes. Ens
hem acostumat a la seva hipocresia. Veiem, a la premsa i a la televisió, com malmeten
recursos, energies i temps justificant-se i barallant-se entre ells, contradient-se els uns
als altres per mantenir-se a la poltrona o per amagar les seves corrupteles.
Però és que el bosc no dóna vots, i, dels arbres cremats i de tots aquells que hi
van deixar la pell per evitar que es cremessin, aviat només se’n recordaran les seves
famílies i pocs més. Això sí, quan convingui, aquests capitostos que vetllen pel nostre
benestar tornaran a citar-nos davant les urnes amb un fals somrís d’orella a orella i
amb un llarg nas de Pinotxo.
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Serra de Busa

Adherit a la Federació
d’Entitats Excursionistes
de Catalunya

FEEC

La Valldora

Programa d’excursions
Octubre, Novembre i Desembre de 2009

Diumenge
4 d’octubre
Diumenge
18 d’octubre
Diumenge
1 de novembre
Diumenge
15 de novembre
Diumenge
29 de novembre
Diumenge
13 de desembre
Diumenge
27 de desembre

Muntanyes de Prades (GR-171-175)
Ermita de Sant Joan de la Muntanya – Cova del Nialó
Montblanc - Ermita de Sant Joan de la Muntanya - Cova del Nialó Ermita de la Santíssima Trinitat - Camí de Montblanc - Montblanc

Sortida
matinal

Muntanyes de Prades. Estret de la Vall (Montblanc) – Barranc de la
Vall – Mas del Llord (Pintures rupestres) – Camí de l’Aigua – Mas
de Ponet – Estret de la Vall.

Sortida
matinal

Serra de Montsant – La Llena. Ulldemolins – Trencacolls – Riuet del
Teix – Coll del Prat – Font de la Gleva – Cadolles Fondes – Sant
Bartomeu de Fraguerau – Coll dels Lladres – Ruïnes de la Venta
de la Llena.

Sortida
matinal

La Mola de Sant Honorat (Alt Urgell).

Sortida
de tot el
dia

Serra de Miramar. Fontscaldes – Torre Mixarda – Pont del Diable Mas de Barbat - Miramar – La Cogulla – Fontscaldes.

Sortida
matinal

Camí de Sant Jaume de Galícia. Vallbona de les Monges – Arbeca

Sortida
matinal

Muntanyes de Prades. Barranc de Castellfollit – Torre del Moro.

Sortida
matinal

Sant Bartomeu de Fraguerau. Serra de Montsant – La Llena

NOTES D’ORGANITZACIÓ
- El punt de trobada és a l’aparcament de “El Gatim”. En les sortides matinals, l’hora de trobada serà a les 8:00.
En les sortides de tot el dia l’hora de trobada serà a les 7:00.
- Una setmana abans de la sortida s’enviarà via e-mail una ressenya de l’excursió.
- El Club Atlètic Espluguí declina qualsevol responsabilitat en cas d’accident.
- Es recomana als participants disposar de l’assegurança de la FEEC.
- Es recomana ser soci del Club Atlètic Espluguí.
- Els nous participants hauran de facilitar les dades personals a l’hora d’inscriure’s abans de la sortida.
- Els menors d’edat aniran acompanyats d’adults que se’n responsabilitzin.
- Els vocals de la sortida es reserven el dret d’admisió i limitaran a la seva discreció el nombre de participants.
- Cal seguir en tot moment les indicacions dels vocals.
- En cas de pluja persistent a l’hora de la sortida, l’excursió quedarà suspesa

Ressenyes de les darreres sortides
Per Esteve Sabaté

28-6-2009. Camí de St. Jaume . 1a Etapa

12-7-2009. El Bosc de la Marquesa 1

Itinerari: L’Espluga de Francolí – Mas del Boquer
- Mas del Sala – Mas d’en Jover – Cap de Coll –
Montblanquet – Vallbona de les Monges.
Recorregut: 20,4 km
Dificultat: Baixa
Desnivell: 480 m

Itinerari: Platja Llarga de Tarragona – Platja de
l’Arboçar – Platja del Calabeig – Ruïnes del Mas
d’en Grimau – Platja Llarga de Tarragona.
Recorregut: 7,4 km
Dificultat: Baixa
Desnivell: 110 m

C
S

ortim puntuals de davant l’església de l’Espluga (8:00). El
dia es presenta radiant. Curiosament, aquesta primera etapa del Camí de Sant Jaume reunirà moltes característiques
de l’antiquíssim peregrinatge que porta fins al Cap de Finisterre,
l’extrem per ponent del món conegut de l’Europa medieval: vénen nens i gent gran, joves i persones de mitjana edat; tampoc no
ens faltarà la típica butllofa en algun peu, que haurem d’atendre
convenientment, ni les peregrines que, xerrant, es despisten i es
perden, ni la benvinguda espontània d’un alcalde que ens ofereix
aigua, servei de lavabo, refugi per dormir i, fins i tot, segell per a
la credencial que no portàvem. Així va ser la simpàtica rebuda de
l’alcalde de Montblanquet.
I així farem els 20 km que separen l’Espluga de Vallbona, envoltats de bells conreus i tenint al davant els molins que ara coronen
la Serra del Tallat. Pararem a esmorzar sota el gran pi del Mas
d’en Jover, al peu de la serra. La calor, la superem amb para-sols i
posant el cap sota el doll d’aigua de les fonts, amb bon humor, com
s’escau en aquest peregrinatge. Finalment, arribem a Vallbona a
dos quarts de dues. No està gens malament. Allí ens esperen els
companys que han organitzat el retorn de l’expedició a l’Espluga.
Fem la foto de grup davant del portal del monestir i anem al bar
del poble a recuperar-nos i a fer petar la xerrada davant d’unes
cerveses i refrescs. Ultreia i fins a la propera...!

omencem l’itinerari a la Platja Llarga, amb la motxilla a
l’esquena i els peus a l’aigua. Anem cap a l’est, vers el
Bosc de la Marquesa. La caminada serà curta i relaxada.
Volem gaudir tant del paisatge com del bany en alguna cala que
ens agradi. El Bosc de la Marquesa és el darrer reducte de natura
que es conserva a l’entorn de Tarragona, l’únic que s’ha salvat de
la ferotge especulació urbanística que ha anorreat el nostre litoral.
Cal destacar que l’esmentat bosc és una propietat privada, i que
ha estat voluntat dels propietaris, no pas de l’Administració, el fet
de voler salvar aquesta petita meravella de la natura, avui envoltada de ciment i asfalt.
Al llarg del camí ens aturem en diverses balconades, on podem
contemplar els penya-segats de l’abrupta costa d’aquesta part de
Tarragona. Observem que les formes ajagudes i recargolades de
la vegetació, bàsicament pins pinyers, són causades per la força
del vent que ve del mar.
Voregem un penya-segat del qual destaquen les formacions
rocoses de colors ocres i rogencs -tot superant algun pas aeri ajudats pels companys i agafats a les arrels que surten de terra. Un
cop a dalt, tenim una bella vista sobre la Platja de l’Arboçar. Seguim fins a la Platja del Calabeig, on ens pararem a esmorzar a
l’ombra dels pins. Continuem el camí fins a arribar a les ruïnes del
Mas d’en Grimau, on podrem contemplar la seva torre de defensa
del segle XVI, la presència de la qual -després d’escoltar atents
l’explicació de l’Antoni sobre el seu origen i funció- se’ns mostra
amb una realitat encara més punyent de la que s’intuïa d’entrada.
En aquella època, els pagesos havien de protegir-se dels atacs
dels pirates i dels bandolers. Des de l’exterior del mas, podem
distingir la gran sabina que creix dins del pati. Entre la vegetació
de l’entorn, hi ha principalment el pi pinyer, la sabina, el margalló,
garrofers i una àmplia varietat de cards. Tornem al camí, que ens
portarà a la Platja de l’Arboçar, on ens banyarem durant una bona
estona, gaudint de l’aigua, la sorra fina i càlida, i de belles vistes.
Després de fer la foto de grup, tornem a l’aparcament de la Platja
Llarga. Aquesta vegada, la tertúlia i refrigeri final el farem al bar de
la Font Baixa de l’Espluga.

Ressenyes de les darreres sortides
Per Esteve Sabaté

26-7-2009. El Bosc de la Marquesa 2

6-9-2009. Serra del Montmell (Baix Penedès)

Itinerari: Pedrera romana del Mèdol – Castell de
Tamarit – Torre de la Móra – Bosc de la Marquesa
- Platja Llarga – Restaurant Mirall d’Estiu.
Recorregut: 6 km
Dificultat: Baixa
Desnivell: 140 m

Itinerari: Can Magí Vidal – Ermita de Sant Miquel
– Castell del Montmell – La Talaia del Montmell
(861m) – Can Saumell – Ermita de Sant Marc –
Can Magí Vidal.
Recorregut: 8,7 km
Dificultat: Mitjana
Desnivell: 524 m

A

bans de començar el camí de ronda, visitarem la pedrera
romana del Mèdol, un indret sorprenent i magnífic, al qual
solament es pot accedir amb cotxe des de l’autopista. Per
altra banda, els camins que hi van a peu no estan senyalitzats.
L’esvelt monòlit de la plaça central fa 16m d’alçada i dóna fe del
volum de pedra extreta d’aquest paratge en temps de la Tarragona Imperial. La singularitat i bellesa d’aquesta pedrera mereix,
sens dubte, més atenció i neteja de la que actualment rep per
part de les entitats responsables.
Ens desplacem amb cotxe fins a prop del Castell de Tamarit, on
esmorzarem. Abans, però, haurem hagut de veure la irreparable
destrucció del litoral i dels boscos de l’entorn causats per les
urbanitzacions i els càmpings. Aquest component negatiu ens
acompanyarà malauradament al llarg de gairebé la meitat del
camí.
Seguirem pel camí de ronda sense dificultats, bo i passant per
bells penya-segats. El cel és net de núvols i el sol s’enganxa fort.
Arribem a la platja i càmping de la Móra, paratge massificat i sòrdid en extrem, on el camí es perd en entrar al càmping. La pròpia
Torre de la Móra, guaita contra la pirateria turca del segle XVI,
està envoltada de tendes: un espectacle lamentable. Haurem de
tornar enrere per trobar el camí de ronda, també mig perdut i
sense retolació. El trobem, mig amagat, al costat d’una tanca de
filferro. Devem haver perdut ben bé mitja hora per sortir d’aquell
campi qui pugui.
Per fi entrem a l’ombrívol Bosc de la Marquesa, on ens rescabalem del penós càmping de la Móra. Passem a tocar de les Platges del Calabeig i de l’Arborçar, per fer cap, finalment, a la Platja
Llarga, on ens banyarem una estona abans d’anar al restaurant
a celebrar el dinar de final de curs: una bona paella sota un verd
enramat i la conversa amb els companys -que durarà fins prop
de les quatre de la tarda -, posaran punt i final a la temporada
d’enguany.

E

l dia es presenta clar, amb un sol moderat que ens permetrà
fer la sortida sense passar excessiva calor. Ens desplacem
per una estreta carretera fins al poble de Can Ferrer de la
Cogullada. Poc abans d’arribar-hi, a peu de carretera i des del cotxe
estant, veiem el menhir conegut com la Pedra Alta. Aparquem
prop de Can Magí Vidal i iniciem la caminada planejant per l’obaga
del Montmell, on trobem rètols descriptius de la vegetació pròpia
de l’alzinar.
Esmorzem en un esperó rocós davant l’església romànica de
Sant Miquel. Es tracta d’un edifici d’estil romànic llombard del segle XI. Té l’absis decorat amb arcuacions cegues de pedra sorrenca roja que destaquen sobre la pedra blanca de l’edifici. L’estat
de conservació de l’església és bo. Seguim ascendint per un accidentat corriol, on cal agafar-se amb les mans en algun tram. I
així assolim les ruïnes del Castell del Montmell, el primer que els
comtes de Barcelona van fer construir per iniciar la reconquesta
del territori de Tarragona. El seu emplaçament isolat el feia gairebé
inexpugnable. Des d’aquest punt es domina una gran panoràmica
sobre el Baix Penedès i l’Alt Camp. Seguim per la carena fins al
Puig de l’Atalaia (861m), el cim més alt d’aquesta rocallosa serra.
Emprenem la davallada vers el Coll de l’Arca per un corriol abrupte
que travessa un vessant desolat pels incendis. Tot seguit, una pista de terra ens porta fins a la masia de Cal Saumell i al bosc. Fem
cap a la carretera, ja prop dels cotxes, però seguirem fins a la solitària ermita romanicogòtica de Sant Marc. La visita val la pena.
De tornada, ens aturem a Can Ferrer de la Cogullada, on estan
de Festa Major. Anem al bar a prendre un refrigeri i a fer els comentaris sobre aquesta primera matinal després de la pausa de
vacances. Avui tenim cares noves entre nosaltres. Benvinguts a la
Secció Excursionista del CAE!

Ressenyes de les darreres sortides
20-9-2009. Serra de Busa. (Solsonès).

Per Esteve Sabaté

Itinerari: Sant Lleïr (la Valldora) – Masia del Pujol –
Escala del Grau de la Bartolina – Pla de Busa – El
Cogul – El Capolatell (Presó de Busa) – El Rial de
Busa – Les Collades – Sant Pere de Graudescales
– Sant Lleïr.
Recorregut: 21 km
Dificultat: Mitjana-alta
Desnivell: 1100 m

A

vui la sortida és de tot el dia, i ens desplacem lluny, a la
Serra de Busa i la Valldora (Solsonès); per això sortim de
l’Espluga a les 7 del matí, ja que tenim més de dues hores
de viatge. Fem cap a l’aparcament de l’ermita de Sant Lleïr, des
d’on veiem els alterosos cingles de conglomerats que tanquen
la Valldora, una frondosa i engorjada vall solcada pel riu Aigua
d’Ora, en la qual es troben diverses masies disseminades molt
antigues.
Iniciem la caminada creuant el riu per sobre d’un pont medieval.
El corriol ens porta fins al Pujol, un mas dedicat al turisme rural.
Més endavant agafem un sender que, amb forta pujada, supera
el primer cingle fins al mas d’Orriols, des d’on seguim fins al peu
del Grau de la Bartolina, el final del qual és assenyalat per una
senyera estelada que destaca al capdamunt del segon cingle. Per
passar el grau, primer cal pujar per una escala de ferro d’uns
7m d’alçada; a continuació, s’ha de superar una rampa molt més
llarga. Aquesta rampa és força dreta, però està equipada amb
graons de fusta i un cable per agafar-se. Cal estar atent i no fer
caure còdols que podrien provocar accidents als qui hi ha a sota.
Passat el grau, el corriol s’aplana i fem cap a l’extens Pla de Busa;
un paratge sorprenent, amb masies, boscos de pi roig, conreus i
prats on pasturen vaques, vedells i cavalls. Creuem aquesta planura en direcció a ponent fins arribar a un mirador i, poc després,
al Capolatell o Presó de Busa, on s’accedeix per un pont penjat.
El Capolatell és una mola de conglomerat envoltada d’alts precipicis que fou utilitzada com a presó durant la Guerra del Francès, ja que, un cop retirat el pont penjat que la comunica amb la
carena del Cogul, els presoners no tenien

sortida possible. La vista sobre l’embassament de la Llosa del
Cavall, el Santuari del Llord, el poble de Sant Llorenç dels Morunys, el Prepirineu i les serres properes, és magnífica. Després
de dinar, iniciem la pujada al Cogul (1526m), cim que domina la
Serra de Busa. Els cingles de la cara nord són de formes arrodonides, molt verticals i d’una alçada considerable. Anem pel llom
de la carena gaudint de bones vistes, tot seguint un traç mig
perdut. Haurem de fer molta atenció per no perdre’ns.
Tot just arribats a la pista que travessa el Pla de Busa, començarà a ploure copiosament. La pluja ens acompanyarà fins al
trencall que baixa a Sant Pere de Graudescales. La davallada es
fa per un corriol estret que baixa fortament per un bosc bellíssim i
amb impressionants vistes sobre les cingleres de l’altra banda de
la vall, que a voltes es mostren fantasmagòriques i envoltades de
boires. I així arribem a l’església de Sant Pere de Graudescales,
un temple de planta de creu, cimbori octogonal i triple absis decorat amb arcuacions cegues. És d’origen preromànic (S. X).
La sortida ha estat llarga i amb un fort desnivell; també hem
aguantat la pluja amb bon humor, perquè la bellesa i la majestuositat de la Serra de Busa i de la Valldora han compensat amb
escreix l’esforç

Text: Marta Roig – Antoni Ferrando
Fotos: Antoni Sabaté – Marta Roig – Esteve Sabaté.

Esports de muntanya
Per Esteve Sabaté
LA CRESTA DE BACHIMALA

PODI A LA COMBINADA DE BTT. CURSA ATLÈTICA DE LA 1ª PUJADA
A SANT JOAN

E

l passat diumenge 28 de juny va tenir lloc la 1a pujada
amb Btt a l’Ermita de Sant Joan de Montblanc i la primera combinada amb la cursa atlètica que ja fa anys
que se celebra el dia 24 de juny.
La cursa de Btt va ser liderada per ciclistes de reconegut
prestigi, que van fer que fos tan ràpida i dura com s’esperava.
Diversos corredors del BTT Francolí i del SECAE hi van participar amb un excel•lent resultat.
El Carles Asensio, que anava a les posicions davanteres,
va patir una dura caiguda que va fer que hagués d’abandonar
quan tenia la possibilitat de fer un bon paper a la cursa.
Malauradament, a dia d’ avui hem de dir-vos que es va trencar la clavícula i que estarà uns quants dies de baixa! Caram!
Entre el Guaski i l’Asensio, tenim un munt de lesionats! Molts
ànims a tots!
El Marc Martí va demostrar que l’entrenament de fons
que ha anat mantenint ha donat els resultats desitjats, tot i
la manca d’entrenament específic de bicicleta, ja que va fer
una molt bona carrera i una molt bona combinada junt amb la
cursa atlètica: va quedar dels 5 primers.
El Toni Morlans, que a la cursa atlètica es va anar mantenint,
va donar un cop d’efecte amb la Btt i va quedar 13è de la general i, el més important, va fer el temps que necessitava per
tal de pujar al podi de la combinada. Va quedar tercer absolut
de la combinada atlètica-Btt.

Text i fotos: Toni Morlans

E

l dissabte 11 de juliol de 2009, el Xop i el Toni vam
fer la Cresta de Bachimala. És una cresta relativament
fàcil, amb pocs passos complicats, però en algun moment s’ha d’estar alerta amb la caiguda de pedres, a causa
de la mala qualitat de la roca.
Tot va començar el divendres; vam agafar el cotxe del Xop
i vam arribar al Refugi de Tabernés després d’11km de pista
polsegosa. Es tracta d’un refugi lliure i estava bastant ple, així
que vam dormir al cotxe; d’aquesta manera era més difícil
sentir el possible yeti.
A les 5:15 del matí va començar l’expedició cap al Gual de
Bachimala en direcció al Collado Señal de Viadós, on -després de perdre una estoneta el camí- vam fer cap en 2h30’.
Des d’aquest coll, ja agafàrem la cresta, que no deixàrem
fins al final.
Vam anar crestejant una aresta (PD) per arribar al cim del
Bachimala, passant abans per un altre tresmil conegut com
la Punta del Sabre.
Després del Bachimala, va venir la part més complicada de
la ruta: el descens de la piràmide cimera del Bachimala per
la cara nord, per un corredor de pedra solta; vam fer cap a
unes terrasses que flanquejaven la cara nord i vam arribar a
l’aresta un altre cop. Un flanqueig de vertigen, però ja havíem
fet el més complicat.
A partir d’aquí, la cresta es torna fàcil i es passa per
uns quants tresmils més fins arribar al Cim de l’Abeillé, on
deixàrem momentàniament la cresta per tal de no passar per
uns ressalts molt verticals: no anàvem del tot preparats.
I d’aquí, avall que fa baixada. Més endavant ens vam encinglar en un petit camí per fer cap a un riu, on vam prendre
un banyet de tanta calor que teníem. Allí ens relaxàrem de
peus i vam fer comentari dels més de 4000m de desnivell
acumulat que havíem fet durant el dia, en unes 10h i escaig.
Les botes, destrossades, i els músculs, cansats, però esperant
una nova muntanya per pujar.

Text i fotos: Toni Morlans

Esports de muntanya
Per Esteve Sabaté

EL MONTARDO PER CAVALLERS

E

l 5 d’agost, un grup d’espluguins, entre els quals
hi havia alguns membres de la SECAE, vam coronar el cim del Montardo (2833 m ). L’aventura
va començar el dia 4 a la tarda quan l’Enric, el Jordi,
el Marc, el Ricard, el Santi, el Guasch i el “Basko” vam
sortir de l’Espluga en direcció cap a Casa Llavassa,
situada a la pintoresca població de Durro (1386 m ).
Després de comprar tots els queviures necessaris a
Barruera, vam buscar un lloc per sopar i agafar forces
per al dia següent. L’indret escollit fou el restaurant de
l’Hotel L’Aüt, al poble d’Erill la Vall, recomanable cent
per cent tant per la quantitat com per la qualitat del
menjar. Tips i amb la previsió de llevar-nos ben aviat,
ens en vam anar a dormir després d’unes quantes partides al pòquer.
Arribàvem a quarts d’una i amb temps suficient per
fer les fotos de rigor i contemplar el paisatge pirinenc
que se’ns mostrava al nostre voltant, des del cim de
l’Aneto, al Pla de Beret, passant pel Tuc de Colomers
o la Punta Alta i els Besiberris.
I fet el cim, vam començar a desfer el camí de pujada,
aquest cop tallant una mica més pel dret per intentar
guanyar temps i arribar als cotxes abans de les quatre
de la tarda. En total, vam recórrer uns quinze quilòmetres per senders de muntanya amb un desnivell aproximat de mil metres. El temps total emprat, comptant els
descansos i avituallaments, fou de vuit hores. Cansats,
però satisfets, vam tornar a Casa Llavassa per dutxarnos i descansar.
El dia següent va començar amb mitja horeta de
retard, ja que teníem previst ser a quarts de vuit a la
presa de Cavallers i ja eren les vuit tocades quan vam
començar a vorejar la presa.
Donada la longitud del recorregut, ens vam marcar uns temps màxims per tal d’aconseguir el nostre
objectiu. Així doncs, una hora i mitja després d’haver
sortit ja estàvem esmorzant al costat de l’Estany de
Travessani. En aquest punt, vam haver de dir adéu al
Jordi, que, amb un problema important al calçat, va
tornar cap als cotxes.
La resta vam continuar vorejant l’Estany de Travessani en direcció cap a l’Estany des Mangades, i,
d’aquest, a l’Estany des Monges fins arribar al Coret
d’Oelhacrestada, punt on ens trobàrem la majoria de
gent que pujava per l’altre vessant des del refugi dera
Restanca
Text i fotos: Toni Morlans

Atletisme
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l passat 15 de juliol, durant el Míting Internacional
de Mataró, l’atleta espluguina Marta Miró va aconseguir batre el rècord català en 100 metres tanques,
de manera que va baixar, per primer cop, dels 14 segons
i va deixar el temps en un increïble 13,62. Des del nostre
club, felicitem la Marta per la fita aconseguida. Cal no oblidar que la Marta es va formar com a atleta al Club Atlètic
Espluguí.
Durant aquest trimestre, hi ha hagut molta activitat per als
atletes espluguins:
1 de juliol: Campionat de Catalunya Absolut de Relleus,
que es va fer a Can Dragó (Barcelona). La Marta Miró quedà campiona de Catalunya amb el seu equip, el FCBarcelona.
18 i 19 de juliol: tingué lloc el Míting Internacional de Proves Combinades d’Hexam (Anglaterra), on la Marta Miró va
aconseguir un meritori 6è lloc amb un total de 5.168 punts,
de manera que va millorar la seva marca personal.
1 i 2 d’agost: a l’Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, va tenir lloc el Campionat d’Espanya Absolut. Hi participaven dues atletes formades al nostre club, la Lídia Pons
i la Marta Miró. La Lídia no va tenir sort en fer nuls els tres
llançaments que va realitzar. La Marta, per la seva banda,
va fer marca personal en salt de llargada, cosa que li va valer la primera medalla en uns Campionats d’Espanya Absoluts. També va participar en la cursa de relleus 4x100 amb
el FCBarcelona; va fer la tercera posició i va aconseguir així
la segona medalla d’aquests campionats.
El 20 i 30 d’agost la Marta es va traslladar a Woerden (Holanda) convidada a participar en el 7è Míting Internacional
de Proves Combinades. Va acabar en onzena posició.
El 9 de setembre va ser seleccionada amb l’equip espanyol
absolut per participar al DECANATION, competició per
equips de vuit països i deu proves a un sol atleta per prova.
Va quedar en setena posició.
Pel que fa a l’atleta Sergi Miró, el 19 de setembre va participar en la fase prèvia al Campionat d’Espanya de Clubs
Júniors a Saragossa. El Sergi aconseguí la 3a posició en
salt de llargada amb un salt de 6,42m, amb el qual va
col•laborar en la victòria del seu equip, l’AAC, en aquesta
fase.
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
					
Sergi Miró

Pel que fa a l’atleta del nostre club Antonio Jesús
Amador Villegas, aquesta temporada ha aconseguit ser
campió territorial cadet en javelina amb una marca de
46,35m, prova que va tenir lloc a Reus el 2 de maig.
Així mateix, el dia 24 de maig, a Ascó, aconseguí la
primera posició en el Campionat de Catalunya de Javelina, amb una marca de 47,47m.
El mes de juny va ser seleccionat per la Federació Catalana per al Campionat d’Espanya Cadet d’Autonomies.
Les millors marques de l’Antonio Jesús han estat:
1r classificat rànquing català cadet javelina, amb una
marca de 47,47m.
4t classificat rànquing espanyol cadet javelina, amb la
mateixa marca.						
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
Mª Carme Vernet

Entrevista
Per Esteve Sabaté
Ramon Viñas Vallverdú

					
Doctor en Arqueologia.
					
Conservador del Centre

d’Interpretació d’Art Rupestre de
				
Montblanc (CIAR)
					
Investigador de l’Institut Català de
Paleoecologia Humana i Evolució
					
Social ( IPHES ) de la Universitat
					
Rovira i Virgili de Tarragona
					

- Doctor Ramon Viñas, benvingut. Parlar d’Art Rupestre
és referir-se tan sols a les pintures o bé hi ha altres tipus
d’expressions artístiques?

- El setembre del 2005 va ser inaugurat el Centre
d’Interpretació d’Art Rupestre de Montblanc. Vostè n’és conservador. Quina és la funció d’aquest Centre Comarcal de
la Conca?
Com ja he indicat en altres ocasions, el seu objectiu és
enfortir els lligams entre la societat i el centre com a entitat
interactiva en les dues vessants: l’expositiva-divulgativa i la
científica-cultural. El CIAR vol compartir amb les administracions i les universitats les tasques d’investigació, difusió,
conservació i salvaguarda de l’entorn natural. En definitiva,
aspira a ser un fòrum obert a tothom i, a la vegada, voldria
ser promotor de projectes, cursos, itineraris, publicacions,
plans de protecció i vigilància, campanyes d’educació i sensibilització, relacionades amb l’art rupestre.

- L’art rupestre pertany a totes aquelles manifestacions
expressades principalment a les parets de les coves,
abrics, espadats i blocs, i, per tant, la tècnica emprada pot
ser la pintura i el gravat. A la vegada, està directament
associat a l’Art Prehistòric, on s’emmarca amb altres tipus
de manifestacions com el baix relleu i l’art moble, que són
peces transportables, com les famoses “venus” paleolítiques.
- I a quin període de la història -o millor dit, de la prehistòria- ens remuntem? És complicat fer datacions?
- Si parlem de l’Art Rupestre en general, tenim manifestacions rupestres a Europa que es remunten al període
Aurinyacià, és a dir, entorn als 30.000 anys aC.; però, si
ens referim al de les Muntanyes de Prades, cal situar-lo en
les etapes postpaleolítiques, és a dir, entre l’Epipaleolític i
l’Edat del Bronze, que equivaldria, en números rodons, al
10.000 i el 2.000 aC. No obstant, les noves tècniques del
14 C AMS permeten avui afinar molt més les datacions,
però el petit format de les nostres pintures rupestres complica extraordinàriament la presa de mostres i, per tant,
qualsevol investigació sobre el tema. Tanmateix, es poden
buscar datacions indirectes, és a dir que es daten els suports o les concrecions que les recobreixen.
- Quina importància tenen les Muntanyes de Prades, des
del punt de vista de l’Art Rupestre?
- Malgrat que el conjunt rupestre de les Muntanyes de
Prades presenta un estat de degradació molt avançat pels
processos d’erosió als quals està sotmès, els 40 abrics
que conformen aquest nucli el situen en el més nombrós
de Catalunya, amb dues tradicions ben diferenciades: la
figurativa-naturalista, d’origen postpaleolític (caçadorsrecol•lectors) i l’esquemàtica-abstracta, d’ascendència
neolítica (agricultors-ramaders). Per tant, el nucli de les
Muntanyes de Prades és d’una gran importància documental per poder estudiar el procés evolutiu i el canvi social que varen experimentar les últimes societats de caçadors i l’aparició dels agricultors.

“El percentatge de pintures que ha sobreviscut, a les Muntanyes de
Prades , s’estima al voltant d’un 20% aproximadament “

- Hi ha altres Centres d’Interpretació d’Art Rupestre arreu
de Catalunya?
- Un altre CIAR que ja funciona, i funciona molt bé, és el
d’Ulldecona, instal•lat al costat de les pintures d’Ermites a
la Serra de Godall o de la Pietat. L’Ajuntament d’Ulldecona
s’encarrega de donar-li vida i us recomano la seva visita,
perquè hi podreu contemplar algunes de les escenes de cacera més importants de Catalunya.
Un altre CIAR que s’està construint actualment és el de Cogul, al costat de la Roca dels Moros, el qual presenta una
temàtica completament diferent, en què destaquen les representacions femenines. Serà molt interessant, ja que els
tres: Muntanyes de Prades, Ulldecona i Cogul, conformaran
la ruta de l’art rupestre de Catalunya que promou el MAC, el
Museu Arqueòlogic de Catalunya.

Mas d’en Llord

Entrevista
Per Esteve Sabaté
- Hi ha connexió entre els diferents centres?
Encara no, però esperem que aquesta situació canviï
aviat !
- Segurament, les pintures que avui podem observar són
una petita mostra de les que en el seu moment hi degué
haver; tot i així, és sorprenent que encara siguin tan visibles. Quins materials utilitzaven per pintar?
- En primer lloc, no totes les pintures són visibles i,
en segon lloc, el percentatge que ha sobreviscut a les
Muntanyes de Prades és molt petit; el podríem calcular
en un 20 % aproximadament, ja que tant les característiques geològiques dels abrics com els fenòmens naturals
(processos bioquímics, hídrics, incendis, antròpics, etc.)
afecten directament el suport de les pintures. Podríem dir
que és un miracle que encara quedi alguna resta.
Per sort, els pintors utilitzaren pigments minerals, principalment òxids de ferro (ocres o hematites), per la qual
cosa la majoria de les pintures d’aquestes muntanyes són
de colors vermells. Aquest fet va garantir la seva existència, però no la del seu suport, que de mica en mica es va
degradant o destruint per la inconsciència o desconeixement de certes persones que visiten aquests antics llocs
sagrats i n’arrenquen les roques, espoliant així aquest
patrimoni cultural que és de tots
- A les Muntanyes de Prades, hi ha comptabilitzats una
quinzena de conjunts rupestres. Al 1998 la UNESCO en va
incloure bona part a la Llista del Patrimoni Mundial. Quina
importància té aquest reconeixement?
( ajudes econòmiques, manteniment, resguard…).
El reconeixement com a Patrimoni Mundial, per part
de la UNESCO, suposa, evidentment, i en aquest cas,
el reconeixement d’un patrimoni arqueològic singular
que emmarca tota una província “cultural i artística
de la prehistòria”, que va ocupar els relleus prelitorals de l’arc mediterrà de la península Ibérica, on
s’inclou Aragó, Castella-La Manxa, Múrcia i Andalusia amb més de 1000 abrics amb pintures rupestres.
Uns documents insubstituïbles per a l’estudi del nostre passat prehistòric. Per altra banda, l’etiqueta de
Patrimoni Mundial per la UNESCO compor ta interès
internacional, turisme, ajudes, etc., i, a la vegada,
un compromís per par t dels governs i les administracions de difondre, estudiar i conservar aquest patrimoni. 						
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“Només allò que es coneix es valora i s’estima, i es garanteix
la seva persistència “

- Que tot aquest patrimoni estigui al ras, sense cap sistema de seguretat i vigilància per a una òptima conservació, a
l’abast de qualsevol, no és una mica preocupant?
És francament molt preocupant ! I malgrat que salvaguardar el Patrimoni és una de les tasques principals de
l’administració, considero que aquests indrets no només
s’han de protegir físicament, sinó que s’ha d’organitzar un
sistema de guies i de controls, ja que un lloc tancat sense
vigilància es converteix en una referència perfecta per ser
destruïda. Amb pocs segons es pot destruir un document
prehistòric que ha sobreviscut mil•lennis. Només allò que
es coneix es valora i s’estima podrà persistir. Hi ha molta
feina per fer; el problema és si la podrem dur a terme o si
ens la deixaran fer.
- Les aportacions al coneixement dels nostres ancestres,
que realitzen les persones com vostè, poden contribuir a fer
el món una mica millor?
Deixi’m dir-li que en al nostre país tot és complicat i dificultós, però vull creure que cadascú, des de la seva feina,
contribueix a millorar aquest món.
No és tan fàcil aportar coneixement en aquest camp;
cal dur a terme projectes d’investigació i obtenir recursos
i permisos, a més de posar-hi anys de dedicació i esforç.
Malgrat aquesta percepció personal, sóc optimista i desitjo
que, any rere any, apareguin més persones interessades i
entusiastes, disposades a viure “el calvari” per tal d’avançar
en el coneixement de la nostra història i, en conseqüència,
construir un món més tolerant i congruent.
		

							
							
							
							
							
							
Mas d’en Bessó
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“L’etiqueta de Patr imoni Mundial per la UNESCO compor ta
per par t dels gover ns i administracions el compromís de
difondre, estudiar i conser var aquest patr imoni “

Entrevista realitzada el dissabte 26 setembre de 2009
amb motiu de la conferència “Les muntanyes de Prades, un
enclavament significatiu de l’Ar t Prehistòric a Catalunya“
dins del cicle de conferències trimestrals “El món al nostre
abast” que organitza la Secció Excursionista del Club Atlètic
Espluguí, la qual tingué lloc a la sala polivalent de l’Antic
Hospital
Entrevista: Antoni Sabaté
Fotos: Antoni Sabaté i Antoni Ferrando

Patrimoni
LA PEDRERA Per Esteve Sabaté
														
ROMANA
					
DEL MÈDOL
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oneguda també com el Clot del Mèdol,
aquesta és una de les pedreres romanes més ben conservades que hi ha.
Per això, l’any 1931 fou declarada monument
històric. Està envoltada d’altes parets i mesura
200m de llarg per entre 10 i 40m d’ample. Al
bell mig de la plaça principal s’alça una esvelta agulla de 16m que fa de testimoni del volum de pedra extreta en aquest lloc, que ha
estat calculat en uns 50.000 metres cúbics.
La pedra del jaciment del Mèdol és calcària i
del color groc daurat característic que podem
apreciar en molts edificis que s’han conservat
de la Tàrraco Imperial.
L’indret és espectacular i alhora inquietant,
per tal com resta cobert per una densa vegetació clapejada de pins molt alts que sobresurten del clot per cercar la llum solar. La flora
i la fauna del paratge també presenten unes
característiques peculiars a causa del microclima d’aquest gran esvoranc artificial.
Hom pot recórrer la pedrera en poc més de
mitja hora seguint els camins interiors i perifèrics. Les altes parets, d’un càlid cromatisme
groguenc i ocre, mostren graons i marques de
cisells efectuades pels antics picapedrers.
Amb el seu aspecte bucòlic i tranquil, costa d’imaginar que fa 2000 anys aquest indret era ple de
bastides on una munió d’esclaus procedents de diferents llocs de l’imperi romà treballaven durament tallant blocs de pedra. Quants hi van deixar la vida...?.
Els carreus tallats eren transportats a Tarragona per la Via Hercúlia, coneguda més tard com la
Via Augusta, que coincideix, més o menys, amb la N-340. Darrerament, en unes obres de la carretera, s’ha descobert un dipòsit amb més de 1000 blocs tallats procedents del Mèdol. També es creu
que aquesta pedrera va ser utilitzada a l’Edat Mitjana per a la construcció d’una part de la Catedral
de Tarragona.
Les bones característiques acústiques del Clot del Mèdol han fet que s’hi hagin celebrat diversos concerts. Aquesta activitat ja es va iniciar en temps de la República amb la participació del
violoncel•lista Pau Casals.
Fins pels volts del 1950, aquest paratge pertanyia al mas del Mèdol -era el lloc on tancaven el
ramat-; encara avui es conserven vestigis del pou i de les dependències del pastor. En l’actualitat,
aquesta pedrera és propietat de l’empresa Abertis i només es pot accedir a l’aparcament de visites
per l’àrea de servei de l’autopista A-7, coneguda com El Mèdol, a 5 quilòmetres de Tarragona. Un
camí sense senyalitzar baixa i dóna accés a l’indret per una porta giratòria als qui volen anar-hi a
peu des de la rotonda de La Móra (N-340).

Patrimoni
LA TORRE DEL

Per Esteve Sabaté

														
MAS D’EN GRIMAU
					

E

l mas d’en Grimau (Tamarit) es troba al
bell mig de la propietat coneguda com
el Bosc de la Marquesa, el darrer reducte natural que resta del litoral de Tarragona, el
qual ha estat destruït per l’especulació urbanística i per un sistema de càmpings extensius
i massificats. L’accés a les ruïnes d’aquest mas
pot fer-se per l’extrem de llevant de la Platja
Llarga de Tarragona (Camí de Ronda), des
d’on calen uns 20 minuts per arribar-hi.
Com altres masies de la zona (mas Marquès,
mas de Cosidor, mas d’en Sorder, mas de la
Creu, mas Rabassa, etc.), el mas d’en Grimau
conserva una torre de defensa del segle XVI,
quan els pirates turcs i nord-africans assolaven
la costa mediterrània. Els noms de Barba-roja i
Dragut eren temuts arreu, i els seus freqüents
atacs per capturar esclaus i saquejar les poblacions obligaren les autoritats tarragonines
a construir la Torre de la Mora i a fortificar el
Castell de Tamarit.
Les torres de les masies servien de guaita
sobre el mar, per poder veure arribar les naus
pirates, o bé per tancar-s’hi i defensar-se en cas
de ser sorpresos pels pirates. Aquestes velles construccions segur que han estat testimoni de lluites aferrissades i de drames de deportació i esclavatge. La pirateria turca i nord-africana començà
a declinar amb la derrota de l’esquadra otomana a la batalla de Lepant l’any 1571, en la qual tingueren una participació decisiva alts comandaments, naus i tripulacions procedents dels ports de
mar catalans.
La torre del mas d’en Grimau té 5m de diàmetre, els seus murs assoleixen 1 metre de gruix i encara conserva 10m de la seva alçada original. S’hi aprecien restes de matacans, finestres i portes
fetes en temps posteriors més segurs. Dins del clos del mas també hi ha un vell exemplar de sabina
que té 5m d’alçada. Es tracta d’un exemplar catalogat per la seva vellúria. Tant la torre com el mas
amenacen ruïna total, si no es prenen mesures urgents de consolidació.
Pel que fa a l’origen del nom del Bosc de la Marquesa, cal dir que aquest és ben recent. Va començar a utilitzar-se l’any 1986, quan uns especuladors urbanístics oferiren grans quantitats de
diners per la finca del mas d’en Grimau a la seva propietària, la Sra. Caritat Barraquer, marquesa de Bárcena. Quan li preguntaren què en faria, de tants diners, ella respongué que hauria de
comprar-se una altra finca tan bella com la que ja tenia i que, per tant, era inútil vendre-se-la. En
conèixer-se l’anècdota, les entitats conservacionistes, així com molts tarragonins que estimen el
seu país, decidiren anomenar l’indret com el Bosc de la Marquesa, en homenatge a aquella dona
que es negà que fos destruït el darrer petit paradís del litoral de Tarragona.
Antoni Ferrando Roig

Natura i Paisatge
Per Esteve Sabaté
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TEMPS DE TARDOR, TEMPS DE BOLETS

ustament ara que comença la tardor, podem contemplar el canvi cromàtic que es produeix als boscos
de casa nostra. Fagedes, rouredes, aurons, freixes...
aporten els seus colors per fer de la tardor el moment en
què el món vegetal ens diu que és l’hora de començar un
nou cicle.
En aquest cicle també hi participen uns altres habitants
del bosc i els prats: són els fongs, els bolets. Ja sabem
que els micòlegs ens diuen que, de bolets, n’hi ha durant
tot l’any, i segur que experts boletaires ens demostrarien
que és així. Però, per als qui ens endinsem pels boscos
per gaudir-ne els plaers que cada estació ens dóna, la
tardor és el moment de fer reverències als senyors del
sotabosc. Hem de saber que aquests organismes tenen
un paper important en la natura, ja que transformen les
restes de matèria orgànica en matèria aprofitable per als
vegetals.
El costum de menjar bolets, a Catalunya, està molt arrelat socialment i aquest producte es troba incorporat a la
gastronomia. Això provoca que, en alguns indrets excessivament freqüentats per boletaires -així com també per
gent que no sap comportar-se- es generin efectes que
sovint són irreparables en un ambient tan fràgil.
Així doncs, hem d’agafar només aquells bolets que identifiquem sense cap mena de dubte...
bolet que no hagis d’agafar, deixa’l estar
Així mateix, no hem de remenar la fullaraca amb cap
eina, ja que podem perjudicar el bosc i els bolets, els
quals s’han de veure a simple vista. Amb l’ajut d’un bastó
s’han de retirar les fulles o branquetes necessàries per
agafar-los.
Per collir un bolet és bo tallar-lo pel peu amb un ganivet,
així es preservarà la seva reproducció.
A més hem d’utilitzar un cistell per transportar-los, cosa
que afavoreix l’escampada de les espores.
Ara bé, aquestes i d’altres recomanacions, que serien
òbvies per a qualsevol persona respectuosa amb la natura, sembla que no arriben a tothom, i trobem el bosc
malmès després d’una jornada “recol•lectora” .
Aquesta tradició a casa nostra té també el seu reflex en
el refranyer; ho demostren refranys com els següents
Bolet amb beina i corbata, és segur que és dels que mata.
Bolets amb llet i que piquen, si no maten, mortifiquen.
A la trompeta de la mort, no li facis mai el sord.
Cama-secs o carreretes, aquests sí valen pessetes.
El bolet i el moixernó, de l’octubre és el millor.
El reig, amb bona untura, és una llaminadura.
La llenega és carn d’ovella i el rovelló és carn de moltó.
Les cametes de perdiu són bones cap a l’estiu.
Pinetells i rovellons, s’amaguen pels racons.
Si trobes una llora, el rovelló hi és a la vora.
Per Sant Josep, la múrgola treu el bec.
Moixernó amb platillo, és tan bo com el llomillo,

Entre els bolets comestibles, als nostres boscos,
hi trobem principalment els rovellons, dels quals hi ha
dues espècies; els de “sang” de color taronja (Lactarius
deliciosus), que en altres llocs anomenen pinetells o
rojalets, i els de “sang” més fosca, de color vi (Lactarius
sanguifluus), generalment amb taques verdoses.
També són força abundants els fredolics (Tricholoma
terreum), més petits, amb un barret gris o marronós,
les llenegues o mocoses (Hygrophorus limacinus),
amb el barret cobert d’una substància enganxosa quan
estan humits, i els pebrassos (Russula delica), que cal
collir ben tendres. El cama de perdiu (chroogomphus
rutilus) viu en boscos de coníferes i surt des de finals
d’estiu fins a la tardor; és també un bolet molt comú.

Rovello

Fredolic

Pinetell

Llenega

Entre les espècies de bolets tòxics més freqüents a
Catalunya, trobem la farinera borda, farinot o pentinella borda (Amanita phalloides ); el reig bord, reig de
fageda, reig vermell, matamosques, reig de foll, oriol
foll o reig tinyós (Amanita muscaria); el pixacà, pigat o
pigat bord.( Amanita pantherina), i la gírgola d’olivera
o bolet d’oliu (Omphalotus olearius)

Farinera borda

Reig bord

Pigat bord

Girgola d’ olivera

Amadeu Rodriguez
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JOAN AMADES, EXCURSIONISTAPer Esteve Sabaté

A

quest any 2009 s´escau el cinquantenari de
la mort del qui és sens dubte el folklorista
més important del nostre país, tant per la
quantitat de materials recercats, per la varietat de
continguts i pel volum d’obra escrita que ens ha
deixat.
Des d´aquest “espai obert” del nostre butlletí, voldríem retre-li un sentit homenatge i alhora aprofundir en la vinculació de Joan Amades amb el
món de l´excursionisme per donar a conèixer la
influència que en la seva persona va tenir aquesta
afició.
Joan Amades va néixer el 23 de juliol de 1890
i en la Catalunya de la seva infantesa i joventut
les diferències socials, econòmiques i culturals
eren força marcades; el país es trobava en plena
transformació econòmica i amb profunds canvis
poblacionals, en especial pel que fa al creixement
de Barcelona i al despoblament de moltes comarques en favor de la metròpoli. Un país i una
ciutat comtal on les dures condicions de treball
dels obrers convivien alhora amb l’esplendor de
la burgesia catalana. Un espai on cultura obrera
i popular i burgesa i acadèmica eren mons força
separats i diferenciats.
Joan Amades va pertànyer a la fracció social més
desposseïda, amb dificultats de tota mena i d’aquí
que la seva universitat esdevingués el món de la
cultura popular i obrera i les associacions que hi
estaven vinculades.
Així doncs, ens trobem que cap al 1905 comença a participar en les activitats de la Secció
d’Excursions de l’Ateneu Enciclopèdic Popular de
Barcelona.
El contacte amb la natura i el caire pedagògic de
les activitats de l´Ateneu li van causar un viu impacte, ja que esbrinar i conèixer el territori català
feia parella amb conèixer la seva gent i la seva
forma de vida.
El 1916 la Secció d´Excursions de l´Ateneu va
formar un Esbart Folklòric que tenia com a idea
motora la creació d’un Arxiu Folklòric amb els materials que podien anar-se recollint en les excursions, i que podien ser objecte d’estudi i posterior
publicació.
D’aquesta manera, les excursions anaven sempre acompanyades de descripcions de festes,
costums, apunts geogràfics i d’altres aspectes de
la cultura tradicional				

Cal dir també que la forta vivència del territori i
dels valors més arrelats en el món rural català,
van fer-li viure, entendre i sentir Catalunya com a
entitat cultural diferenciada.
Vegeu en aquest text el marcat caràcter pedagògic i etnogràfic de la Secció d´Excursions, que ens
il•lustra també l’esperit d’observació i recerca que
la caracteritzava:
“Els excursionistes no hem d’acontentar-nos a dir
solament que la Natura és molt bella i molt agradable, que ens extasien les postes de sol i que
els boscos i les muntanyes tenen un encís irresistible que se’ns endú tot el nostre entusiasme...
Tot això és veritat, sí; però ja ho sabem i estem
cansats de dir-ho i de sentir-ho. Hem de deixar
córrer ja l’època del romanticisme i hem de procurar, en estimar i admirar la naturalesa, estudiar-la
principalment, treure profit cultural de les nostres
correries ...
Quan anem d’excursió i veiem quelcom d’interès,
anotem-nos-ho, almenys; recollim tots aquells materials que puguin ésser útils a alguna ciència, i
quan en nosaltres mateixos hi observem una predisposició latent per qualsevulla mena d’estudis,
no menyspreem l’hora feliç d’iniciar-nos-hi,
puix la beneirem tota la vida. Hi ha certa classe
d’investigacions, com les referents al Folklore i a
la Toponímia, per exemple, a les quals tothom pot
contribuir. Les particularitats de la indumentària, la
manera de dir les coses, els costums típics, les tradicions del poble, les pràctiques rurals, les festes
consuetudinàries, tot el que tingui un caient popular, són materials que sempre hauria d’arreplegar
l’excursionista perquè els analitzi l’home erudit i
els col•leccioni”
ROSALBA.“El cicle de conferències”Excursions,35.
(Barcelona, març 1918)
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No ens ha d’estranyar, doncs, que
les primeres recopilacions etnogràfiques i de cançons de Joan Amades
es publiquessin a la revista Excursions
a partir de l’any 1917.
Ni tampoc que la seva vitalitat el
dugués a fer un pas més i entrar
en contacte amb el món universitari i amb personatges que es dedicaven a tasques etnogràfiques
a la Universitat de Barcelona.
Aquest contacte i unió amb el món de la investigació més qualificat de Catalunya, es va afermar
quan la Secció d’Excursions de l´Ateneu -llavors
ell n’era president- va organitzar durant l’any 1918
un cicle de conferències sobre “Excursionisme i
coneixements afins”, amb títols com aquests:
“El folklore musical i l’excursionisme”, “Els materials etnogràfics i l’excursionisme”, “La llengua i
l’excursionisme”, “La Prehistòria”, “La botànica i
l’excursionisme”…
A partir dels anys vint, l’afany de recollir materials populars i tradicionals es converteix ja en la
tasca prioritària de Joan Amades, la seva popularitat augmenta, la seva influència transcendeix
fora de Catalunya, el seu mètode de treball es
professionalitza plenament i es converteix també
en editor dels seus estudis.
Malgrat tot, no es desvincula del món de
l’excursionisme. Participa de manera intensa en
la Secció de Folklore del Centre Excursionista
de Catalunya, de la qual és president l’any 1935,
aportant-hi dinamisme i vitalitat.
La guerra, els anys tristos de després de la
confrontació bèl•lica, els problemes de visió que
arrossegava, les seqüeles d’una hemiplegia que
va patir... no van ser obstacle perquè seguís treballant per dur a terme dos projectes editorials “El
Costumari” i “El folklore de Catalunya”, les dues
grans obres de recopilació que el projectarien cap
al reconeixement internacional.

Per Esteve Sabaté

I és que Joan Amades acomplí plenament el que
diu la dita:
“Fes de la teva professió la teva passió, i de la
teva passió la teva vida”

Dibuixant per al seu Costumari
la Moixiganga de Sitges

Gegants, Il·lustració del Costumari Català de
Joan Amades

.

Ball de bastons de Solsona 1.952 (Arxiu Joan Amades)

Gravat del Pollo saltant la foguera de Sant Joan.
Costumari Català de Joan Amades

Castells, il·lustració
Costumari Català de Joan Amades

M. Mercè Badia Conesa
(informació extreta del web http://www.joanamades.cat )
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DE CAP A PEUS,... per a divagar una mica...

D

eu ser que no tinc feina i pentino una estona el gat. M’entretinc fullejant la revista
VÈRTEX. Sempre m’encanten les fotografies que hi surten. Mireu sinó el núm. 224, la mateixa portada és tot un plaer.

Passo a recomptar. M’adono que, de la vuitantena de pàgines que conté, una dotzena i mitja
estan dedicades a la publicitat, que va des de la
difusió d’organismes oficials com la Diputació de
Barcelona, passant per empreses de guies i esports de muntanya, a venda directa o bé online de
materials d’aquest tipus; també s’ofereixen vehicles tot terreny amb descompte especial als socis
de la FEEC... i el producte estrella per a tot excursionista: un bon calçat per als peus. N’he comptat
cinc, d’anuncis, tots amb noms ben poc nostrats
que no cal reescriure. Tots amb eslògans, més
curts o més llargs, una part dels quals és en anglès; segurament tots ells, productes de qualitat,
ben pensats i dissenyats. Realment hi ha varietat
per a poder triar.

I què se n’ha fet, de les velles xiruques? Van ser
l’emblema dels excursionistes d’altres temps. Aleshores no hi havia tanta oferta i, per anar d’excursió,
colònies o camps d’estiu, aquest calçat era gairebé
l’uniforme comú al grup. En aquest sentit en parla
Josep Maria Bertran i Comellas al Butlletí Interior
núm. 110 de la Societat d’Onomàstica. Amb un
parell de pàgines que traspuen entusiasme i una
certa dosi de sentit crític i d’humor, ens acosta a
l’etimologia d’aquest mot.
L’article recull diverses hipòtesis de l’origen
d’aquesta paraula. El mestre Corominas parla de
les arrels basques del mot. Per la seva banda, Arturo Cenzano explica que l’enginyer que les va posar al mercat anomenava Chiruca la seva esposa
Mercedes. Es tractava del diminutiu afectiu gallec
d’aquest nom. A més, coincidia que en aquell moment es representava a Catalunya un drama de
Torrado, també amb aquest mateix títol, i que tenia
gran èxit. Per tant, va batejar amb aquesta paraula
el seu resistent calçat. Però en Josep M. Bertran
va més enllà i explica les seves vivències a Turquia, quan, treballant en comunitats sefardites, va
descobrir la çaruka, equivalent també a un tipus
de calçat o sabata. Igualment, a Sofia i en comunitats sefardites, coneixen el nom com a sinònim de
sabata o de sabata pròpia dels camperols.

Podem aprofundir en alguna d’aquestes hipòtesis, triar la que millor ens plagui o esperar que
algú faci l’aportació definitiva. Mentrestant, però,
gaudim de les curiositats!

Ernestina Vallverdú
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EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA “Activitats 2008-2009”

E

ls camins poden ser llargs; els desnivells, de
campionat; les tarteres, desaforades; els congosts, agitats, i les carenes, sinuoses, que tot
recorregut ofereix, avinent, un pla perfecte a l’objectiu
de la càmera.
Fotografies. De serres, de castells, de cims, de cingles, d’esglésies en ruïnes i d’altres més senceres, de
molins i eres, de fonts i barrancades...
El divendres 31 de juliol s’inaugurava l’exposició
fotogràfica “Activitats 2008-2009” mitjançant la qual,
per segon any consecutiu, la Secció Excursionista del
Club Atlètic Espluguí mostrà un reportatge gràfic de
les sortides quinzenals que han fet un bon nombre de
caminadors i caminadores engrescats. L’alcalde de
l’Espluga, David Rovira, presidí l’acte d’inauguració,
que tingué lloc a la sala Llucià Navarro del Casal, on
l’exposició romangué oberta els dies de la Festa Major
i les tardes de la primera setmana d’agost.
Pel que fa al grup d’excursionisme, les imatges de
l’exposició d’enguany referencien episodis de la història i la tradició catalanes. Així, tenim mostres de
l’antiga indústria rural, com ara els forns de calç de
Tarrés, el molí de Seguer al Congost del riu Gaià, l’era
del Gasull a la Vall del riu Corb, o les barraques de
pedra seca. Les fotografies mostren també les ruïnes
de l’Església de Sant Salvador al poblat medieval de
Prenafeta, múltiples castells, dos columbaris, el del
Glorieta i el de Vila-rodona, o la flama baixada des del
cim del Canigó la nit de Sant Joan.

Text: Elisenda Rosell
Foto: Antoni Sabaté

Per altra banda, regalen la vista amb meravelles del
camí, com ara la Font de la Llúdriga i la Cova de les
Gralles, a les muntanyes de Capafonts, la Punta Pericana o el grau de l’Escletxa, el Pi del Cugat o els
cingles de la Cova Roja, a la Serra de Montsant, el Tossal Gros de la Serra de Miramar, la Font del Lleó, a la
Serra de Montferri... I, encara, panoràmiques obertes
davant del mar, pel camí de Ronda Sud GR-92.
A voltes, s’hi aprecien racons prou confortables per
a fer un bon esmorzar, posem per cas al cingle de la
Serra de la Llena. I, a més a més, les imatges presenten situacions imprevistes, com el fet d’haver de travessar el riu Gaià després d’una crescuda inesperada
o l’ascensió a la Serra de Llaberia pel pas ferrat dels
Gossos.
A més d’aquestes, a l’exposició s’hi pogueren apreciar fotografies del trekking que la Marta i l’Antoni van
fer pel rodal del massís del Mont Blanc; panoràmiques
dels Alps Bernesos (Suïssa) i la Serra de Boumort,
preses pel Joan Guasch; un altre trekking, en aquest
cas el que la Gemma Rosselló i el Toni Morlans van
fer per National Parks de Califòrnia (Arizona i Utah); i,
encara, apassionants vistes dels Pics de Russell, de
la via ferrada del Roc d’Esquers a Andorra, de l’aresta
dels Trois Conseilleurs als Pirineus i dels Pics d’AlbaMaladeta, també als Pirineus, en aquest cas, rutes fetes pel Toni Morlans i l’Antoni Martínez.
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LA FEINA BEN FETA

E

stic molt satisfet. Perdó, n’estem tots molt, de satisfets. Per fi arriba a la meta l’últim corredor.
Ha estat una feina magnífica. Estem estregats i
rendits, però estem contents. A la ment se’ns barregen
molts sentiments: el cansament amb la satisfacció de
la feina ben feta.
Tots els corredors i corredores marxen satisfets amb
la proesa que acaben de fer; no oblidem que són quinze quilòmetres que, en aquestes dates, es fan molt
costa amunt, i mai tan ben dit.
Però també marxen agraïts: per l’organització de la
cursa, per les contínues mostres d’atenció, pels obsequis rebuts i, sobretot, un any més, per la samarreta de
la cursa que molts utilitzaran durant tot l’any, i aquest
serà l’homenatge més gran que ens puguin fer.
Han estat molts dies de reunions. Primer érem pocs.
A mesura que ens apropem a la cursa, ja som molts
més. Cadascú s’encarregarà d’una cosa concreta:
proveïdors, permisos, samarretes, col•laboradors, trofeus... però una cosa la farem entre tots: les bosses
d’obsequi per als corredors.
Dijous 30 de juliol. Ens hem de reunir per fer les bosses per als corredors. Som una gernació. No sé pas
d’on ha sortit tanta gent. Ens posem a la feina d’una
manera febril perquè n’hem de fer 1.100 i no ens podem encantar. Primer estem una mica desorganitzats.
És normal. A poc a poc, anem agafant el ritme, que al
final resulta frenètic.
Finalment, suats i amarats, donem la feina per acabada.
Divendres 31 de juliol. Última reunió. Demà ha d’estar
tot a punt. Estem una mica nerviosos; bé, bastant més
que nerviosos.

Joan Mateu

Per Esteve Sabaté

Dissabte 1 d’agost. Tot ha d’estar a punt per a les set
de la tarda, hora en què es donarà el tret de sortida.
Tots hi col•laboren. S’han de fer moltes coses i no es
pot badar. S’han de posar les tanques per muntar la
sortida i l’arribada, les pancartes dels patrocinadors, el
pòdium, els punts d’avituallament, el guarda-roba... cal
l’últim esforç.
Anem a dinar. El temps passa de pressa i mengem
qualsevol cosa, ja soparem.
A primera hora de la tarda, arriben els primers cotxes
plens de participants ansiosos per tornar-la a córrer un
cop més. Vénen alegres i cofois... no faran la mateixa
cara quan l’acabin! De ben segur que, d’aquesta, se’n
recordaran!
Els col•laboradors s’han multiplicat com bolets, no sé
d’on surt tanta gent. Em diuen que som més de doscents. Ningú es vol perdre la gran cita, el gran esdeveniment.
Quin prestigi! Quina emoció! Quin orgull! Som gent
de l’Espluga i hem de quedar bé.
Són les set en punt. Donem el tret de sortida. Els primers surten esperitats. La resta fa allò que bonament
pot. Per a nosaltres tots són importants. Tots lluiran la
nostra samarreta, l’escut del nostre club, el nom del
nostre poble.
Per tot això, gràcies a tots: corredors, col•laboradors,
organitzadors i públic entusiasta que any rere any dóna
suport a aquest gran esdeveniment. Moltíssimes gràcies i fins a la propera cursa.
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Sentits_2

C

reixes dens en aroma
en íntima comunió
amb el que a tu retorna.

Ets el ressò de les fulles altives
dels roures que són fusta,
i de les altres, agosarades, dels pins,
i de l’escorça, de perfum ataronjat,
i de la sordidesa del troc,
i del fruit,
i de la saba, bàlsam de vida.
Reculls essències del perfum
més rotund de l’obaga.
M’abelleix ta flaire compacta
quan respires, pregonera,
l’aroma que en tu es declara.
I t’agafo a les mans
per tenir-te més a prop, encara.
Inspiro ton aroma per,
del bosc, endur-me’n la fragància.
Elisenda Rosell
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QUEFIR

S

e n’ha fet molta propaganda –segons la meva
opinió, innecessària- per part dels mitjans de
comunicació. Penso que és l’estafa del segle.
Al món, mor molta més gent de malària, de diarrees,
etc. Però aquesta gent no té diners per comprar les vacunes o els medicaments; per tant, no interessa, no importa als governs ni a les indústries farmacèutiques.
És clar, amb ells no hi ha negoci. I l’Església tampoc
no diu res; en canvi, està més preocupada per l’ús dels
preservatius o per altres temes.
Parlo de la famosa grip A. Estem tots una mica atemorits i, per tant, he pensat que val la pena parlar d’un
fong anomenat quefir. El seu origen ve de la regió del
Caucas (Geòrgia, Armènia), frontera natural entre Europa i Àsia. Marco Polo, al segle XIII, ja el mencionava
com el causant que la gent que habitava aquella regió
visqués molts anys. És reconegut que els habitants
dels països d’origen del quefir tenen fama d’arribar als
100 anys de vida, i en bones condicions. Aquest fet,
molts l’ atribueixen a l’hàbit de consumir quefir que
té aquella gent. Segurament que hi deuen influir altres
factors beneficiosos, com pot ser l’aire sa i no contaminat, l’alimentació, la tranquil•litat, i segurament factors
genètics, però es creu que el quefir hi té molt a veure.
El quefir és un ferment (fong) en forma de nòduls,
compost per diferents llevats i bacils que fermenten la
llet mitjançant una reacció lactoalcohòlica, a diferència
del iogurt, en el qual la fermentació només és làctica.
EI quefir és també el producte resultant d’aquesta fermentació. Té textura de iogurt i aporta beneficis per a
la salut.
En ser un producte predigerit, el quefir té una digestibilitat molt alta, ja que el quall està fraccionat en
partícules molt petites.
Afavoreix moltíssim la flora intestinal (la regenera),
per la qual cosa s’aconsella prendre’n després de gastroenteritis, diarrees o tandes d’antibiòtics, que destrueixen la flora intestinal.
Augmenta la secreció del sucs digestius, afavoreix
la digestió, estimula el peristaltisme, elimina els gasos
intestinals, està indicat per a les úlceres d’estómac, el
restrenyiment i intoleràncies gàstriques.
S’aconsella en els herpes, anèmies i problemes hepàtics; ajuda a la producció de les vitamines del grup B
i a neutralitzar el colesterol, etc. etc. Aplicat de manera
tòpica, va bé per a la psoriasi.
El quefir de 24 hores actua com a laxant i el de 36,
com a astringent.
Els nòduls de quefir no es venen, es passen d’uns
als altres

Per Esteve Sabaté
COM PREPARAR-LO:

Es posen els nòduls en un pot de vidre ben net, s’hi
afegeix la llet (si és fresca millor) a temperatura ambient, no freda, i, sense omplir el pot del tot, es tapa i
es deixa en un lloc fosc a temperatura ambient.
Al cap de 24 hores, es cola. El líquid resultant es pren
i els nòduls es tornen a posar amb llet i es repeteix el
mateix procés.
El quefir resultant, si no es pren de seguida, s´ha de
guardar a la nevera i té una durada màxima de 4 dies.
El nòdul va creixent i, quan se’n té massa, es comparteix amb altres persones.

Àngels Gambús
Esteve Sabaté

Itineraris Escollits
									

Per Esteve Sabaté

BOAVI - BROATE - CERTASCAN

Estany de Certascan

D

ies 26, 27 i 28 de juny de 2009. Intensa i dura excursió amb molt desnivell, però molt satisfactòria per la bellesa salvatge del paisatge. Durant tota l’excursió vàrem coincidir amb més isards que persones i només vàrem trobar algú entre
el refugi i el pic de Certascan; a la resta del trajecte, ni una ànima.

Divendres: arribem cap a les sis de la tarda a la presa de Montalto i, si pensem que per arribar al refugi de Broate calen
tres hores, és evident que hem d’anar per feina.
Passat el pla de Boavi, un pont nou sobre el riu Broate permet accedir al sender que s’enfila fort per la riba esquerra. Travessem el torrent de Sellente (sort que també hi han posat un pont, perquè l’aigua baixa amb molta fúria) i el sender ja no és
tan bo. Amb molta roca i moll per una tempesta de tarda, cal caminar amb compte i no despistar-se seguint traces de corriols
que no porten enlloc i queden penjats sobre el riu. Més endavant, l’estreta vall es va obrint i ja veiem a dalt d’un tossal el refugi
de Broate, que es troba a 2.220m. Quan hi arribem, són les 9 del vespre.
Dissabte: tal com estava previst, fa sol. La idea és fer cap a la carena entre el Pic de Broate i el Cap de Broate, i baixar
al cercle de Salibarri per l’únic pas fàcilment practicable, un coll al SO del Cap de Broate. Des d’aquí, seguir baixant cap als
estanys Romedo i, ja per bon sender, arribar al refugi de Certascan.
Sense camí, encarem el pendent d’herba que des del refugi no sembla gran cosa, però que a cada passa resulta més i
més inclinat. Anem a guaitar al Coll de Broate, encara que s’allunyi una mica del nostre itinerari. Hi ha una vista magnífica
sobre l’Estany de Montestaure i alguns cims de la Vall de l’Artiga. L’accés a aquesta vall es veu força dret i en aquesta època
encara hi ha neu.
Cal anar cap a l’oest a cercar un petit estany que trobem totalment gelat, a uns 2.600m d’alçada just a sota del Pic de
Broate. Som molt a prop del cim i amb accés fàcil, però l’hem deixat estar perquè col•leccionar cims no és la nostra dèria.
Seguim la carena en direcció SO, la qual després passa a ser una cresta fàcil però aèria, i avancem lentament. A prop del
Cap de Broate, la cresta es complica i decidim baixar pel cantó nord i vorejar-lo per sota, per un pas que sembla trepitjat. La
roca es descompon fàcilment i ens trobem amb plaques de neu molt inclinades i dures. Ens enfilem amb compte fins a la
carena que és d’herba, just més enllà de la cresta i del pic. Retrocedint una mica per la carena, anem fins al Cap de Broate
(2.745m), i a continuació, per inclinats pendents d’herba, baixem (SO) fins a un coll a 2.580 m, que es troba just abans del
Pic dels Aspres de Broate.
Sense camí, però guiats per algunes fites, continuem baixant, ara en direcció NO vers el cercle de Salibarri. És important
arribar a un orri (2.220m) ubicat a la pleta de Salibarri (l’orri gairebé no es veu perquè està integrat a la tartera que cau de
la carena que tenim al davant) i a continuació seguir un corriol molt dret, que trobem senyalitzat amb marques de pintura
verda, el qual ens portarà fins al riu Romedo. Ara ens cal remuntar una mica per arribar a l’Estany Romedo de Baix (2.080m).
Des d’aquí fins al refugi de Certascan anem per bons senders. Pugem a l’Estany Romedo de Dalt (2.132m), un llac magnífic
avui pres per la boira, i seguim pujant cap a la Serra de Llurri (coll a uns 2.320m). Ja veiem lluny el refugi de Certascan, però
encara queda una bona estona.
Quan hi arribem, portem nou hores caminant.

Itineraris Escollits
				
Per Esteve Sabaté
Diumenge: Avui volem pujar
		
als pics de Certascan i Guerosos, baixar als Estanyosos per
fer cap a l’Estany Naorte i tornar
a la presa de Montalto

Pujant al Coll de Certescan

Comencem resseguint l’immens
Estany de Certascan i ens
orientem cap al Coll de Certascan (2.680m). Tota la pujada
al coll és amb neu. Després,
sense neu, per la carena fins al
cim hi ha algun tram on calen
les mans. Ens agrada el Pic de
Certascan (2.840m) tant per la
visibilitat dels cims més propers
al seu cordal com pels més
allunyats: Pica d’Estats, Sotllo,
Baborte, Montroig, el Mont Valier,
l’Aneto… Ens hi estem una
bona estona. De tornada, al coll, ens calcem els grampons
per a baixar més segurs, i anem girant vers la Serra Plana (S)
per on pujarem sense dificultat al Pic Guerossos (2.736m),
que té una grimpadeta fàcil, per accedir al vèrtex on ben just
hi cabem els tres.
Per baixar cap als Estanyosos, tal com ens havia dit
l’amable guarda de Certascan, el millor és fer una diagonal
pels pendents d’herba sota el Pic Gueron. Des de baix, veiem
que el descens directe és molt dret i que el consell del guarda era encertat. Ascendim en deu minuts al Coll de Naorte i
baixem (E) fins a trobar el sender principal que ve del refugi
de Certascan, el seguim en direcció a l’Estany Naorte (S) i
l’Estany Closell, on arriba la llarga pista per la qual retornem
a la presa de Montalto.
Després de tant trescar sense camí, aquesta pista ens
sembla molt còmoda per caminar, però aviat n’estem farts
perquè no s’acaba mai. Hem sortit a les 9 del refugi i arribem
al cotxe passades les 6 de la tarda.
L’excursió ha estat un “tute”?
Una mica cansats, sí que ho semblem.

Els Estanyosos i Coll de Naorte

Joan Guasch i Murtra

La Finestra
Per Esteve Sabaté

EL RETROBAMENT

V

aig sentir un murmuri, una remor, la teva veu sorgia de la gorja calcària. Vas dir el meu nom entre les molses i els boixos.
El meu nom curull d’adjectius qualificatius. El meu nom i res
més. I vaig percebre com el teu alè vaporós se m’endinsava pels porus de la pell i creava núvols de pluja benigna en l’obscuritat absoluta dels meus ulls. Allí et vaig veure i el vel del secret va desprendre`s
com un ramell de muguet quan el càlid abril habita la cambra.
El vent va compondre la música de les nimfes amb la sonoritat
glauca de l’arpa. Ininterrompudament, dansaves entre les roques.
Com un ballarí rus, et movies amb la gràcia de l’isard. Tot el teu moviment anava compassat d’un ritme aquàtic que foragitava el temps.
Era un moviment sinuós i elegant. Tot el públic t’aplaudia: boixos,
boges, dauradelles, falgueres... tots abillats de verd clorofíl•lic.
Sé que ballaves per a mi, que a la teva manera volies que jo participés de
la joia de veure’t viu i exuberant, tal com tu eres sempre. Tal com jo et cerco
en els mons onírics quan la nit retorna allò que s’ha endut sense paraula.
Vaig submergir la mà en el teu cos de gorg jade i me la besares gemat. Volia retenir-te, però t’escolares amb força aòrtica per modelar el
congost que s’obria sota la glera. Vaig emergir i, en el precís moment
en què la meva mà plena d’enyorança s’acomiadava de tu, un fins sempre brollà dels meus llavis; em vas oferir l’iris com una etèria tumbaga.

Meritxell Sans Carré

Mallà!!
Per Esteve Sabaté

UNA HISTÒRIA DE SEGAR I BATRE – retrat en blanc i negre

A

mb la primera claror d’una matinada de principis de juliol, el Senén, el Miquel i el Trini
anaven carrer de la Font avall, tot conversant dels seus neguits. Els tres fadrins eren
cabalers de família pagesa. Ara iniciaven el camí cap a la partida del Cornellà, on
durant uns dies farien de segadors per lo Ton Alzina, un home ja molt gran que vivia amb
l’Abdonina, la seva filla, i que era propietari d’una bona colla de jornals de vinya i cereals.
El Senén comentava que la campanya es presentava bona, que la collita prometia i que
tenien diverses propostes per anar a fer de dallaires.
És que som els millors de la Conca! va dir el Trini. Amb els duros que guanyi, pagaré una altra
part de l’hort i ja quasi serà meu.
El Miquel no va ser fins passades les Piquetes, prop de l’Hostal, que va obrir boca.
Acabada la temporada, marxo cap a Barcelona a buscar feina,va afirmar amb veu ferma,
ja n’estic tip, de fer nosa i tenir les butxaques buides.
Van enfilar la carretera de Blancafort amb la dalla al coll, la pedra d’esmolar a la cintura,
el martellet, l’enclusa i la llima dins d’un sac. En una mà, el farcell amb les viandes i el bot;
la falç i el rampill, a l’altra, i al cap, les paraules de l’amic.
L’Abdonina ja era al tros. Els va rebre amb un cordial bon dia i l’oferiment d’una tassa de
malta i llet. Feien temps per tal que el sol eixugués la humitat matinal del sembrat; així, el
tall de la dalla podria lliscar net, tombant inexorablement totes les espigues.
El Senén, el primer d’entrar a la parada, obria pas amb la falç. La dalla esmolada d’en Miquel ja segava amb un ritme constant. El Senén feia canvi d’estri; amb l’altra dalla obrien,
enèrgics, un mateix corredor. El Trini, lleuger amb el rampill, amuntegava les espigues caigudes. L’Abdonina hi passava un cordill i en feia garbes. Feien un bon equip. L’espiga passava, en pocs instants, d’onejar altiva a la voluntat del vent a ser presa i garbellada.
El sol del migdia queia sense miraments, però el ritme no tan sols es mantenia sinó que
el Miquel, que tenia una veu molt melodiosa, fins i tot cantava romanços per alleugerir
l’esforç.

Mallà!!
Per Esteve Sabaté
Si n’eren tres dallaires
Que dallaven en un prat ;
L’un d’ells dallava herba ,
Altres dallaven blat .
Ja n’hi ha una xica rossa
Que els porta l’esmorzar ;
L’un d’ells no té pas gana
Ni delit de dallar .

El Senén, tot dallant, amb el cap cot i mitja rialla, se sentia al•ludit. Era evident que alguna
actitud l’havia delatat i que era públic el que sentia per l’Abdonina .
Després de dinar, una avançada marinada va empènyer uns núvols amenaçadors. Lo Ton
va dir : Pareu de segar i fem garberes !
Mentre les garbes eren enlairades i amuntegades a la garbera per evitar la humitat de la
pluja, la sobtada fosforescència d’un llamp va encegar els seus ulls atònits. El tro ensordidor va acabar de sumir-los en la total confusió. Atemorits, van contemplar el cos socarrimat
del matxo desplomat a terra.
La Germandat de la Santíssima Trinitat ens auxiliarà, oi pare? va dir, plorant, l’Abdonina,
Almenys a nosaltres no ens ha passat res.
El Senén, el Miquel i el Trini, a la nit, tot bevent un Sandaru al cafè del Cultural, van decidir
que calia anar a l’ermita per donar gràcies a la Santíssima Trinitat. Se n’havien lliurat per ben
poc i calia ser agraïts i fer-ho bé. Demà a les set del matí, a la Placeta de Poblet , davant de
Cal Forçó , quedem per anar a l’ermita a peu , i ... amb cigrons dins les sabates . D’acord?
Sí, d’acord .
L’endemà, puntualment, van baixar al Passeig que porta el nom de l’advocat Cañellas, el
qual va defensar la causa contra el poble de l’Espluga en l’afer luctuós del cobrador, i van
enfilar el camí de l’ermita. A l’alçada del peu del bosc, a la Capella de Sant Miquel, ja es van
manifestar les primeres molèsties dels peus ressentits. Al pont de l’Ave Maria, el malestar
era tot un suplici; tot i així, el Trini era el qui millor ho portava i donava ànims i coratge als
companys.
Les escales que superen l’esplanada i el tram fins a la capella van ser fets arrossegant el
cos per terra; les llàgrimes de dolor lliscaven en els rostres demacrats dels dos homes.
Trini, que no et fan mal els peus, a tu? Que no hi portes cigrons?, va preguntar el Miquel,
estranyat en observar que la cara de l’altre no era de dolor.
Home , mal no..., una mica d’angúnia . És que no va quedar clar , i... jo els porto cuits, els
cigrons .
Mallà!!

Antoni Sabaté
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