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MACEDÒNIA

in-xin! Hem estrenat l’estiu i això bé es mereix una gran festa:
Sant Joan! La festa dels Països Catalans!
És una nit i un dia especial per als grups de diables, que podran
lluir les seves desafiants coreografies; les remeieres, que recolliran les
plantes en el moment just de les seves millors virtuts; els enamorats,
que es trobaran sota la lluna i el cel estrellat; els infants, que ens ompliran de rialles; el Joan més vell, que tindrà el privilegi d’encendre la
foguera... I per als excursionistes i atletes? També, perquè ells ens portaran la Flama del Canigó.
La Flama del Canigó és tot un símbol que ha arrelat i ens agermana.
El fet va començar el 1955 amb Francesc Pujades, un excursionista de
la Catalunya Nord, que, veient el Canigó com a bressol de la nació i
llengua catalanes, va idear encendre un foc al cim. Després el baixaria,
es repartiria i s’encendrien totes les fogueres de la contrada. D’aquesta
manera, es guanyaria el sentit col·lectiu de la diada.
A partir del 1966, aquesta flama va arribar a Catalunya. Una anècdota:
en aquells temps de vigilància franquista, el foc travessava la frontera
en forma de cigarreta encesa. Anys més tard, ja no van caler aquestes
audàcies; ja no hi havia problemes per a traspassar.
Durant l’any, el foc es guarda al Museu de la Casa Pairal de Perpinyà.
Es renova anualment al cim, amb sarments vingudes d’arreu dels Països Catalans. I així es manté simbòlicament l’esperit unitari i col·lectiu.
I més fogueres, la dels britànics, que, per una banda, mantenen la monarca més veterana dels vorals i, per l’altra, amb el Brexit han triat sortir
de la Unió Europea. Un referèndum: 48% versus 52% i un adéu amb
controvèrsia; alguns diuen que amb mentides, un assassinat, racisme...
Potser ja s’han cansat de pagar els cants de sirena dels mediterranis
del sud...
I com que res és aïllat i tots els fets s’encadenen, ja em tens escoltant qui s’afanya a confirmar que els referèndums no són bons de cap
manera, el victimisme del ministre d’Interior que conspirava i les últimes
crides de la campanya electoral.
Pim, pum! Fiiiiu! Encara hi ha petards i ressaca! Et vindria de gust una
macedònia ben fresqueta? Mira que és bona, ehh! Ho sento, avui no! El
que tinc és una macedònia mental. Avui optaré per la coca, em remullaré a la piscina i planificaré la pujada al Canigó! És Sant Joan!
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Programa d’excursions

setembre de 2016

Diumenge, 4 de
setembre

La Febró. Els Avencs de la Pona. Font del Pubill - Mas del Panxó - Barranc
de Mas del Panxó - Avencs de la Pona - Motllat de la Pona - GR 7 - Les
Esperades - Font del Pubill.

Matinal

Diumenge, 18 de
setembre

Cabra del Camp. La Voltorera. Cabra del Camp - GR 7 - Corral Nou
- Coll del Sàrria - Puig de Cabdells - La Voltorera - Font de Cabarrà
- Cabra del Camp.

Matinal

Cabra del Camp i la Serra de la Voltorera
NOTES D’ORGANITZACIÓ
- El punt de trobada és a l’aparcament de la Font Baixa, a l’hora indicada en 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 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 a 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 DE L’ACTIVITAT INFORMADA
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EL RIU DE PRADES, ENTRE MOLINS I
CASTANYERS. Vilanova de Prades
Data: 10-04-2016
Itinerari: (1). Vilanova de Prades - (2). Font Vella - (3). Coll
dels Closos - (4). Barranc de Mataró - (5). Coll del Pubill (6). El Bosquet - (7). Riu de Prades - (8). Molí de la Vila - (9).
Camí de Cornudella - (1). Vilanova de Prades.
Desnivell: 370 m
Recorregut: 10,2 km
Dificultat: baixa

Sortint de Vilanova de Prades, prop de la Font Vella

molins fariners en ruïnes que antigament donaven servei als
veïns de Vilanova de Prades. Tot plegat conforma un paratge bell, variat i interessant, però que és poc visitat pels excursionistes que van a Vilanova de Prades pel fet que resta
eclipsat per la presència de la Serra de la Llena, que domina
gran part del terme.

			

***

Sortim a les 8:30 de Vilanova de Prades pujant per la pista
pavimentada que va a la Font Vella i al Camí de Cornudella (SW). Fa fresca i el cel és net i blau. Al darrere, deixem
una bella vista del poble amb la Serra de la Llena al fons
il·luminada pel sol naixent. Trobem (8:37) un camí ascendent a l’esquerra (PR), pel qual continuem (S) tot deixant
el Camí de Cornudella. Travessem una zona de conreus
abandonats i de castanyers, i fem cap al Collet dels Closos, paratge esbarjós des d’on es divisa una panoràmica
completa de la Serra de la Llena; hi ha una cruïlla de camins i seguim pel ramal del mig, que baixa vers el SE per a
creuar el Barranc de Mataró. En apropar-nos al fons, sentim
el murmuri de l’aigua d’aquest discret barranc saltant entre
les pedres. Des del fons del Barranc de Mataró, pugem per
un terreny pedregós (SE) fins al Coll del Pubill (9:10), situat
a 948 m d’altitud i on trobem una cruïlla de camins. Seguim
per l’ampla pista de l’esquerra (NW), que planeja flanquejada, per la banda dreta, per un bosc de pins dels quals destaquen grans soques de castanyers que encara rebroten. Just
en un pronunciat revolt de la pista (9:15), prenem un camí
a la dreta (NE) envoltat d’un bell bosc de pi roig. A banda
esquerra, destaquen grans castanyers. Ens acostem a un
de proper per a esmorzar al peu de la seva enorme soca.
Comentem que l’entorn podria ser arranjat i es podria considerar aquest gran castanyer com un exemplar monumental
del terme de Vilanova de Prades.

E

l Riu de Prades neix als plans que s’estenen al NW
de la vila de Prades, on conflueixen diversos torrents;
d’allí, segueix vers ponent cap al sector sud del terme
de Vilanova de Prades, des d’on baixa vers migdia recollint
l’aigua dels barrancs de l’entorn, fins que arriba a Ulldemolins, on esdevé el principal tributari del Riu Montsant.
El Riu de Prades recorre un sector de turons i petites
fondalades on predominen els boscos de pins i alzines, i els
camps d’avellaners; també trobem claps de castanyers, entre els quals destaquen alguns exemplars de notable grandària. El bosc de ribera s’estén principalment per les vores
del Riu de Prades, que manté un cabal d’aigua discret però
constant, com es pot deduir de la presència de diversos

Vista de la Serra de la Llena des del Collet dels Closos
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Foto de grup al collet que hi ha entre els turons d’El Puig i El Bosquet. Al fons, el Montsant

Emprenem la marxa i aviat deixem la pista per a pujar per
un corriol pedregós que trobem a banda esquerra (NE). Fem
cap al coll que hi ha entre els turons d’El Puig i El Bosquet
(10:05), que ateny 1.049 m. És un indret lluminós i verd des
d’on es divisa una bona vista sobre el Montsant; també hi
ha una cruïlla de camins. Seguim per la dreta (S) tot baixant
amb bones vistes sobre Prades i els plans que l’envolten.

Baixem a la llera i seguim el curs de l’aigua. Aviat ens cal
creuar el riu (11:30); alguns companys posaran grans pedres per a facilitar-nos el pas. A l’altra banda, trobem una
pista que travessa un gran camp d’avellaners, la qual seguirem (N). Creuem el curs inferior del Barranc de Mataró
i comencem l’ascens a Vilanova de Prades per una ampla
pista (W). Deixem uns grans corrals a l’esquerra i enllacem amb el pavimentat Camí de Cornudella (11:55), que
puja vers tramuntana fins al poble. Hi arribem a les 12:20.

Castanyer monumental prop del Coll del Pubill

Travessem pinedes, alzinars i camps d’avellaners per a arribar novament al Coll del Pubill (10:35). Ara seguim la pista
que baixa a l’esquerra (S) i fem cap a la fondalada on hi ha
els Corrals del Mas d’en Segarra, paratge recòndit i amagat
entre turons envoltat de conreus d’avellaners; també destaquen grans castanyers. A mesura que ens acostem a la
llera del Riu de Prades, anem trobant grans arbres de ribera. L’alegre soroll de l’aigua ens indica la proximitat del
riu. Hi fem cap a les 11:05 per un corriol que, des de sota els
corrals, hi mena seguint un torrent. El paratge és verd, ufanós
i amb grans arbres, alguns tombats pel vent. Seguim el camí
(W) que passa pel rec que fornia d’aigua el proper Molí de la
Vila -avui en ruïnes i inaccessible pels filats que hi han posat.

Riu de Prades

El Joan Carreras està content: ens comenta que ha augmentat la família amb una néta i anem a celebrar-ho al bar
del Casal de Vilanova.
Antoni Ferrando Roig
Fotos: Joan Castro, Marta Roig i Antoni Ferrando
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XXIV CAMINADA L’ESPLUGA - PRADES
Data: 1-05-2016
Itinerari: (1). L’Espluga de Francolí, Plaça de Montserrat
Canals, 423 m - (2). Castell de Milmanda - (3). Ermita dels
Torrents - (4). Castell de Riudabella - (5). Les Colònies (6). Casa forestal del Titllar - (7). Font del Mas de Pagès
- (8). Tossal de la Baltasana, 1.203 m - (9). Prades - (10).
Càmping de Prades, 923 m.
Desnivell: 840 m
Recorregut: 21,5 km
Dificultat: baixa
laça del Casal, 7:30h, 2ºC de temperatura, el vent
fred ja anunciava que la 24a edició de la Caminada
l’Espluga-Prades no seria gens calorosa. No sabem
si per culpa del fred o perquè l’endemà era dilluns, la participació va ser més aviat escassa. Així que, a les 08:00h,
vint-i-tres caminadors ben abrigats vam començar a fer
camí cap a Prades.
Aquest any vàrem seguir el mateix recorregut de l’any
passat: direcció Milmanda i fins a Riudabella. El vent fred
havia netejat el paisatge i la vinya despuntava amb força
després de les darreres pluges; tot plegat feia que els contrastos de verds fossin un regal per a la vista i que els
amants de la fotografia gaudissin d’unes magnífiques panoràmiques de l’entorn.

P

El punt més alt de la nostra comarca, la Baltasana

A la Font de la Teula, la Llúcia i l’Àngels ens tenien preparat un cafè calent per a ajudar a aguantar el fred. Després
d’esmorzar, ja va ser una altra cosa; així, vam començar el
camí cap al Titllar. La Montse gaudia de les molses esponjoses amarades d’aigua i les falgueres amb un verd lluent; és
“el bosc meravella”, deia.

Els senderistes anant cap a Milmanda

Foto de grup davant casa forestal del Titllar

Mentre pujàvem cap els Plans del Pagès, a l’horitzó, es
podien veure els cims més alts dels Pirineus nevats. I, pas a
pas, vam anar fent fins a arribar al punt més alt de la nostra
comarca, la Baltasana. El vent era fred i constant; així que,
ràpidament, vam fer les fotos per al record i, per avall sense
parar fins a Prades. Al restaurant ens esperava un bon i merescut dinar que ens va fer entrar en calor i recuperar forces.
Volem agrair a l’Amadeu i als ADF el fet que ens haguessin
donat suport durant tot el camí.

Camí cap al Titllar

GRÀCIES A TOTS I FINS L’ANY QUE VE.

M. Carme Vernet
Fotos: Joan Castro i Esteve Sabaté

Esmorzant a la Font de la Teula
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UN TOMB PER L’ENTORN DE SARRAL
Conca de Barberà
Data: 15-05-2016
Itinerari: (1). Sarral - (2). Molí del Potau - (3). El Carrer dels Cavallers - (4). El Muntet de Blat - (5). Salt de
l’Anguera - (6). Ermita dels Sants Metges - (1). Sarral.
Desnivell: 320 m
Recorregut: 9,2 km
Dificultat: baixa

Carrer dels Jueus

A

profitem que la sortida d’avui és a Sarral per a iniciar-la al Carrer dels Jueus. Pel que sembla, durant
l’època medieval, a Sarral hi havia una petita comunitat jueva. Els cognoms Astruch, Perfeyt, Maymó o Portell
així ho indiquen. Aquest carrer podria haver format part del
call on vivia aquesta comunitat.
Actualment, el carreró de menys de 60 cm d’ample té un
interès visual i arquitectònic molt remarcable i també té certa similitud amb el Carrer dels Cavallers que, una mica més
tard, descobrirem.
Vist el carreró, ens posem en marxa per davant del Molí
del Potau, que va ser donat pel senyor Joan Potau i ara és
com un museu a l´aire lliure del que va ser un molí d’oli de
lliura del segle XIX.
Sortim de la població per la Carretera del Pla de Santa Maria, pel pont del Riu Vallverd i, en 150 metres, agafem una
pista a l’esquerra que ens porta per conreus, en aquesta
zona bàsicament de vinya i cereals. Durant una bona estona, pugem suaument amb bones vistes a Sarral i, mes enllà,
a Forès i la Serra del Tallat.
Deixant enrere la Partida de les Forques, la pista va girant a nord fins a trobar el Barranc del Salt; el creuem en
la confluència del Barranc de la Solana. Ens endinsem
pel Barranc del Salt i ja podem veure la punta elevada del
Muntet de Blat amb la seva creu de ferro a la punta.

Carrer dels Cavallers
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Partida de les Forques

Què mirem?

Barranc del Salt
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Cresta del Muntet de Blat

Un petit grau a la carena del Muntet de Blat

Els pagesos han adobat els conreus i l’olor és una mica ufanosa. Trobem un trencall a l’esquerra per on comencem a pujar
entre matolls i alguns pins petits. Quan som prou lluny de les
males olors, parem per a esmorzar.
Després de recuperar forces, seguim amunt en fort pendent.
En els trams finals, ens ajudem d’unes cordes fixes instal·lades
per a fer més fàcil la pujada.

El salt d’aigua és modest, però l’entorn, tot i que massa humanitzat, és prou bonic, amb molts degotalls i verdor.
Deixem enrere el riu i prenem la direcció de la Coma de Sant
Joan; després, ja en lleugera baixada, arribem a l’Ermita dels
Sant Metges.

Foto de grup al Muntet de Blat

Un cop dalt, passem per un corriol format gràcies a la separació de la petita cinglera. És el Carrer dels Cavallers i té uns 150
metres. La sortida per l’altra punta és bonica perquè, pràcticament, ja som dalt de la carena i tenim les vistes a l’altre vessant.
La petita cresta ens porta suaument a la creu situada a la mateixa punta del Muntet de Blat. És un punt des d’on es domina
gairebé tota la Conca i on la foto de grup és obligada.
Ara toca baixar per la mateixa carena; passem l’entrada del
Carrer dels Cavallers, seguim baixant en direcció oest fins a trobar un camp d’ametllers que bordejarem i aviat trobem una pista
ampla.
Entrem per un sender a l’esquerra, passem per un pinar ombrívol que, avançat el matí, és d’agrair. Anem prenen la direcció
nord i baixem al Barranc del Salt, que en aquest punt ja podem
anomenar Riu Anguera.

El Salt de l’Anguera

El seu origen era una petita capella gòtica del segle XIV que
ara ha estat restaurada amb més o menys fortuna. És un lloc
de culte per a la gent de Sarral i el primer diumenge de juny s’hi
celebra l’aplec.
Nosaltres deixem de banda el culte i prenem unes cerveses al
bar restaurant.
Només resta arribar a Sarral i ens emplacem per a la propera
sortida a Rojals.
Joan Poblet
Fotos: Joan Castro
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PELS ENTORNS DE ROJALS, ELS COGULLONS
I LA BARTA. Muntanyes de Prades
Data: 29-05-2016
Itinerari: (1). Rojals - (2). Coll de la Mola - (3). Gravats
dels Cogullons - (4). Refugi dels Cogullons - (5). Font
Freda - (6). Clot de la Tanca - (7). Cova de les Creus (8). La Bartra - (9). Reposador dels Morts - (1). Rojals.
Desnivell: 520 m
Recorregut: 10,6 km
Dificultat: baixa

Camí del Coll de la Mola

Sortim de l’aparcament de Rojals a les 8:40, seguint el
GR 171 per la pista que va al Coll de la Mola (W). Fa fresca
i la pluja d’ahir ens ha deixat un cel blau i net. Fem cap a
una bifurcació (8:47); deixem el GR a l’esquerra i seguim
per la pista (NW). Evitem el tomb pel Corral de la Marieta,
deixem ramals a dreta i esquerra, i fem cap al Coll de la
Mola (9:15). Continuem al front per la pista seguint el GR
171 (W). Passats uns 200 m, el GR deixa la pista i baixa
per un corriol a l’esquerra (SW) entrant al frondós Bosc del
Gerxet. Travessem un parell de barrancs i aviat es fa visible,
a banda esquerra, el Refugi dels Cogullons dominant tota la
fondalada. El GR comença a pujar vers el SW; deixem una
caseta solitària a l’esquerra, travessem una gran placa de
gres roig i fem cap al Colletó d’en Serra (9:50), on trobem la
pista dels Cogullons. La seguim uns 20 metres per la dreta
(W) fins a trobar a banda esquerra (S) un petit entrant que
dóna accés a una placa de gres d’uns 19 m de llarg per 3,5
metres d’amplada, on hi ha els gravats prehistòrics. Bona
part d’aquesta placa resta coberta de terra. Els gravats foren
descoberts a finals dels setanta pels reusencs Ramon Capdevila i Jaume Massó. Hi trobem símbols esquemàtics en
forma de ferradura, de lletra grega phi, creus, etc. Aquests
gravats daten de l’edat del bronze (1500-2000 aC), tot i
que algunes creus més marcades són menys antigues.

S

ituats al bell mig de les Muntanyes de Prades, els solitaris termes de Rojals, els Cogullons i la Bartra, avui
agregats al terme de Montblanc, inclouen paratges
de gran bellesa, com ara el Barranc de la Baridana, on també hi ha indrets de notable valor històric: hi podem trobar
elements prehistòrics, antics masos abandonats, exemples
d’indústries rurals, etc; tot plegat, dins d’un entorn natural
privilegiat. Aquest itinerari passa pels tres llogarrets tot seguint els antics camins de bast que els uneixen, i ens permet
visitar dues mostres del seu passat prehistòric.

Gravats dels Cogullons
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Aquesta gran llosa esdevindria un lloc de culte on, probablement, el pobladors de l’entorn demanaven als déus que els donessin salut, caça i pluja abundants, que les dones infantessin
sense complicacions, pau amb els veïns, etc; i ho feien gravant
aquests símbols dels quals encara desconeixem el significat;
és un acte comparable al dels cristians que posen espelmes
a les esglésies demanant ajut per quelcom que els amoïna.
Desfem el camí i anem al refugi per la pista (E), d’on surt el

corriol que hi puja (N). Hi arribem a les 10:15. Des de 1.045 metres d’altitud, contemplem una superba panoràmica de 360º. El
refugi és tancat, però ens hi aturem per a esmorzar tot contemplant el paisatge, el cel i les dessolades ruïnes del caseriu. La
Teresa ens comenta que el seu rebesavi matern era dels Cogullons, i això em fa recordar que no he estat capaç de trobat enlloc un recull històric d’aquest indret; és en aquest moment que
penso que puc fer-lo jo quan redacti la ressenya de la sortida.

APUNTS D’HISTÒRIA DELS COGULLONS

L

’altiplà dels Cogullons s’estén per sobre dels 1.000 metres d’altitud, envoltat de petits turons o cogulles, d’aquí
ve el seu nom. És un paratge on, malgrat l’alçada, les
fonts ragen amb regularitat, com és el cas de la Font del Grèvol. La presència de pastures i boscos va afavorir l’establiment
de grups humans que es resignaren a viure en un lloc de
muntanya com aquest, dur i fred, forçats per la competència
que hi havia per a ocupar les planes de l’entorn de les Muntanyes de Prades.
Les pintures rupestres amb escenes de caça i amb símbols esquemàtics que hi ha en abrics propers, així com els
gravats que es troben en alguns roquetars de l’entorn, són la
prova de la presència de grups de caçadors-recol·lectors del
neolític i de l’edat del bronze. Posteriorment, tot i que no en
tenim proves, és probable que aquesta zona fos més o menys
ocupada durant l’època romana i també a l’alta edat mitjana,
especialment durant l’ocupació sarraïna.
El primer nom conegut d’un habitant dels Cogullons data
del 1229, quan un tal Arnau de Cogullons va anar a establirse a les terres de Siurana conquerides als sarraïns el 1154.
Corrent l’any 1290, veïns de Rojals i dels Cogullons van
treure llenya del bosc de Poblet, també hi van entrar els seus
ramats, cosa que va crear un conflicte amb el monestir. Del
segle XIV sabem que l’any 1365 als Cogullons hi havia 5 focs
o famílies, i que el 1380 encara s’hi mantenien.
Dalt del turó on hi ha el refugi, es conserva part d’una torre
que possiblement data de l’alta edat mitjana.
De l’època del bandolerisme (s XVI-XVII), hi ha constància
de l’actuació del famós bandoler vallenc de la facció dels cadells, Gabriel Oliver, àlies Pixo, que el 1626 segrestà un tal
Miret, dels Cogullons, pel rescat del qual cobrà 25 lliures.
El 1670 ja es comerciava amb el gel que produïen els pous
de glaç dels Cogullons, un dels quals era propietat d’un cirurgià de Tarragona anomenat Francesc Cortada.
Del segle XVIII tenim censos de població: l’any 1718 vivien
al caseriu 11 persones, però el 1787 el nombre es reduí a 9.
En aquella època, a més de les activitats agrícoles i ramaderes, es devia seguir produint gel als pou de glaç de la Font del
Grèvol i del Mas de Mateu. Les famílies que vivien aleshores
als Cogullons eren els Masdeu, els Vilalta i els Serra, i així
seria fins ben entrat el segle XX.
Durant les guerres carlines la zona esdevingué perillosa;
entre 1836 i 1839, només en el terme de Rojals, hi hagué 43
morts violentes; entre elles la de Josep Serra, de 28 anys i veí
dels Cogullons, mort el 6 d’abril de 1839.
L’any 1920 en aquest llogarret hi havia 8 cases numerades
talment com si fos un carrer; la núm. 1 era de Salvador Masdeu, la núm. 2 i la 4 (paller) eren propietat de Josep Vilalta, la
núm. 3 (cobert) i la 7 eren de Pere Serra, la núm. 5 (paller) i la
6 pertanyien a Josep Masdeu, la núm. 8 era de l’estat. També
hi havia quatre eres de batre: la de Cal Gat, la de Cal Serra,
la de Cal Pau Serra i la de Cal Paulet.
El 1940 fou nomenat alcalde de Rojals un tal Serra, dels
Cogullons, que aleshores ja era pedania de Rojals.

Els Cogullons a principis dels setanta. Foto: Salvador Masdeu

El 1948 la darrera família dels Cogullons, la de Cal Serra,
tancà casa seva per a emigrar; i així s’inicià la decadència de
les cases del veïnat: Ca l’Hereu Serra, Cal Cantó, Cal Paulet,
Cal Pau Serra, Cal Gat i Ca lo Claro.
El 9 de maig de 1960, va ser inaugurat el refugi del C. E.
Montblanc; per a construir-lo, es van utilizar, lamentablement,
pedres de la torre, que aleshores assolia 3 metres d’alçada.
L’any 2001, una comunitat budista construí sota les cases
una mena de temple i hi instal·là caravanes. Tot plegat, tenia
sentor de barraquisme urbà al mig de la natura. A més, ho
van fer sense el permís de l’Ajuntament de Montblanc; sortosament, l’assentament es va aturar per la denúncia interposada pel grup ecologista GEPEC. El líder budista Rimpoché
es va disculpar públicament, però, actualment, encara hi ha
algun barracot que desmereix el paisatge davant la passivitat
dels responsables del paratge.
Any 2016. Ja fa molt que el refugi és tancat, i el mal estat
de la pista d’accés no augura que tornin a obrir aviat. Les
ruïnes del poble es va esborrant dia a dia i la natura torna a
ensenyorir-se d’Els Cogullons.

Aspecte actual dels Cogullons. Foto: Joan Castro
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Foto de grup al Refugi dels Cogullons, a 1045 m d’altitud

Baixem de nou a la pista i seguim el GR per l’esquerra (E) fins
a una bifurcació (10:45). Deixem el GR que baixa a l’esquerra
i seguim al front pel PR que va a la Bartra (E). Sentim un soroll tronador: tres trialers pugen a tot gas trinxant el PR. Passats uns 200 m, ens cal fer molta atenció: deixem el PR i

Coincidència entre dos dels símbols que hi ha gravats als Cogullons i
els que trobem pintats a la Cova de les Creus

que trobem un baixador i fites a l’esquerra (11:25), travessem
el barranc (NE) i pugem a veure les pintures de la Cova de les
Creus, que és a tocar (11:30). Observant, podem comprovar que
els gravats dels Cogullons i aquestes pintures són de la mateixa
època per la similitud dels símbols emprats.
Baixem fins a la Bartra per un corriolet fitat i fem cap a la pista
que va a Rojals (11:55), que remunta el Barranc de la Baridana
(N). Poc després de creuar el barranc, en un pronunciat retomb,
deixem la pista (12:15) i pugem a l’esquerra (NE) per l’antic camí
empedrat de Rojals. És un camí ben traçat, però força deteriorat que, fent ziga-zaga i passant per bells racons, puja fins a
trobar el GR 171 (12:45) i el Reposador dels Morts. Fem cap
l’aparcament de Rojals a les 13:05.
Arribats a l’Espluga, anem al Bar els Caçadors a celebrar
l’aniversari del Joan Castro.
Per molts anys, Joan!
Antoni Ferrando Roig
Fotos: Joan Castro, Marta Roig i Antoni Ferrando

A la Cova de les Creus reposem i veiem les pintures

pugem a la dreta per un corriol quasi imperceptible (SW). És el
camí que baixa a la Bartra pel Clot de la Tanca; és poc utilitzat
i passa per racons molt ben conservats. En el recòndit Clot de
la Tanca, hi trobem una interessant teixeda. El corriol baixa pel
vessant dret del frondós Barranc de les Escometes (S-SE), fins
Camí de la Bartra a Rojals pel Barranc de la Baridana
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EL PORTELL DEL ROQUER DE LA SAVINA
Montblanc
Data: 12-06-2016
Itinerari:(1). Estret de la Vall - (2). Camí de les Aigües (3). Portell del Roquer de la Savina - (4). Plans de Sant
Joan - (5). Abric del Barranc de la Font d’en Guasch (6). Barranc de la Font d’en Guasch - (7). Camí de les
Aigües - (8). Mas del Barber - (1). Estret de la Vall.
Desnivell: 520 m
Recorregut: 9,2 km
Dificultat: baixa
Superant un dels ressalts

El darrer esforç

G

airebé a les acaballes de la temporada, programem
altre cop una sortida a la Vall per a conèixer aquesta
zona situada entre el Roquer de la Savina i els voltants dels Cingles de la Garrigueta.
Sortim de l’Estret de la Vall i comencem a pujar bruscament per la mateixa carena, en direcció nord. Quan som a
prop del Camí de les Aigües, el sender té un tram amb un
empedrat molt ben conservat.
Un cop sortim al Camí de les Aigües, prenem la direcció
del Mas d’en Llord fins a l’alçada del Roquer de la Savina.
Esmorzem abans d´iniciar la pujada.

El Portell del Roquer de la Savina

Prop del Camí de les Aigües
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Barranc de la Font d’en Guasch des del portell de Roquer de la Savina

Foto de grup al Barranc de la Font d’en Guasch

Fem el fort pendent i superem els dos ressalts amb
poques dificultats ajudant-nos els uns als altres. I ja som
als Plans de Sant Joan; les vistes a la Vall són autènticament espectaculars. Seguim pujant en direcció oest fins
a ben passada la caseta forestal; a la bifurcació, girem
al sud fins a trobar, a la dreta, l´entrada al Barranc de la
Font d’en Guasch.

El corriol és molt poc definit, però aviat comencem el
descens i fem cap a un mirador on, en una llosa, hi ha
gravada una creu. Fem la foto de grup i gaudim de les
vistes al barranc amb l’espessa vegetació. Anem baixant
i passem per l’abric on ara fa un any vam trobar el traços
de pintura rupestre. Després, per entremig de marges,
arribem al fons del barranc.
14
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Barranc de la Font d’en Guasch

Un cop al fons, girem a l´est per a buscar la sortida natural
del barranc i anem baixant entre espesses pinedes. En el
darrer tram, passem per un dens alzinar i algunes carboneres molt ben conservades. Ja som damunt el Camí de les
Aigües i posem el cul a terra per tal de baixar per un perillós
tàlveg on un dels companys té un petit ensurt sense més
conseqüències. Ara anem per la dreta fins a trobar el baixador que ens durà al Mas de Barber.

Barranc de la Font d’en Guasch

El primer tram del sender és fresc i ombrívol, però ben
aviat es torna assolellat i amb fort pendent. Fem cap a la
pista tot just per a creuar el Barranc de la Font d’en Guasch
i deixar enrere el Mas de Barber; som també al GR 171, que
no deixarem fins al cotxe.

Serp que vam treure d´un pou

Joan Poblet
Fotos: Antoni Ferrando, Marta Roig, Manolo Garcia

Barranc de la Font d’en Guasch
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ENTORNS DE MIRAVET
Ribera de Ebre

Data: 26-06-2016
Itinerari:(1). Miravet - (2). Castell de Miravet - (3). La Cova
Alta - (4). Barranc de Negrer - (5). Reianos - (6). Sénia de
Sorral - (1). Miravet.
Desnivell: 595 m
Recorregut: 9,1 km
Dificultat: baixa

Comencem a caminar, l’església vella darrere nostre.

El castell i la vila de Miravet foren conquerits als sarraïns
l’any 1153 per Ramon Berenguer IV, i el mateix any va fer
donació del castell -juntament amb el terme i pertinencesa l’Orde del Temple. Amb aquesta donació, els templers
es varen convertir gairebé en els únics senyors de la zona
entre l’Ebre i el Riu Algars, i van efectuar la repoblació del
lloc en els mesos següents, sense fer fora els sarraïns. Van
conviure a la vila jueus, moriscs i cristians fins al segle XV,
en què van ser expulsats els jueus, i el 1613 passà el mateix amb els moriscs.
Els templers van ampliar el castell musulmà i el varen convertir en una fortificació amb monestir d’estil romànic-cistercenc, amb un gran pati d’armes central. El castell-monestir va
passar a ser al segle XIII la seu de l’orde a la Corona d’Aragó,
amb l’arxiu i el tresor provincial. Una torre del castell encara
s’anomena Torre del Tresor.
Després de la condemna de l’Orde del Temple pel Papa
Climent V, el rei Jaume el Just ordenà la detenció dels templers als seus dominis. Algunes comandes de templers es
van sotmetre sense lluita o ràpidament, però a Miravet varen resistir durant dotze mesos fins a la rendició el 12 de
desembre de 1308.
Els paratges que avui visitem també foren escenari de la
batalla més determinant de la Guerra Civil. Durant 115 dies,
les millors unitats dels exèrcits republicà i franquista es van
enfrontar per les serres de la Terra Alta i la Ribera d’Ebre
en la que fou la batalla més dura, sagnant i decisiva de tota
la guerra. La batalla va arruïnar els pobles i camps on va tenir lloc, tot deixant un trist balanç de milers de morts i ferits.

P

er tal d’evitar les hores fortes de calor, avui ens
trobem un xic més aviat del que és habitual: són
les 7 del matí i la ruta d’avui ens ha de dur per
les terres de l’Ebre; concretament, a la població de Miravet, on gaudirem d’una ruta pels entorns tot contemplant unes magnífiques vistes del Riu Ebre al seu pas
per aquesta vila, i de l’impressionant castell.
Arribem a Miravet al voltant de les 8.30h. La primera
imatge en sortir dels cotxes és la de la fortalesa encimbellada a dalt d’un turó d’uns 100 m. d’alçada, protegit
per l’espadat del riu.

El Castell de Miravet
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Antiga cisterna

Foto de grup al peu del castell

Així doncs, deixem els vehicles a l’aparcament i ens dirigim a la Plaça de l’Arenal. Entre costeruts i estrets carrers,
ens dirigim al castell; al peu de les seves muralles fem la
foto de grup. Tot seguit, davallem per la carretera que puja
del poble fins a arribar a un senderó que surt a la nostra
esquerra; el prenem, enllacem amb un sender que puja
del riu i seguim per la dreta entre marges i parades abandonades - veiem una antiga cisterna, una mostra més de
la necessitat d’aprofitar tots recursos a l’abast per a poder
subsistir en aquestes terres.

Seguim sender amunt fins a la Cova Alta: anem trobant
restes de trinxeres. Contemplant-les, un no pot de deixar
de pensar en les penúries que havien de passar els milers
de joves implicats en aquell conflicte; molts d’ells sense saber per què es trobaven dalt d’una serra resseca i feréstega
esperant d’un moment a altre un desenllaç qui sap si fatal.
El sender ens apropa a un mirador des d’on tenim una àmplia vista de les muntanyes properes com la Serra de Cardó, les Serres de Pàndols i Cavalls, el Montsant... D’aquesta
manera, aprofitem l’ocasió i fem la parada per a esmorzar.

La Serra de Cardó, a l’esquerra la poblacio de Rasquera

Pel camí del Barranc de Negrer
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Durant la ruta, trobem restes de trinxeres.

Després de recuperar forces, fer fotos de les cingleres
i de “lo riu”. Seguim el sender que, en poca estona, comença a davallar fins a trobar una pista que seguirem un
tram per a enllaçar amb un corriol a la nostra dreta; el seguim i ens portarà fins al Barranc de Negrer, des del fons
del qual podrem observar els efectes d’antics incendis que
varen canviar la imatge d’un entorn que imaginem frondós
i exuberant. Un cop al fons del barranc, reprenem de nou
la pujada, que cada cop es presenta més costeruda: la calor comença a fer-se notar i els caminadors esbufeguem
de valent. Finalment, arribem de nou dalt de la carena. La
imatge del castell des d’aquest punt és fantàstica: col·locat
en el lloc exacte per a controlar el pas pel riu, a més d’un
extens domini de totes les poblacions i terres del voltant.
Davallem de nou i, ara ja sense més ensurts, seguim
un sender que ens apropa al riu, passem pel Garrofer de
l’Onso i, per una costa empedrada, arribem dalt de la vila.
Passem pel costat de l’Església Vella; en una font propera aprofitem per a refrescar-nos, perquè la calor comença
a fer-se notar. I d’aquesta manera arribem a la Plaça de
l’Arenal, on ens esperen la resta de companys i companyes per a anar a dinar en un restaurant de la població, i així
acomiadar el present curs.

Mirador dalt de la cinglera

Aprofitant l’ombra d’un garrofer

Amadeu Rodríguez
Fotos: Antoni Ferrando, Marta Roig, Joan Castro

Afrontant les últimes pujades abans d’arribar a Miravet
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Curses de muntanya
Dissabte, 2 d’abril de 2016

El següent avituallament va ser a Capafonts, on també ens
esperava la família! Buf! Hi vam arribar una mica tocadets.
No n’hi havia per menys, perquè el mur existeix... eren els
km des del 27 al 37, i això atacava. De fet, el Marc, que la nit
anterior no havia estat per a tirar coets, es va endarrerir una
miqueta. L’home del mall el va agafar per sorpresa. Però no
patiu, que anava lent, però havia d’arribar lluny!
Fer llarga distància és curiós. Lluny d’anar tota l’estona
a donar-ho tot, passes a mirar d’optimitzar la força per a
arribar el més ràpid i sencer possible. He viscut arribades
emocionants... Però aquesta potser, de moment, ha estat la
millor. No només per arribar en família, sinó perquè arribes
amb calma i tens tot el temps del món per a fer el tomb a la
plaça de Prades amb els teus estimats.
Hora de riures, menjar una miqueta i explicar quatre anècdotes de la ruta. Vam calcular, com a ràpid, arribar en 7h15
i, com a lent, en 8h15, i vam fer el recorregut amb puntualitat
suïssa: les 7h45. S’ha de dir que vam estar pràcticament
una hora parats als avituallaments; així que, de temps de
marxa efectiva, ens va sortir quelcom menys de 6h. Restava
el Marc per a arribar, que de ben segur devia estar a punt, i
el Jose Àngel, de qui no sabíem res encara.
El Marc no va tardar a treure el cap; es va sobreposar als
problemes estomacals que havia tingut la jornada anterior i,
a un ritme més lent però constant, va arribar curull de joia a
la plaça de Prades, on l’esperàvem atents per tal d’animarlo. Content, va arribar a Prades i... a celebrar-ho!

Half Trail Muntanyes de Prades
46km 2900md+

A

quest any sí! Enguany ens hem animat a saltar a la
mitja distància. Així que ens vam trobar el Sergi, el
nostre expert en ultres, el Marc, que, tot i no haver fet
el desnivell, ja tenia la distància dominada, i el Jose Àngel i
el Toni, completament neòfits en aquest quilometratge.
Vam sortir a les 12 de Vilaplana, amb una méteo immillorable, en direcció cap a La Mussara per a començar de
patac els primers 700md+. Amb una rialla a la cara, vam fer
els darrers passos per a arribar on time al poble abandonat
de La Mussara.
Vam calcular que podíem fer-ho en 1h i en 50’, això sí, a
ritme completament Bisonte, però controlant, ja que, si no,
després ho podríem pagar. Així que, en tot moment amb
els peus a terra, anàvem controlant el nostre ritme. Si algú
de naltres apretava, el frenàvem; la qüestió era no carregar-se en excés. El Jose Àngel, força conservador, passava
uns minuts més tard, i ja no el vam veure més a la cursa.
A Mont-ral, ja portàvem 2000md+ i 27km. Era el moment
de recuperar forces. I que millor que fer-ho amb les millors
animadores i animadors del món! Allà ens esperaven la
Gemma, el Bernat, la Guiomar, la Judit, El Maür i l’Elna.
Després d’un refrigeri prop del refugi de La Mussara, vam
pujar als Motllats travessant la roca foradada. Allí va ser on
ens va passar com una gasela el primer classificat de l’ultra
de 90km que havia sortit al matí.
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Enguany ens hem animat a saltar a la mitja distància.

Va ser una cursa per a recordar per tota la distància que
vam córrer tots tres junts marcant un ritme suau però constant, gaudint de cada racó del paisatge i de la companyia...
I ara, què? Doncs més, no patiu!
Iep! Que falta el Jose Àngel! Tapat com només ell sap ferho, va arribar a les 11h, després de completar el repte.

Toni Morlans

Retalls d’un diari de viatge

U

n dels trets més interessants de Menorca és l’elevat
nombre d’elements prehistòrics que hi ha. En aquest
sentit, l’any 2015 es va publicar la guia Menorca Talaiòtica, un recull ben fet i útil, que em va motivar a preparar
cinc itineraris a peu i a seleccionar diversos indrets de l’illa
per a ser visitats en cotxe. Aquestes activitats les vam fer
entre el 29 d’abril i el 5 de maig, i ens van permetre conèixer
24 conjunts megalítics importants i el Museu de Maó.
Durant l’estada, vam tenir un parell de dies rúfols, amb
fred, cel cobert i pluja ocasional, però els altres dies van ser
radiants. Vam gaudir de l’esclat primaveral de l’illa: flors de
tots els colors i verdor pertot arreu; a més, vam trobar poca
gent, de manera que, molts dels llocs, els vam visitar en
solitari: tot un privilegi.
Cal dir que l’estat de conservació dels monuments, el
seu entorn, l’accés i l’aparcament, la informació i l’atenció
són, en la majoria dels casos, impecables, i més si es té
en compte que molts conjunts megalítics es troben dins de
propietats privades.
L’any 2010, el Consell Insular de Menorca va presentar a
la UNESCO el conjunt Menorca Talaiòtica com a candidat
per a formar part del Patrimoni Mundial, i aquest privilegi cal
guanyar-lo mantenint el conjunt arqueològic en bones condicions. El 1974, havíem visitat el poblat de Torralba d’en Salort
i vam tenir ocasió de veure que hi havia molta feina a fer;
actualment, però, el conjunt presenta un aspecte magnífic.

Dolmen de ses Roques Llises (2100-1600 aC). Alaior

Pels volts del 1600 aC, la població de l’illa ja vivia en poblats
de navetes: construccions amb planta en forma de ferradura,
fetes amb grans blocs de pedra. Unes eren habitacles, tallers
i magatzems d’aliments, i d’altres, sepulcres col·lectius. La
Naveta des Tudons és la més important i visitada de Menorca.

Naveta sepulcral des Tudons (1130-820 aC). Ciutadella

A partir del 850 aC, es construïren els talaiots, grans
torres arrodonides fetes amb grans blocs de pedra, la
funció de les quals es desconeix. Per bastir-los, calia capacitat d’organització, coneixements i voluntat col·lectiva
pel gran esforç que exigia fer-los. Es calcula que a Menorca hi havia uns 300 talaiots. Els poblats talaiòtics,
sovint, disposaven de fortes muralles i podien tenir més
d’un talaiot. Al poblat de Montefí, a Ciutadella, n’hi ha
tres. El talaiot més gran de l’illa és el de Trepucó (Maó) i
ateny 26 metres de diàmetre.

Aspecte de la taula de Torralba d’en Salort el 1974 i actualment

En els darrers vint anys, l’excavació d’alguns indrets i la
datació pel mètode del carboni 14 han permès conèixer aspectes rellevants de la cultura talaiòtica de l’illa, així com
constatar que l’antigor d’aquests megàlits és menor de la
que es suposava.
Ens han quedat alguns llocs per a visitar, però hi tornarem. De la varietat de monuments que vam veure - dòlmens, talaiots, navetes, sales hipòstiles, taules, etc.-, aquí
tractarem només les taules, i això per dos motius: no tenim
espai per a parlar de tot i perquè les taules són megàlits
exclusius de Menorca.

			

* * *

L’illa va ser poblada de forma tardana, a l’entorn del 2100
aC, per grups humans que emigraren de la zona compresa
entre el NE de la península ibèrica i el Golf de Lleó. Fugien de
la violència que imperava en el continent, i amb ells portaren
cereals i animals domèstics: l’ovella, la cabra, el porc i el bou.
Vivien en coves i no practicaven la pesca. Entre altres elements, d’aquell període es conserven els sepulcres col·lectius
o dòlmens de Monpler i de Roques Llises, ja que aquells colons pertanyien a la cultura dolmènica de l’edat del bronze.
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Talaiot de Torelló (850-550 aC). Maó

Retalls d’un diari de viatge

Aspecte imaginari d’un recinte de taula

ELS RECINTES DE TAULA
Vers l’any 600 aC, els talaiots van perdre importància social i van aparèixer els recintes de taula, que estaven situats
en els llocs preferents dels poblats i on es practicaven rituals
màgics i religiosos. Es tracta de construccions a cel obert, de
planta absidal i presidides per dues grans pedres tallades posades en un difícil equilibri formant una T. Les més altes tenen
5 metres d’alçada, i la pedra superior pot pesar més de 10
tones. L’orientació dels recintes de taula és, de forma aproximada, de cara al sud, probablement per motius astronòmics.
No se sap què simbolitzaven les taules, uns diuen que
són l’esquematització d’un cap de toro; altres, la de la deessa cartaginesa Tanit, que rebia culte a Eivissa. A banda de
venerar deïtats foranes, aquell poble també n’adorava de locals tot fent ofrenes i banquets, on bevien vi i menjaven xais,
cabrits, porcells i vedelles, que coïen en fogueres dins dels
recintes de taula. Aquest culte començà a esvair-se a partir
de l’ocupació romana de l’illa l’any 123 aC.
Dels recintes de taula que hi ha a Menorca, n’hi ha vuit que
conserven la taula sencera; els vam visitar tots i, certament,
tenen un aire màgic i misteriós.

Les excavacions dels recintes de taula han posat a la llum
objectes que proven que l’illa rebia influències d’altres pobles del Mediterrani. A Torralba d’en Salort, es va trobar un
toro de bronze i també una figura de terracota de la deessa
Tanit. La troballa més notable es va fer al recinte de taula
de la Torre d’en Galmés, una figura de bronze d’Imhotep,
semidéu egipci de la medicina -l’única que s’ha trobat fora
d’Egipte-; també hi havia un parell de llancetes d’ús mèdic,
que fa pensar que un metge egipci –una mena de Sinuhé
l’egipci real- va passar per l’illa. Aquestes peces es troben al
Museu de Menorca de Maó.

Figures trobades als recintes de taula: el semidéu egipci de la medicina, Imhotep, un toro de bronze i la deessa Tanit

Els poblats talaiòtics forniren els exèrcits cartaginesos i romans d’uns temuts mercenaris, els foners balears. Diodor
de Sicília diu d’ells: En la pràctica de llançar grans pedres
amb fona avantatgen tots els altres homes.
Tot seguit, trobareu un recull resumit dels recintes de taula
més ben conservats de Menorca.
Poblat de Torre d’en Galmés. Alaior
Aquest conjunt és el més important de l’illa i és d’obligada
visita pels qui volen conèixer la cultura talaiòtica. Hi ha tres
talaiots, espectaculars muralles, sales hipòstiles (amb sostres aguantats per columnes), interessants habitacles de forma circular i un dels recintes de taula més ben conservats.
Ocupa 60.000 m2 i es creu que hi vivien unes 900 persones.

Situació de les vuit taules senceres de Menorca
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El poblat de Torre d’en Galmés és el més important i ben estudiat de Menorca. Muralles i sala hipòstila

El poblat va ser habitat des del 850 aC pels talaiòtics i, posteriorment, pels sarraïns fins a l’ocupació catalana de 1287.
Poblat de Torralba d’en Salort. Alaior
Va ser habitat des del període de les navetes (1750 aC)
fins a l’edat mitjana. El recinte de taula -el més estètic de
Menorca- es troba situat entre dos talaiots i conserva la taula més espectacular de l’illa, ja que ateny més de 5 metres
d’alçada.
Prop, però fora del recinte visitable, hi ha el Pou de na
Patarrà, de 50 metres de fondària i utilitzat durant la prehistòria. S’hi baixa per una escala tallada a la roca fins al
fons, on l’aigua que cau de les parets queda recollida en un
receptacle de pedra. Vam visitar aquest pou el 1974, amb
el permís a la propietària, i, sens dubte, es tracta d’un dels
indrets més impressionants que hom pot visitar a Menorca.
Poblat de Talatí de Dalt. Maó
Pel que fa al paisatge i la natura, aquest és un dels millors
poblats talaiòtics de l’illa. Va ser habitat des del 850 aC al
123 aC. Hi trobarem un talaiot, cases dolmèniques, magatzems subterranis en sales hipòstiles, on sostres fets amb
grans lloses són aguantats per columnes troncocòniques.
Destaca el recinte de taula, on una pilastra caiguda es recolza en la mateixa taula tot formant una imatge singular.
Per a alguns visitants, l’indret traspua màgia i esoterisme;
fins i tot, alguns posen les mans a taula per tal de captar-ne
l’energia.
Poblat de sa Torreta de Tramuntana. Maó
És el conjunt talaiòtic més septentrional de l’illa i es troba
en una propietat privada, però es pot visitar els dijous de
9 a 13h. Conserva un talaiot, un recinte de taula i algunes
construccions circulars. Fou habitat entre el 850 aC i el 123
aC. Des d’aquest lloc es divisa la línia de costa.
Poblat de Trepucó. Maó
Es tracta d’un poblat molt gran que va ser habitat entre el
850 aC i el 123 aC. Per la seva proximitat amb Maó i la seva
espectacularitat, va ser el primer poblat que es va estudiar a
l’illa. Tenia, com a mínim, tres talaiots i el que es troba en el
recinte és el més ample de les Balears (26 m). Conserva un
magnífic recinte de taula, la qual ateny prop de cinc metres
d’alçada. La pedra vertical que fa de suport està encaixada
a la roca que fa de base.
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A l’entorn, i aprofitant materials del poblat, es va construir una fortificació durant la guerra francoespanyola (17811782).
Poblat de Torretrencada. Ciutadella
Per arribar-hi, cal caminar 400 metres des de l’aparcament
i es troba en plena natura. Fou habitat des de l’època talaiòtica (850 aC) i pels musulmans fins a l’ocupació catalana
de 1287. Conserva un talaiot, restes d’un poblat i una sala
hipòstila. Queden poques restes del recinte de taula, però
aquesta es manté en peu i té la peculiaritat que disposa
d’una pilastra addicional posada al darrere del peu vertical, cosa que ajuda a aguantar la llosa horitzontal. A banda
d’aquests elements prehistòrics, també hi ha una interessant
cisterna i diverses tombes medievals picades a la roca.
Poblat de Torrellafuda. Ciutadella
Està situat en un indret natural extraordinari on creixen
grans ullastres. Fou ocupat des de l’època talaiòtica (850
aC) i pels musulmans fins al 1287. Conserva una notable
muralla amb quatre entrades fetes amb grans lloses de pedra, un talaiot i restes d’habitacles fets també amb grans
pedres. Del recinte de taula, es conserva una pseudotaula
que, en realitat, és una gran pilastra lateral. De la taula real,
en queda el peu vertical caigut a terra i trencat pel mig. Fa
uns tres metres de llargada.
Poblat de Binissafullet. Sant Lluís
Aquest petit poblat conserva un talaiot, una sala hipòstila
enfonsada, restes d’habitacles i un recinte de taula mitjanament conservat i amb la taula intacta. Quan es va excavar
el 1990, s’hi van trobar una gran quantitat d’ossos d’anyells
i de cabrit, i també fragments d’àmfores de vi procedents
d’Eivissa datades del segle IV aC. Va ser habitat entre el 850
aC i el 123 aC.
Taula de Torrellisar Vell. Alaior
Es troba en una propietat privada i pot visitar-se els dissabtes. Del recinte de taula, només en queda la taula i sis
pilastres, tot plegat envoltat d’un tancat de pedra seca modern. S’hi s’accedeix per una singular portalada arrodonida.
Pel voltant, hi ha restes de dos talaiots. Aquesta taula data
dels anys 550-123 aC.
Antoni Ferrando Roig
Fotos: Marta Roig i Antoni Ferrando
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Recorreguts per la Menorca interior (29 d’abril i 1 de maig 2016)

Talaiot i poblat de Cornia (1050-850 aC).

A

questa vegada volíem recórrer Menorca des d’un altre punt de vista, visitar l’interior de l’illa i, sobretot,
la Menorca talaiòtica.
Ara fa dos anys vàrem fer el Camí de Cavalls a peu
(butlletins 23 i 24) i vàrem tenir ocasió de fer un tastet
de pedres prehistòriques visitant el poblat de Sa Torreta
de Tramuntana, les coves de Cala Morell i Cales Coves.
Ens quedà pendent d’aprofundir el tema; tanmateix, ho
deixàrem per a una altra ocasió… El que teníem clar era
l’època en què calia fer-ho: abril-maig, en plena primavera.
I això per tres raons: la gran florida que es dóna en els
prats menorquins, la bona temperatura i el fet de no trobar
gaire gent en els llocs que havíem de visitar. L’Antoni va
descobrir una guia publicada el 2015 molt completa i que
comentarem al racó de la lectura d’aquest butlletí; s’hi ressenyen els monuments megalítics de l’illa, on es troben i
com arribar-hi. Només calia identificar sobre el mapa un
itinerari circular per a fer a peu i poder gaudir dels camins
i paisatges de l’entorn. És el que va preparar i el que ens
permeté recórrer camins antics que comuniquen encara alguns pobles i masos de l’illa. Alguns conserven trams empedrats i tots ells estan ben emparats a banda i banda per
quilòmetres de murs de pedra seca calcària, que destaca
pel seu to clar i contrasta amb el blau del cel i el verd dels
prats on pastura tranquil·lament el bestiar. Amb l’ajuda del
sol, es crea aquesta lluminositat i color tan especials de l’illa
de Menorca. Senders que travessen barrancs i t’apropen al
fons dels torrents, cingleres, coves i una rica i exuberant vegetació. Ens instal·lem al poble de Ferreries i d’aquí sortirem
cada matí al punt d’inici de l’itinerari previst.

Itinerari 1: 1. Sant Climent - 2. Poblat talaiòtic de Cornia 3. Talaiot de Torelló - 4. Basílica paleocristiana d’Es Fornàs
- 5. Poblat talaiòtic de Talatí de Dalt - 6. Ullastre monumental d’Algendar - 7. Dolmen de Monpler - 1. Sant Climent.
Recorregut: 14,2 km
Desnivell: 155 m

Arribem a Sant Climent, a ¼ d’onze del matí i aparquem
el cotxe que vam llogar ahir a l’aeroport en un cèntric aparcament públic del poble.
Seguim el camí d’Alaior a Maó, que surt just a tocar de
la carretera en direcció a Maó; als 15 minuts de caminar,
trobem una bifurcació: seguim a mà dreta pel camí vell
de Sant Climent, que va paral·lel a la carretera Me-12.

Túnels d’accés a la part superior del talaiot de Cornia i cases prehistòriques que té adossades
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Els colors de la primavera menorquina

Podem admirar els conreus que mantenen els pagesos a
banda i banda de camí. Als deu minuts, traspassem la carretera Me-14 i seguim endavant, encara per camins ben perfilats pels murs impecables de pedra seca, fins a trobar els
masos de Curnia Nou i Curnia Vey, tal com està escrit en
grafia local a la façana de les cases. A pocs metres, trobarem el nostre primer objectiu de l’itinerari: el Poblat talaiòtic
de Cornia Nou. No hi ha ningú i el visitem tranquil·lament,
al nostre aire. En aquesta primera visita, ja podem observar
com tenen de ben cuidats els jaciments. Tot a punt perquè,
a partir del maig, s’obrin al públic els poblats més destacats,
tot i que a la majoria s’hi pot accedir per lliure tot l’any.
El poblat talaiòtic de Cornia Nou és considerat un dels més
impressionants de l’illa, està assentat sobre un roquissar de
marès. S’hi troben dos talaiots; del més ben conservat, el
de la banda oest, són de destacar les cases talaiòtiques

adossades a la façana i l’escala central que dóna accés a la
part superior del talaiot, en el qual, actualment, encara s’hi
està treballant i ja ha donat informacions molt valuoses sobre
quins podien ser els usos que tenien aquestes construccions.
Refem el camí enrere i podem veure una pedrera de marès
abandonada on podem observar d’on s’ha tret la pedra tallada de tants edificis de l’entorn i també quina és la constitució
geològica de l’illa. Sovint trobarem pedreres properes als jaciments arqueològics.
Arribem a la cruïlla del camí de Mussupta i seguim pel ramal
de la dreta, que en cinc minuts ens durà al Poblat de Torelló,
on podrem contemplar el talaiot més monumental de l’illa, el
qual es caracteritza pel portal amb llinda que hi ha a la part
superior. El Poblat talaiòtic de Torelló és un dels més grans
del municipi de Maó, tot i que l’activitat agrícola de la zona
ha malmès bona part de les seves construccions i vestigis.
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Mosaic de la basílica paleocristiana d’Es Fornàs (s V-VI dC)

Talaiot de Torelló (850-123 aC)

No obstant això, s’hi conserven dos talaiots, restes d’una
casa de l’època posttalaiòtica (550-123 aC.) i un sistema
de recollida d’aigües. Com a curiositat i com a mostra que
aquestes edificacions i poblats han estat utilitzats pels diversos pobles que s’han assentat a l’illa, el 1958, Mª Lluïsa
Serra -arqueòloga, historiadora i arxivera, nascuda a Maóhi va descobrir un petit tresor de 384 monedes romanes
amagades sota un fragment d’àmfora.
Seguim la nostra ruta pel Camí de Torelló, el qual, en tres
minuts, ens portarà al camí, que per la dreta, ens deixarà a
la Basílica Paleocristiana d’Es Fornàs de Torelló, dels s V-VI
dC. Aquí, s’hi poden observar, força ben conservats però molt
empolsats, tres espais de mosaics posats a terra, a sobre
dels quals hi ha una gran estructura que protegeix tot el jaciment; en principi, ens va semblar una protecció exagerada.
Tornem enrere fins a trobar el Camí de Torelló que seguíem
i el continuem per la dreta. Passem pel davant d’una era

circular enrajolada i del mas El Sereno: tots dos són elements típics de la zona rural de l’illa. Trobarem conreus extensius d’horta: patateres, tomaqueres, pebrots, etc. En una
plantació de carabassons, podem veure, al costat de la paret, unes grans lloses de pedra d’una pedrera d’on sembla
que s’obtenien peces d’una certa grandària.
Seguirem fins a trobar, en una petita rotonda, el Camí
Vell d’Alaior; deixarem el de Torelló que continua a mà dreta
fins a la carretera Me-12. Seguim pel ramal de l’esquerra,
on podrem observar un tram de camí empedrat amb grans
lloses i, més endavant, un altre de molt ben conservat amb
un empedrat més petit.
Continuem observant, a banda i banda del camí, els
camps florits on pastura el bestiar, vaques, ovelles i cavalls,
fins a trobar la cruïlla del Camí de Talatí, que seguirem a mà
esquerra. Aviat veurem els indicadors que ens portaran al
poblat talaiòtic de Talatí de Dalt. Hi arribem a les 12:40.

Dalt: Talaiot i recinte de taula de Talatí. Baix: Casa dolmènica i entrades a les sales hipòstiles subterrànies (850-123 aC)
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Dalt: Masia d’Algendaró Nou. Baix: Camí empedrat de Talatí, ullastre centenari del recinte de taula de Talatí de Dalt, ullastre monumental
d’Algendar i dolmen de Montpler (2100-1600 aC)

Només traspassar l’entrada, observem una tanca feta de
llistons de fusta d’ullastre típica de la Menorca rural que es
tanca ella sola gràcies a la inclinació del seu muntatge, evitant així que el bestiar es pugui escapar. Abans d’entrar al
poblat, el primer que trobem és la casa de recepció -encara tancada fins a l’1 de maig- uns abeuradors i una cisterna
de pedra; tot molt ben conservat.
El Poblat talaiòtic de Talatí de Dalt és de dimensions
mitjanes i és considerat un dels més emblemàtics de l’illa.
Una de les columnes del recinte de taula es va trencar per
la base de manera accidental i va quedar recolzada amb el
seu capitell sobre el capitell de la taula, formant un conjunt
encara més singular.
Pel que podem apreciar, és un dels espais talaiòtics on
es respira més serenor per l’aprofitament i l’ordre dels seus
elements naturals i arqueològics: la tanca, el camí, la cisterna, el talaiot i sales hipòstiles -espais subterranis amb sostres formats per grans lloses aguantades per columnes de
pedra-, els ullastres que creixen dins el recinte i dels quals

destaca un de centenari incrustat entre les pedres… i, fins
i tot, el vol d’una parella de rapinyaires que podem contemplar mentre som asseguts al banc que hi ha davant del
recinte de taula per a poder-lo contemplar amb tota la seva
harmonia. Aquest detall aporta encara més misteri i completa el moment. La visita del poblat ha durat una hora.
Continuem pel Camí de Talatí i, a prop del poble
d’Algendar, a banda esquerra, veiem un ullastre monumental a l’ombra del qual jeuen tres vaques. Passats 23
minuts des de Talatí, arribem a la cruïlla amb el Camí de
l’Argendar. Seguim al front pel camí de Son Orfila i, al
cap de 20 minuts, a banda esquerra del camí, trobem un
botador que ens permetrà saltar a l’altra banda de mur. A
poques passes, trobem el dolmen de Montpler, últim objectiu del dia. Aquest dolmen és el monument prehistòric
més antic de l’illa (2100-1600 aC).
Retornem pel mateix camí fins a trobar la cruïlla del Camí
de l’Algendar, des d’on caminem els 2 km que hi ha fins a
l’aparcament de Sant Climent.
.
						

Tanca típica de fusta d’ulllastre

Ramat al Camí d’Algendar a Sant Climent

Camí de Son Orfila
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Recinte de taula i talaiot de Torralba d’en Salort (1750-1600 aC)

no es vol perdre el que es considera el conjunt de recinte
de taula més harmoniós de l’illa. La visita pot durar 1:30 h.
Hi trobarem dos talaiots -un dels quals molt malmès- i
el recinte de taula, amb la taula més alta de l’illa, de la
qual destaca el nervi vertical central que té a la banda posterior. Es considera que aquest és el monument
prehistòric més perfecte de l’illa, també és un dels símbols de la prehistòria universal, com diu la ressenya publicada per la Fundació Illes Balears. A més, veiem sitges, hipogeus, una sala hipòstila, una muralla ciclòpia i
dues pedreres de marès; una de les quals, prehistòrica
i de la qual es va extreure la pedra per a fer el poblat.
A les 10 sortim de Torralba d’en Salort i, just a l’altra
banda de la carretera, seguim pel camí que, en 40 minuts,
ens durà a Alcaidús. Passarem pels horts de Torralba, una
finca d’arbres fruiters protegida per altes parets de pedra
seca. A les 10:23 trobem un ramal a la dreta que deixarem,
ens duria al dolmen de Mompler, on vàrem ser ahir. Continuem pel camí envoltat de parets, amb molta varietat de
flors a les voreres i als camps que de tant en tant podem
veure per la diferència d’alçada dels murs. Al cap de 8 minuts, trobem a dreta i esquerra dues pistes que ens durien
a Sant Rafel i a Santa Elisabet. Seguim al front i, al cap de
8 minuts més, arribem a una cruïlla que ens crida l’atenció:
és un espai triangular, ple de vegetació, on contemplem
tres pous excavats a la roca protegits per marges poc visibles a causa de l’herbei que hi creix. Sembla que n’hi ha
un amb una rampa-escala semblant al pou de Na Patarrà.

Itinerari 2: 1. Poblat de Torralba d’en Salort - 2. Alcaidús
- 3. Navetes de Rafal Rubí - 4. Camí d’en Kane - 5. Poblat
de Sant Vicenç d’Alcaidús - 6. Poblat de Biniaiet Vell - 2.
Alcaidús - 1. Poblat de Torralba d’en Salort.
Recorregut: 12,5 km
Desnivell: 230 m

Sortim de Ferreries i en 20 minuts arribem a l’alçada
d’Alaior; sense entrar-hi, seguim la carretera M1 en direcció
Maó; a la primera rotonda, agafem el Camí Vell de Torralba
o carretera a Cala en Porter, fins a trobar, a banda dreta, el Poblat Talaiòtic de Torralba d’en Salort. Avui l’accés
és tancat i no ho sabíem; per això, aconsellem comprovar
l’horari abans d’anar-hi, ja que la seva visita és obligada, si

Camí de Torralba d’en Salort a Alcaidús
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Dalt: Prats florits de Rafal Rubí. Baix: Pous prehistòrics d’Alcaidús i reproducció d’un mil·liari romà (emperador Trajà, s II dC)

Les escales baixen fins a trobar el nivell freàtic, però no
el podem veure en la seva complexitat. Sí que descobrim,
ben definida, la boca dels altres dos pous. Just al peu del
camí que per la dreta puja a la finca d’Alcaidús -una de les
instal·lacions ramaderes més grans de Menorca dedicada
a la producció de llet i formatges-, trobem un bloc de pedra blanca amb una inscripció llatina: és la reproducció d’un
mil·liari romà de l’època de l’emperador Trajà. Avancem, tot
deixant a l’esquerra una plantació de palmeres que creixen en
grans testos negres. A les 10:44 arribem al Camí d’Algendar;
travessem la carretera M1 i seguim pel recte Camí de Rafal Rubí. Passats 4 minuts, trobem a l’esquerra l’entrada
que permet visitar les navetes funeràries de Rafal Rubí.

Són dues navetes molt properes l’una de l’altra, l’accés a
les quals és lliure. Són de destacar els grans blocs de pedra
de la base, així com la grandària dels que s’utilitzaren per a
fer el sostre, com es pot veure des de l’interior. La part superior d’aquestes navetes està parcialment malmesa perquè hi varen créixer grans ullastres i per la reutilització de
les pedres d’aquestes construccions per part de pagesos
i ramaders. El protagonisme de les navetes de Rafal Rubí
ha quedat eclipsat per la bellesa de la naveta des Tudons,
prop de Ciutadella, però va ser la naveta sud de Rafal
Rubí la que va servir com a model a l’arqueòloga Mª Lluïsa Serra per a restaurar la naveta dels Tudons. La nostra
visita, feta completament en solitari, durarà uns 20 minuts.

Navetes funeràries de Rafal Rubí (1050-850 aC):. Dalt: Naveta sud. Baix; Porta quadrada d’entrada de la naveta sud, naveta nord amb un gran
ullastre al costat i boca d’entrada modificada de la naveta sud
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Dalt: Casa al Camí de Biniaiet Nou. Baix: Sant Vicenç d’Alcaidús (550-123 aC) i poblat de Biniaiet Vell (850-123 aC)

A les 11:15 tornem al Camí d’en Rafal Rubí, que està
totalment pavimentat. Passarem per la propietat que dóna
nom a les navetes, que deixem a la dreta, amb grans prats
d’alta vegetació florida on pasturen vaques de color beix
i marró, a diferència d’altres finques que hem vist, on les
vaques eren blanques amb taques negres.
En 15 minuts arribem al Camí d’en Kane, obert durant
l’ocupació britànica al s XVIII pel governador Richard Kane;
actualment, és una carretera més, tot i que poc transitada,
que va de Mercadal fins a Maó tot passant per la Menorca interior. Nosaltres la seguim per la dreta durant uns 20
minuts fins a trobar a la dreta el Camí de Biniaiet, que ens
ha de portar als poblats de Sant Vicenç d’Alcaidús i de
Biniaiet Vell. Segons el mapa que seguim, aquest camí és
de pas franc fins a la carretera Me1 i passa pels jaciments
que volem visitar; tanmateix, a l’entrada del camí, trobem
un rètol que prohibeix circular-hi amb bicicletes i vehicles.
El camí, molt solitari i envoltat de bosc, fa una subtil pujada
i dóna alguns tombs que fan el recorregut encara més interessant. Als deu minuts, trobem a mà dreta un mas blanc
amb dues portes fetes amb les típiques tanques d’ullastres
menorquines. Al cap de 6 minuts més, apareix a l’esquerra
una propietat més gran a la qual s’arriba per un entrant que
surt del camí principal que seguim. Alertat pels lladrucs
d’un gos, surt a rebre’ns l’encarregat de la finca i ens diu
que el camí és privat. Pregunta on anem; no discutim i li
diem que anem als jaciments de Sant Vicenç d’Alcaidús i
Biniaiet. Ens diu que no s’hi va per aquí, que l’accés habitual és per la carretera Me1, tot insistint que el camí que
seguim és privat. Nosaltres, però, no tenim clar que el camí
no sigui públic. Continuem i, passats 10 minuts, trobem la
tanca de Biniaiet i sortim a una pista que, per la dreta, porta
a la finca d’Alcaidusset, on s’elaboren i es venen formatges
de manera artesanal. Avancem per l’esquerra i, passats 4
minuts, trobem a la dreta el baixador que permet visitar el

poblat d’habitacles circulars de Sant Vicenç d’Alcaidús,
d’època posttalaiòtica (550-123 aC). El caminoi ens porta
a un conjunt domèstic format per un poblat de quatre cases
circulars i un hipogeu. La investigadora Mª Lluïsa Serra va
excavar el conjunt entre 1958 i 1961 i va concloure que es
tractava d’un poblat posttalaiòtic de cases circulars adossades, amb patis, habitacions i cuines. Ver ser reutilitzat
en època romana. Aquest conjunt es complementa amb
l’altre que hi ha a l’altra banda de camí, dalt d’un turó, i que
és conegut com el Poblat de Biniaiet Vell; és del període
talaiòtic i posttalaiòtic. Des de la pista, es puja a l’esmentat
turonet, on hi ha un dels talaiots. Queden restes d’un gran
poblat i d’un segon talaiot. Des de dalt del primer talaiot, es
pot contemplar una de les millors vistes de l’est de Menorca. Tot i que es conserven una gran quantitat de pilastres
dretes que conformen cercles, aquest és un jaciment que
ha estat, com altres de l’illa, molt maltractat. El 1917-18,
moltes de les pedres - entre les quals les d’un talaiot- van
ser utilitzades en la reparació de la carretera general. Es
considera que aquest poblat també va ser ocupat en època
islàmica per les restes de ceràmica que s’hi han trobat. La
visita, també feta en solitari, durarà uns 45 minuts.
Seguim baixant per la pista i, en 4 minuts, fem cap a la
carretera. La seguim per la dreta vers Alaior i, passats 5
minuts més, trobem a l’esquerra el Camí de Binifaell, envoltat amb murs de pedra seca. 5 minuts més i fem cap
al Camí d’Algendar, que ja coneixíem; el seguim durant 7
minuts fins a trobar el Camí d’Alcaidús, que refarem passant altra vegada pels pous i pel mateix camí que, amb
35 minuts, ens portarà fins a Torralba d’en Salort, on hem
iniciat aquest l’itinerari.

Marta Roig
Fotos: Marta Roig i Antoni Ferrando
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Espai Obert

Sons

A

rriben a l’encalç
d’un vell cobert destronat
-àvid de llumde pedra seca i molsuda.
El serè d’un captard d’agost
les agombola al cantó dret:
remolí de sons.
Vénen de camins negats de sol i vent.
Topen matusseres,
vives i esquerpes,
receloses d’un destí incert.
A cuita-corrents giravolten
en l’únic angle que té la barraca;
damunt la pedra antiga,
amb l’ossamenta cansada,
em parlen esbojarradament:
un so trencadís, agut i opac,
lleuger i escardalenc.
Un capvespre capriciós arrossega un vol de fulles seques dels pollancres propers.

Elisenda Rosell
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Natura i Paisatge
LA FLORA DEL NOSTRE ENTORN
FLOR DE SANT JOAN

ESPERNALLAC

Nom comú:

Nom comú:

Nom científic:
Família:
Tipologia:

flor de Sant Joan, flor de tot
l’any, sempreviva borda
helichrysum stoechas
asteràcies o compostes
mata arbustiva

Nom científic:
Família:
Tipologia:

L

É

a podem trobar al costat de la flor de Sant Joan,
en els mateixos llocs i condicions.
És una planta que, quan està florida, por arribar a fer fins a tres pams d’alçada, amb multitud de
tiges primetes que surten en forma de plomall hemisfèric i que acaben amb un botó florit de color groc
semblant a un coixinet d’agulles de cap. En florir, la
planta muda el seu aspecte verd trist de l’hivern per
un groc lluent esplèndid.

s una de les plantes més comunes de la nostra
regió. Pròpia de terrenys pobres i pedregosos, la
trobem per camins, erms i garrigues assolellades;
i és ara, a principi d’estiu, quan esclaten les seves flors
daurades i deixen sentir la seva profunda i singular olor.
Forma una mata d’uns 50 cm. d’alçada de la qual
emergeixen una munió de tiges erectes, al capdamunt
de les quals hi ha un raïm de flors tubuloses, menudes
i esfèriques.

Flor de St. Joan. Serra del Tallat, Juny 2016

Cadascuna d’aquestes flors està protegida per unes
bràctees (fulles modificades, també de color daurat palla) que envolten les flors en forma de poncella i que, a
més, els permeten assecar-se i mantenir la seva forma
i color durant molt de temps. D’aquí ve al nom de sempreviva o perpètua.
Les tiges, plenes de fulles piloses disposades de manera alterna, estretes i lineals amb la vora enrotllada, li
donen un color grisenc quan la planta ja és adulta i són
la causa de la seva olor.

espernallac, herba de Sant
Joan, camamilla groga
santolina chamaecyparissus
asteràcies o compostes
mata arbustiva

Espernallac. Serra del Tallat, Juny 2016

Les seves fulles són cotonoses, estretes i profundament dividides en forma de pinta. Aquesta particularitat
li dóna una certa semblança al xiprer; precisament, el
nom específic chamaecyparissus vol dir xiprer nan.
Tota la planta fa una olor molt característica, semblant a la camamilla, però més forta i, fins i tot, una
mica desagradable.

Detall de la fulla i de la flor de l’espernallac

És una planta emprada pels seus usos medicinals ja
que és antisèptica, va bé per a remeiar llagues, conjuntivitis i infeccions en general. Antigament, era usada per
a rentar els culets escaldats dels nadons. Com la resta
de les camamilles, també afavoreix la digestió, els dolors i acideses d’estómac, i l’eliminació dels cucs intestinals. A més, era usada per a facilitar la menstruació,
provocant-la i fent que els dolors fossin més suportables.
Així mateix, es penjaven farcells de planta florida als
armaris per tal de protegir la roba de les arnes.

Detall de la fulla i de la flor de St. Joan

Antigament, pel seu color i durabilitat, s’emprava per a
fer corones per als difunts, per la qual cosa un dels seus
noms populars és flor de mort. També s’anomena guirnalda
ja que les donzelles en feien garlandes que utilitzaven per a
la confecció del mantell floral de Corpus.
Se li coneixen propietats medicinals; principalment,
antimicrobianes, antiinflamatòries, antioxidants, antitussígenes, expectorants i diürètiques.

Joan Castro
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Itineraris Escollits
Periple per la Serra de Guara: Balced i Mascún

(segona part)

Bonics colors de tardor a la capçalera del barranc Raisén

Jornada 3: Gual del Riu Mascún, Otín, Rodellar
na matinada fresca.... olailà quina fresca hi fa...
Taral·lejo aquesta cançó popular mentre em
llevo;resulta escaient. Sí, fa fresca, tot està ben moll;
una boirina baixa embolcalla arbres i arbustos dels quals
regalimen gotes d’aigua; l’ambient és fantasiós. Miro amunt,
veig el cel ben blau; recullo una mica les coses i poso la tenda en un racó on arriba un blanquinós raig de sol: a veure si
s’eixuga una mica tot i la gran humitat ambiental; però res
de res. Mentre esmorzo, medito sobre quin camí prendré, si
el camí ample directe cap a Otín, que és el previst, o bé el
sender cap a Rodellar, el qual, a través del bosc, s’apropa al
Barranc del Mascún i el ressegueix vers el sud tot vorejant el
Puyal de Letosa, el Barranc Raisén i el Puyal d’Otín. Tal com
es veu traçat en el mapa, em penso que ha de ser espectacular; tanmateix, el seny s’imposa ja que acabaria ben mullat
i, a més, si hi hagués algun pas complicat, amb el pes que
duc, encara ho seria més. Decideixo que tant se val, ja que
ambdós camins coincideixen al poble d’Otín; ja podré gaudir de panoràmiques del Mascún. A l’hora d’escriure aquest
article, ja he esbrinat que el sender recorre el Barranc del
Mascún per una faixa rocosa. Es veu que tot ell és molt aeri
i, en algun tram, força estret; no té passos complicats però
sí que hi ha algun lloc exposat.
Així doncs, continuo pel camí ample (GR 1) vers Otín. Va
força planer entre bosc de pins i roures de fulla petita. Passo a prop de Letosa, un altre poble abandonat del qual tan
sols veig un edifici ensorrat i envaït de vegetació. Dono a la
capçalera del Barranc Raisén: aquest és un punt d’entrada
per als barranquistes que van al Mascún. En aquest lloc, un
pal indicador assenyala el sender que va per la faixa rocosa.

U
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Paro una estona aquí, que hi toca el sol de valent, per a estendre la tenda sobre unes roques de conglomerat de sauló rosat perquè s’eixugui, ara de debò. Mentrestant, em dedico a explorar el bonic indret, ressaltat pels alegres colors
de tardor vermellosos i verd-groguencs que, en aquesta
època de l’any, mostren els arbres de ribera dels voltants.

Paret de llevant del Puyal d’Otín. Un sender va per la faixa rocosa

Itineraris Escollits

Espectaculars formes pètries del Barranc Mascún

A prop d’Otín, vora el camí, trobo la font del poble, arreglada;
no hi ha aixeta, una bomba manual permet extreure l’aigua
de l’aljub; surt tèrbola. Una mica més enllà coincideixo amb
el final d’aquest sender -hi ha un pal indicador. Aquí és un
camí ample i pedregós, pel qual remunto fins a un gran replà
de roca situat al sud del Puyal d’Otín. Des d’aquest indret privilegiat, contemplo, embadalit vora el balç, el superb paisatge càrstic del Barranc del Mascún; és un paisatge esquerp i
feréstec poc comú, modelat per l’acció de l’aigua de les pluges sobre roques carbonatades que, per causa de la seva
fàcil dissolució, lentament han creat una infinitat d’agulles
i balmes, escletxes i coves. Passo una bona estona aquí
admirant aquest paisatge i fent fotografies; les repeteixo en

diverses ocasions segons les variacions de la llum, la claror i
les ombres que se succeeixen durant aquest espai de temps.
Al nord, observo acuradament, colpit, la faixa rocosa que
contorna el vessant de llevant del Puyal d’Otín, per la qual
discorre aquell sender que hauria pogut agafar aquest matí.

Aquest gran forat sota la carena l’anomenen El Delfín.

El Mascún des del camí de La Costera
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Rodellar

Retorno cap a Otín, un poblet abandonat distribuït en diversos barris, dels quals no queda cap edifici aprofitable. Aquí
deixo el GR 1 i prenc direcció a Rodellar per l’anomenat
Camí de La Costera. Aquest sender s’apropa en diverses
ocasions als precipicis des dels quals gaudeixo de vistes
excepcionals del Mascún i de les seves capritxoses formes
pètries. Tot seguit, ve un tram de sender molt pedregós, La
Costera, pel qual davallo fins a la llera del barranc; el trobo
sec. El segueixo vers el sud, passo vora la Font del Mascún,
que és una escletxa a la roca per la qual sorgeix un rierol
d’aigua. En front, veig un gran forat sota la carena de la dreta,
l’anomenen El Delfín per la seva forma que, vist des d’aquí,
és clavada: realment, sembla un dofí. D’ençà d’aquest punt,
vaig trobant gent; alguns són excursionistes, però la majoria,
escaladors que asseguren amb cordes els companys que
veig arrapats a les verticals o sovint desplomades parets
de roca tal com aràcnids; semblen cercar el pitjor camí per
assolir l’inaccessible. Un d’ells no ho aconsegueix i ha quedat penjat de la corda, balancejant-se d’ací cap allà, al buit.

El Barranc Mascún des del Camí d’Otín

A l’esquerra del barranc, trobo el costerut sender pel qual,
giragonsa rere giragonsa, per la cinglera, faré cap al poble de
Rodellar. Quan sóc força amunt, ja veig aquest poble alineat
sobre la carena d’un contrafort de la Serra de Balced que el
Mascún no ha aconseguit penetrar; li fa fer un gran meandre. A Rodellar, hi arribo a mitja tarda i decideixo quedar-m’hi.
M’hostatjo al Refugi Kalandraka. Les habitacions són antigues petites bordes disseminades, arreglades, de diferent
preu segons la comoditat i prestacions, situades a prop
d’un espai comú on hi ha els lavabos i dutxes, la terrassa
del bar i el menjador. S’hi respira un cert aire hippy.

El Riu Balced a la zona del Tranco de las Olas
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Jornada 4: Rodellar, Riu Balced, Alquézar
Des de Rodellar, tiro per la carretera HU-341 durant uns
cinc quilòmetres en direcció a Las Almunias. Una mica
més enllà d’aquest poble, quan la carretera fa una corba
de 180º, un gran plafó situat a mà esquerra m’informa del
Camino Natural del Somontano, el qual passa per aquest
punt; el segueixo en direcció sud-est. El sender discorre
entre camps de conreu abandonats que actualment estan
envaïts per alzines, pins i altres espècies de típica vegetació mediterrània. Tot remuntant, faig cap al Coll de Colmenares -o de Las Almunias- on creuo una pista que prové de
la mateixa carretera. En aquest indret hi ha un berenador
amb una o dues taules.
Davallo entre bosc per atènyer el Riu Balced a la zona
del Tranco de las Olas, situat una mica aigües avall dels
Oscuros de Balced. Polides i arrodonides roques entre
altíssimes parets formen un lloc bonic; una platja natural
convida a banyar-se. El topònim fa referència al tipus de
pont que antany hi havia: un simple tronc subjecte a la roca
mitjançant amarratges. Actualment, hi ha una passarel·la
metàl·lica perfectament encaixada en un estrenyiment rocós de la llera. Per aquí creuo el riu i prossegueixo remuntant per l’esquerra de la seva conca, més o menys en direcció sud-est. Al sender, unes baranes situades en trams
estrets o de forta inclinació donen seguretat. Travesso el
Barranc Cautiecho pel pont nou de Las Brujas, sota del
qual queda el pont vell, molt tronat, i l’angosta i profunda
escletxa del barranc. Una mica més enllà, em trobo davant
d’un indret molt atractiu per la seva singularitat geològica:
es tracta de la zona coneguda com Las Palomeras o Las
Capillas. Una colla d’espectaculars pinacles petris, que el
Cautiecho travessa en el seu tram mig, creats per causa
de l’acció erosiva de l’aigua. El nom té l’origen en un antic
costum dels habitants serrans: atesa l’abundància de tudons que niaven en les coves i esquerdes, ells penetraven
en l’accidentat enclavament per caçar-los. En aquest lloc
hi ha un mirador amb un banc. Assegut, admiro detingudament aquest espai tan especial tot atipant-me de madures
cireres de l’arboç del darrere. Potser Gaudí s’inspirà aquí
per a dissenyar la Sagrada Família, al·lucino.

Las Palomeras. El barranc Cautiecho, angost i pregon, va pel fons
d’aquests pinacles de roca.

Continuo ascendint en direcció nord-est vorejant tots els
barranquets i allunyant-me del Riu Balced. La geologia i
el paisatge canvien radicalment; ara predomina la roca de
conglomerat que forma lloms arrodonits amb masses de
coscolls, estepes, romers, i farigoles, entre les quals sobresurten algunes alzines, ginebres, savines, arboços... A les
obagues es veu algun pi i algun boix.

Detall de com n’és, d’estret, el Barranc Cautiecho a la zona del
pont de Las Brujas

Dono a una pista; el Camino Natural del Somontano la travessa. Jo la segueixo cap al nord-est per a recuperar aquella del primer dia en direcció a San Pelegrín i, finalment,
retorno a Alquézar.
He acabat el meu periple; tanmateix, la salvatge i bella
grandiositat de Guara dóna per a molt més. L’al·licient no rau
en l’altitud dels seus cims, sinó en l’espectacularitat dels profunds canyons i barrancs esculpits durant milions d’anys.
Joan Guasch i Murtra

L’estret barranc Cautiecho i els seus pinacles al fons
37

Racó de Lectura
i una petita ressenya dels homes i dones que han destacat
en l’arqueologia menorquina, gràcies als quals - menorquins
i espanyols, però també estrangers- i als estudis que han
realitzat des de finals del segle XIX, s’ha avançat en el coneixement d’aquesta època tan singular. Hi trobarem nombroses fotografies i dibuixos molt detallats que ens acompanyaran per a recórrer i entendre l’època prehistòrica de
Menorca tot despertant-nos una gran curiositat.
Una guia molt recomanable si es volen conèixer els inicis
del poblament de l’illa de Menorca.
Guia Menorca Talaiòtica. La prehistòria de l’illa
Edició:Antoni Nicolau Martí
Text: Elena Sintes Olives
Fotografies: Ricard Pla Boada
Dibuixos: Albert Àlvarez Marsal
Triangle Postals SL 2015
ISBN 978-84-8478-640-5

Un mapa que ens pot ajudar a seguir els itineraris descrits
en el llibre pot ser aquest:
.

M

enorca és blanca, roja, marró, blava i verda pels
quatre costats. Una illa lluminosa feta de pedra,
de vent i de sol. Així comença la guia que avui us
presentem; i potser no podria començar d’una altra manera.
Són el color, la llum, el mar i la pedra que domina aquesta
petita illa el que més atrau els viatgers i els turistes.
Concretament, és de la pedra que d’una manera o altra
conforma el paisatge de Menorca del que tracta aquesta
guia. La pedra extreta, treballada i utilitzada per l’home ja
des d’antic per a usos d’habitació, protecció i també rituals
i religiosos.
Una guia on, tot i que el títol esmenta la Menorca Talaiòtica, descobrirem un treball sobre la prehistòria de l’illa, des
de finals del tercer mil·lenni aC, amb l’arribada dels primers
pobladors, fins al 123 aC, en que té lloc l’ocupació romana.
Una prehistòria identificada en períodes precisos d’una cultura pròpia, que s’ha caracteritzat precisament per les grans
construccions de pedra.
Ens convidarà a conèixer la vida dels primers pobladors,
d’on venien, per què arribaren, com es protegien, de què
vivien i com varen evolucionar al llarg dels 2000 anys que
durà aquest període. Ens aproparà als seus costums, rituals,
organització social i territorial, i també a les seves creences i
la importància que donaven a la mort.
Una guia que, després del preàmbul Rellegint el paisatge
de Menorca, ens introduirà a Els espais construïts. Una pinzellada de l’espai dels vius i de l’espai dels morts, amb les
seves construccions més característiques; totes, és clar, de
pedra. Cases ciclòpies, naviformes, pous, talaiots, recintes
de taula, sales hipòstiles, cercles... en l’espai dels vius, i dòlmens, navetes, sepulcres i coves funeràries i hipogeus en
l’espai dels morts.
Entrem a la descripció dels 40 jaciments més destacables
de l’illa en format de fitxa molt completa, amb les corresponents característiques, l’itinerari del recorregut del jaciment,
els elements més destacables de les construccions dels poblats, l’horari de visita, com s’hi arriba; a més, amb fotografies i dibuixos dels jaciments i de les troballes procedents de
les excavacions, el mapa de situació dels diversos elements
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Mapa Menorca. Reserva de Biosfera
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Escala 1:60 000
ISBN: 978-84-8478-075-5
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