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EDITORIAL

Sumari

“Els homes no habitem un país; habitem una llengua.”

A

questa frase està extreta de l’últim llibre de Jaume Cabré, Jo confesso, una veritable novel·la de novel·les, un llibre d’aquells que
t’obligues a llegir a poc a poc per a poder-lo assaborir millor i, en
acabar-lo, et preguntes: i ara què llegiré?, tot donant per suposat que
passaran dies abans no trobaràs una lectura tan rodona.
En el context de la novel·la, la frase és la resposta que l´Adrià Ardèvol,
un seminarista apassionat en l’estudi de les llengües antigues, contesta
quan un company li pregunta: de què serveix estudiar una llengua morta?
Personalment, trobo molt encertada la frase perquè el terme “habitar”
fa referència a tenir com a lloc ordinari de viure un espai determinat, és
a dir, habitem en una casa, en un poble, en un país. I l’habitatge ens
dóna dignitat com a persones, és l’espai més íntim, el que compartim
amb els que més estimem, és el nostre petit univers diferent de qualsevol altre.
Però, si resulta que el que habitem és una llengua, vol dir que transferim a aquesta la mateixa categoria que té l’espai físic imprescindible per
a viure. De tal manera que ella també esdevé un signe distintiu de cada
persona i cada col·lectivitat, és l’eina per a expressar i donar a conèixer
la nostra manera d’entendre el món, i és, alhora, un univers diferent
compartit entre tots els parlants i consolidat des de fa segles.
És per això que no ens hem d’enganyar, darrere els qui malden per a
fer recular el català a l’escola o en qualsevol altre àmbit sota els paranys
del bilingüisme, el cosmopolitisme, el liberalisme lingüístic… i proclamen que el castellà perilla a Catalunya, menteixen doblement, perquè el
que volen obertament, per una banda, és fer retrocedir el català en els
àmbits on es manté encara amb força i, de l’altra, poder viure a Catalunya
com si habitessin a España.
De la mateixa manera, els qui apel·len a la por, al fet de no posar
en perill la convivència, i mostren una postura resignada, tova i poc
bel·ligerant són doblement ingenus. Per no adonar-se de com minva la
nostra autoestima cada cop que habitem una altra llengua i per pensar
que és possible un equilibri lingüístic en una comunitat com la nostra
subordinada al pes polític i lingüístic de l’estat Espanyol.
Amb tot, jo tinc confiança i no m’imagino cap Adrià Ardèvol del futur
estudiant la nostra llengua per a saber qui érem els catalans.
M. Mercè Badia
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Diumenge, 1
d’abril

Les Garrigues (l’Albi – Vinaixa). Hostal de la Manxa - Vall
de la Coma (pintures rupestres) - Balma dels Punts (pintures rupestres) - Alzina del Sord - Hostal de la Manxa.

Matinal

Diumenge, 15
d’abril

Serra de Montsant. La Vilella Baixa – La Figuera – Cabacés.

Tot el dia

Dis/diu, 28 i 29
d’abril

Ports de Castelló. Ascensió al Penyagolosa.

Cap de
setmana

Dimarts 1 de
maig

XX Caminada l’Espluga - Prades

Matinal

Muntanyes de Prades. Montblanc – Roquer del Penitent.

Matinal

Diumenge, 3 de
juny

Serra de Boumort. Solduga – Espluga de Cuberes.

Tot el dia

Diumenge, 10 de
juny

Sortida CAE - PNIN de Poblet. Barranc de Castellfollit.

Matinal

Diumenge, 17 de
juny

Les Garrigues. Balmes obrades d’Els Torms i Juncosa.

Matinal

Diumenge, 1 de
juliol

Muntanyes de Prades. L’Espluga - Farena (Dinar de fi de curs).

Tot el dia

Diumenge 20 de
maig

Serra de Peracalç
NOTES D’ORGANITZACIÓ
- El punt de trobada és a l’aparcament de la Font Baixa, a l’hora indicada a la ressenya de la sortida que s’envia als socis per
correu electrònic.
- Una setmana abans de la sortida s’enviarà via e-mail una ressenya de l’excursió.
- Edat mínima per participar en l’activitat, 18 anys.
- Poden participar-hi menors acompanyats dels pares.
- El participant declara que no pateix malaltia o limitació física que pugui comprometre la seva seguretat personal o la del grup.
- El Club Atlètic Espluguí declina qualsevol responsabilitat en cas d’accident.
- Per participar en les sortides cal ser soci del Club Atlètic Espluguí. Les persones no sòcies podran fer tres sortides per conèixer
l’entitat, després s’hauran d’associar per poder seguir participant-hi.
- Els participants no socis hauran de facilitar les dades personals a l’hora d’inscriure’s abans de la sortida.
- Els vocals de la sortida es reserven el dret d’admissió i limitaran a la seva discreció el nombre de participants.
- Cal seguir en tot moment les indicacions dels vocals.
ASSEGURANCES
- El participant declara estar en possessió d’una assegurança que doni cobertura a l’activitat específica a desenvolupar.
CONSENTIMENT INFORMAT DEL RISC PER A LA PRÀCTICA D’ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL
Les activitats poden resultar afectades per factors meteorològics, per l’ecosistema i per altres dificultats del medi on es desenvolupa l’activitat esportiva, motius que poden comportar riscos per a la garantia física i la salut de les persones practicants. Com són:
- Estar exposat a les variacions climàtiques del medi natural amb canvis de temperatura, pluja, neu, descàrregues elèctriques,
vent, etc.
- Els propis de realitzar la marxa per terreny accidentat i desconegut.
- Caigudes amb lesions en extremitats, o corporals amb lesions des de lleus a mortals.
EL PARTICIPANT RECONEIX HAVER LLEGIT EL CONTINGUT DEL TEXT I HAVER REBUT RESPOSTA COMPRENSIBLE
			
ALS DUBTES PLANTEJATS SOBRE L’ACTIVITAT INFORMADA
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Ressenyes de les darreres sortides
Per un
Esteve
Sabaté
Sortim de la Cova del Baleta tot desfent
tros de camí
fins
a agafar el sender principal. Continuem pujant i, en poca estona, trobem un trencall a la nostra dreta; el seguim tot davallant fins al Balcó del Peiró, un magnífic mirador de la Serra
de la Mussara. Davant nostre, veiem el barranc del Bosc de
la Vila, el lloc per on passarem de tornada. Aprofitem per a
fer la foto de grup i, tot seguit, desfem el camí fins a trobar el
corriol principal. Seguim pujant i, en poca estona, comencem
a trobar antics conreus que avui resten abandonats i dels
quals el bosc, a poc a poc, s’ha anat apoderant.

8-1-2012

Alforja
(Baix Camp)
Itinerari: – Alforja – Cova del Baleta – Balcó del
Peiró – Mas d’en Rei – Coll de la Salve – Alforja
Recorregut: 12 km
Dificultat: baixa
Desnivell: 550 m

Per una pista força planera, arribem al Mas d’en Rei. Tot i
el seu aspecte ruïnós, observem un mas espectacular situat
en un indret privilegiat. Tanmateix, no pots deixar de pensar
que, en un temps no gaire llunyà, l’habitaven persones que
vivien del que donava la terra amb una feina molt dura i unes
condicions a vegades força extremes. Comencem a baixar
pel barranc del Bosc de la Vila, un camí a estones empedrat:
això ens diu que, de ben segur, era el camí per on transitaven els habitants del mas per a baixar a la vall.

D

esprés d’un mes des de l’última sortida al Montsant, i amb
el parèntesi de les festes nadalenques, ens retrobem un
bon grup de companys per a dirigir-nos a Alforja, al Baix

Camp.
L’origen d’Alforja fou una antiga alqueria sarraïna que explotava mines d’argent. La vila es troba situada en una ampla vall
que s’endinsa cap a la comarca del Priorat, emmarcada per les
cingleres de l’Arbolí, i la Serra de la Mussara. Pels contraforts
d’aquesta serra, és per on ens enfilarem el dia d’avui.
Comencem la ruta caminant per la carretera C-242, que mena
al coll d’Alforja; després d’uns 200 m, prenem una pista a la
nostra dreta, tot passant entre parades d’olivers i avellaners. En
poca estona enllacem amb un corriol a la nostra dreta, a partir
del qual el camí comença a pujar de valent, passem pel costat
de l’antiga pedrera del Pinyana. El sender s’endinsa per un petit
bosquet de pi pinyer, malauradament molt malmès per un antic
incendi. La pujada es fa força feixuga i ja no pel desnivell, sinó
pel fort vent de mestral que ens acompanyarà durant una bona
part de la ruta. Finalment, arribem a la Cova del Baleta, on esmorzem arrecerats del vent i gaudint d’unes magnífiques vistes.

Gaudint de les vistes sobre el barranc, anem davallant fins
a enllaçar amb la pista anomenada Camí de les Guilletes o
de la Mussara. En aquest últim tros de corriol, hem de parar
atenció ja que està força degradat gràcies als esforços dels
motoristes arranjadors de camins. Un cop a la pista, i ara sense
més dificultats, enllacem amb la carretera TP-7013 que ve de
Vilaplana. La seguim una estona fins a arribar a les primeres
cases d’Alforja i, d’aquí, fins als cotxes.
Una excursió tranquil·la què ens permet començar el nou
any sense massa ensurts, de ben segur que durant els propers mesos gaudirem de tot tipus de rutes, unes més dures que
d’altres, però totes prou interessants.

Ressenya: Amadeu Rodríguez
Fotos: Antoni Sabaté, Amadeu Rodríguez.

3

Ressenyes de les darreres sortides
Per Esteve Sabaté

Tot fent camí, guiats pel Manel, a través del terme solivellenc,
observàrem un notable conjunt de terra conreada, amb molta
vinya emparrada. No en va, Solivella és dels pobles capdavanters a la comarca en producció de raïm. Ens adonàrem també
de la gran quantitat de marges existents que, de temps immemorials, parteixen finques, reforcen camins, fan aprofitables terres
costerudes... no tots en bon estat de conservació.
Arribats a un punt molt proper a la carretera d’Andorra (C-14),
esmorzàrem en un lloc amb un bassot remarcable, el més bonic
dels que trobaríem, amb escales per baixar a buscar l’aigua o a
netejar-lo i una cupuleta molt airosa plantada de lliris de bosc.
També, en el mateix lloc, es pogué contemplar un parament de
marge d’aspecte molt antic i de gran bellesa plàstica, amb la
particularitat d’estar construït amb les pedres col•locades verticalment i no pas de pla, com sol ser habitual.

22-1-2012

Recorregut per les construccions
de pedra seca de Solivella
Itinerari: Recorregut guiat per Manel Martínez, autor del llibre “Arquitectura rural”
Recorregut: 6,8 km
Dificultat: baixa
Desnivell: 60 m

Prosseguí la caminada cap a la C-14, que travessaríem per
passar per sota el Molí del Caixes o del Senyor (s XIII –XV) i
guanyar la Rasa del Molí per un pont també medieval. Ara el
camí esdevé costerut pel mig d’una pineda de pi blanc fins a
arribar a un altiplà on es concentren diverses cabanes de volta
enmig d’unes magnífiques parades de ceps i unes no menys
boniques vistes sobre Solivella i la Serra del Tallat. La fotografia de grup és feta en aquest indret. Observem també aquí un
marge amb arneres.
Tot seguit, en una finca amb un vistós bassot, apreciarem un
aixart i alguns clapers, per trobar uns metres més endavant, un
xic fora del camí, una fita de planta triangular amb inscripcions
a cada cara: Barberà, Pira, Solivella, lògicament és el punt de
confluència dels 3 termes municipals.

P

recedida, el dissabte, per una conferència a cura de Manel
Martínez, sobre el tema “Arquitectura Rural a la Conca de
Barberà”, en la qual s’incidí en el tema de les construccions de pedra seca, el passat diumenge 22 de gener dúiem
a terme una sortida pel terme de Solivella, especialment ric en
construccions d’aquest tipus, per a veure’n in situ un bon ventall.
Va ser una passejada suau, sense desnivells remarcables,
el principal atractiu de la qual era observar aquest interessant
patrimoni d’arquitectura rural, anònima, intuïtiva i pensada per a
satisfer amb la màxima exigència i els costos mínims les necessitats d’un món rural desaparegut en gran part.
Ens aplegàrem un bon nombre de participants (més de 30),
que aparcàrem en una era a tocar el quilòmetre 8 de la carretera
de l’Espluga a Solivella. Començàrem a caminar cap a llevant
i, en el primer tram, vàrem poder veure un parell de boniques
cabanes de volta, una d’elles de les anomenades de marge pel
fet de tenir la cara principal formant part d’un marge més llarg;
també aparegueren un parell de bassots senzills.

Ja en el tram final de la passejada, donàrem a la pista asfaltada
que uneix Pira amb Solivella i des de la qual hi ha unes boniques
vistes de la Serra de Prades. Una última visita a una finca amb
cabana de volta i unes esplèndides escales de marge, per a retornar a la zona on hi ha l’actual depuradora d’aigües de Solivella, a peu de carretera, i finalment al cotxe. Ja només quedava fer
la cerveseta de comiat, aquest cop a Blancafort.
Ressenya: Josep M. Mercadé
Fotos: Marta Roig, Antoni Sabaté
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Ressenyes de les darreres sortides
Per Esteve Sabaté

5-2-2012.
Serra de Queralt
		
(Bellprat - Anoia)
					
Itinerari:
Bellprat - Castell de Queralt - Sant Jaume
de Queralt - Agulla Grosa de Miralles - Mare de Déu
de la Roqueta - Cal Maginet - Carretera Bellprat Sant Martí de Tous.
Recorregut: 12,5 km
Dificultat: baixa
Desnivell: 520 m

tot seguit anem a cercar el recer assolellat que ens ofereix
el mur llevantí de l’Ermita de Sant Jaume, on aprofitem per a
esmorzar.
Després de recuperar forces, reprenem la marxa. Anem seguint les marques del GR 172 per una pista a estones un xic
gelada; aquesta ens porta a frec d’unes parades de conreu on
la neu forma uns gruixos més o menys importants, la qual cosa
ens fa pensar que avui no ha vingut canalla. Tot seguit, passem
a llençar-nos alguna bola de neu, probablement per tal d’omplir
aquest buit... o vés a saber.

Arribem a una cruïlla de camins, el ramal de l’esquerra ens duu
a l’Ermita de la Roqueta; seguim per la pista principal i, en poca
estona, trobem un sender a la nostra dreta que, en forta però
curta pujada, s’enfila fins a l’Agulla Grossa de Miralles, de 866
m, el punt més alt de la Serra de Miralles.

P

er a l’excursió d’avui, ens hem reunit un reduït grup de
companys, això que, després d’una setmana amb força
notícies alarmants sobre la meteorologia, finalment el resultat ha estat poca neu i menys pluja, això sí… fred!
Un cop arribats al llogaret de Bellprat, a la comarca de l’Anoia,
i després de deixar uns cotxes al lloc on acabarem la ruta d’avui,
comencem a caminar per l’asfalt de la carretera que va fins a
Sant Martí de Tous. En poca estona prenem una pista a la nostra
dreta, d’aquesta manera comencem a trepitjar la primera neu
del dia; la pista puja de forma suau fins que trobem un corriol a
l’esquerra que, marcat amb fites, ens mostra la nova direcció. El
prenem i, vers sol ixent, ens endinsem per l’obaga de Bellprat.
Per un corriol força fressat, anem pujant tot trepitjant una fina
catifa de neu. Enllacem amb el GR 172 i en poca estona arribem a l’església romànica de Sant Jaume de Queralt datada al
segle XI. Nosaltres prenem un corriol que, vers tramuntana, ens
enfila fins a les runes del Castell de Queralt. Aquesta fortificació
apareix documentada des de l’any 960 i, tot i que el recinte es
troba molt malmès, encara és evident gran part del perímetre
emmurallat. Després de gaudir una estona d’unes magnífiques
vistes, comencem a davallar amb compte de no relliscar, a causa
de la fina capa de neu.

Desfem el camí fins a trobar la cruïlla anterior i prenem el ramal
de la nostra dreta; en poca estona la pista es converteix en un
corriol més o menys fressat que ens porta fins al Collet de la Savinosa; des d’aquest punt podem observar les restes del Castell
de la Roqueta de Fillol, documentat l’any 960. El sender arriba
a una pista més ampla, que és la que seguirem per a arribar
al final de l’excursió d’avui. Abans, però, ens acostem a visitar
l’Ermita de la Roqueta, dedicada a la Mare de Déu del Roser, un
edifici del romànic tardà del segle XII.
Un cop som a la pista principal, només ens resten uns dos
quilòmetres fins als cotxes. Ens apressem, perquè comencen a
caure unes petites volves de neu. Els pronòstics anunciaven
possibles nevades a partir de migdia i sembla que aquest cop
encerten, però nosaltres ja hem fet la nostra ruta d’avui. I amb
aquest toc hivernal ens acomiadem fins a la propera.
Amadeu Rodríguez
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Ressenyes de les darreres sortides
Per Esteve Sabaté

19-2-2012.

Serra de Montsant (Margalef)
Barranc de la Taverna - La Rovellosa
Itinerari: Pantà de Margalef - Forn dels Maquis Cova de la Taverna - Barranc de la Taverna - Racó
del Teix - La Cogulla - Grau de la Rovellosa - Grau
de les Figueres - Riu Montsant - Pantà de Margalef.
Recorregut: 10 km
Dificultat: mitjana
Desnivell: 790 m

Fem cap a la Cogulla (1.063 m), a la Serra Major, que constitueix el punt més alt de l’itinerari. Dalt del cim, ens aturem una
estona per a gaudir del paisatge que ens envolta. El cel blau i net
i una temperatura moderada ens acompanyaran durant tota la
jornada. Baixem per l’enlairat llom de la carena de la Rovellosa,
des d’on es dominen espectaculars vistes sobre els barrancs de
la Taverna, Coma Closa i Coma Negra, així com de la carena
dels Mollons, la Serra de la Llena i el congost del Riu Montsant,

D

ins del terme de Margalef, el Barranc de la Taverna baixa
des de la Cogulla vers el NW per desaiguar directament
al Pantà de Margalef. Flanquejada per les carenes dels
Mollons i de la Rovellosa, aquesta barrancada supera els 650 m
de desnivell en un recorregut de poc més de 3 km, mostrant al
visitant un dels millors paisatges de la Serra de Montsant.
Sortim de la Presa de Margalef a les 9:15 seguint els indicadors d’Ulldemolins i la Cogulla. Creuem el Barranc de la Taverna
per un pont penjat i fem cap al Forn dels Maquis, un antic forn
de pa bastit pels emboscats durant la Guerra Civil. Després de
visitar breument la Cova de la Taverna, ja utilitzada per l’home
prehistòric, tornem enrere per emprendre el corriol que remunta
el vessant dret del barranc pel mig d’alzinar i pineda. Des de
l’altra banda del barranc, una carassa gegantina esculpida en la
cinglera sembla vigilar-nos. Fem broma tot dient que és el taverner que vetlla pel seu barranc. Esmorzem en una clariana poc
abans de passar al vessant esquerre del fondal, on, a mesura
que pugem, trobem caramells de gel i clapes de neu.
I així fem cap al Racó del Teix; al costat d’una gran balma,
podem admirar el teix més vell de Catalunya. Dins la cavitat, un
antic bassis mostra un gran degotall glaçat.

que tenim al front. Després de passar el grau de la Rovellosa,
una curta i fàcil grimpada per la roca, ens aturem a dinar al sol
sobre un replà rocós que domina les parets grises i ocres de
l’agrest Barranc de Coma Closa. D’aquí baixem pel Grau de les
Figueres, avui arranjat amb travesses de fusta, fins a trobar el
Riu Montsant (16:00), ja a tocar dels cotxes.

Avui, amb tantes coses per a badar, hem perdut un bastó, unes
ulleres i una cantimplora. Només recuperarem la cantimplora,
però estem contents de tan bella sortida. Acabarem la diada en
un bar de Vilanova de Prades, on celebrarem el 61è aniversari
d’un dels vocals de la sortida.
Antoni Ferrando Roig

6

Ressenyes de les darreres sortides
4-3-2012
		

		

Per Esteve Sabaté

Conesa
(Conca de Barberà)

Ens adonem que una part del curs del riu està totalment gelat,
mostra de les baixíssimes temperatures que s’han produït dies
enrere. També sorprèn l’amplada del riu, tot i que el seu cabal és
prou minso. El canyís se n’ha fet seu el llit i el contrast amb els
pins crea un paisatge singular. Després de passar uns camps
de sembrat, una fita ens marca que hem d’agafar el corriol de
l’esquerra. Fa força baixada i ens porta al fons d’un barranc molt
més feréstec i ombrívol. Seguim remuntant el riuet per un sender

Itinerari: Conesa - Pla de Maria - Saladern - Lo
Molí - Conesa.
Recorregut: 14,8 km
Dificultat: baixa
Desnivell: 370 m

poc evident i de mal caminar fins a trobar una pista ampla i,
en pocs minuts, arribem al Molí, edifici molt malmès, però que
encara conserva algunes arcades. Travessem el riu i anem a la
Font del Molí, envoltada de pollancres; agafem un sender curt i
costerut que ens porta a la pista de Saladern a Conesa. En uns
trenta minuts entrem a la vila i iniciem el recorregut pel seu interior que ens ha preparat l’ Ernestina.

U

n altre cop ens trobem amb els companys per a fer una
sortida suau pels voltants de Conesa, que en altres
temps va ser capital de la comarca dels Comalats. Iniciem l’excursió pel Camí de la Muntanya, una pista que porta a
Sant Pere de Savella i al Pla de Maria. En aquest lloc, que és el
punt més alt del recorregut (895 m), hi ha una antena de comunicacions, però unes boniques vistes a la Conca: el Comaverd,
el Montclar, la Serra de Queralt i, al fons, Montserrat. Fa un dia
una mica rúfol i decidim buscar un lloc més resguardat per a esmorzar. Tornem a la cruïlla de camins i agafem el del mig, que és
el menys marcat: ens porta a la cara nord del pinar. Els grèvols,
el pi roig, les falgueres i els roures ens indiquen la frescor de
l’indret. Fem cap a una pista que, com nosaltres, va a Saladern,
però la deixem per un sender a mà esquerra molt més bonic i
amb abundant vegetació. En pocs minuts, ens trobem al Barranc
de Canaleta, que dóna nom a la font on esmorzarem.

Observem primer l’Ermita de Sant Antoni, que, si bé va ser
construïda com a església, va ser usada com a hospital segons
indica la documentació trobada del segle XII. Entrem pel portal de Sant Antoni, aixecat a meitat del segle XII i que constituí
l’única entrada a Conesa durant uns dos-cents anys. Ens dirigim
al call jueu, que està situat al Carrer Ravalla i que el 1390 el
rei Joan I atorgà a Conesa. Fem cap a la Plaça Major, on hi ha
l’Ajuntament, sota del qual es troba un antic forn de pa datat al
segle XIII. També visitem l’Església de Santa Maria, d’ estil gòtic.
Després, Cal Gallart, residència dels monjos de Santes Creus i
edificat pel qui fou abat de Santes Creus, Jeroni Contijoch, aprofitant l’existència d’un casalot datat del 1179 i que havia estat
propietat de Berenguer de Montpaó, un dels castlans del Castell
de Conesa.
Quedem meravellats d’aquest racó medieval de la Conca, pensant a tornar-hi en una altra ocasió.

Reprenem la marxa per una pista que va resseguint el fons del
barranc i, en una mitja hora, arribem a Saladern, nucli de cases
que antigament disposava d’església i castell del segle XIV i on,
actualment, hi ha una masia encara habitada els caps de setmana. Després d’una cordial conversa amb el propietari, tornem
a fer ruta. Travessem el Riu Seniol i girem a l’esquerra per una
pista que va remuntant el riu per un dels seus marges.

Ressenya: Joan Poblet
Fotos: Esteve Sabaté
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Ressenyes de les darreres sortides
Per Esteve Sabaté

18-3-2012

El Congost de Mont - Rebei
( Montsec . La Noguera)
Itinerari: : Ermita de la Mare de Déu de la Pertusa
– La Pardina – Refugi del Mas Carlets – Congost
de Mont - Rebei – Pont Penjat. (Retorn pel mateix
camí).
Recorregut: 15,7 km
Dificultat: baixa
Desnivell: 630 m

La travessa del Congost de Mont-rebei és inèdita i sorprenent.
Tot escapa del comú: el camí, el paisatge, la panoràmica, i fins
i tot les sensacions que l’entorn desperta al caminant. Seguim
la pista que immediatament es transforma en camí on, després
d’un revolt, podrem apreciar la Casa de la Pardina. El camí es
reafirma més amunt i de manera sinuosa ascendeix fins a arribar al peu de la cinglera que domina el Barranc de la Pardina.
Continuem ascendint i arribem a I’ anomenat Portell del Montsec.
Des d’aquí, podem admirar l’Embassament de Canelles amb les
parets d’Aragó (a l’esquerra) i de Catalunya (a la dreta), que es
van alçant poderosament i van tancant progressivament el passadís. Aviat el camí es torna descendent fins a arribar al Mas de
Carlets, amb alzines centenàries. A poc a poc, estem arribant al
Congost de Mont-rebei. Pacientment, al Ilarg de milions d’anys,
la Noguera Ribagorçana, buscant el camí de les terres baixes,
ha obert aquest impressionant tall en la serralada.

El nostre camí continua i, del fantàstic paratge obert en què ens
trobàvem, ens anirem endinsant en un camí excavat a la roca
viva. Uns metres per sota es pot veure el camí vell, si el nivell de
les aigües de l’embassament no és gaire alt. Caminem per tan
singular ruta fins a arribar a la Cova Colomera. Aquesta cova és
en ple congost, a la paret del Montsec d’Ares i en un canal uns
30 m per damunt del nou camí obert a l’engorjat. Té una boca
de dimensions extraordinàries, seguida d’un vestíbul i d’una àmplia galeria de curs un xic descendent. Des d’aquí el camí baixa
salvant un desnivell de 40 m pel marge oriental del Congost de
Mont-rebei fins a trobar-nos el Barranc de la Maçana.

E

l Congost de Mont-rebei és un paratge que forma part de
la Reserva Natural Parcial de la Noguera Ribagorçana i
Mont-rebei. Localitzat al límit entre la Baixa Ribagorça, a
l’oest, i el Pallars Jussà i la Noguera, a l’est, està constituït a la
part més estreta per on el Riu Noguera Ribagorçana travessa la
Serra del Montsec.
Aquest és l’objectiu de la sortida, de tot el dia, del diumenge
18 de març. Sortim de l’Espluga a les set del matí, buscant el
camí més curt per a anar a la capital de la Noguera, entrar dins
Balaguer i enfilar la carretera d’Àger, fins al trencall de Corçà i
l’Ermita de la Pertusa.
El Santuari de la Mare de Déu de la Pertusa i la vista panoràmica de l’embassament mereixen uns minuts. L’ermita és
un edifici construït en un terreny gairebé impossible, que només
és accessible, i encara amb dificultats, pel costat nord. La seva
estructura és d’una sola nau, coberta amb volta de canó, amb un
absis semicircular i una porta, resolta en arc de mig punt, oberta
a la façana nord.
Al fons, les aigües de la Noguera Ribagorçana - cabal regulat
per distintes preses - ens acompanyaran en tot el trajecte. El
camí utilitzat en el nostre recorregut va ser construït per la Mancomunitat de Catalunya l’any 1929, però, en augmentar la capacitat per la construcció de l’embassament de Canelles, l’empresa
ENHER el va reconstruir a més alçada el 1982.

El camí excavat a la roca acaba per deixar pas a un pont
artificial penjat, metàl·lic, per sobre del Barranc Fondo, que ens
permet trobar de nou, a l’altra banda del barranc, un camí ferm
i un paisatge progressivament ampliat i lluminós, en direcció a
l’aparcament de l’Àrea de Pont de Montanyana. En aquest punt,
va semblar escaient fer la parada per dinar....

A partir d’aquí, el cronista, alhora que guia de la sortida, va ser
segregat del grup de forma accidental.
Ressenya: Antoni Sabaté
Fotos: Antoni Sabaté, Esteve Sabaté
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Entrevista
- Quines dificultats et trobes Per
a l’hora
de localitzar
Esteve
Sabaté
construccions?
- El principal problema és l’abandonament que
pateix el camp actualment, especialment en zones
de muntanya on la vegetació és tan exuberant que
és impossible poder penetrar en molts llocs. Aquest
abandonament també incideix en el fet que no trobes pagesos treballant pel camp i, per tant, no pots
preguntar a ningú.

Manel Martínez i Garcia.
Els seus camps d’estudi són el
Bosc de Poblet i la seva història,
així com l’arquitectura rural de la
Conca de Barberà

- Com i en quin moment et sorgeix la voluntat de
documentar el patrimoni rural de la Conca?
- Fou l’any 2000, quan vaig veure que marcaven el traçat del TGV sobre el terreny i que aquest
podia afectar moltes construccions rurals, especialment barraques de pedra seca. Vaig decidir que, almenys, s’haurien d’inventariar aquelles barraques
que desapareixerien amb les obres. D’aquest primer pas, sorgí la possibilitat d’entrar en un projecte
de recerca de l’IPEC (Inventari Patrimoni Etnològic
Catalunya) i vaig inventariar un total de 172 barraques al terme de Montblanc.
En realitzar l’inventari de barraques, vas redescobrint molts altres tipus de construccions rurals
i d’aquí ve el meu interès per aquestes construccions.

Amb els 12 anys que porto inventariant construccions rurals, he
aconseguit tenir un ric arxiu fotogràfic i també documental

- Aquesta arquitectura rústica i austera que encara resta pels nostres termes, com la valores?
- La considero dins del que anomenaríem Patrimoni Cultural Rural; són construccions austeres,
però fetes amb molt d’enginy i sempre amb una utilitat concreta.

- Quants llibres portes escrits amb aquesta temàtica?

- A més de nostàlgia per un temps passat, a l’hora
d’admirar aquestes construccions, amb quins ulls
creus que ho hem de fer?

- Sobre construccions rurals, he publicat tres
llibres, un sobre safareigs públics, un altre sobre
l’apicultura tradicional i les construccions relacionades, i encara un altre sobre diferents tipologies
d’arquitectura rural. També he publicat diversos articles en revistes i he col·laborat en publicacions del
Consell Comarcal i la Diputació.

- Jo, sempre que contemplo alguna d’aquestes
construccions rurals, des de les més senzilles a les
més elaborades, penso en l’esforç que hi van haver
de posar per a realitzar-les amb uns mitjans molt
precaris. I també en el fet que la seva construcció
sempre va ser duta a terme per a un ús concret.

- Quant de temps et porta recollir el material per a
confeccionar el contingut d’un dels teus llibre?
- Amb els dotze anys que porto inventariant construccions rurals, he aconseguit tenir un ric arxiu
fotogràfic i també documental; però, quan et vols
centrar en un tema concret, has d’aprofundir encara
més i això pot portar-te molt de temps. Per exemple,
a partir de l’interès que em van despertar les construccions relacionades amb l’apicultura tradicional,
vaig centrar-me en la recerca d’aquestes pràctiques
tradicionals i, com que la dedicació és a estones
lliures, aquest treball se’m va allargar gairebé tres
anys.
Per tant, saps quan comences, però mai quan
acabaràs.

Aquest fet d’abandonament també incideix en el fet que no trobes
pagesos treballant pel camp i, per tant, no pots preguntar a ningú
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- Amb els canvis que ha experimentat la pagesia,
la utilitat d’aquestes construccions gairebé ha desaparegut. Quin futur els preveus? Caldria preservar-les
de l’oblit?
- Aquesta és l’autèntica realitat. L’ús i utilitats de
la major part d’aquestes construccions ja no són
necessaris; però en construccions com ara els marges, que encara tenen la seva utilitat de subjecció
de la terra, tampoc es fa cap tipus de manteniment,
per tant el seu futur només depèn de l’aguant que
pugin tenir.
Per sort, estem parlant de construccions força
abundants, molt ben fetes i amb materials resistents, com ho és la pedra, que ben segur que encara aguantaran molts anys.
De totes maneres, crec que, actualment, s’està
treballant correctament en aquest sentit: es fa una
divulgació d’aquestes construccions i es consideren un patrimoni llegat pels avantpassats, que cal
conservar.

He publicat tres llibres: un sobre safareigs públics, un altre sobre
l’apicultura tradicional i un sobre diferents tipologies d’arquitectura
rural

- En quin nou llibre estàs treballant?
- Ara estic enllestint un article per a l’Aplec de Treballs del Centre d’Estudis de la Conca de Barberà
sobre l’inventari de rellotges de sol que he anat fent
al llarg d’aquests anys. La xifra és realment sorprenent: 74 rellotges de sol a la Conca de Barberà.
De cara al futur, ja fa més de vuit mesos que
estic recollint informació per a un treball relacionat amb l’hàbitat dispers. M’agradaria aconseguir
saber quins masos, molins i altres indrets van ser
habitats, però contrastant la informació amb la documentació. Això vol dir passar molt de temps als
arxius per buidar la informació dels padrons municipals i d’altres documents. Alhora, també comporta
poder localitzar l’espai habitat i buscar informació
més detallada sobre aquell mas o hàbitat concret.
Estic molt engrescat, però sóc conscient que hi ha
molta feina i, per tant, hauré d’anar limitant els conceptes de recerca. De moment, ja he limitat l’àmbit
geogràfic, de manera que he deixat com a zona
d’estudi només la Conca històrica o Conca estricta.

Són construccions austeres, però fetes amb molt d’enginy i sempre
amb una utilitat concreta

- Veus possibilitat de rebre ajudes per a conservar
aquest patrimoni?
- Aquest tema s’ha d’encarar més aviat en la
conscienciació i les prioritats que no pas en falta
de recursos, ja que no crec que fos necessari subvencionar la totalitat de les obres de recuperació
de tot aquest patrimoni, la qual cosa difícilment
seria viable. Més aviat es tractaria de crear línies
d’ajuts per a tots aquells que fessin arranjaments en
aquests tipus de construccions. Partint de la base
que aquells que ja estiguessin disposats a conservar part d’aquest patrimoni ho continuarien estant
rebent només una part d’ajuda per a la despesa
total.

Entrevista realitzada el dissabte 21 de gener de 2012 amb
motiu de la conferència “L’arquitectura rural de la Conca de
Barberà” a càrrec de Manel Martínez, autor del llibre Arquitectura rural un patrimoni cultural oblidat (l’exemple de
la Conca de Barberà). La xerrada s’emmarcà dins del cicle
de conferències “El món al nostre abast”, que organitza la
Secció Excursionista del Club Atlètic Espluguí, i tingué lloc a
l’Auditori Carulla Font del Casal de l’Espluga de Francolí.
Entrevista: Antoni Sabaté
Fotos: Antoni Sabaté
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Per Esteve Sabaté

EL CAMÍ DELS INQUES – Perú (2)

15 d’agost de 2001. LES CIUTADELLES INQUES

									
ns llevem pels volts de les 7 i anem a la tenda

E

a esmorzar. En aquest trekking del Camí dels Inques, cada matí ens vénen a despertar i ens porten
un got de te calent. Tot seguit ens donen un parell de
palanganes amb aigua calenta per rentar-nos la cara.
És una manera d’obligar la gent a llevar-se. A nosaltres, tot això se’ns fa molt estrany i no ha calgut que
ens despertin cap dia, perquè, quan ens porten el te,
ja ens hem vestit i plegat els sacs.
Les americanes avui no estan de gaire bon humor.
Hem notat que, a l’Agnes, li costa d’engegar al matí i
gairebé no diu ni bon dia. No esmorzen gaire i mostren
desgana. Hi ha ous ferrats amb frankfurts i l’Agnes és
vegetariana. Per altra banda, la Karen encara s’està
recuperant del soroche. A nosaltres, no ens manca la
gana i ens cruspim el que ens posen al davant. En
acabar, iniciem l’ascensió al coll de 3.950 m que avui
ens cal superar. Abans passem per les ruïnes de Runtu Rakay, des d’on es divisa una vista impressionant
del Coll de Warmiwañusca, del traçat del Camí dels
Inques i de la fondalada de Pacay Mayu (mayu en llengua quítxua vol dir riu).
El Jorge ens explica que Runtu Rakay era un tambo,
una mena d’hostal on paraven a descansar o eren rellevats els chasquis o missatgers inques que feien de
correu connectant tot l’imperi. Per la seva forma corba, els quítxues que acompanyaven l’explorador Hiram Bingham el 1915 anomenaren l’indret runtu, que
vol dir ou, o amb forma d’ou. També ens diu que la
planta de Runtu Rakay té la forma d’un tumi (ganivet
cerimonial precolombí). Es tracta d’un edifici de forma
semicircular, simètric i dividit en tres compartiments. A
les cambres hi ha unes fornícules de forma trapezial
que servien perquè la gent que hi feia estada hi deixés
les seves pertinences. Es tracta d’un edifici de pedra
seca reconstruït fa alguns anys. Té les inclinacions i
l’elegància tan característica de les construccions inques. A Runtu Rakay comença l’autèntic camí construït pels inques. La vista des d’aquest lloc és realment
superba. Seguim amunt cap al coll. Pel camí trobem
molts portejadors que van amb la seva feixuga càrrega. Passem la llacuna de Yana Cocha (llacuna negra) i
arribem dalt d’aquest darrer coll important del trekking.
No en sabem el nom, però ateny 3.950 m. Parem per
a reposar una estona i, de cop i volta, sentim parlar
català. Són tres nois de Sant Celoni, d’uns trenta anys.
Xerrem una estona ja que, amb tant d’americà pel voltant, a tots ens ve de gust parlar amb gent del nostre
país. Han estat a Puno, una ciutat propera al Llac Titicaca, però diuen que és un lloc més aviat poc atractiu.
Ens fem unes fotos al coll, des d’on es divisen els pics
de Wakay Wilka al NE (5.750 m) i el Salcantay al SO
(6.271 m). En aquest paratge, l’alta muntanya i la preselva amazònica es donen la mà.
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Ciutadella de Phuyupatamarka

Tot seguit iniciem una davallada de 1.300 m, al llarg
de la qual visitarem interessants poblats i ciutadelles
inques.
Així arribem a la ciutadella de Sayaq Marka, que
està situada en un carener rocallós i poc accessible
(Sayaq Marka en llengua quítxua vol dir ciutat inaccessible). Aquesta ciutadella té un aspecte entre castell i santuari. És un indret misteriós, com altres que
trobarem al llarg del dia d’avui, però lligat a l’existència
de Machu Picchu, un dels darrers reductes que els
inques aconseguiren mantenir apartat de la cobdícia
dels conquistadores. Aquí no hi ha murs de pedra polida. Tota l’obra és feta amb pedra seca, però amb la
personalitat i la bellesa de les construccions inques.
No es coneix la funció de molts dels edificis d’aquesta
civilització, però sovint estava lligada al culte al Sol
i a l’aigua. El Jorge ens mostra els llocs sagrats i de
culte de la ciutadella, els quals estaven barrats als no
iniciats per simples bastons o cordons lligats a uns
forats cantoners que hi ha als murs. Els inques tenien
una visió complexa del firmament, que interpretaven
en relació a l’entorn natural: una muntanya o una roca
podien ser motiu de veneració segons fos interpretada
la seva forma o posició relativa amb als astres.
A partir de Sayaq Marka la preselva es fa patent. El
Jorge comenta que la boscúria de les muntanyes de
l’entorn encara amaga construccions per descobrir.
Aviat desapareixerà el sol i entraran en escena uns

Retalls d’un diari de viatge
Per Esteve Sabaté

									

Pic de Huayna Picchu sobre la ciutadella de Machu Picchu

núvols i unes bromes baixes que ens empaitaran durant bona part del trajecte. Ara ja ens trobem ben bé
caminant per l’autèntic Camí dels Inques. Els murs de
contenció, construïts de forma admirable pels vessants
dels barrancs, permeten el pas del camí per llocs difícils i amb pendents molt pronunciats. Passem per un
campament que hi ha en la zona plana de Conchabamba. Poc després, el camí travessa un túnel excavat a la roca. Aquest tram de camí uneix Machu Picchu amb les ciutadelles i santuaris de Sayaq Marka,
Phuyupatamarka, Wiñay Huayna i el tambo de Runtu
Rakay. Aquests llocs foren redescoberts l’any 1915 per
Hiram Bingham, l’explorador nord-americà que va trobar la ciutat perduda de Machu Picchu el juliol de 1911.
Per a arribar a les ciutadelles, sols li calgué seguir la
traça del camí empedrat mig tapat per la boscúria que
les comunicava amb Machu Picchu. Prop del camí hi
ha altres conjunts arqueològics que no visitarem: Pulpituyoc, Walla Pampa, Choquesuysuy, etc.
La pluja, el vent i la boira aviat faran acte de presència, donant un toc encara més fantàstic i misteriós a
l’entorn. Ens aturem sobre un magnífic mirador sobre
la vall del Riu Urubamba. Sota seu s’alcen les enigmàtiques ruïnes de la ciutadella-santuari de Phuyupatamarka, que té forma de piràmide truncada i des de
dalt es veuen fonts, feixes graonades i construccions
de funció desconeguda. Dinarem precàriament protegits per la tenda-menjador, que s’aguanta miraculosament

Ciutadella de Machu Picchu

sota el vent i la pluja. El cuiner i els portejadors fan
el que poden per la nostra comoditat, mentre el Jorge
mostra la seva alegria de quasi sempre escridassant el
pobre Humbert. Segons els experts, les fonts que hi ha
a Phuyupatamarka eren dedicades al culte de l’aigua,
element bàsic en una civilització que es dedicà de ple
al desenvolupament de l’agricultura, ciència en la qual
els inques excel·liren. La font principal de Phuyupatamarka, tallada en un sol bloc de granit, encara raja i forneix d’aigua cinc receptacles situats a nivells inferiors,
on se suposa que es practicaven purificacions rituals.
Phuyupatamarka vol dir poblat entre els núvols. D’aquí,
un ample camí amb llargs trams graonats baixa cap a
la ciutadella de Wiñay Wuayna, la qual hem vist des
del cim que domina Phuyupatamarka. Aquest camí,
que té 3.150 graons, fou descobert a principi dels anys
vuitanta i baixa enmig d’una mena de jungla boirosa.
Anem trobant petites construccions sota de balmes i
en petites esplanades. Els inques posaven els graons
amb el cantell un xic enlairat i amb el replà amb certa
inclinació cap a l’interior. Diuen que això era per a evitar les relliscades en aquests camins empedrats, a voltes tan humits. Tal utilitat es manifesta actualment en
la sorprenent lleugeresa i equilibri amb què baixen els
portejadors quítxues carregats amb pesants farcells i
calçats amb avarques amb sola de goma. En aquest
camí trobem algun túnel excavat en la roca amb l’espai
suficient com per a passar una llama carregada.
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Situada en un pronunciat coster, Wiñay Wuayna
mostra un aspecte sorprenent. Té centenars de feixes
graonades alternades amb edificis. Tot plegat molt
ben comunicat per sistemes d’escales. Wiñay Wuayna és una obra mestra de l’enginyeria destinada a
la contenció de terra, resistència a l’erosió i obtenció de sòl agrícola en llocs quasi impossibles. Com
Llactapata, Wiñay Wuayna podria ser un centre de
producció d’aliments destinats a abastir la ciutat de
Machu Picchu. El conjunt està en procés de recuperació de la boscúria que encara el cobreix en bona
part. Les autoritats peruanes destinen recursos a la
reconstrucció d’aquests indrets, ja que són un important focus d’atracció turística dins d’aquest gran parc
arqueològic i Natural de Machu Picchu.

pujar i baixar a ran de mur. És unPer
sistema
que Sabaté
també
Esteve
s’utilitzava a Europa.
Al final haurem d’acampar al peu de les ruïnes, ja
que el campament que hi ha més avall és ple. Això
decep les americanes, que esperaven poder utilitzar
un lavabo mig en condicions, que fa dies que enyoren.
A nosaltres ja ens està bé això de passar la nit en una
autèntica ciutadella inca.
A mitja tarda, la Marta i jo organitzem la recollida de
diners per a la propina pels portejadors, cuiner i guia.
Hem quedat a pagar-los més que no pas als mulers de
Huaraz, ja que els portejadors d’aquí han de transportar l’equip ells mateixos. Les americanes hi estan totalment d’acord. El personal queda tan content que, fins
i tot, ens dediquen unes cançons. Destaca un quítxua
“rubio” (té el cabell una mica rogenc) per ser l’animeta
del grup. Toca un petit guitarró, canta i teixeix belles
peces de llana quan té temps. El Jorge, que sembla
que no esperava res, ara està radiant d’alegria. La seva
actitud canviarà radicalment a partir d’aquest moment.
Tot sopant engresquem el Jorge perquè vingui a fer
el Camí de Sant Jaume de Galícia. En un moment donat, demano en broma als deus inques que demà ens
regalin un bon dia per visitar Machu Picchu. La Karen
s’esvera i diu que això ho hem de demanar a Jesucrist
(l’Agnès i la Karen es coneixen de la parròquia de New
York). De fet, no ens han d’escoltar ni Jesucrist ni els
deus inques, ja que durant la nit diluviarà i, fins i tot,
ens entrarà aigua a la tenda. Serà la nit del lloro entre
llamps i trons a redós de les ruïnes de Wiñay Wuayna.
Sembla talment que la ciutadella ens vingui a sobre...

16 d’agost de 2001. MACHU PICCHU
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Wiñay Wuayna vol dir sempre jove, encara que el nom
original inca d’aquestes ciutadelles és desconegut. En
aquest cas, el conjunt fou batejat pel seu descobridor J.C.
Tello, ja que en aquest lloc hi creixen moltes orquídies,
que tenen aquest nom.
A Wiñay Wuayna trobem diverses cases inques molt
ben conservades. Tal vegada eren magatzems on es
guardava la collita, les eines, etc. o les cases on vivien
les famílies que conreaven les terrasses. Tenen la coberta de doble vessant i amb un enginyós sistema per a
subjectar un sostre de palla que només es troba en les
construccions inques. El sistema consisteix en unes protuberàncies de pedra cilíndriques que surten de la façana
i en un sistema de lloses amb un forat circular al mig. En
aquestes pedres, i mitjançant cordes, lligaven els suports
de fusta i el sostre de palla. Aquest sistema va sorprendre
Hiram Bingham, que va ser el primer a estudiar aquest
tipus de cases a Machu Picchu.
Els murs de contenció de les feixes de Wiñay Wuayna
tenen unes lloses planes a tall de graons que permeten

al com ens varen dir ahir, avui ens llevem a les 5
de la matinada. Cal sortir d’hora i caminar amb llum
frontal. Hem de vigilar de no relliscar entre el fang i les
pedres mullades del camí, que baixa fortament. En el
campament de baix, hi ha dormit la gent que visita Machu Picchu fent un itinerari curt d’un dia i mig. Això vol
dir que encara trobarem més gent. Plovisca i hem de
posar-nos les capes.
En aquest darrer campament, hi ha el control de visitants. Per passar cal ensenyar la documentació del
trekking i l’entrada que hem pagat per a fer la visita. El
Jorge s’encarrega de fer les gestions.
Tanta és la gent que trobem pel camí, que fins i tot els
grups s’ajuntaran abans d’arribar a Intipunku (la Porta
del Sol) a causa de les fortes rampes graonades que
hi menen. Hi ha gent que es cansa i va a poc a poc.
Finalment, arribem a Intipunku, des d’on es domina ja
la ciutat de Machu Picchu. Malgrat que està ploviscant
i que les boires es mouen per les crestes i el bosc, la
vista de la ciutat és ben bé de somni. Situada sobre
una alta carena i dominada per l’aguda agulla rocosa de Huayna Picchu, la ciutat perduda dels inques
es mostra enigmàtica envoltada de feixes graonades,
boires i bosc. La carena de Machu Picchu s’endinsa en
l’espectacular gorja del Riu Urubamba, que es divisa
des de més de 1.000 m d’alçada. L’escenari i l’ambient,
malgrat tanta gent, són impressionants.
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Retalls d’un diari de viatge
A Intipunku esperem que arribi la resta del grup. Tothom està bocabadat mirant la ciutat que s’albira sota
nostre. Obriran a les 8 del matí i el Jorge ens dóna les
entrades per si ens fan falta. També diu que ens farà
la visita només en castellà junt amb un altre grup (que
al final seran els tres de Sant Celoni). Quedem en un
punt de l’entrada de la ciutat, però, com que està plovent força i hi ha molta gent, ens fem un embolic i acabem visitant la ciutat la Marta i jo sols. El conjunt està
molt ben conservat i restaurat. Llàstima del temps, ja
que, per a fer les fotos, haig de tapar la càmera amb el
xubasquero. Hi ha cases de pedra semblants a les de
Wiñay Wuayna i llocs d’especial importància, com ara
la Tomba Reial, els Banys Rituals, el Temple del Sol,el
Temple Principal, el de les Tres Finestres, etc.

El Camí dels Inques

Destaca especialment la famosa pedra solar anomenada Intiwantana. Alguns visitants la toquen amb
fervor supersticiós. Creuen que desprèn energia. Entre
aquests hi ha un matrimoni català amb un nen, que
poc abans ens han fet una foto al Temple Principal.
L’Intiwantana està esculpit en la mateixa roca base de
la muntanya i sembla que era el lloc més important de
la ciutadella. Es creu que, amb els seus rituals, els inques lligaven el sol a la pedra per tal d’aturar el temps.
Diuen que aquesta pedra està situada en el punt on
es creuen les línies imaginàries que uneixen les quatre muntanyes més altes que envolten Machu Picchu.
El Temple del Sol i la Tomba Reial són edificis sorprenents per l’acurat acabat de les pedres i per les formes
que tenen. Encara es desconeix quina era la seva funció real.
Després de visitar la ciutadella ens trobem amb el
Jorge. Va amb els catalans de Sant Celoni i la Susana.
Diu que ara ens farà la visita en castellà i en exclusiva
per a nosaltres. Es nota que està més animat i té més
atencions amb nosaltres. Suposem que està agraït pel
fet que vam organitzar la cerimònia de l’entrega de propines. Aquest ofici de guia sembla una mica ingrat. Ens
explica amb detall tota la ciutat sota una pluja impenitent. La Susana i els catalans van fets una sopa. Nosaltres ens salvem per les capes que portem. L’explicació
del Jorge acabarà d’arrodonir la visita, ja que ens fa

Esteve
Sabaté
fixar en detalls i ens explica Per
coses
molt interessants. A la sortida de la ciutat, en anar a buscar
l’autobús per a baixar a Aguas Calientes, trobem la
Rosa, una altra portuguesa que va venir al trekking
de la Cordillera Blanca. Ha estat esperant-nos, però
al final no ens hem trobat. Les americanes també
van al seu aire. La Karen ha desaparegut. Trobem,
però, l’Agnes, que ens diu que vol pujar dalt de la
roca que domina la ciutat.
Finalment, pugem a l’autobús, que enfila la davallada per una sinuosa pista de terra amb vistes
espectaculars. Aquesta pista va ser inaugurada pel
mateix Hiram Bingham els anys cinquanta.
Aguas Calientes és un petit, però important poble
situat al fons de la gran gorja que excava el Riu
Urubamba. És el principal punt de partida per a visitar Machu Picchu, si es ve amb autobús o amb
tren. L’indret és força caòtic, però tranquil i, fins i tot,
divertit. Hi ha ambient, comerços, restaurants, bars
amb Internet, etc. No hi falta de res. Ens allotgem a
l’Hotel Urpí, situat a la part alta del poble. Senzill,
però suficient. És curiós, perquè l’hotel més antic
de Sabadell també es diu Urpí. Passar per la dutxa
després del Camí dels Inques ha estat un alliberament, malgrat que l’aigua que surt sigui gairebé
freda. Després anem a dinar al restaurant Sayaq
Marka, on trobem el Jorge. Al vespre, anem a sopar en un altre restaurant on redescobrim la truita
de patates i altres menges que ja gairebé havíem
oblidat.
Tota l’activitat d’Aguas Calientes gira al voltant del
turisme, de l’estació i de la via del tren, que forma
un conjunt força curiós amb el poble. La vegetació
de la vall i la pròpia població tenen un aire exòtic,
per tal com la selva amazònica es troba només a 70
km. Li demanem al Jorge que ens organitzi la tornada avançada a Cusco, ja que preferim passar més
hores a la capital que no pas a Aguas Calientes.
Ho organitza amb l’amo del Sayaq Marka, el típic
personatge negociant de poble que toca de tot. Al
vespre, el vam veure amb les cambreres comptant
diners en una taula i amb posat garneu.
Tornem a l’Hotel Urpí i demanem al responsable que ens desperti a les cinc. A aquesta hora ens
quedarem sense el cafè matinal, però volem voltar
per Cusco el màxim de temps possible.

***
Vint i cinc dies després del trekking, va tenir lloc
l’atemptat contra les Torres Bessones de New York.
De seguida ens vam posar en contacte amb les nordamericanes, ja que la Karen treballava de broker a la
zona afectada. Sortosament, ella no hi era quan es van
esfondrar els gratacels.
Antoni Ferrando Roig
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Patrimoni
Per Esteve Sabaté

EL MOLÍ DEL CAIXES
Solivella

Molí del Caixes. Façana principal

Sembla ser que aquest molí va acollir per dues vegades els Reis Catòlics en el seu pas pel Camí Ral.
Descripció de l’edifici
ituat a la part meridional del terme de Solivella,
Bastit a començament del segle XIII, el Molí del
s’hi troba enclavat el Molí del Caixes (pronun- Caixes està integrat bàsicament per dos elements:
ciat localment en català xipella, molt arrelat a l’edifici pròpiament dit i la bassa.
Solivella, com Molí del Caixís), també conegut antigament com a Molí del Senyor, atès que durant molts
anys en foren propietaris els senyors del castell.
Està situat en un petit desnivell al costat dret de la
carretera comarcal que va de Montblanc a Solivella,
just al costat de la Rasa de Belltall, anomenada també Rasa del Molí.
Molt a prop del molí, i coetani d’aquest, també podem trobar un pont de pedra de dos ulls i 4 metres
d’amplada, amb dos arcs de mig punt construït damunt de la rasa que forneix d’aigua el molí. L’ull gran
té una alçada 4,30 metres i una llargada de 3,5 metres, el petit és de 2,30 metres, tant d’alçada com de
llargada.

S

Història
La història del Molí del Senyor de Solivella va molt
lligada a la història del castell d’aquesta població,
que data del segle XII i que fou construït per Gombau
d’Oluja, senyor de Vallfogona i posseïdor d’interessos
a diversos llocs de la contrada.
El castell i les seves propietats passaren el segle
XIII a mans dels Puigverd i després als Anglesola per
casament d’Elvira Puigverd amb Berenguer Arnau
d’Anglesola, que es perfilen com a constructors del
molí (fent referència a les dades de construcció del
molí que data del segle XIII).
Els diferents senyors del castell van ser successivament els propietaris del molí i del castell fins a
mitjan segle XVIII. Després d’aquesta data, la història
del castell i del molí es separen ja que el castell va
passar a mans de l’Ajuntament, que el va enderrocar.
A partir d’aquest moment, el molí ha tingut successius propietaris particulars fins avui en dia. Va funcionar com a molí de blat fins a mitjan segle XIX.

Molí del Caixes. Part posterior i torre de defensa

La bassa
La font d’energia d’aquest molí era l’aigua que,
provinent de la Rasa del Molí a través d’un rec,
s’emmagatzemava a la bassa, des d’on passava a
l’edifici del molí. Era de planta allargada i estava situada a la banda esquerra de l’edifici aprofitant un nivell
superior, que era tancat per la banda meridional per
una paret de pedra d’un gruix extraordinari. La banda
oriental de la bassa disposava d’una paret que feia de
resclosa per tal de contenir les aigües.
Aquesta última paret, en part, subsisteix encara actualment, així com també el mur meridional, per bé que
una mica escapçat. És notable pel que fa a la bassa
del molí solivellenc la seva gran capacitat, que ve determinada per l’ordinària escassetat d’aigua del lloc, la
qual cosa exigia un dipòsit molt gran de reserva per tal
d’equilibrar el cabal irregular, i sovint insuficient, procedent de la rasa que el fornia.
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torre de guaita o bé de control dels
acL’edifici del molí
Per vianants
Esteve que
Sabaté
La part més interessant del molí, i que li dóna el seu cedien al lloc de Solivella, així com també de torre de
aspecte característic, és l’edifici pròpiament dit, com- comunicació amb el Santuari del Tallat utilitzant codis
post de dos elements: el pou o cup, per una banda, i de senyals amb banderoles.
l’obrador i l’habitatge, per l’altra.
Més endavant, quan la torre perdé les seves funcions inicials, fou utilitzada com a colomar. De fet,
a la seva part interior, actualment encara es poden
veure les cavitats obrades a la paret que servien per
a acollir aquestes aus.

Arcades del primer pis

Entrada de la torre

Torre del pou o cup
A l’extrem meridional de la bassa, annex a la banda
esquerra de l’obrador i de les estances superiors, es
troba el pou o cup consistent en un conducte vertical,
de secció rodona, construït amb pedra picada, a través
del qual, i en una obertura que té en la seva part superior anomenada engolidor, passava l’aigua als ginys
inferiors a través d’una altra obertura petita al fons per
la qual l’aigua sortia a pressió sobre el rodet. Aquesta
obertura estava regulada pel pany, aixeta que obria o
tancava el pas de l’aigua per a posar en marxa o parar
el molí.
El pou era un element molt important en la mecànica
del molí, atès que la seva alçaria determinava la pressió de l’aigua i, conseqüentment, la seva força. El molí
solivellenc pot ser inclòs precisament, donada l’alçària
del pou d’aproximadament 8,5 m, entre els de major
potència.
Per altra banda, el cup del Molí del Caixes té una característica que el fa notablement original: és el fet que
al seu damunt s’hi bastís una torre fortificada de forma
rectangular. Sembla lògic de pensar que aquesta torre
degué servir, en situacions difícils, per a la protecció
del moliner i la seva família.
L’emplaçament d’aquesta construcció al límit del terme de Solivella i a la vora de l’antic Camí Ral fa pensar
també que aquesta torre fes les funcions de

L’obrador
La part més important de l’edifici del Molí del Caixes
és l’ocupada per l’obrador, on es realitzaven les diverses accions mecàniques destinades a la mòlta del
gra. Situat tot a la planta baixa de la construcció, s’hi
té l’accés per una portalada adovellada situada a sol
ixent, davant del camí que passa pel costat. Aquesta
habitació, de forma rectangular, està coberta per una
magnífica volta de canó de pedra picada. Les parets
són d’un gruix extraordinari, també de pedra picada. A
la dreta de la portalada, s’hi obrà una finestra o espitllera abotzinada que donava llum al bell mig del lloc on
es realitzava l’operació de la mòlta del gra.
L’interior d’aquesta estança era molt simple. Al fons,
tocant a la paret darrere la qual estava situat el pou,
s’hi trobava un pedrís que servia de bancada a les moles. Estava foradat pel mig, per on passava l’eix que
connectava el rodet amb la mola superior.

Rodet del Molí del Caixes

Les moles eren dues i encara subsisteixen en l’obrador
del molí, malgrat que la superior està trencada en diversos trossos. Són circulars, d’uns set pams de diàmetre i fetes de pedra calcària. La superior o sobirana
és de mig pam de gruix i estava reforçada per un cèrcol
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de ferro que evitava que es trenqués a causa de
l’escalfament que sofria per la fricció amb la inferior.
Aquesta última és fixa al pedrís, té un pam de gruix i
rep també el nom de sotana. Les dues moles estaven
closes pel riscle o caixa de fusta circular que recollia
la farina que sortia de la part lateral de les moles.

Secció en alçat de l’edifici del Molí del Caixes

Avui, pel fet d’ésser de fusta, no existeix cap element
del riscle.
El procés que seguia el gra fins a arribar a ésser
farina era també molt simple. El gra, que havia d’ésser
ben sec -si no, en moldre’l, feia una pasta que quedava
enganxada a la mola- queia de la tramuja a través del
canalet a l’ull de la mola sobirana fins a ficar se enmig
de les dues moles, on era mòlt i es convertia en farina; aquesta, a través del farinal consistent en un forat
situat sota el riscle, queia dins de la farinera, que en
aquest cas és de pedra; d’ací es treia amb una pala
d’ensacar per tal d’omplir els sacs.

Perl’obrador
EsteveaSabaté
El carcavà era accessible des de
través
d’un forat a terra -el bocatge- . Probablement aquest
forat, que encara subsisteix, quedava tapat per una
post de fusta.
El rodet del molí solivellenc és de pedra en forma
circular d’un metre i mig de diàmetre. El rodet disposa d’uns buits còncaus, als quals des de la canal es
projectava l’aigua provocant el seu moviment, que era
transmès a través d’un eix vertical -l’arbre- a la mola
sobirana. El rodet era un dels elements més importants
del molí, atès que transformava l’energia hidràulica en
energia mecànica, convertint així la pressió de l’aigua
en un moviment rotatori.
L’habitatge del moliner
Damunt la planta de l’obrador, en un altre pis, s’hi
troba l’habitatge del moliner. S’hi podia accedir des
de l’obrador a través d’un forat obert a la seva volta i d’unes escales de pedra. Aquest habitatge tenia
l’accés principal des del carrer, a través d’una bella
portalada adovellada. La llum li venia principalment per
aquesta portalada que mira a migdia i per una finestra
orientada a sol ixent.

Portal d’accés al molí

L’interior d’aquest habitatge és ampli i el seu sostre
és sostingut per dos arcs apuntats que donen una bellesa especial a aquesta cambra. Al fons, una escala
de pedra mena cap al pis superior, construït molt posteriorment, com ho palesa el fet que, mentre la resta
de l’edifici: pou, torre, planta de l’obrador i planta habitatge del moliner, és de pedra picada, la tercera planta
fou bastida amb pedres i argamassa. Aquest pis superior fou utilitzat també com a habitatge, i en el seu nivell s’hi troba l’accés a la torre situada damunt el pou.
Cobreix actualment aquesta planta una teulada a dues
vessants, amb unes llums bastant considerables.

Mecanisme de funcionament del molí

Sota l’obrador, s’hi troba una cambra coberta amb
volta de pedra anomenada carcavà o cacau, on l’aigua
que sortia de la canal feia moure el rodet o turbina
i després s’escorria a través d’un corredor cap a la
rasa.

Joan Castro
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Natura i paisatge
LA FLORA DEL NOSTRE ENTORN

Per Esteve Sabaté

Roures

Alzines

			
Espècie:
Nom:
Roure, cast. roble			Quercus
Roure pènol, cast. roble común		Quercus robur
Quercus petraea
Roure de fulla gran		
Quercus faginea
Roure de fulla petita 		
o roure valencià, cast. quejigo
Roure reboll, cast. melojo, r. negral Quercus pyrenaica
Quercus pubescens
Roure mantinenc, cast. roble
Quercus rubra
Roure americà			
Quercus canariensis
Roure africà, cast. quejigo
			
Família: Fagàcies

Nom:
Alzina, cast. encina 		
Alzina carrasca, cast. carrasca
Alzina surera, cast. alcornoque
Garric, coscoll, cast. coscoja

Espècie:
Quercus Ilex
Quercus rotundifolia
Quercus suber
Quercus coccifera

Família: Fagàcies

			

Alzina del sord (Vinaixa)

Roure d’Ancosa (Valldecerves)

Descripció: Arbre robust i de capçada ampla, pertany a
la mateixa família que les alzines, però en aquest cas és
de fulla caduca, tot i que en alguna espècie pot ser que
mantingui les fulles seques tot l’hivern.
Les seves fulles, més grosses i més tendres que les de
les alzines, tenen un to més clar i a la primavera es poden
distingir de lluny per aquest verd tendre. Les diferents
espècies es poden reconèixer bàsicament a través de les
fulles.
Pot arribar a viure fins als 1.000 anys.
A diferència de les alzines, els roures arrelen molt profundament.
Els seu fruit és l’aglà o gla (en castellà bellota).
De totes les espècies de què hem fet esment, destaquem
el roure reboll. L’única roureda d’aquesta espècie que es
troba a Catalunya és a les Muntanyes de Prades.
El roure reboll es caracteritza per la seva facilitat
a rebrotar quan es talla,
a causa del seu sistema
d’arrels, ja que té una arrel
principal ben definida i un
estrat d’arrels superficials
amb una elevada capacitat
de rebrotar. Pot arribar als
20-25 m. d’alçada

Descripció: L’alzina pertany a la mateixa família del roure,
però, a diferència d’aquest, és de fulla perenne.
La fulla és d’un verd fosc, és llarga i estreta, fa de 3 a
7 cm i és més dura i petita que la del roure. Al revers, té
un borrissol blanquinós que l’ajuda a mantenir la humitat en
èpoques seques.
La capçada de l’alzina és ampla i densa; pot fer entre 5 i
20 m d’alçada. Arriba a viure més de 700 anys.
Quan es talla o es crema a causa dels incendis, pot rebrotar al voltant de la soca.
Es troba en zones seques en altituds de fins a 2.000 m.
Els seu fruit és també l’aglà o gla (en castellà bellota).
Les espècies principals són les anomenades anteriorment.
L’alzina carrasca
Molt estesa en la zona mediterrània, té gran resistència
tant al fred com a la calor; les
fulles són més aviat curtes
i arrodonides, sense punxes;
el tronc és gris en els exemplars adults i negre en els
joves.
Molt estimada per a fer carbó
Alzina carrasca de la
Serra Major al Montsant

L’alzina surera destaca pel
seu tronc recobert d’una
capa gruixuda de suro, la
qual s’ha aprofitat des de
l’antiguitat. Té la capçada
menys densa.
Detall del suro del tronc

Roureda de roure reboll a
Prades

(foto Antoni Sabaté)

El garric també és típicament mediterrani i destaca
per la forma d’arbust i les
fulles més punxegudes,
sense pèls i lluentes; creix
a la vora de camins i marges. Moltes vegades creix a
partir de la destrucció d’un
alzinar.

Detall de les fulles
i del tronc amb les
molses i líquens que
els caracteritzen.
Febrer de 2012

Marta Roig
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Espai Obert
Esteve Sabaté
SOBRE L’EXCURSIONISME CIENTÍFIC I SANTIAGOPer
RUSIÑOL...

M

és enllà de les aparences, excursionisme
i ciència comparteixen trets comuns com
una destacada curiositat per allò que ens
envolta; una certa dosi de passió per allò que es
porta entre mans o un saber trobar la bellesa en
petites o grans imatges i moments.
El cas és que el naixement de l’excursionisme
a Catalunya va ser inseparable d’una voluntat cultural de recollida de dades i de deixar constància
del que representava Catalunya com a país i unitat territorial. Cronològicament, aquests inicis se
situen cap a mitjan segle XIX i, sense voler caure en tòpics, la feina que va fer tota aquella colla
d’excursionistes-investigadors és la base cultural
del que som avui. Va ser gent que no va tenir mandra de calçar-se, amb un quadern de notes a la
butxaca, i recórrer el país amunt i avall.

escriptor, dibuixant i pintor, amb una joventut vinculada a l’excursionisme. En aquells primers treballs descriptius seus, confluïren natura i indrets
històrics o monumentals destacats.
L’abril de 1889, Ramon Casas i Santiago Rusiñol
van ser, durant tres setmanes, pintant les ruïnes
de Poblet. Aquest és el tema de l’exposició que
ofereix el Museu de la Vida Rural fins a final de
maig d’enguany. Vinyet Panyella, la comissària,
ha delectat el públic assistent amb la presentació
i amb la visita guiada que hi ha ofert: detalls pictòrics, noves maneres d’expressar, captar i deixar
constància de l’ambient, dades biogràfiques i bibliogràfiques, humanització del personatge... Poblet va representar per a l’artista un punt d’inflexió
i, per tant, moments de canvi i progrés. Després
d’aquella, van venir altres campanyes i Rusiñol va
recórrer Catalunya en carro amb el seu amic Ramon Casas.
La Renaixença, el Modernisme i, més tard, el
Noucentisme van ser períodes de millora, en els
quals indústria, comerç, economia, arts, ciències i
catalanisme polític anaven de bracet. Tanmateix,
no hem d’oblidar els moviments de lluita social
amb tot el cost humà que representaren. Posats
a triar, em quedo amb el present; però una certa
quantitat d’esperit modernista d’aquell que portà a
l’excursionisme científic i artístic no ens aniria malament.

Ramon Casas. Santiago Rusiñol pintant a les muralles de Poblet

Encara devem tenir fresca la imatge de Joan Amades amb el seu ruquet, arribant a tots els racons del
territori per tal de fer un recull etnogràfic exhaustiu;
en Pau Vila, que va ser president del Centre Excursionista de Catalunya; o el naixement de l’Institut
d’Estudis Catalans, com a filial del CEC.
També podem recordar en Josep Vallverdú quan
ens narrava, en el cicle de conferències “El Món al
nostre abast”, com va recórrer Catalunya amb el
seu amic Ton Cirera, que, amb una frase gairebé literal, afirmava “...només es pot conèixer bé un país
anant a peu...”, referint-se al fet que és a través
del contacte amb la gent del lloc, amb una bona
conversa, amb una certa calma quan coneixem un
indret. Podríem afegir-hi les inquietuds de Josep
M. Espinàs reflectides als seus llibres A peu per...
En aquell tombant de segle XIX, aquest corrent
d’excursionisme científic es va ampliar a
l’excursionisme artístic. D’aquest cas, en trobem
un bon exemple en la figura de Santiago Rusiñol,

Santiago Rusiñol. Tombes de Poblet

Si no ho heu fet, encara sou a temps d’anar
d’excursió al Museu, visitar i gaudir de l’exposició i
saber un xic més d’en Santiago Rusiñol!
Molí del Salt
Ernestina Vallverdú
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Espai Obert
LA DENT DE LLEÓ

Per Esteve Sabaté

Sol i estrelles en una flor per al fetge
Nom científic: taraxacum officinale
Català: dent de lleó
Castellà: diente de león
Alemany: löwenzahn

A

la primavera, la dent de lleó va imitant el Sol milers de
vegades. Una mica més tard, vestida de llavors, cada flor
es transforma en un cel d’estrelles. Els fils de les llavors
s’escindeixen en un estel de sis radis. Com els flocs de neu hexagonals, que cauen del cel, les llavors pugen al profund blau celest.
Les tènues substàncies amargues duen consciència al corrent
nutritiu. La llet de la dent de lleó és un suc digestiu d’allò més valuós, que torna a posar en ordre tot el metabolisme del fetge.
Si a través de la flor i la tija s’enforteix el metabolisme del fetge
i les glàndules de la digestió, mitjançant la infusió feta amb l’arrel
de la dent de lleó s’enforteix el sistema nerviós dels òrgans del
ventre: les arrels per als nervis i les flors per al metabolisme.
És quelcom deliciós mastegar la primavera o, més tard, quatre
o cinc tiges cruixents com a aperitiu abans dels àpats. La llet neteja la pell i la sang, no és verinosa. Les tiges
són la part més delicada d’una amanida primaveral netejadora del fetge i la bilis.

Aplicacions de la dent de lleó
- En tota classe de molèsties hepàtiques i biliars. En els problemes de la digestió o de falta de gana. Per a la icterícia, per a
netejar la sang.
- En els problemes degeneratius (involutius) o gotososreumàtics
de les articulacions i cartílags.
- En la depressió causada pel fetge o el metabolisme: infusions
de flors i tiges.
- En l’astènia (debilitat): una teràpia amb suc de dent de lleó serveix com a reconstituent general.
- Per a enfortir el plexe solar: infusions d’arrels de dent de lleó.

La recol·lecció de la dent de lleó
- Les tiges fresques d’un prat sense adobar es masteguen a la primavera directament durant el passeig diari.
-Amb les fulles fresques, es prepara una amanida. Les fulles més verdes i dures es poden tallar a trossos,
bullir-les i servir-les com a plat de verdura o com a acompanyament.
-Es pot desenterrar tota la planta a primera hora del matí, eixugar-la a mitja ombra i penjar-la en manats.
-Les arrels també es poden arrencar a final de tardor i es deixen eixugar: sempre estan indicades per a
enfortir el sistema nerviós. Per tal de preparar una decocció, es tallen a trossets les arrels assecades, se submergeixen en aigua durant la nit (maceració) i amb aquesta aigua es prepara l’endemà la decocció bullint-la
un moment. Beu-ne a glops, abans o entre els àpats.
-També es pot preparar una infusió amb les flors, la qual no s’ha d’ingerir en grans quantitats, sinó a glops
repartits durant el dia, com a beguda curativa.

Amanida amb dent de lleó
Escarola (tallada), fulles tendres de dent de lleó, pastanaga (ratllada),
raves (tallats en rodanxes)
Per a l’amaniment: 3 cullerades soperes d’oli d’oliva, 1 cullerada petita rasa de sal amb herbes, 2 cullerades soperes de suc de llimona, 3 cullerades soperes d’aigua
1. Barreja els ingredients de l’amanida i col·loca’ls en una safata.
2. Prepara l’amaniment: barreja l’oli i la sal amb herbes. Després, afegeix-hi a poc a poc el suc de llimona i, al
final, l’aigua. Serveix aquesta salsa a part.
Informació extreta del llibre Medicinas del Alma del Dr. Jürg Reinhard (metge
naturista segons els principis antroposòfics) Editorial: mtm, Suïssa
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Per Esteve Sabaté

L

a barraca

A redós de la figuera, cobrint-la ara de gairell,
roman serena la barraca;
aixopluc que fou de males anyades i recer de vendaval,
puntal d’hores mortes, quan el sol la coronava
i alberg de la collita que al carro havia de dringar.
Les parets ufanegen amb llur ossamenta
ignorant que en son cim res sostenen de valent,
sinó les restes d’un teulat que amb malastrugança
refugia ara fongs, una merla i sis acords de vent.
Les fulles es capbussen en el fosc abandó
d’una pica, el foc cantoner, un pedrís,
quatre ganxos i la resta corcada d’un batent.
Tanmateix, mantenen viva la parla prodigiosa
d’un mestratge que conformà, pedra a pedra, l’espai escaient;
carreus que ens parlen de càlculs i calma,
de precisió, tendresa, rigor, austeritat, seny...
La barraca entrelluca de l’entorn la calma
amb sos ulls mig coberts d’esbarzers
mentre al defora una sargantana s’atura
a la calor del sol ponent.

Elisenda Rosell
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A

PER LA SERRA D’ENSIJA

Per Esteve Sabaté

cavall de les comarques del Berguedà i el Solsonès, s’aixeca la Serra d’Ensija, un estrep prepirinenc que, malgrat la seva poca altitud (2.327 m en el cim del Cap Llitzet), és un objectiu interessant
per les panoràmiques que ofereix, pels boscos frondosos i per la varietat dels seus vessants. A
l’hivern, per exemple, la cara nord és força visitada per excursionistes amb esquís i raquetes de neu.
Vam decidir ascendir-la a mitjan febrer per la cara sud, més aspra i de desnivells més pronunciats que
la cara nord. La nostra idea era dibuixar un circuit per a no repetir trams i passar la nit al Refugi Julián
Delgado Úbeda, en un recorregut tan tranquil com atractiu.

Cara nord de la Serra d’Ensija amb el cim del Cap Llitzet

Aproximació: anem de Berga cap al nord per la
carretera C-16 en direcció al túnel del Cadí; una
mica més amunt de la Rodonella, ens desviem a
l’esquerra per la BV-4025 cap a Sant Josep/Sant
Corneli/Fígols, després continuem per pista asfaltada en direcció a ponent durant uns 7 km i arribem
al Coll de la Creu de Fumanya.
Ens plantem, sense presses, a mig matí, al Coll
de la Creu de Fumanya i deixem el cotxe una mica
més enllà, a la cruïlla amb una pista que ve de Peguera. Comencem a caminar per la pista de la nostra dreta, que s’endinsa en el bosc en direcció a
ponent, primer en pujada suau fins a un collet i,
després, en baixada fins a trobar una altra pista a
la nostra esquerra, que també ve de Peguera i per
la qual va el GR-107 (Camí dels Bons Homes). Hi
ha un pal indicador. Abandonem la pista i seguim
el GR-107 cap a la dreta per un camí carreter molt
malmès i en pujada fins a Can Ferrús, un mas en
ruïnes situat davant de la Roca Gran de Ferrús, o
paret de la Gallina Pelada. Continuem ascendint
per sender entre boixos amb alguns trams esquitxats
de neu dura, passem just per sota dels grans desploms de la Roca Gran de Ferrús i arribem fins al
Coll de l’Estret.
Al coll el paisatge s’obre al sud, cap als estrets
del Riu Aigua de Valls; s’albiren la Serra del Verd i el
Port del Compte a la dreta, i a l’esquerra tenim els
Rasos de Peguera.
Aquí deixem el GR-107, que continua vers el
Coll de Por tet i fins a Montsegur. Nosaltres continuem per un corriol –a la dreta- que puja fort tot
atansant-se a la paret de roca. Aquest senderó,

senyalitzat amb fites i algunes marques de pintura,
a vegades es perd una mica, especialment quan
passa per una graonada de roca de conglomerat
coneguda com les Llosanques. En aquest punt, cal
parar atenció, sobretot si hi ha neu dura o gel, perquè una relliscada podria tenir greus conseqüències. És un indret en què es poden haver de fer servir les mans; no té cap complicació especial, però,
si es mira avall, la timba espanta. Superat aquest
tram, continuem ascendint en direcció nord, travessem
un bosc i sortim a la carena, on ja es fa visible el
Cap Llitzet a llevant, a ponent tenim les Roques
Blanques. Als nostres peus, la cara nord de la Serra
d’Ensija, totalment nevada, amb els boscos que
s’arrapen al dur pendent.

Seguim el GR-107, que passa vora la Roca Gran de Ferrús -paret de
la Gallina Pelada-, fins al Coll de l’Estret, a l’esquerra de la fotografia
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la nit, situat a 2.200 m en un replà
la caraSabaté
nord,
Per de
Esteve
allí molt més ondulada i amable. Ens assabentem que
som els únics clients que ens hi quedarem a passar la
nit. Xerrem una bona estona amb el guarda, amb qui
sopem, i ens fiquem als sacs.

Refugi Julian Delgado Úbeda (FEEC). Vista insòlita del Pedraforca
amb la Serra del Cadí al fons, des dels Rasos d’Ensija

Avancem per la carena cap al cim del Cap Llitzet

Continuem amb precaució per la carena de roca cap
a llevant, és aèria, en alguns passos arrodonida, no
gaire ampla, espectacular; i arriben al Cap Llizet, altrament anomenat Cap de la Gallina Pelada (2.327 m).
Gaudim d’una panoràmica poc habitual del Pedraforca
i tractem d’identificar la multitud de serres, cims i valls

No ens cal ser matiners perquè ens espera una ruta
assequible, de manera que ens estalviem la fredorada
del matí i podem sortir sense calçar-nos els grampons.
L’itinerari és clar i suau. Avancem tranquil·lament cap a
llevant, sota la carena, per prats nevats; recorrem tot el
Pla d’Ensija i fem cap a un coll entre dos cimets de la
cara est de la serra: la Creu de Ferro, al sud i el Serrat
Voltor, al nord.
A l’altre costat del coll, ens espera un terreny més
abrupte i dret, l’inici del descens és en una mena
d’embut molt costerut i, per precaució, ens posem els
grampons. Primer, el sender segueix més o menys el
llit del barranc, que trobem molt embrossat de troncs i
restes d’allaus, i després se’n desvia a la dreta, baixa
de forma decidida i, ràpidament, ens condueix al Coll
de la Creu de Fumanya, gairebé 600 m avall. Aquí acabem una excursió que hauríem pogut fer perfectament
en un sol dia, però l’hem volguda gaudir plàcidament,
una mica a contracorrent de la manera com molts excursionistes van avui dia a la muntanya. Ningú ens
traurà la solitud del nevat Pla d’Ensija al capvespre, o
els estels nocturns que vàrem contemplar des de l’ ampit
de la porta del refugi.

Ja veiem el refugi, a baix, al Pla d’Ensija

que ens envolten: al nord veiem el Pic de l’Orri, el
Cadí, el Puigpedrós, les Penyes Altes de Moixeró, la
Tossa d’Alp, el Puigmal...; al sud, el Port del Comte,
la Serra del Verd, els Rasos de Peguera, la Serra de
Busa, el Catllaràs... i, en la llunyania, fins i tot distingim
les Muntanyes de Montserrat. Tot un espectacle.
Iniciem el descens vers el nord-est i aviat divisem el
Refugi Julián Delgado Úbeda (FEEC) on passarem

Víctor Badenas i Moragas
Joan Guasch i Murtra
Cartografia: Rasos de Peguera – Serra d’Ensija de l’editorial Alpina
Bibliografia: Excursions escollides pel Prepirineu, d’Antoni Cabré i Puig (ISBN 9788496035553)
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Mallà!!
E R MITES

Per Esteve Sabaté

Et miro, et veig de lluny, m’agenollo,
te m’acosto, et toco, et veig: tens una esquerda.
Enric Casasses

S

ense obviar les prestacions lúdiques que ofereixen les ermites, la seva primera raó de ser
és l’espiritual; per tant, en totes les ermites és
preceptiva la veneració d’algun Sant o Mare de Déu.
En el cas de la nostra ermita, la del municipi de
l’Espluga, no se segueix aquesta norma; aquí, la devoció i el culte són al més alt dels estaments divins, el Trinitari. Tot passejant per aquest indret, tantes vegades
sovintejat, el pensament va començar a qüestionar-me
aspectes sobre els orígens de l’Ermita i, sobretot, sobre el destinatari de la devoció, el Misteri Trinitari.
Per a qui pugui interessar, adjunto un extracte del llibre L’Ermita de la Sma. Trinitat, del P. Jordi Bou i Simó,
monjo de Poblet.
[sic, pàg. 25-26, ed. 1979] “ Fins avui, per no posseir
cap document escrit que ens ho pugui testimoniar, res
sabem en concret sobre l’origen i fundació de l’Ermita
de la Sma. Trinitat de l’Espluga de Francolí. Amb tot,
podem formular les següents hipòtesis: 1ª És possible
que l’Ermita espluguina substituís a un temple pagà o
a rastres de supersticions paganes, com realment així
ha succeït amb d’altres ermites; 2ª És probable que
l’origen de l’Ermita Trinitària provingui dels veïns monjos cistercencs del Monestir de Poblet, a només uns dos
Qms. i mig de distància. Certament, es pot comprovar
que de vegades, alguns monjos demanaven permís al
seu Abat de poder viure, durant algun temps, una vida
eremítica prop o lluny del seu monestir. No seria gens
estrany doncs, sinó tot al contrari, que un o dos monjos
de Poblet escollissin aquest frondós i encisador paratge, on l’aigua i la vegetació brollen abundosament tot
oferint les seves delícies. No és improbable suposar
doncs, que un o alguns monjos pobletans s’haguessin
establert en aquest abellidor barranc situat a la falda
nord-est de la muntanya de la Pena(...), i que en introduir-se la festa de la Santíssima Trinitat a l’Orde del
Císter el 1230, immediatament o pocs anys després,
dediquessin en aquest lloc una Imatge o Capella per a
venerar-hi el Misteri Trinitari.
Per tal de mantenir i corroborar aquesta hipòtesi
adduirem els arguments que segueixen: a) La devoció
a la Trinitat rarament podia provenir de la mentalitat
popular, llavors bastant incapacitada i ignorant, i més
encara, no essent pas admesa la festa de la Trinitat per
l’Església en aquell temps; b) Els monjos, siguin benedictins, cistercencs..., com a homes més cultes, eren
en general, els introductors o portaveus de les noves
ideologies religioses; c) Hem pogut constatar que les
Ermites d’Espanya dedicades a la Trinitat – 12 en total
de les que tinc coneixença fins el moment present- sorgeixen a l’ombra d’un Monestir. Cinc, d’entre elles, són
catalanes.(...)

Si fos certa aquesta nostra hipòtesi, podríem deduir
que, immediatament o pocs anys després del 1230, hi
havia allí una rústica cova o una senzilla capella dedicada a venerar el Misteri Trinitari per un o diversos
monjos pobletans. Més tard, amb els anys, s’estengué
aquesta devoció per l’Espluga de Francolí, el poble de
més a prop. Després, es va propagar aquesta devoció
de tal manera pels pobles de la Conca de Barberà, que
en ser cada vegada més freqüents les peregrinacions
cap a l’Ermita de la Sma. Trinitat, el monjo o monjos
abandonaren aquell lloc, per no poder portar vida contemplativa en aquella soledat, degut a l’increment innumerable de visitants devots.
Una vegada marxats els monjos, el Sr. Rector de
l’Espluga de Francolí es va fer càrrec de l’Ermita o Santuari Trinitari, restant així, adscrita a aquesta Parròquia.
Podria ser llavors, entre el 1450 i el 1500, que es fes esculpir l’antiga i bella Imatge d’alabastre de Sarral, policromada, tota d’una sola peça. (...) Malauradament, fou
destruïda en la passada guerra civil del 1936, salvantse d’ella, només alguns fragments peculiars. Podem
respectar la piadosa i medieval tradició que creu que
aquesta Imatge de la Sma. Trinitat fou trobada per un
pastor en aquell barranc sota una alzina, anomenada
“Alsina sacra o beneïda”, tradició certament mancada
de fonament històric. “
[sic, pàg. 33, ed. 1979] És en l’any 1483 quan trobem
el Primer Document escrit, conegut fins al moment present, sobre l’existència de l’Ermita de la Sma. Trinitat
espluguina. (...) Es tracta d’una citació extreta del Primer Llibre de comptes, el més antic que posseïm del
Municipi Espluguí, o sigui: del Libre dels comptes de la
Villa de la Spluga de Francolí, 1462-1520.
Antoni Sabaté
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Recull de publicacions
Per Esteve Sabaté

SERRA DE
MONTSIÀ
I SERRA DE
GODALL

Muntanyes
de TivissaVandellòs
guia d’excursionisme
19 itineraris circulars i
3 travesses

Rut Domènech
Lluís Saladié
Joaquim Roset
Marc Castellnou
Ricard Baqués
Meritxell Omella

Escala 1:20.000

Les muntanyes de
Tivissa i Vandellòs
són desconegudes,
feréstegues, aspres i
tocades per un vent
insistent que les recorre des de la Vall de l’Ebre fins al
mar. Graus, miloques, fous, carenes i barrancades marquen el caràcter d’aquestes muntanyes i de la seva gent.
Aquesta guia descriu 19 recorreguts circulars i 3 travesses de diferent dificultat, on s’especifiquen la durada, la distància, els encreuaments i els punts d’interès.
Cada recorregut va acompanyat d’un mapa i un perfil
topogràfic.

L’Editorial Piolet ha posat a disposició dels excursionistes una nova cartografia del sud de les comarques
tarragonines. Es tracta del mapa de les muntanyes més
meridionals del Principat: les serres de Montsià i de
Godall. Inclou els recorreguts del GR-92 i del PR.C83, així com diversos indrets d’interès excursionista,
cultural i esportiu de l’entorn, com ara l’Ermita de la
Pietat (Ulldecona), el poblat ibèric de la Moleta del Remei (Alcanar), etc.

Editorial PIOLET. Novembre 2011. ISBN:978-84		
15075-53-0

Editorial PIOLET. Gener 2011. ISBN: 978-84-15075-13-4

PETJADES
DE PEDRA

EL MÓN
AGRARI

A peu pels
camins de
l’Himàlaia

SERGI RAMIS

Periodista i escriptor
(Barcelona, 1964) ha
estat director de les
revistes El mundo de
los Pirineos i Altair.
Ha publicat en gran
format
Mercados
africanos (Altair), i
Mercados del mundo
(Angle editorial); en
català, aquest llibre
que ara presentem:
Petjades de pedra.
Tot i que per a mi és poc respectuós amb el guia i els portejadors del trekking de la volta als Anapurnes, és un llibre
recomanable perquè traspua la duresa i la bellesa de les
terres himàlaies, tant en les descripcions de Katmandú com
en els 4 recorreguts a peu a l’hivern: la volta clàssica als
Anapurnes, havent de superar colls de 5.400 m; el trekking
de l’Everest, on es fa el cim del Kala Pattar, de 5.545 m,
amb les millors vistes del mític sotre del món; les muntanyes
de llegenda de Langtanc, i la Vall d’ Humla Karnali. Uns recorreguts envejables que, mentre no puguem fer-los sobre
el terreny, podem viure amb aquesta lectura fins a on les
descripcions i la imaginació ens portin.

a les
terres
de parla
catalana
Es tracta del catàleg de l’exposició fotogràfica itinerant El
món agrari a les terres de parla catalana, del qual vam
poder gaudir al Museu de la Via Rural des del 6 d’octubre
al 7 de novembre. Aquest catàleg conté la totalitat de
l’exposició, tant pel que fa a l’interessant aplec de fotografies com als texts que les expliquen.
L’exposició vol remarcar el valor del sector agrícola, ramader i silvícola de les terres de parla catalana, amb la mirada
de l’ahir i de l’avui, i amb vocació de projecció de futur.
Aquest treball i la seva edició han estat realitzats per la
Coordinadora de Centres de Parla Catalana, l’Institut Ramon Muntaner i la Fundació del Món Rural.
Octubre 2011 – ISBN: 978-84-615-4174-4

BRAU edicions. Març 2007. ISBN: 978-84-95946-83-6

Marta Roig
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Notícies
Per Esteve
Sabaté
CATALOGACIÓ DE LES
PINTURES
RUPESTRES TROBADES PER LA
SECCIÓ EXCURSIONISTA DEL CAE
ALS PORTS DE PAÜLS

E

l dissabte 10 de setembre vam acompanyar el
Dr. Ramon Viñas, investigador de l’IPHES de la
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i Conservador del Centre d’Interpretació d’Art Rupestre
de Montblanc, a la cavitat dels Ports de Paüls, on el
17 d’octubre del 2010 vam descobrir unes pintures
rupestres desconegudes fins ara. Es va procedir al
reconeixement general de la cavitat i a fotografiar i a
posicionar les restes de pintures existents. Uns dies
després, el 19 de setembre, el Dr. Ramon Viñas,
juntament amb el Sr. Josep Castells, tècnic de la Generalitat, i el Sr. Joan Martinez, Arqueòleg Territorial, es
desplaçaren novament a la cavitat per tal d’iniciar el procés d’investigació i catalogació del conjunt pictòric,
que ha estat datat inicialment d’entre el primer i segon mil·lenni abans de Crist.

* * *
CONFERÈNCIA DE LA SECCIÓ
EXCURSIONISTA PER AL GRUP
DE FORMACIÓ PERMANENT

E

l dijous 19 de febrer la nostra entitat va participar en el cicle de conferències que el grup
de Formació Permanent programa setmanalment. En aquesta ocasió, es va projectar l’audiovisual
de Marta Roig “Activitats 2010-2011”, mitjançant el
qual s’exposaren fotografies de les activitats excursionistes de la nostra secció durant el curs passat.
La introducció i comentaris van ser a càrrec d’Antoni
Ferrando. L’acte, que va tenir lloc a les 6 de la tarda
a la Sala Carulla Font del Casal de l ‘Espluga, va
comptar amb una notable assistència de públic.

* * *
NOUS SOCIS DEL CLUB ATLÈTIC ESPLUGUÍ
En el transcurs del darrer trimestre, s’han donat d’alta a la nostra entitat els companys:
Francesc Salas Toquero
Joan Castro Castro

Benvinguts!
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