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EDITORIAL

E

l 40 no és un número qualsevol. Al llarg de la història, el 40 ha
estat utilitzat infinitat de vegades; ja a l’antic Egipte, els faraons
eren enterrats 40 dies després de la seva mort, es parla dels 40
dies de diluvi universal i dels 40 anys pel desert dels hebreus. A més,
el 40 també significa la perfecció. I encara podríem posar molts més
exemples del número 40.
I, per a nosaltres, el Club Atlètic Espluguí, què significa el 40? El 40
és per a nosaltres un repte important, perquè enguany, durant la Festa
Major, se celebrarà la 40a Cursa de l’Espluga. La nostra cursa, volem
que sigui la de tots, la més popular.
Vam començar l’estiu de 1978 amb un total de 43 participants, i fa uns
anys es va arribar a la xifra de 1.043 inscrits. L’alegria i satisfacció de
trobar-nos, any darrere any, amb amics que repeteixen l’experiència
de la cursa ens fa superar qualsevol de les dificultats que es presenten
en l’actualitat. Enguany es convocarà la tercera edició de la cursa de 5
km. Feia molts anys que preteníem organitzar-ne una per a aquells a
qui fa por la de 15, i la veritat és que l’èxit obtingut ha estat molt gran.
Cal destacar que, entre els molts aspectes que fan que aquesta
cursa sigui singular, hi ha el fet que, en acabar-la, es pot gaudir d’un
relaxant i merescut bany a la piscina; i, és clar, fruir després d’una nit
de Festa Major plena de música i ball. El fet que s’entri a la plaça del
Monestir de Poblet, on els monjos surten a aplaudir el pas dels atletes,
és una altra de les particularitats que la fa diferent. El marc incomparable de les Muntanyes de Prades, els camps de vinya que envolten
el recorregut... fan que l’esforç s’assumeixi amb un lleuger somriure.
Per altra banda, la Cursa de l’Espluga és de les poques que queden a
Catalunya amb un recorregut de 15 km.
Corredors de renom ens han ajudat a fer més gran la nostra cursa:
Pere Arco, Pere Casacuberta, Alfons Abellán, Marina Prat, Carme Brunet, Quima Cases, Roger Roca... Sense oblidar qui encara té el rècord
absolut de la prova, en Samuel Kimayo, establert l’any 1999 amb un
temps de 00:46:05
Des d’un punt de vista tècnic, va ser de les primeres curses en què
es va introduir el sistema de control Championchip, un procés innovador que permet obtenir les classificacions de manera informatitzada i
al minut; actualment, trametem la classificació i el temps aconseguit a
cada atleta a través d’un missatge telefònic.
Malgrat celebrar-se en dates complicades, per la forta calor, els corredors que hi participen agraeixen els 7 punts d’avituallament d’aigua i el
d’esponges, que l’organització distribueix al llarg del recorregut i que fan
més suportable les altes temperatures de finals de juliol.
Tot plegat no seria possible sense els més de 200 col·laboradors
que el dia assenyalat, i malgrat ser Festa Major, deixen els convidats a
taula per a ser al lloc a l’hora indicada. A més a més, el nombrós públic
que ens acompanya fa que l’atleta se senti premiat i reconfortat en tot
moment per l’esforç que ha hagut de fer.
Tot aquest treball, que dura mesos -pràcticament des de gener ja
es comença a preparar- no es podria dur a terme sense el suport
econòmic d’institucions i empreses. Aquí cal destacar l’Ajuntament de
l’Espluga, que durant molts anys ha confiat en nosaltres i ens ha ajudat a millorar i fer més gran la nostra cursa, la CURSA DE TOTS.
Ramon Cera
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Programa d’excursions

abril, maig i juny de 2017

Diumenge, 2
d’abril

La Mussara. Camí de les Torres. Cingle de les Campanilles. Pintures rupestres.
Hospital dels Carlins.

Matinal

Diumenge, 16
d’abril

Tarrés. Camins de l’aigua al secà.

Matinal

Dilluns,1 de
maig

XXV Caminada l’Espluga - Prades.

Matinal

Diumenge, 14 de
maig

El Montsant. La Vilella Alta. Graus del Pi i de la Vilella.

Matinal

Diumenge, 28 de
maig

Montserrat

Diumenge, 11 de
juny

Riudabella. Itinerari per La Mata.

Matinal

Diumenge, 25 de
juny

Anoia. Itinerari per Sant Pere de la Goda.

Matinal

Tot el dia

Cingles de La Mussara
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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Ressenyes de les darreres sortides
RECORREGUT PELS ENTORNS DE
L’ESPLUGA
Data: 8-1-2017
Itinerari: (1). Cruïlla de la Torre d’en Pella - (2). Pla de la
Vila - (3). Figuera Gran de Puig Coniller - (4). Cabana de
volta de la Torre de Pau Anguera - (5). Pedrera del Maset (6). Cova del Maset - (7). Cova del Mitgera - (1). Cruïlla de
la Torre d’en Pella.
Desnivell: 425 m
Recorregut: 13,6 km
Dificultat: baixa

Ens dirigim al Pla de la Vila.

Ens dirigim cap al Pla de la Ruda, on hi ha força barraques ben arreglades. En aquesta zona del terme, hi ha
diversitat de conreus -ametllers, oliveres o vinya- tot i que
el cereal és el més abundant.
El camí és molt favorable i, en poc temps, fem cap a la
carretera T-232. Hi transitarem uns cent metres en direcció
a Senan per a agafar la pista de l’esquerra. Comencem a
pujar i deixem a l’esquerra les ruïnes del mas anomenat
la Torre de Pau Anguera. Arribem a una cruïlla de camins.
A l’esquerra, tenim el Puig Coniller, de 610 m; no és gaire
alt, però la seva forma el fa peculiar. A la dreta, el camí ens
portaria a Senan, i també a un recer que hi ha a la vora
d’una antiga bassa, on aprofitem per a esmorzar.

P

er després de les festes nadalenques, hem preparat
una sortida força planera pel terme de l’Espluga. La
nit ha estat freda, però el dia és clar; així que farà un
bon solet per a gaudir de la matinal.
Ens desplacem amb cotxes fins al camí de la Torre d’en
Pella i aparquem a les vores d’una cruïlla. Un cop amb les
motxilles carregades i els bastons a punt, comencem la
marxa en direcció oest, per una pista molt ampla que transcorre entre conreus. Ben aviat fem cap al Pla de la Vila, on
trenquem a la dreta per un altra pista més secundaria, però
en molt bon estat.

Antiga bassa a la vora del camí

Malgrat el fred, avui som una bona colla.
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El Puig Coniller a l’esquerra

El sol és agradable i ens permet recuperar-nos mentre xerrem una estoneta. Tanmateix, encara ens falta per
fer el més interessant de la sortida d’avui; així que ens posem en marxa en direcció al peu del Puig Coniller, on hi
ha una gran figuera amb un tronc força espectacular. Aquí
fa un vent fred que baixa de la Serra del Vilobí i el terra és
ben glaçat. Deixem la figuera per a anar a l’est entre parades de cereals i seguim per una pista envoltada de pinars.
Aviat sortim als conreus i baixem per una vall molt ampla amb suaus ondulacions; fem cap a la cabana de volta
de la Torre de Pau Anguera, la qual es troba en excel·lent
estat de conservació. Destaquem la forma triangular de la
teulada, ja que les barraques de volta de les Garrigues tenen

formes arrodonides. El forn, a l’esquerra, i l’aljub, a la dreta de la casa, així com els diversos arbres que hi ha, fan
de l’indret un lloc per a recordar. La barraca va ser construïda per Pau Morgades Besora, que va viure entre els
anys 1873 -1955. La llinda de la porta té gravada la data
de l’any 1905; per tant, la va fer en plena joventut. Pel
que ens explicà la família, era un home molt traçut, que
treballava bé la fusta i sabia col·locar la pedra. El fet de no
disposar de teules el va fer optar per aquest estil de construcció. Aquesta cabana de volta és l’única que hi ha al
terme de l’Espluga. El seu nét, Andreu Morgades Huguet,
també era molt hàbil en l’ús de la pedra i la va restaurar
dels danys ocasionats pels aiguats de 1994.

Foto de grup davant la cabana de volta de la Torre de Pau Anguera
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La Figuera Grossa de Puig Coniller

Quan preparàvem la sortida, el vaig conèixer, i ens va
indicar que, a prop de la barraca, hi havia una pedrera i
una cova. Estava content per la nostra visita i ens va fer
un mapa molt precís; a més, ens va transmetre l´admiració
que ell sentia per aquests indrets. Uns dies abans de fer
aquesta sortida, l’Andreu ens va deixar. El vam recordar tot
caminant i admirant el paisatge que ell tan estimava.
Però la barraca ens guardava una darrera sorpresa: en el
seu interior, hi trobem dues pedres esculpides de l´època
medieval i col·locades durant la restauració que hi va fer
l’Andreu. D’aquestes pedres, en parla de manera més extensa l’Antoni Ferrando en un altre apartat d’aquest butlletí.
Continuem la ruta i anem a buscar uns avellaners a
l’esquerra de la barraca. Pugem per unes escales de marge,
travessem uns oliverars joves i ens posem pel pinar fins a
trobar la Pedrera del Maset, d´on, pel que sembla, s’havien
extret pedres per a la construcció de l’església nova de
l’Espluga i per a fer les voreres del carrer de Sant Josep.

Una cara antiga ens somriu des de dins la barraca

Passem pel damunt dels munts de blocs i baixem per
una mena de sender molt perdedor fins a trobar la Cova
del Maset, una balma obrada que, ben segur, devia servir d’aixopluc als treballadors de la pedrera. També va ser
el refugi de diverses persones en els anys de la guerra
civil. Sortim de la zona de la cova per la vora d’un conreu d’ametllers, trobem una pista i anem al sud en sentit
descendent. La pista ens porta a un encreuament de camins. Seguim en la mateixa direcció, creuem una parada
de cereal i baixem per un corriol. Deixem la partida de les
Comes d’en Bom i trobem un altra pista que ens porta al
Coll d’en Gabriel.
En el mateix coll, deixem el camí per un corriol a l’esquerra;
com que és obac, en alguns trams la gebrada encara hi és
present. Anem en direcció oest entre pins i matolls, fins
que sortim un altre cop als conreus.

Una pedra esculpida de l’època medieval

Enfeinats travessant la pedrera
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Conreus a la Coma d’en Bom

La pista és ampla i només la deixem a l’esquerra a
l´arribar a la Partida de l’Avellanós. Anem al sud per un
baixador que ens porta al camí de la Coma de Barbó. Seguim a l’esquerra i arribem a la carretera T-232; la creuem
un altre cop en direcció est. Passem ara per davant de la
petita Cova del Mitgera, la qual visitem, i seguim en lleugera pujada fins a trobar l’encreuament de camins on tenim
els cotxes.
Acabarem la matinal al Bar dels Caçadors, on l’Antoni i
la Marta ens conviden per tal de celebrar el naixement de
la seva néta Lola.
Joan Poblet
Fotos: Joan Castro i Joan Poblet

La Cova del Maset

Som a la partida del Mas d’en Fito. En aquesta part
del terme, hi ha masos molt ben arreglats i una mena de
taules de pedra creades per algun escultor aficionat. Estan posades amb certa gràcia i força ben integrades en el
paisatge.

Partida del Mas d’en Fito
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RECORREGUT PELS ENTORNS DE
BARBERÀ DE LA CONCA
Data: 29-01-2017
Itinerari: (1). Barberà de la Conca - (2). Pont del Patacó
- (3). Mas del Civit - (4). Ruïnes de la Torre de Sant Pere
d’Ambigats, s.XI - (5). Mas del Serrador - (6). Pi del Xaconet - (7). Font de l’Hort Vell - (1). Barberà de la Conca.
Desnivell: 360 m
Recorregut:11,2 km
Dificultat: baixa

Ruïnes de la Torre de Sant Pere d’Ambigats

A tocar de l’autopista, hi ha el lloc d’Ambigats, dominat
per un turonet cobert de pineda. Dalt d’aquest pujol, es
conserva part de la base d’una torre que revela el passat
medieval de la zona, alhora que la forneix d’un important
contingut històric.
El lloc d’Ambigats és el primer nucli de població del qual
tenim constància escrita a la Conca de Barberà. Un document de l’any 945 diu que allí hi havia hagut una església
i, per tant, un petit poblat, conegut pel nom de Sant Pere
d’Ambigats.
El 5 de desembre de 2015, un grup de voluntaris de Barberà de la Conca va netejar l’entorn de les ruïnes de la torre,
tot traient els matolls i els pins que la tapaven; gràcies a
ells, ara és visible i visitable. Els mateixos voluntaris tenen
previst, amb el suport de l’ajuntament, consolidar les ruïnes
i aturar el seu avançat deteriorament.

E

l sector de migdia del terme de Barberà de la Conca és
una zona de conreus i de claps de bosc que s’estén al
peu de la Serra d’en Jordà. Dividit per l’autopista, que
el travessa d’est a oest, aquest territori és dominat per les
vinyes, que s’estenen arreu i forneixen de raïm els cellers de
la pròspera indústria vinícola del poble.
Malgrat la presència de l’autopista, aquest paratge encara
conserva bona part del seu antic encant, especialment en
les zones on l’AP-2 és poc visible; a més, els conreus, els
roquetars i els boscos de la Serra d’en Jordà en redueixen
l’impacte visual.

* * *

La previsió meteorològica per a avui és de fred, cel gris i
possibles pluges, però podrem fer la sortida tranquil·lament
i sense haver de posar-nos les capelines; per altra banda,
tampoc no mancarà la llum i la visibilitat suficient com per a
contemplar bé el paisatge i fer bones fotografies.
A les 8:25 sortim de l’aparcament que hi ha al davant del
bell edifici modernista del Celler Cooperatiu i baixem per la
Ctra. T-242 (W). Passats uns 200 m, girem a l’esquerra (S)
i davallem per un carreró que, al cap de poc, es transforma
en pista de terra.

Camí de Barberà de la Conca a Montblanc
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Barberà de la Conca és terra de vinyes i de bons vins.

La pista gira a la dreta (W) i fa cap a l’ample Camí de
Montblanc, que seguim pel ramal descendent de l’esquerra
(S). Travessem el Barranc del Pont del Patacó (8:37), sense aigua i cobert de vegetació. A partir d’aquí, el camí es
redreça envoltat de conreus. Passem pel davant del Mas
del Bellver, deixem ramals a dreta i esquerra i fem cap a
una bifurcació (8:42). Abandonem el camí de Montblanc
i seguim pel ramal de l’esquerra (SE) amb bones vistes sobre l’entorn del Mas del Civit. Deixem un ramal a
l’esquerra i trobem una bifurcació (8:47). Seguim pel ramal
de l’esquerra (SE), que puja suaument per la partida coneguda com els Sants Peres, envoltats de camps de conreu.
Més endavant, el camí fa un tomb sobtat i puja per la dreta
(S). Deixem una torre elèctrica a l’esquerra i pugem fins
a trobar el filat protector de l’autopista (9:05), que ja és
a tocar. El camí gira a l’esquerra (E) i, passats uns 20 m,
trobem a l’esquerra (N) un corriol que puja al turó on hi ha
les ruïnes de la Torre de Sant Pere d’Ambigats, les quals
es troben a uns 100 m. Hi arribem a les 9:07 i ens aturem
per a esmorzar.

Fem alguns comentaris sobre el passat d’aquest indret
i, en acabar, desfem el corriol fins a la mateixa pista que
seguíem. Continuem per l’esquerra (E), resseguint el filat
de l’autopista uns 300 m, fins a trobar un ramal a l’esquerra
(N), pel qual baixarem, per a arribar una pista travessera
(9:50). Seguim pel ramal de la dreta (E) i, entre vinyes,
aviat trobem, a banda esquerra sobre el camí, una caseta
de camp ben endreçada i amb un espaiós tancat on hi ha
cinc ovelles i un ruquet. Es nota que el propietari en té cura.
Ens hi aturem uns minuts.
Continuem per la pista (NE) i, després de pujar i baixar
fent giragonses entre claps de bosc i vinyes, fem cap a
una pista travessera (10:14). Seguim pel ramal de la dreta
(E), que mena al proper Mas del Serrador. Passat el mas,
deixem un ramal a l’esquerra i pugem vers el SE. Aviat es
fa visible l’autopista, de la qual ens separen grans parades de conreus. La pista planeja vers llevant, flanquejada
per camps de cereals i pineda, fins a trobar un important
creuament de camins a tocar del terme de Cabra del Camp
(10:35). Baixem per l’esquerra (NE) seguint un tram cimentat que davalla per una fondalada coberta de vinyes, pinedes i petits claps de roures.
A partir d’ara, gaudirem de belles panoràmiques sobre el
poble de Barberà, enfilat dalt del seu turó i sota un cel fosc.
Deixem ramals secundaris a dreta i esquerra i fem cap al
Mas del Xaconet (11:02), on s’alça un pi extraordinari. Ens
hi aturem una estona per a fer la foto de grup. El Pi del Xaconet és un arbre monumental catalogat per la Generalitat,
un exemplar de pinus halepensis que l’any 1944 va perdre
una bessa que sustentava la meitat de la capçada; aleshores, devia ser un exemplar enorme. En el panell informatiu
que hi ha, trobem un vers de Josep Carner:

“...pi contra vent que no tens lleure
de pentinar ton front altiu;...”

Es nota que el propietari té cura dels seus animals.
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LA TORRE DE SANT PERE D’AMBIGATS

PRIORAT I ERMITA DE SANT PERE D’AMBIGATS

Ressenyes de les darreres
sortides
ç

A

A

questes ruïnes corresponen a una torre de guaita construïda el segle XI i que durant l’alta edat mitjana sembla que era
coneguda pel nom de Guàrdia Grossa (1). Va ser bastida,
probablement, per Arnau Pere de Ponç, entre els anys 1054 i 1086,
ja que, l’any 1054, aquest senyor feudal havia rebut l’encàrrec del
comte de Barcelona Ramon Berenguer I de construir un castell en
el lloc de Barberà. El comte també donà a Arnau Pere de Ponç la
Roca de Prenafeta (2), on encara avui es conserven les ruïnes d’un
castell i d’un poblat medieval del mateix període històric.
Aquesta torre es comunicava, amb senyals òptics i acústics, amb
els propers castells de Barberà i de Prenafeta, que durant l’edat mitjana defensaven el territori dels atacs dels sarraïns i fixaven l’avanç
de la reconquesta catalana.

La Guàrdia Grossa era una torre de planta circular, amb una porta d’entrada situada, probablement, a uns 5 m del terra, on hi devia
haver el primer pis. Prenent com a referència el seu perímetre exterior i comparant-lo amb el d’altres torres, és possible que aquesta
assolís prop de 18 m d’alçada.
Actualment, només en resta part de la base del sector de tramuntana, de la qual es dedueix que els diàmetres exterior i interior
de la torre eren de 6,25 m i 2,65 m respectivament. La part exterior
i interior estava revestida, en bona part, amb carreus de conglomerat d’uns 15 x 30 cm desbastats amb maceta; el farciment interior
era de pedruscall i, tot plegat, unit amb morter de calç, una tècnica
constructiva típica del romànic llombard del s.XI.

uns 60 metres al sud de la torre, hi ha una esplanada on es
troben fragments de teules i algun carreu. Aquestes restes
són tot el que queda d’uns edificis ja desapareguts: l’ermita i
la casa dels ermitans de Sant Pere d’Ambigats.
Aquest paratge, però, ja havia estat habitat des d’antic, com ho
proven les restes ceràmiques d’una vila romana trobades a prop
d’on hi havia l’ermita; un poblament que, probablement, perdurà
fins a l’alta edat mitjana (3).
Segons un document datat de l’any 945, els comtes de Barcelona, Sunyer i Riquilda, donaren al Monestir de Santa Cecília de
Montserrat l’Església de Sant Pere d’Ambigats i les seves propietats situades en campo Barberano (Barberà). Aquest document és
el primer que cita un lloc de la Conca de Barberà, la qual cosa fa
de Sant Pere d’Ambigats el primer poblat de la comarca citat documentalment. Com a límits de la propietat, es citen noms com ara el
Coll de Cabra i el Bosc d’en Jordà, ben vigents actualment, quasi
mil anys després.
Si hi havia una església, també hi devia haver un poblat; per això,
més endavant, hi bastiren la torre de la Guàrdia Grossa, perquè la
zona estava sotmesa a les ràtzies dels sarraïns.
Amb els anys, el cenobi de Santa Cecília promocionà l’església a
priorat, però el lloc anà despoblant-se fins que el priorat esdevingué
una simple ermita, com consta en documents del segle XIII. L’ermita
també anà decaient i, finalment, passà a mans de l’Ajuntament de
Barberà, que l’arrendava a particulars. Un d’ells va ser Victorià Tous,
citat en documents del 1775 i 1795 en genuí xipella: arrendament
de lis terris de la armita de Sant Peri... Amb tot, l’església estava en
tan mal estat que, a partir de la visita que hi va fer l’arquebisbe Lario
el 1776, s’hi prohibí el culte.
Com la veïna torre de guaita, l’edifici acabà en ruïnes i tingué,
entre d’altres funcions, la de pedrera per a fer marges de vinya, fins
que va desaparèixer del tot. El darrer testimoni que va veure les
ruïnes, el rector Tarragó, de Barberà, comenta el fet a la consueta
parroquial, dient: ...l’any 1883 acavà de desaparèixer lo resto de la
Ermita (...). Jo únicament he vist com acavàben de desfer los fonaments. El seu successor, mossèn Porta, descriu l’ermita a partir
de testimonis orals: Avui no queda ni rastre ja d’aquella ermita, ni
tan sols se coneix lo siti on estava edificada, doncs està tot plantat
de vinya (...). Afrontava amb lo camí que va de Cabra a Montblanc.
L’ermita i la casa dels ermitans estaven separades com unes dotze
passes, tenint ambdues llurs portalades de cara a migdia i al dit
camí, la de l’ermita era circumferencial i la de la casa plana o
horitzontal (...),tant per anar a l’ermita com a la casa de l’ermità,
s’havia d’entrar primerament al pati, doncs tot el conjunt formava
un vertader clos o tancat, donant tot l’esquena al poble de Barberà i mirant al sud o migdia amb son portal del pati d’entrada
prop del camí. Aquesta porta, en ésser destruïda l’ermita i tot lo
demés de l’edifici, fou traslladada, i és avui la principal d’entrada
del Molí de l’Amorós (...) (4).
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Ressenyes de les darreres sortides

Pi del Xaconet. Fins a l’any 1944, en què li va caure la bessa principal de la capçada, aquest pi havia estat un exemplar enorme.

Deixem enrere el Pi del Xaconet tot planejant per la pista
camí de Barberà (NW), fins a trobar una bifurcació (11:18).
Continuem pel ramal de l’esquerra (W) i aviat trobem la bassa i font de l’Hort Vell, que raja amb alegria. Passats 400 m, la
pista s’acaba i pugem per un corriol (NW) fins a un camí que,
vorejant conreus, ens porta a una pista travessera, ja a tocar
del poble. La seguim pel ramal de l’esquerra (W), creuem
la Ctra. T242 i entrem al poble de Barberà (12:15). Després
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d’observar les famoses esquerdes que clivellen alguns edificis del poble a causa d’un fenomen geològic desconegut,
pugem al castell i al mirador del l’església per a completar
la sortida. Acabem la matinal al Bar La Cooperativa, un local
antic i autèntic per a mantenir una bona tertúlia.
Antoni Ferrando Roig
Fotos: Joan Castro i Antoni Ferrando
Arribant a Barberà de la Conca

Ressenyes de les darreres sortides
LA SERRA DE LES GUIXERES
Picamoixons (Baix Camp)

Sortim del bell mig de la població, ben decidits, en ascensió
per una pista que ens ha de portar fins al Turó dels Quatre
Vents, on trobem una casa de camp ben assolellada i amb
boniques vistes; en gaudim mentre esmorzem.

Data: 19-2-2017
Itinerari: (1). Picamoixons - (2). Turó dels Quatre Vents (3). Camí de Fontscaldes - (4). Carretera dels Moros - (5).
Puigcabrer i la Torre d’en Petrol - (1). Picamoixons.
Desnivell: 790 m
Recorregut: 14,5 km
Dificultat: baixa

Caminant per un sender molt agradable

E

l 19 de febrer, Picamoixons ens dóna la benvinguda
amb un regal per a la nostra vista, cansada del llarg hivern espluguí: uns ametllers florits amb tot l’esplendor.
És com un regal anticipat del que posteriorment també ha de
succeir a la Conca. Som 15 excursionistes disposats a afrontar una ruta amb cinc variables optatives, de les quals, en
realitzem quatre que són molt apreciades pels participants.
Parada per a esmorzar al Turó dels Quatre Vents

Després, tirem per un sender que ens porta per un tram dels
Boscos de Valls. Un indret molt especial, poc transitat i molt
valorat pels residents de la capital de l’Alt Camp.

Els ametllers florits acompanyen els senderistes.

Carenejant per la Serra Alta
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Ressenyes de les darreres sortides

Vistes des de Puigcabrer

Seguim unes originals dreceres que ens porten per un
autèntic laberint fins a arribar a la pista que, provinent de
Valls, va cap el Coll Vell. Hi caminem una estona, fins a
l’encreuament on agafem una pista en direcció Picamoixons.
La deixem un quart d’hora després per a continuar per una
bonica variant en una cresta que ressegueix la Serra Alta.
Aquest tram ha estat una delícia per als excursionistes.

Foto de grup a laTorre de Petrol o del Moro

Més endavant, al Pas del Bou, enllacem amb la pista que
havíem deixat i gaudim d’una bona baixada abans de fer
la darrera de les variants previstes. La pujada a la Torre de
Petrol (o del Moro), situada al Puigcabrer, representa la coronació perfecta per a una excursió de les que fan afició.
Pep Cabestany
Fotos: Joan Castro i Amadeu Rodríguz
Tot davallant, deixem la Torre de Petrol enrere.

La Serra de les Guixeres des de Puigcabrer
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Ressenyes de les darreres sortides
EL BAIX MONTMELL. Can Ferrer de la
Cogullada (Baix Penedès)
Data: 19-3-2017
Itinerari: (1). Can Ferrer de la Cogullada - (2). Coll del
Montmell - (3). Puig de les Forques. (711 m) - (4). Puig de
Migdia - (5). Roca de l’Àliga - (6). Torrent de Pedrafita - (1).
Can Ferrer de la Cogullada.
Desnivell: 605 m
Recorregut: 13,3 km
Dificultat: baixa

Apropant-nos al Mas de Ca la Rosa, la Serra del Montmell al fons

Així doncs, els companys caminadors ens apropem amb
els vehicles fins al petit llogaret de Can Ferrer de la Cogullada al Baix Penedès. Deixem els cotxes al costat de la
carretera a tocar d’una font, són les 8,45 i estem a 450 m.
Comencem a caminar tot prenent una pista a la dreta, que
comença al costat d’un edifici que sembla ser un local social.
Seguim la pista direcció SE. Aviat, però, la pista va girant a
NE pel Fondo del Quim, creuem el Barranc de Perafita i,
entre parades de conreu, passem pel costat de Ca la Rosa,
un mas que, aparentment, sembla en bon estat tot i que algunes dependències resten amb el sostre esfondrat. A dins,
encara es conserven restes de bótes de vi i altres estris.

D

esprés d’un parell d’intents sense èxit, finalment,
sembla que el dia d’avui es presenta estable i un bon
sol ens acompanyarà durant tota la ruta per les carenes de la Serra del Montmell. La Serralada del Montmell
forma part de la serra prelitoral catalana i està situada a
l’extrem nord de la comarca del Baix Penedès, al llindar de
l’Alt Camp. Es tracta d’una serra de pedra calcària que, tot i la
seva modesta alçada, té molts atractius per a l’excursionista.
Les rutes habituals s’atansen a l’Atalaia i a l’església romànica de Sant Miquel; són rutes del tot recomanables, però
nosaltres, avui, trescarem per la part de migdia de la carena
i més propera a l’Alt Camp.

L’Atalaia del Montmell vista des del Puig de Migdia
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Els excursionistes superant un tram de grimpada

La ruta ens porta per indrets força impressionants

Observant la ruta feta des de Puigmoltó

El grup comença a descendir amb vistes a les terres de l’Alt Camp

Ressenyes de les darreres sortides
El sender ens du fins a una pista on veiem un pal indicador
a l’església nova de Sant Miquel; la seguim en direcció nord,
passem a prop d’algunes cases isolades que formen part
d’una petita urbanització i enllacem amb un sender que, a
poc a poc, comença a enfilar-se per sota de les Roques Vermelles. És de bon caminar, tot i que les motos fan de les seves i alguns trams estan força degradats. A bon ritme, arribem
al Collet de Sant Pere o del Montmell. Davant nostre, podem
contemplar l’Atalaia del Montmell amb la seva espectacular
creu. Prenem un petit tram de pista en direcció sud i, tot seguit, comencem a enfilar-nos per un costerut sender on cal
fer servir les mans per a superar uns fàcils trams per la roca;
sort que trobem alguna corda per tal ajudar-nos a superar
aquesta petita dificultat. D’aquesta manera, arribem al capdamunt de la carena. Som a 700 m. Des d’aquest punt, veiem
part de l’objectiu del dia d’avui; com que la vista és fantàstica,
aprofitem per a descansar i fer la parada per a esmorzar tot
gaudint del magnífic paisatge.

Foto de grup al cim del Puigmoltó

Desfem el camí i deixem la carena tot començant a davallar de forma decidida ara en direcció NO. La senda ens
porta fins a unes vinyes; som a la Plana de Perafita. Aquí
enllacem amb una pista a la dreta, passem a tocar d’un mas
completament ensorrat -hi veiem un pou ben conservat, tot
i que sense aigua-, creuem la llera del Barranc de Perafita i ens apropem a un gran casalot anomenat El Maset.

Esmorzant dalt la carena

Reprenem la ruta seguint el sender que, en algun moment,
s’apropa a l’estimball, cosa que fa aquest tram encara més
espectacular. Ara el corriol davalla de forma decidida fins a
un coll on trobem l’antic camí de carrerada que ve de Juncosa, el creuem i seguim en direcció sud. Llavors el sender
s’enfila de nou i, tot carenejant, passem pel Puig del Migdia. Més endavant, al Roc de l’Àliga, veiem el Puigmoltó amb
un aspecte piramidal, que impressiona a pesar de la seva
modesta alçada. El corriol flanqueja el Puigmoltó per la seva
vessant sud fins a trobar un sender que, a la dreta en direcció
nord, ens porta dalt del cim a 651m, on fem la foto de grup.

Pou al costat del camí

El deixem a la nostra dreta i prenem un camí que ve d’aquest
mas anomenat Camí del Maset. Aquesta pista, sense més
dificultat, ens porta de nou a Can Ferrer, on tenim els vehicles. Són les dues del migdia; han estat gairebé 6 hores
de ruta comptant les parades. Amb un dia sense cap núvol,
hem gaudit d’una bona ruta amb bona companyia.
Amadeu Rodríguez
Fotos: Marta Roig, Antoni Ferrando i Amadeu Rodriíguez

Margalló
16

Atletisme
Els més petits del Club Atlètic Espluguí practiquen l’atletisme

Nenes i nens d’atletisme amb la nova samarreta de club

E

l passat mes d’octubre els més petits del Club Atlètic
Espluguí van iniciar l’activitat extraescolar d’atletisme
a les dependències de l’antic Institut Joan Amigó.
L’activitat s’havia ofert el mes de setembre a les famílies de
les escoles MD del Carme i Martí Poch, així com a les de
l’Institut Joan Amigó.
Una vintena de nens i nenes de 5 a 11 anys practica
l’atletisme cada dilluns a la tarda durant una hora. Els entrena l’atleta vallenc Xavi García Insa, especialitzat en curses
de fons i de mig fons.

El club va adquirir fa uns mesos material per a realitzar diverses disciplines d’atletisme. Així mateix, aprofitant el model del nou equipament dels socis i de les sòcies del CAE,
s’han fet samarretes per als nens i les nenes participants de
l’activitat d’atletisme, una part de de l’import de les quals ha
estat finançat per l’entitat.
Aquest planter novell d’atletes ha participat en les curses
del Cros Escolar que s’han celebrat entre els mesos de novembre i desembre de 2016 i de gener i febrer de 2017. Alguns d’ells han aconseguit fer podi; és el cas del Lluc Martí
Majós, que va quedar en primera posició al Cros Comarcal
de Sarral celebrat el 18 de desembre passat, i del Nil Ferrete
Estudillo, que va quedar segon al Cros Comarcal de Santa
Coloma de Queralt el passat 29 de gener.
Gemma Roselló
Fotos: Gemma Roselló, Ester Majós, Moisès Ferrete

Podi per a Lluc Martí Majós

Podi per a Nil Ferrete Estudillo
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Atletisme
Presentació de la 40a Cursa de l’Espluga
El conjunt de filmacions està pensat per a la seva difusió a
les xarxes socials. Per aquest motiu, s’ha fet un vídeo curt,
més impactant, dirigit especialment als corredors, i un vídeo
més llarg d’un caire més institucional. El conjunt es complementa amb diferents entrevistes a participants, abans i
després de la cursa, que ens expliquen les seves experiències, ens en fan una valoració i encoratgen els corredors
i corredores a tornar-la a fer a pesar de la duresa del seu
recorregut. El president de l’entitat i l’alcalde hi fan la seva
valoració més institucional.

E

l dissabte 28 de gener a les set de la tarda, dins
dels actes programats amb motiu de la 452a Fira de
Sant Vicenç, es va fer la presentació de la filmació
promocional de la 40a Cursa de l’Espluga de Francolí a la
sala de conferències del Museu de la Vida Rural. L’acte va
anar a càrrec de la nostra amiga Eva Bonet en una sala
plena de gom a gom i que va comptar amb una nodrida
representació institucional.
Per començar, va prendre la paraula el nostre company
Santi Boqué, ànima del projecte, per tal d’explicar als assistents el procés de realització del vídeo: des d’una entusiasta
idea inicial, fins a la seva final conclusió i concreció en una
sèrie de filmacions destinades a donar el màxim ressò possible a un gran esdeveniment esportiu, la celebració de la
40a edició de la Cursa de l’Espluga de Francolí.
El Santi va explicar a tots els assistents el camí recorregut fins a arribar a la filmació que ha de donar pas a l’inici
de totes les activitats programades. Ens parlà entusiàsticament del fet que, des d’un primer moment, es va pensar
a fer no únicament una difusió d’un esdeveniment esportiu, sinó que es va creure convenient de complementar-lo
amb la idea de donar a la nostra població i al nostre entorn
cultural i paisatgístic la màxima rellevància. No s’entén la
nostra cursa sense la Festa Major i no s’entén la Festa
Major de l’Espluga sense la cursa i l’entorn que l’envolta i
acarona els nostres sentits.
Destacà, a més a més, el que ja és un fet consolidat: el
lligam de la cursa amb la nostra veïna Noe Gaya, i el que ja
s’ha convertit en el lema de la cursa, correm tots junts. Un
correm tots junts que és un crit a la participació, i una papallona que l’acompanya, que és un crit a la superació personal i que fa volar la nostra imaginació per a superar tots
els obstacles i impediments que puguem trobar en aquesta
vida. Gràcies, Noe!
La filmació en què surten els edificis i llocs més emblemàtics de la nostra població i que segueix tot el recorregut
de la cursa va anar a càrrec de l’empresa Cir Video Produccions, la qual va confeccionar la filmació i les entrevistes
personals. A més, ha estat complementada amb les espectaculars imatges a vista de dron de l’empresa amb arrels
espluguines BeDrone.

Sr. Esteve Sabaté, president del Club Atlètic Espluguí.

A continuació, va prendre la paraula el Sr. Esteve Sabaté,
president del Club Atlètic Espluguí, el qual va agrair el suport rebut per a dur a terme aquest projecte, especialment a
l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí i al Museu de la Vida
Rural, pel que fa al seu suport econòmic, així com també a
les altres entitats col·laboradores: Patronat de la Cova, Celler de Sant Isidre i Monestir de Poblet. Destacà especialment el fort lligam establert entre el Club Atlètic Espluguí i
la nostra vila, el qual es materialitza en un seguit d’activitats
que es fan al llarg de tot l’any.
Per a acabar l’acte, prengué la paraula el Sr. David Rovira,
alcalde de l’Espluga, que es va congratular pel fet d’havernos reunit i ens encoratjava, a tots plegats, a seguir treballant per un futur ben pròsper.
Joan Mateu
Fotos: Joan Castro

18

Patrimoni
L’enigma del portal romànic de Santa Maria de Cubells. (Cubells - La Noguera)

Paisatge del sector de la Torre de Pau Anguera. L’Espluga de Francolí. Foto: Joan Castro

D

sorpresos i intrigats. En sortir de la cabana, estava ben convençut que aquella dovella mereixia l’esforç de ser estudiada.

esprés de més de mig segle practicant l’excursionime,
recorrent camins, pujant muntanyes, visitant paratges naturals i llocs històrics, podria explicar-vos dotzenes d’històries i anècdotes sobre algunes descobertes
notables i petites aventures viscudes, però poques de tan
insòlites com la que us contaré a continuació.

D’una sortida pel terme de l’Espluga
La sortida organitzada per la Secció Excursionista del
CA Espluguí per al diumenge 8 de gener tenia per títol
Recorregut pels entorns de l’Espluga. L’objectiu, com és
habitual, era donar a conèixer un sector del nostre entorn.
Els vocals van preparar l’excursió amb cura i havíem de
visitar, a banda d’un bell entorn rural, un arbre singular,
un parell de balmes, una pedrera i una cabana de volta;
gairebé tot situat dins de la partida de la Torre de Pau Anguera, del terme de l’Espluga. Fins i tot, comptaven amb
la possible presència del propietari de la cabana de volta,
l’Andreu Morgades, que ens podria explicar un munt de
coses relacionades amb aquest paratge. Dissortadament,
l’Andreu traspassà pocs dies abans de la sortida. Amb tot,
la família, coneixedora de l’interès del finat per mostrar-nos
la cabana de volta que havia conservat amb tanta cura,
deixà la clau als nostres vocals per tal que el grup pogués
visitar l’interior de cabana el dia de la sortida.
Així doncs, el diumenge 8 de gener, a les 10:20, més
de trenta excursionistes esmorzàvem davant de la cabana
mentre escoltàvem els comentaris dels vocals. A fi de poder veure bé l’interior de la cabana, hi entràvem en petits
grups. Una vegada a dins, em vaig fixar en una gran pedra
col·locada a la part baixa del mur del NE. Estava bellament
esculpida i destacava ostensiblement. Fent-hi més atenció,
vaig veure que es tractava d’una dovella d’un portal amb
arcada semicircular. La pedra era realment excepcional i
mostrava una filigrana de punts representant una estrella
de sis puntes inscrita en un cercle. Al mig de l’estrella, i com
a motiu central, destacava una au endreçant-se les plomes
del llom amb el bec. Set aus més envoltaven l’estrella, tot
formant una harmoniós conjunt contemplat per dos personatges hieràtics de facció molt simple. Tots vam quedar
19

La identificació
La primera idea que em va venir al cap – i que vaig
comentar als companys- va ser que aquella dovella podia
provenir d’una sinagoga jueva, ja que l’estrella de David hi
era ben palesa; a més, a l’edat mitjana, alguns pobles de la
Conca de Barberà, com ara Sarral i Montblanc, havien tingut un call jueu; però, la presència d’aus i de persones en
el gravat em va fer desistir de la idea. Amb tot, l’hexagrama
o estrella de sis puntes també és un símbol utilitzat en altres cultures, com ara la hindú, la xinesa i l’europea, ja que
l’hexagrama també apareix sovint en esglésies i catedrals
cristianes. Vaig pensar que també podia tractar-se d’una
dovella procedent dels monestirs de Poblet o del Tallat;
amb tot, la simplicitat de les imatges esculpides, especialment les dues figures humanes, s’allunyaven molt de l’art
gòtic, així que també vaig desistir d’aquesta possibilitat.
Em quedava la recerca per Internet, que, amb una mica
d’intuïció i molta sort, al cap d’unes hores, em va permetre trobar una dovella amb un gravat idèntic: es troba en
el magnífic portal romànic de Santa Maria de Cubells, del
poble de Cubells, a la comarca de la Noguera.
L’11 de gener vaig comunicar la troballa als vocals de
la sortida; i aquests, als propietaris de la cabana, que no
trigaren a enviar-me una foto d’una altra pedra similar que
tenien en un altre lloc. Es tractava d’una dovella amb la
representació d’un lleó rampant, de la qual també hi havia
una rèplica exacta al portal de Santa Maria de Cubells.
Una visita a Cubells
Calia anar a veure el portal in situ; així que el 12 de
gener, un dia gris i mig boirós, amb la Marta, enfilàvem la
carretera que, després de 74 km, ens portaria al capdamunt del poble de Cubells.
No havia vist ni sentit a parlar mai del portal romànic de
Santa Maria del Castell de Cubells. Coneixia altres portals
de la zona: el de la Seu de Lleida, el d’Agramunt i el de Covet, tots ells també catalogats com de l’Escola de Lleida.

Patrimoni

A la placeta de l’església, no hi havia ni una ànima, i férem les
fotografies i les observacions pertinents amb total tranquil·litat.
De les deu dovelles del portal, ens van cridar l’atenció dos
detalls: la de l’hexagrama i la del lleó rampant tenen un color lleugerament més clar que les vuit restants. Per altra banda, les dovelles de l’Espluga semblen fracturades, ja que els
manca la part més estreta que inclou un segment de l’arc
del portal d’entrada, com mostren les del portal de Cubells.

Destaca el singular fris de la segona arquivolta, format per
deu dovelles -més aviat gravades que no pas esculpides-,
on predominen els motius geomètrics, les fulles nervades
i les aus. No hi ha relació aparent entre elles, i el seu estat
de conservació és excel·lent. Això es deu al fet que es troba
dins del portal, a cobert de la pluja i del vent.
El portal fou restaurat per primera vegada el 1988 per
Hugo Pracht i Prades. Es va refer parcialment la part més
exterior i, per tant, més erosionada: arquivoltes, motllures,
cornises i capitells; també es va eliminar una bancada de
pedra que tapava el basament de les columnes. Els fris de
les deu dovelles que ens ocupa no es va tocar.

Fris de Santa Maria de Cubells a principis del segle XX. Foto: Adolf
Mas Ginesta

Procedència de les dovelles de l’Espluga
Hem vist que les dues dovelles de l’Espluga estan incompletes, perquè els falta la part estreta que inclou el segment
de l’arc d’entrada del portal. És possible que aquestes dovelles es fracturessin accidentalment per la zona més fràgil:
la regata en forma de V que separa la part decorada de
la dovella del segment de l’arc. Per això, les hagueren de
repetir emprant una pedra no exactament igual. Això també explicaria el color més clar que mostren les dovelles de
l’hexagrama i del lleó rampant del portal de Cubells.
Estem parlant d’un fet hipotètic que succeí fa quasi 800
anys, però no tenim cap altra resposta senzilla. El que passà
després amb les dovelles trencades és un misteri.
La família propietària explica que les pedres foren portades a l’Espluga fa unes tres dècades per un familiar aficionat a l’escultura que les recuperà del material de rebuig
d’un magatzem municipal de Barcelona. Ells desconeixien
la importància de les pedres i les utilitzaren com a elements
decoratius en les seves cabanes. Certament, si aquell familiar no hagués recollit les dovelles, segurament avui estarien
perdudes per sempre.

Portal de Santa Maria de Cubells l’any 1889. Foto: Lluís Maria Vidal.
Arxiu del Centre Excursionista de Catalunya.

El portal romànic de Santa Maria de Cubells
Tot i que pertany a l’Escola de Lleida, la singularitat d’aquest
portal fa que algun autor parli ja de l’Escola de Cubells, pel
seu aire més rural i menys refinat. No se sap exactament
quan va ser construït, però es considera que data de la segona meitat del s. XIII. L’església formava part del Castell de
Cubells, avui desaparegut. El material emprat per a la construcció és la pedra sorrenca de la zona, de tonalitat rosada i
que s’erosiona amb facilitat. La majoria d’autors destaquen
la influencia moresca dels gravats del portal; amb tot, actualment, hi ha qui dubta d’aquesta influència i considera el
portal com una obra autòctona feta per gent del país.
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Calcant les dovelles del fris de Santa Maria de Cubells a finals dels
anys seixanta. Foto: Josep Lluís Sarrate.

Cercant imatges del passat
Després de llegir alguns estudis sobre el portal de Santa
Maria de Cubells, resultava clar que aquest mai no havia
estat restaurat fins al 1988. Amb tot, el meu propòsit ha estat
comprovar, emprant fotografies antigues i actuals, que les
deu dovelles del fris de Cubells són les originals que es van
posar fa quasi vuit segles.
La primera foto trobada correspon a un negatiu de vidre
de Lluís Maria Vidal, que es conserva a l’arxiu del Centre
Excursionista de Catalunya i data de 1889. S’hi veu el portal
amb el fris intacte.
La segona foto data de principis del segle XX i és obra
d’Adolf Mas. La va fer per a il·lustrar la magnífica obra
L’arquitectura romànica a Catalunya, de Josep Puig i Cadafalch, Antoni de Falguera i Josep Goday Casals. El fris es
mostra també intocat.
Amb tot, la foto més il·lustrativa en aquest sentit, la trobem
en el llibre La portada romànica de l’església de Santa Maria
del Castell de Cubells, una autoedició de la família Sarrate,
que, a les darreries dels anys seixanta, de forma voluntària i
molt meritòria, va fer un estudi molt complet sobre el portal.
El fris fou calcat en grans papers i tots els detalls del portal
van ser fotografiats i reproduïts en un dibuix molt detallat. La
part monogràfica, la va escriure l’especialista en art romànic
lleidatà, Josep Sarrate i Forga; les fotos i els dibuixos són
dels seus fills, Josep Lluís i Jesús. Davant del deteriorament
progressiu que mostrava el portal i la passivitat de les autoritats, van decidir fer aquest treball per si algun dia era necessari per a fer la restauració del portal. Van haver d’esperar
quasi vint anys, fins que la Generalitat de Catalunya va encarregar els treballs de restauració a l’especialista Hugo
Pracht i Prades.
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Epíleg
Dimarts, 21 de febrer. He quedat amb en Francesc, membre de la família propietària. A la tarda m’ensenyarà -amablement i amb tota mena de detalls- les cabanes del seu
sogre traspassat fa unes setmanes.
A les 6 ja som al davant d’una de les dovelles de Cubells
i em comenta que el seu sogre hauria estat molt content de
conèixer l’origen antic i insòlit d’aquelles pedres, que un parent li havia portat feia tants anys. Mentrestant, jo m’afanyo a
fer fotos; el sol comença a declinar i ens resten pocs minuts
de llum. Dins la cabana, hi entra un raig de sol crepuscular
que il·lumina un cap de pedra que hi ha emparedat al fons
de la cabana. L’ombra d’una biga li enfosqueix la part baixa
de la cara i mostra un somriure entre beatífic i enigmàtic.
Penso en la infinitat d’imatges decapitades que he vist en
museus, retaules i pòrtics d’esglésies, catedrals i monestirs.
Aquestes mutilacions rabioses han estat -i són encara- obra
del fanatisme més ignorant i obtús; recordem el que passa
actualment a Síria i a l’Irak amb el patrimoni arqueològic.
El cap emparedat al fons de la cabana sembla també
d’origen medieval -segurament arribà amb les dovelles de
Cubells- i deu ser el resultat d’un acte vandàlic. Per un moment, la seva mirada buida em fa pensar en el Baphomet
que, suposadament, invocaven els antics cavallers templers, un cap parlant que deien que era capaç de respondre preguntes simples. Ningú no sap si era un cap mecànic,
de pedra o dissecat, però serví per a fonamentar l’acusació
d’heretgia contra l’Orde del Temple. Si el cap emparedat de
la cabana de la Torre d’en Pau Anguera fos un cap parlant,
li hauria preguntat quin va ser el periple de les dovelles trencades del portal romànic de Cubells, fins que van anar a parar al racó del rebuig d’un magatzem municipal de la ciutat
de Barcelona.
Antoni Ferrando i Roig
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Retalls d’un diari de viatge
VIATGE A LA PENÍNSULA VALDÉS. Chubut. Patagònia argentina
Dies 14, 15 i 16 de desembre de 2016

La Punta Norte. Península Valdés

U

n viatge a l’Argentina no et deixa mai indiferent.
És un país immens, amb interessants i espectaculars paratges per a visitar. Feia dos anys que
havíem estat al sud de la Patagònia i a la Terra del Foc
(vegeu els butlletins. 25, 26 i 27), i aleshores ja ens va
semblar que aquella no seria l’última vegada que trepitjaríem aquelles terres.
Pel desembre de l’any passat, per motius familiars, ens
vam veure gratament empesos a tornar a l’Argentina, concretament a la capital, Buenos Aires. Després d’estar-hi uns
quants dies, vàrem decidir aprofitar l’estada i desplaçarnos amb avió fins a Trelew, a la província de Chubut, i d’allí
a Puerto Madryn, on passaríem quatre dies visitant un dels
territoris que teníem a la llista dels llocs pendents de veure.
El Chubut és una extensa regió que es troba al nord de
la Patagònia i va des dels Andes i la frontera Xilena, fins
a la costa atlàntica. Abans de l’arribada dels europeus,
el Chubut estava poblat pels indis tehuelxes o patagons.
Els anomenaren així els espanyols durant l’expedició de

Fernando de Magallanes de l’any 1520 pel fet que, quan
els varen veure per primera vegada, a causa de la considerable alçada dels indis en comparació amb la dels espanyols i de les grans petjades que deixaven, els anomenaren
patagones; d’aquí ve el nom de Patagònia. S’ha de dir
que, en aquells anys, l’alçada dels europeus no era com
l’actual, i que els indis es protegien els peus amb pells,
cosa que feia que la seva petjada fos encara més gran.
En aquests quatre dies, ens limitarem a visitar la Península Valdés i les poblacions que hi ha prop de la desembocadura del Riu Chubut: Trelew i Gaiman.
Dimecres, 14 de desembre
Sortim de l’apartament de Buenos Aires molt d’hora; ens
ve a buscar un taxi que ens durà a l’Aeroport d’Ezeiza. El
vol té com a destinació final Ushuaia, però farà escala a
Trelew, on nosaltres baixarem. L’avió surt a les 7:25 i arriba
a l’aeroport de Trelew a les 9:20. Un taxi col·lectiu ens durà
al nostre destí d’aquets dies, Puerto Madryn.
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Aquesta és una ciutat costanera d’origen gal·lès, que
actualment té una població de 94.000 habitants. L’origen
de Puerto Madryn data del 1865, quan aquelles costes del
Chubut foren el testimoni de l’arribada d’un grup de cent
cinquanta-tres gal·lesos, que havien sortit de Liverpool feia
uns dos mesos fugint de les males condicions de vida i
de les traves i que els anglesos imposaven a la seva llengua i cultura. Cercaven un lloc del món per a colonitzar,
on les influències locals no fossin prou fortes com perquè
poguessin fer diluir la seva cultura i la seva llengua.
Els promotors d’aquella iniciativa foren dos gal·lesos representants de la Comissió d’Emigració de Liverpool, Love
Jones Parry, baró de Madryn -d’aquí el nom que varen posar al port- i Lewis Jones, el qual va donar nom a Trelew,
que en gal·lès vol dir el poble de Lew. Aquests personatges
tenien un pacte previ amb el ministre Guillermo Rawson,
del govern del president de l’Argentina Bartolomé Mitre.
Havien acordat l’arribada de colons gal·lesos a l’Argentina
amb la condició que el govern respectés la seva llengua,
religió i cultura; ells, per la seva banda, promourien la colonització i el desenvolupament de la regió.
Fou així com s’inicià la colonització gal·lesa a tota la regió
del Chubut. No fou fàcil l’adaptació d’aquelles persones a
les noves condicions de vida. Varen trobar moltes dificultats, sobretot, la falta d’aigua i les diferències entre el nou
medi natural i el que havien abandonat. El seu país d’origen
era muntanyós i humit; el nou era un territori pla, estepari,
molt ventós i amb poca aigua. Amb l’agreujant que molts
dels que arribaren no eren pagesos, sinó miners, i, per a
tirar endavant, s’havien de dedicar a l’agricultura. Però les
facilitats donades pel govern argentí i la providencial ajuda dels indis tehuelxes, amb els quals mantingueren una
bona convivència, acabaren d’assegurar la decidida voluntat dels gal·lesos de sortir-se’n. Primer es van establir a
les vores del Riu Chubut i van fundar les poblacions que hi
ha actualment: Puerto Madryn, Trelew, Rawson, Trevelin,
Gaiman, Dolavon, etc.
L’assentament de Puerto Madryn no va prendre importància fins que, el 1886, hi arribà el tren des de Trelew. La
connexió es va fer per tal de poder transportar la producció
agrícola dels colons gal·lesos que s’havien instal·lat a les
vores del Riu Chubut; des de Trelew portaven les mercaderies fins a Puerto Madryn, i, d’aquí, seguien en vaixell fins
al nord de l’Argentina.
A la tarda, ens dirigim al passeig marítim Boulevard Almirante Brown, que va de Puerto Madryn a Punta Cuevas,
on varen desembarcar els primers gal·lesos amb el veler
Mimosa el 1865. A les roques, prop de la costa, encara
queden unes coves artificials, restes dels primers habitatges que varen excavar per a resguardar-se de les inclemències del temps durant els primers mesos; estaven
cobertes de fusta que reaprofitaven de vaixells enfonsats
o troncs que arribaven del mar. Aquells habitacles podien
acollir fins a vuit persones. Dels setze que es van construir, es conserven vestigis de set, dos dels quals varen
ser utilitzats fins al 1886.
Després de visitar el Parc Històric de Punta Cuevas,
continuarem pel mateix bulevard fins al monument al poble
tehuelxe, promogut pels gal·lesos en agraïment per l’ajut
que varen rebre’n a l’inici de la tan difícil colonització.

Coves dels gal.lesos. Puerto Madryn

A uns 500 m. del monument, al carrer Julio Verne, es troba l’espai cultural privat conegut com a Ecocentro, situat
dalt d’un espadat amb vistes espectaculars sobre el litoral
de la costa del Golfo Nuevo. Es dedica a l’observació i
interpretació dels ecosistemes marins i val la pena fer-hi
una visita.

Monument al poble tehuelxe. Al fons Puerto Madryn

Puerto Madryn és l’entrada a la reserva de fauna de
Península Valdés, la qual fou declarada Patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO el 1999. Actualment, hi ha
una forta activitat turística aprofitant l’estada d’una variada fauna marina a les seves costes. Sobretot, mou molta
expectació la visita temporal de la balena franca austral,
que, des del maig fins a principis de desembre, fa vida
amb les seves cries als golfs Nuevo i San José.

L’Ecocentro de Puerto Madryn
24

Retalls d’un diari de viatge
Tot i així, la principal activitat econòmica de la zona és
la producció d’alumini. Des de 1970, a través d’un programa públic i privat, i per tal de desenvolupar la indústria de
l’alumini, varen escollir la costa del Chubut i es va aprofitar la fondària del port natural del Golfo Nuevo per a fer
l’entrada de matèries primeres i la sortida del material produït. La central hidroelèctrica que produeix l’energia elèctrica per a abastir la planta es troba en una altra població
també fundada per gal·lesos, Trevelin, a 500 km. de Puerto
Madryn. Una altra activitat important és la producció de
llambordes de pòrfir, una varietat de roca ígnia de diverses
tonalitats, en la qual domina el color púrpura; l’extreuen
d’unes pedreres properes a Puerto Madryn. Vàrem veure
aquestes rajoles en edificis de Buenos Aires, on destacaven pel seu original acabat natural.
Passem per l’oficina de l’empresa Argentina Visión i
emparaulem dues sortides per als propers dos dies. Són
excursions col·lectives en minibús a la Península Valdés.
Anirem amb una guia que, durant el camí, ens explicarà les
característiques més importants dels llocs que visitarem.

Puerto Pirámides, l’únic poble de la Península Valdés

És un dofí conegut i l’anomenen el Solitario; també veurem
una bandada de dofins, cormorans, gavines, etc. La navegació també valdrà la pena per a observar la peculiar
costa d’aquest racó d’Atlàntic, on els barrancs cauen en
picat i en alguns llocs van a parar a les restingues, llengües
de roca i sorra, on descansen les foques i les aus que hi
fan estada. Serà una navegació molt tranquil·la; la porten
dos xicots d’uns 40 anys que ens expliquen en tot moment
el que veiem d’interessant. Estan atents a qualsevol moviment de l’aigua i, sobretot, de les activitats de les aus, per
tal d’anar de seguida als llocs on hi ha moviment.
A quarts de 12 tornem a pujar al minibús i continuem per
la ruta 3. Passarem prop d’El Salitral, una depressió de
4 m sota el nivell del mar. Trobem la ruta 52 per a anar a
visitar Caleta Valdés, una albufera protegida per una franja
d’uns 30 km de terra, sorra i pedres, on arriben mamífers,
sobretot elefants marins, a procrear i fer-hi estada bona
part de l’any. També hi ha les aus típiques d’aquest sector
de l’Atlàntic, gavines, cormorans i albatros. L’elefant marí
és considerat l’espècie de foca més gran del món; es distingeixen pel prominent nas que tenen els mascles més
grossos i perquè, a diferència dels lleons o llops marins,
per a desplaçar-se s’arrosseguen com si fossin grans cucs.
Per la gran quantitat d’animals que hi ha, també vénen les
orques a caçar cries de foques i pingüins despistats.
Tornem a pujar al minibús, que ens durà a Punta Delgada
per la ruta 47. Pel camí podrem observar una bona varietat
de fauna patagònica, guanacs, nyandús o choiques i una
mena de voltors anomenats jotes, volant i aturats sobre
roques, també una guineu patagònica, animal gens fàcil de
veure -la guia no n’havia vist mai cap recorrent la regió-,
maras o llebres patagòniques dins d’un ramat d’ovelles, un
armadillo, que va desaparèixer de seguida, etc.
Dinem al Restaurant Faro de Punta Delgada, on exposen
una magnífica col·lecció de puntes de fletxa i d’estris de
sílex dels tehuelxes. Després, anirem al mirador del far i
baixarem un considerable desnivell per escales de fusta,
fins ben a prop d’on descansen un nombrós grup d’elefants
marins sobre una gran esplanada de roca a tocar del mar.
Tot un panorama de naturalesa marina. De pujada, podrem
veure, arrupida i quieta darrere de les mates, una petita llebre del color de la pròpia terra. Aquí la defensa de la fauna
és el camuflatge.
Tornarem per la ruta 2 fins a Puerto Madryn.

Dijous, 15 de desembre
A dos quarts de 8 passen per l’hotel a recollir-nos. La
resta de viatgers ja són al minibús. En total, som nou, més
la guia i el xofer. Hi ha italians i asiàtics; per això, la guia
ens parlarà en castellà, en italià i en anglès.
Enfilem la carretera de la Península Valdés i paguem
l’entrada a la Reserva Natural. A tres quarts de nou, fem
una curta parada al Centro de Interpretación del Espacio
Natural de Península Valdés, on s’informa, mitjançant els
panells exposats, de la història geològica, de la fauna marina i terrestre, i també de les aus que podrem observar a
la Península Valdés.

Centre d’Interpretació de la Península Valdés

A dos quarts de 10 arribem per la ruta 2 a Puerto Pirámides, l’única població de la península. No arriba als 600
habitants i d’aquí surten les embarcacions per a anar a
veure les balenes franques australs. Aquestes arriben al
juny per a aparellar-se i tenir cura de les cries que neixen,
i s’hi estan fins passat novembre.
Tot i que ens avisen que les balenes ja han marxat i que
segurament no en veurem, comprem els tiquets per navegar pel Golfo Nuevo, un gran port natural de profunditat
considerable. Podrem veure de prop com un grup de lleons
marins juguen amb un dofí que forma part de la seva colla.
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Gavines empaitant una cria de llop marí. Elefantes marines descansant i renyant una cria. Punta Norte

Divendres, 16 de desembre
Ens passen a buscar puntualment amb el minibús a dos
quarts de 8 del matí; la guia i el xofer són nous. Porten un
grup de quatre persones, tres dones i un home, tots rondant la seixantena. Viatgen junts i són catalans; estan visitant els llocs més emblemàtics de l’Argentina en un viatge
de disset dies. Al minibús, també ve una noia argentina que
porta una càmera fotogràfica potent. Després vàrem saber
que anava a treballar al restaurant de l’Estancia San Lorenzo, on dinàrem aquell dia; havia tingut dos dies de festa
i tornava a la feina aprofitant el minibús d’Argentina Visión.
Avui farem part del mateix trajecte d’ahir, la ruta 2. Pagarem l’entrada al parc una altra vegada i ens aturarem,
com ahir, al Centre d’Interpretació, però avui seguirem la
ruta 3 fins a Punta Norte, on hi ha una reserva natural i on
estan habilitant un centre d’interpretació amb plafons informatius. Tanmateix, tot està una mica abandonat, com si
haguessin aturat les obres. Seguim uns senders habilitats
per a l’observació de la costa, on es poden veure elefants
i lleons marins, i també alguna orca, tot i que només la
podrem percebre a través de la càmera amb gran objectiu
que porta la noia que viatjava amb el grup. Ha estat un punt
clau del dia per a observar el comportament de la fauna
marina i de les aus.
Els lleons o llops marins caminen fent passes petites
amb les aletes del davant tot ajudant-se amb les aletes
del darrere; no s’arrosseguen com fan els elefants marins,
tot i que aquests són més àgils i ràpids del que es podria
esperar per la seva constitució i grandària. Veiem un petit
llop marí perseguit per dues gavines, que finalment anirà

a refugiar-se entre un grup d’elefants marins. Les gavines
proliferen gràcies als abocadors i, segons ens han explicat,
perjudiquen la fauna marina, sobretot les balenes, ja que
provoquen la mort de les cries per les infeccions que els
produeixen les seves picades. Ara estan portant a terme un
programa de control del nombre de gavines.
Cap a les 11 agafem el minibús per a anar a l’Estancia
San Lorenzo; hi arribem en tres quarts d’hora. Tot seguit,
visitem l’Estancia i anem amb el minibús a veure la gran
pingüinera que hi ha a uns deu minuts. Es tracta d’una
colònia de reproducció dels pingüins de Magallanes. Calculen que n’hi ha uns 500.000 i poden tenir una mitjana
de creixement d’1,2 cries per any i niu. Tot i que aquesta
espècie ja era ben coneguda pels indis, va ser donada a
conèixer per un tripulant de l’expedició de Magallanes el
1520; d’aquí ve el seu nom. Tenen una alçada d’entre 35
i 45 cm i pesen uns 3 kg; les femelles, normalment, ponen dos ous a l’octubre i el període d’incubació és d’uns
42 dies. Es distingeixen d’altres espècies de pingüins pel
plomatge negre de l’esquena i blanc a la part del davant.
Tenen el cap negre i amb una franja blanca que, des dels
ulls, rodeja les oïdes i la barba.
El turisme no interfereix en la vida d’aquestes simpàtiques
aus. Així, després de ser instruïts pels monitors sobre el
comportament que hem de tenir amb els pingüins, seguim
uns 800 m. de passeres marcades amb pedres i fustes fins
a la platja. Hem vist que fan els nius sota les mates, per a
incubar els ous i protegir les seves cries i a si mateixos de
l’alta temperatura en aquesta època de l’any.

Un grup de pingüins de Magallanes protegint-se del sol a l’Estancia San Lorenzo
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Estancia San Lorenzo. La Península Valdés té un paisatge estepari similar al de la Patagònia del Chubut. Té una superfície de 3.625 km2 (com
quasi la meitat de la província de Barcelona). La seva població és d’uns 700 habitants.

Actualment, es troben nius i pingüins fins a 1.200 m de
la platja. Després de caminar pels llocs permesos, ja prop
del mar, ens deixen acostar a la platja, i la sorpresa és gran
quan veiem la quantitat de pingüins que hi havia al llarg de
la costa, així com l’activitat frenètica amunt i avall que hi ha
i la piuladissa que es sent.
Ha estat una experiència molt interessant; sobretot, pel fet
de veure la dedicació plena, la coordinació i la paciència que
tenen els progenitors per a tirar endavant les afamades cries.
Després de dinar i conversar amb els companys catalans
al restaurant de l’Estancia San Lorenzo, tornem a Puerto
Piràmides, que ja visitàrem ahir. Passegem per les

platges i roques, on podem observar els nombrosos fòssils que s’hi amaguen. Demà anirem pel nostre compte
a Trelew.
Continuarem la crònica d’aquest viatge al proper butlletí
explicant l’estada a les poblacions gal·leses de Trelew, Gaiman i el Riu Chubut.
Marta Roig
Fotos: Marta Roig i Antoni Ferrando

Vista de la Península Valdés des de l’avió el dia de la tornada
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Espai Obert

El camí

N

o cal arribar al cim
per mirar enrere.

Atura’t en qualsevol revolt,
tanca els ulls
i escolta el vent.
Així, amb els sentits encalmats,
hi veuràs més clar,
deixaràs de córrer,
t’ompliràs de natura
i tot et serà plaent,
perquè ho sentiràs de dins.
Quan puguis,
obre els ulls,
mira enrere
i observa el camí que hagis fet.
Quina meravella les passes
d’un camí
que ens porten a ser.

Elisenda Rosell
Foto: Pere De la Rosa
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Natura i Paisatge
LA FLORA DEL NOSTRE ENTORN
EL VESC

BARBES DE FRARE

Nom comú: Vesc, herba del vesc, ram de la sort
Nom científic:
Viscum album
Família:
Lorantàcies
Tipologia:
Subarbust dioic hemiparàsit

Nom comú: Barbes de frare, barbes del reboll
Nom científic:
Evernia prunastri
Família:
Liquen epífito
Tipologia:
Molsa

J

S

ustament passades les festes de Nadal, en la sortida del passat 8 de gener cap a les partides del
Pla de la Vila i el Puig Coniller, ens vàrem asseure a esmorzar sota un pi carregat de vesc. Veient
aquell penjoll de la bona sort, vaig decidir-me a dedicar aquest espai a aquests éssers vegetals que troben
la seva subsistència en altres plantes.

i anem a passejar pels voltants del Tossal de la
Baltasana, ens trobarem amb un paisatge gairebé fantasmagòric. És impressionant la proliferació d’aquest liquen; arbres grans i petits, però
principalment els roures, estan arrebossats d’aquests
filaments blanc-verdosos de gran originalitat morfològica i molt ramificats. S’assemblen a una banya de
cérvol, amb una textura aspra quan són secs i gomosa quan són humits.

Vesc, Puig Coniller. L’Espluga de Francolí. Gener 2017

El vesc és una planta semiparàsita perquè, tot i que
pot realitzar la fotosíntesi, viu a costa de l’arbre que
l’hostatja. No té arrels ja que mai no està en contacte
amb el sòl; hi insereix un xuclador que es ramifica entre l’escorça i la fusta, a través del qual s’ancora i obté
l’aigua i els nutrients que necessita. El seu aspecte embullat i ple de nusos és a causa de la curiosa manera
que té de créixer: la gemma de la tija principal avorta el
creixement i en sorgeixen dues més a 120°. Al cap del
temps, aquests tiges fan el mateix, i així successivament fins a formar-se una bola de color verd groguenc.
Les fulles són molt simples, lleugerament carnoses i contraposades, i
els seus fruits, en forma
de baia, són rodons i de
color blanc-groguenc. A
Detall de la fulla i del fruit del vesc l’hivern, quan són madurs
contenen una polpa translúcida i molt viscosa que alberga una sola llavor. Tot i que, per a l’ésser humà, aquesta
polpa és tòxica, els tords, tallarols o merles la troben
una delícia. Són aquests moixons que ajuden a fer-ne
la propagació ja que, quan defequen, surt la llavor i es
queda enganxada a les rames d’altres arbres. Aquesta
planta té múltiples referències a usos medicinals i supersticiosos des de temps ancestrals. Qui no posa una
branca de vesc a la decoració de Nadal per a invocar
la bona sort? Qui no recorda el druida Panoràmix, de
d’Astèrix i Obèlix, que el collia amb una falç d’or per a
fer-ne la poció màgica?

Barbes de frare. Al fons, el Tosal de la Baltasana. Febrer 2017

El liquen, un organisme paràsit, és una simbiosi entre un fong i una alga; per tant, presenta característiques
d’ambdós. El fong li dóna una gran capacitat de fixació a
través del miceli, i li aporta humitat i protecció a la radiació solar. En canvi, com a alga, té la capacitat d’elaborar
l’aliment a través de la fotosíntesi. Tot plegat, aquest liquen té una gran capacitat de supervivència, però és
molt sensible a la contaminació atmosfèrica; per tant, que
proliferi en un lloc és un bon
bioindicador de la bona qualitat
de l’aire. Per aquest motiu, els
natius americans el coneixen
com a “pulmons del roure”.
Un mateix fong es pot associar
amb més d’una alga, per la qual
cosa aquest liquen pot presentar aspectes diferents. El seu hàbitat es troba principalment en
llocs freds i de boires freqüents, i
Detall del líquen. Prades. la seva aroma li confereix el que
Febrer 2017
coneixem com a “olor de bosc”
i que tan agradable trobem. Des de l’antiguitat, se li han
atribuït molts usos i propietats; des de l’alimentació fins a la
fabricació de tints naturals i perfums. Tot i així, ara es troba
en desús pel fet d’ocasionar molts problemes d’al·lèrgies.
Joan Castro
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AIGÜESTORTES, TRACES BLANQUES

‘

Al fons, el Pic i Agulles de la Lòssa. A l’esquerra, hi queda el Port de Caldes.

L

ús dels esquís és una manera idònia d’endinsar-nos per
l’alta muntanya a l’hivern, quan la neu que recobreix les
valls i les muntanyes les fa més encisadores que mai.
El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
ofereix infinites possibilitats als excursionistes disposats a
lliscar enmig d’aquest entorn idíl·lic sobre el tapís blanc
que el cobreix.
A Aigüestortes, durant aquesta època de l’any, encara
s’hi pot trobar un ambient muntanyenc, contràriament al
que succeeix a l’estiu, quan la massificació s’escampa pertot arreu i dificulta trobar lloc als refugis si no s’ha reservat
l’estada amb molta antelació i pagat una bestreta; com si
fóssim endevins per a saber quan es donaran les condicions òptimes per a fer una travessia. Cal pensar-s’ho. Tanmateix, el disseny de la nostra ruta queda condicionat pels
refugis que romanen oberts en les dates escollides.
Bon temps, bona companyia i bona neu van ser els ingredients de la ruta de sis dies que es descriu a continuació.
Jornada 1: aparcament de La Peülla, Vall de Gerber, Pic
Bassiero, Refugi d’Amitges
Des de l’aparcament de La Peülla (1.930 m, pistes d’esquí
de Vaqueira Beret a la zona de la Bonaigua) comencem a decantar en direcció a l’estreta entrada a la Vall de Gerber. Ens
introduïm a la vall, avancem en direcció S entre el bosc pel
costat dret orogràfic. Veiem al davant un petit congost, remuntem vers llevant per a superar-lo. Al fons, destaca l’abrupta
cara nord dels Puis de Gerber. L’Estany de Gerber, glaçat,
queda a baix, a la dreta; més enllà, veiem la coma i el coll
situats entre els Puis de Gerber i les Agulles de Saboredo,
pels quals passarem de tornada el darrer dia.

Anem superant successius ressalts; passem vora l’Estany
Llong, després vora l’Estany Redó. Ja es veu el Refugi lliure
Mataró situat sobre una enorme roca a 2.460 metres d’altitud.
Més enllà, s’aixequen, imponents, el Pics d’Amitges i el Tuc
de Saboredo. No ens cal anar fins al refugi, però hi fem una visita. Es tracta d’una cabina metàl·lica de color carabassa amb
aïllament interior de fusta, que pertany a la Unió Excursionista de Catalunya i té una capacitat de 16 places en lliteres.

Pujant a peu la costeruda canal per a accedir al Coll de Bassiero, amb
els grampons posats i els esquís a la motxilla
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El descens per la Coma de l’Abeller ofereix aquesta bonica imatge dels Encantats i dels pics de Monestero i Peguera.

La Vall de Gerber decanta al nord-est i queda tancada per
les abruptes cares N dels Pics de Bassiero i el contrafort S
del Pic de la Xemeneia; l’únic pas possible amb esquís és
per la Collada de Bassiero (2.738 m), remuntant per una canal que s’albira a l’esquerra. És tan costeruda que, de més
amunt o de més avall, acabem tots pujant a peu amb els
grampons posats i els esquís a la motxilla. Tot seguit, assolim fàcilment el cim del Bassiero oriental (2.897m). Fa un dia
magnífic i el panorama és grandiós; estem envoltats de valls
i cims majestuosament alçats, que ens fan recordar moltes
de les excursions realitzades. Les vistes són extenses a totes
bandes: els Encantats, Monestero, Peguera, Subenuix, Mauberme, Mont Valier, i molts més; tots els de la Vall d’Aran, els
de l’alt Pallars, els de la Ribagorça... i amb un dia radiant!

Davallem tot resseguint la muralla rocallosa de l’aresta
E del pic per a localitzar-hi una escletxa; és el Port de
Sant Maurici (2.753 m), a través del qual accedim al vessant S, a la Coma de l’Abeller. El Port de Sant Maurici és
força més evident des del vessant S que no pas des del
vessant N. Davallem per la Coma de l’Abeller i, quan som
més o menys cap als 2.250 m d’altitud, ens anem encarant a ponent tot flanquejant el contrafort S del Bassiero.
Ens cal remuntar una mica per a arribar a l’acollidor i ben
situat Refugi d’Amitges (2.380 m), propietat del Centre
Excursionista de Catalunya. Des de la terrassa del refugi,
el paisatge és magnífic: al S es veuen les valls de Monestero i de Subenuix; al N, les Agulles d’Amitges decoren el
paisatge.

Pic de Ratera
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Jornada 2: Refugi d’Amitges, Port de Ratera, Refugi
Colomers, Pic Lluçà
De bon matí, la neu està ben gelada. Sol passar, especialment als vessants sud assolellats, pel fet que, durant el
dia, per l’acció del sol, la neu s’humiteja i, quan es fa de nit,
tot queda gelat. Pel perill que suposa flanquejar pendents
gelats, decidim davallar al fons de la Coma de Ratera per
a, a continuació, remuntar-la per la pròpia llera. Això ens
fa perdre desnivell, però la seguretat ho val. Fem cap a
l’ample Coll de Ratera (2.594 m): és punt d’enllaç entre les
zones de Sant Maurici, Colomers i Saboredo.
L’ascensió al Tuc de Ratera, la deixem per al penúltim dia
ja que tornarem a passar per aquí. Des del Coll de Ratera, davallem al Circ de Colomers per una estreta coma en
direcció NO vers l’Estany Obago; per la seva orientació, la
neu s’hi manté en bones condicions i el descens, tot fent
esses, resulta divertit. L’Estany Obago, el contornem per
ponent mirant d’aprofitar al màxim la lliscada dels esquís.
Tot i així, el poc desnivell que hi ha fins al Refugi Colomers
ens obliga a posar les pells.

Descens del Port de Ratera vers l’Estany Obago, al Circ de Colomers.
El Pic Montardo al fons

Aquest refugi està situat al costat oest de l’Estany Major
de Colomers, a 2.135 m; és un edifici de nova construcció,
propietat del Conselh Generau d’Aran. Des de la seva terrassa, contemplem el Circ de Colomers, un conjunt d’altes
i abruptes muntanyes disposades formant un semicercle, on
destaquen la Creu de Colomers (2.896 m), el Gran Tuc de
Colomers (2.993 m) i el Tuc de Ratera (2.840 m). Com que hi
hem arribat al migdia, tal com estava previst, això ens permet aprofitar la tarda per a ascendir al Tuc de Lluçà, que és
un clàssic d’esquí de muntanya. Tirem per darrere del refugi
ascendint en direcció SO. De seguida, veiem a l’oest el Port
de Caldes i el Tuc del Port, que destaca d’entre els altres
cims. Arriba un punt on la vall es divideix en dos. Agafem
la de la nostra esquerra; per la de la dreta, hi tirarem demà.
Gairebé tot l’itinerari transita pel fons d’aquesta vall oberta, de pendent suau, que manté la direcció SO. A la nostra
esquerra, es va obrint la visió de la pala que puja al Tuc de
Llucià. Quan veiem que la podem encarar, decidits, girem a
la nostra esquerra per a anar pujant en direcció S. El pendent s’accentua, arribem a la cresta i el cim ens queda pocs
metres a la nostra esquerra. El Tuc de Lluçà (2.778 m) és un
bon mirador dels sectors de Colomers i de Colieto. La baixada fins al Refugi de Colomers és ràpida i sense cap dificultat.
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Descens del Pic Lluçà. El Pic Mont Valier, al fons

Jornada 3: Refugi Colomers, Port de Caldes, Pic Montardo, Refugi Ventosa i Calvell
Per darrere del refugi, resseguim inicialment les traces
que vam fer ahir cap al Tuc Lluçà, però, a la divisòria de
valls, avui anem a l’oest per a remuntar vers el Port de Caldes (2.570 m). Antany, aquest era un habitual punt de pas
de traginers i ramaders entre la Vall d’Aran i la Vall de Boí.
Des del port, davallem vers l’Estany de Mangades; girem
al N vorejant, elevats, l’Estany de Monges, per a, tot seguit,
remuntar les darreres costes fins a assolir el cim del Montardo (2.833 m). Les vistes són extenses a totes bandes.
El descens fins a l’Estany de Mangades, el fem més o
menys seguint les traces de pujada. Mentrestant, la Punta
Alta (3.019 m) i el Comalespada (2.831m) ens ofereixen
una imatge superba. Després ens cal triar bé com arribar
al refugi ja que hi ha poc desnivell i alguns repetjons. Ens
arrecerem als pendents del Pic i Agulles de Travessany per
a efectuar una llarga trajectòria en direcció S procurant no
perdre gaire alçada. Arribem al Refugi Ventosa i Calvell,
del Centre Excursionista de Catalunya, situat a 2.215 m
d’altitud, elevat al N de l’Estany Negre, a l’entrada de la Vall
de Colieto. A l’oest, hi ha una magnífica vista de la Serra de
Tumeneia i del Massís de Besiberri. Al sud, s’alça l’abrupta
cara nord del Pic de Comalespada.

Remuntant vers el Port de Caldes
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Refugi Ventosa i Calvell

Jornada 4: Refugi Ventosa i Calvell, Port de Colomers,
Coll de Sendrosa, Refugi de Saboredo
Del Refugi Ventosa i Calvell, ens encarem a llevant resseguint la Coma de Colieto. El paisatge és preciós, amb el Coll
de Contraix al fons. Per a arribar a l’Estany Tort de Colieto,
passem per un estret coll que forma el Bony dels estanys de
Colieto. La mirada enrere ens ofereix una bella imatge de la
Punta d’Harlé i del Pa de Sucre. Tot seguit, remuntem una
coma, per la qual assolim el Port de Colomers (2.601m).
Traiem les pells, i avall! Ens endinsem de nou al Circ de
Colomers. Abans d’arribar a l’Estany Major de Colomers,
decantem a llevant tot cercant el traçat més adient que ens
permeti lliscar fins a l’Estany de Cabidornats. Ens cal baixar
una mica més per a anar a buscar la coma que descendeix del Coll de Sendrosa, lloc on posem de nou les pells
als esquís per a remuntar-la pel centre de la vall -que és la
zona més còmoda per a progressar i també la més segura
pel que fa al risc d’allaus- fins a atènyer l’esmentat Coll de
Sendrosa (2.451m).
Al vessant est d’aquest coll, hi trobem una gran cornisa
de neu que ens dificulta el pas vers la Vall de Ruda. El fem
per la dreta, pel sud, pel final de la cornisa, una mica elevats
a la carena N del Tuc de Sendrosa. Davallem un bocí per
a cercar la sortida natural del coll a fi de, tot seguit, anar
flanquejant en direcció SE. Deixant lliscar els esquís, però
sense perdre gaire alçada, ens dirigim cap a l’Estany de

Ampliació del Refugi de Saboredo amb un annex de fusta prefabricat
destinat a dormitori

Baix de Saboredo, passat el qual arribem al petit Refugi de
Saboredo, propietat del Conselh Generau d’Aran i situat a
2.310 m al mig del circ homònim format pel Tuc de Sendrosa
(2.702 m), el Pic de Ratera (2.862 m), el Tuc de Saboredo
(2.829 m) i els Puis de Gerber (2.744 m). Ens ha sorprès
gratament l’ampliació d’aquest refugi amb un annex de fusta
prefabricat destinat a dormitori. És impressionant per la forma i per l’aïllament. Encara no hi ha lliteres (març de 2014)
i els matalassos estan arrenglerats a terra. El refugi segueix
sent petit, però quedarà molt digne. Conserva l’aire dels antics refugis de muntanya, petits i que no s’han transformat
en hostals rurals.

Refugi i Agulles d’Amitges
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Jornada 5: Refugi de Saboredo, Port i Pic de Ratera,
Refugi d’Amitges
La ruta continua en direcció sud. Tot remuntant la Vall de
Ruda, voregem l’Estany del Mig i, tot seguit, el de Dalt. De
mica en mica, la traça es fa més costeruda per a ascendir a l’ample Port de Ratera, però no ofereix cap dificultat.
L’ascensió al Pic de Ratera la fem pel vessant est; la forta
inclinació a la part superior ens obliga a treure’ns els esquís i a posar-nos grampons. Un cop al cim, el panorama
és extensíssim i meravellós: tenim tot el parc al nostre entorn, les zones de Saboredo, de Colomers, de Sant Maurici,
d’Amitges, de Subenuix, de Peguera, de Contraig...
El descens del cim fins a l’Estany del Port de Ratera és
ràpid; són uns 400 m. Passat aquest estany, decantem al NE
per a situar-nos sobre un llom que separa la Coma de Ratera de l’Estany dels Barbs; així arribem al Refugi d’Amitges.
Jornada 6: Refugi d’Amitges, Coll d’Amitges, Llac Gelat,
Vall de Gerber, La Peülla
Comencem la darrera etapa baixant a l’Estany Major
d’Amitges. És una superfície horitzontal de gel, com tots els
estanys dels Pirineus en aquesta època de l’any. El travessem pel mig per a anar a cercar la Coma d’Amitges, que
remuntem durant uns 200 metres. A la nostra esquerra,
s’alcen les esveltes Agulles d’Amitges. La vall es bifurca,

tirem a l’esquerra en direcció NO per a entrar en una coma
entre el Pic de Saboredo i el Pic d’Amitges; la trobem molt
gelada, així que decidim posar-nos els grampons als peus
i els esquís a la motxilla. Fem cap al Coll d’Amitges (2.760
m). En sortim en direcció N -és un pas una mica exposat- flanquejant un llom que enllaça amb el Coll de l’Estany
Gelat, per a anar a cercar el lloc escaient que ens permeti davallar vers l’Estany Gelat. Des d’aquest estany, iniciem l’ascensió vers un coll -sense nom als mapes- situat
a 2.587 metres, entre les Agulles de Saboredo i els Puis
de Gerber. A l’altre costat d’aquest coll, s’obre una llarga
coma per la qual davallem vers l’Estany de Gerber (2.180
m). El travessem, i seguim la vall cap al nord. La nostra
travessia s’acaba amb el fort descens de la pala final fins a
la carretera: ens surt a compte pel que ens fa fruir, encara
que després hàgim de remuntar fins a l’aparcament.
Durant sis dies, hem gaudit de l’entorn salvatge en el qual
ens hem mogut, dels increïbles paisatges, de l’esforç, de
la satisfacció d’assolir alguns cims, de lliscar per neus mai
trepitjades, dels companys, de les clarors de les matinades
i de les vesprades... Tot un conjunt de sensacions que han
fet d’aquesta travessia un bon record.
Joan Guasch i Murtra
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Racó de Lectura

E

l llibre que avui ens ocupa tracta de les aventures de dos exploradors catalans: Joan M. Mundó
Freixes i Fèlix Cardona Puig, persones inquietes a
les quals el nostre país se’ls havia fet petit. Entre 1927 i
1929, varen ser els protagonistes, juntament amb un fill
del primer, de remuntar el Riu Caroní, a la selva de la
Guaiana veneçolana, fins a arribar a prop de l’Auyantepui,
on creien que hi havia “la muntanya de l’or”.
Tot i que la seva intenció inicial no era l’exploració, sinó
la recerca d’or i diamants, ells van cartografiar i referenciar de forma científica els llocs per on passaven, ja que
portaven l’equip necessari per a fer-ho. Són il·lustratives
les paraules de l’autor on diu que Mundó deixa palès en
els seus escrits que: “el que l’impulsava a recórrer les
vastes zones inexplorades no era, en primera instància,
l’ànsia dels minerals preciosos, sinó que l’atreien els secrets que conservava un territori encara ignot, i tenia voluntat de conèixer-lo de manera científica”. Si no trobaven
pedres precioses, sempre podrien vendre les dades cartogràfiques que recollien per a l’elaboració de mapes, ja
que aleshores no n’hi havia, de mapes de la zona. Aquell
era un país selvàtic, poblat des d’antic per diverses tribus
indígenes. Segons havia investigat Mundó, algunes expedicions armades s’havien internat a la selva sense èxit; tot
estava per divulgar i els mapes detallats eren inexistents.
Se sabia que uns caputxins catalans, al segle XVIII, havien arribat al poblat de La Paragua, a la riba del riu del
mateix nom, i que li havien donat el nom de Barceloneta;
i fou des d’aquesta mateixa població d’on sortiren les seves expedicions per tal de remuntar el Riu Caroní.
Mundó havia arribat a Veneçuela el 1907 i tenia molta experiència pels anys passats en aquells territoris com
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a empresari miner. En aquest sentit, el geògraf Pau Vila
comentà a Pere Grases, amic de Cardona, que anaven
preparats per a relacionar-se de bones maneres amb les
poblacions indígenes. Mundó s’havia fet amic dels indis
pemons i s’havia interessat pel coneixement de la seva
parla; també era un hàbil negociador i els sabia convèncer per a aconseguir el seu ajut. Amb respecte, coneixement i “una gran dosi de paciència”, es relacionaren amb
les tribus que trobaren per aquella zona desconeguda i
portaren a terme la seva exploració, carregant feixugament les provisions necessàries per a una llarga estada
a la selva.
Dins de les famílies, per allò que cada generació ha de
trobar el propi camí, i per la manca d’interès per la vida i
l’obra de parents destacats, de vegades es perden importants documents familiars, que són imprescindibles per a
recuperar la memòria d’uns fets memorables. És el cas
dels quaderns que va deixar Joan M. Mundó i dels quals
un descendent seu, tot fent neteja, es va desprendre sense donar importància a l’apassionant relat que aquells documents devien contar. Podem valorar la importància dels
escrits de Mundó que s’han conservat pels comentaris
que en fa l’autor del llibre que presentem en el subcapítol “Els textos de Mundó”. Així mateix, es conserven
els articles que es publicaren amb el títol “Les cròniques
del viatge”. al diari El Universal de Caracas i a la revista
Cultura Venezolana els anys 1928-1929. El mateix Mundó
els hi va enviar perquè fossin publicades les seves exploracions i conclusions respecte a la població indígena.
La conquesta de l’Orinoco és, pels motius que hem
comentat, d’una complexitat considerable. L’autor ha hagut de recopilar i fer públiques aventures i descobertes
geogràfiques i ètniques. I ho ha fet consultant l’arxiu de
la família Cardona, que l’Ajuntament de Malgrat va tenir
l’encert de comprar per a promoure’n la investigació. Tot i
així, per a facilitar-ne la lectura, s’hauria agraït un índex
onomàstic i temàtic.
A través de la seva narració, Eugeni Casanova relliga
dades obtingudes de diverses fonts: articles, conferències, entrevistes i gravacions, tot marcant un ritme que
manté l’interès del lector ja que li fa reviure les peripècies i aventures en què es van trobar els protagonistes
d’aquesta història.
Les exploracions de Mundó i Cardona van ser una gran
aportació per al coneixement d’una part de Veneçuela.
Així, per exemple, la famosa cascada coneguda com el
Salto Angel -que amb els seus 980 m és la més alta del
món i que està situada al Tepuy Auyantepui- havia estat vista ja el 1927 per Mundó i Cardona, segons explica el geògraf Pau Vila a la Geografía de Venezuela, tot i
que l’autor del llibre fa les seves consideracions respecte
a aquest fet. Més endavant, el maig de 1937, Cardona
es relacionà amb Jimmie Angel, el famós aviador nordamericà que donà nom al salt. Ell mateix l’acompanyà per
a conèixer els misteriosos Tepuys que inspiraren Arthur
Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, a escriure la
seva novel·la El món perdut el 1912.
A La conquesta de l’Orinoco, l’autor fa un compendi de
les expedicions de 1927-1929 de Cardona, Mundó i un fill
seu mort en una expedició als 25 anys, a través de reportatges publicats en diversos diaris i llibres per autors com
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El Salto Angel (980m). Tepuys de Veneçuela

Pere Grases, Xavier Fàbregas, al llibre Catalans terres
enllà (1967), Luís Buitrago Segura a El Nacional de Caracas (1972) i Marc Aureli Vila, a Els caputxins catalans
a Veneçuela (1969). A més, obté dades de les expedicions de 1930 fetes per Cardona i el seu germà Juli a
través de la conferència que va fer Alfredo Jahn, enginyer
i explorador veneçolà, i que fou ressenyada a la Revista
del Colegio de Ingenieros de Venezuela. També ressenya
les entrevistes fetes pel periodista Guifré Bosch el 25 de
desembre de 1935 i el 15 de març de 1936 al diari La
Publicitat de Barcelona.
Entre 1933-1936 Cardona passà temporades a Catalunya, on van néixer els primers dels seus sis fills.
S’estigué a Malgrat, Calella i Barcelona, i es dedicà a fer
un seguit de conferències. La del 22 de febrer de 1935, a
l’Hotel Ritz, va tenir un ressò extraordinari i la va publicar
Guifré Bosch a La Publicitat el 24 i 26 de febrer.
El 5 juliol de 1936, Cardona va tornar a Veneçuela per
a continuar explorant i aconseguir arribar a les fonts del
Riu Orinoco, a les quals volia donar el nom del President
Macià si aconseguia ser el primer a localitzar-les. Era tanta
la popularitat que Cardona havia assolit a Catalunya que,
en aquest retorn a Veneçuela, fou acomiadat pel President
Lluís Companys. Era l’inici de la guerra civil i, quan Fèlix
Cardona i la seva família es trobaven al mig de l’Atlàntic, el
capità del vaixell va rebre l’ordre de tornar, però els passatgers s’hi varen oposar.
A través dels diaris de Mundó i Cardona, així com de cartes, gravacions i comentaris d’algun dels seus fills, es descriu la descoberta i divulgació del Salto Angel i l’expedició
de 1937. Aquest és un dels capítols més interessants del
llibre i fa entendre la complexitat de l’expedició i la relació
de Fèlix Cardona amb Jimmie Angel.
És bonic de llegir el relat que deixà gravat Carlota Jhonson, esposa de Cardona. Conta que, volant amb quatre
dels seus fills camí de l’hospital per a tenir una altra criatura, el pilot Jimmie Angel es va desorientar i van haver
d’aterrar en una petita illa al mig d’un riu.
En un altre capítol, relata l’expedició a les fonts del Riu
Orinoco el 1951, un objectiu que Cardona ja s’havia fixat
al sortir de Catalunya el 1936, però que no havia tingut
ocasió d’assolir. El 1951 les autoritats de Veneçuela van
rebre la petició d’uns exploradors francesos que volien
trobar les fonts del Riu Orinoco, i fou llavors quan tothom
es va despertar. Un altre català, Josep M. Cruxent, antropòleg i explorador nascut a Sarrià el 1911 i que en aquells
moments dirigia el Museu de Ciències Naturals de Caracas, va advertir al govern veneçolà que no podia deixar en
mans d’un altre país l’honor d’un descobriment de tanta
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Fèlix Cardona navegant en una curiara

importància; i així es va decidir d’organitzar una expedició
franco-veneçolana multitudinària i molt controvertida, en
la qual Fèlix Cardona va participar. Tot i així, no n’estava
satisfet ja que era una expedició amb comandament militar, un fet al qual ell no estava acostumat. Per a tenir èxit,
Cardona sempre havia comptat amb el suport dels indis.
Una part essencial del llibre són els annexos, que ocupen gairebé la meitat de la publicació. S’hi transcriuen
els diaris de Joan M Mundó i de Fèlix Cardona; també
hi ha l’informe de Mundó sobre els indis del Riu Caroní,
l’expedició de 1930 referida per Alfredo Jahn, el relat de
Fèlix Cardona sobre l’expedició a les fonts de l’Orinoco de
1951 i una pinzellada sobre la vida de Josep M Cruxent.
És d’admirar -i l’autor ens ho deixa veure de manera
evident- l’important paper que varen tenir molts catalans
durant la primera meitat del segle XX en les investigacions geogràfiques i ètniques a Veneçuela, directament
o indirecta.
La lectura d’aquest llibre ha significat per a mi la descoberta de Joan M. Mundó i Fèlix Cardona com a exploradors catalans, a més de Josep M Cruxent, arqueòleg,
i d’un seguit d’intel·lectuals que van haver d’abandonar
Catalunya per causa de la guerra civil, però que varen
continuar treballant desenvolupant la seva obra al país
que els va acollir.
Marta Roig

-La conquesta de l’Orinoco. Félix Cardona i l’exploració
catalana de Veneçuela. Eugeni Casanova. Símbol editors.
Abril de 2012. ISBN: 978-84-95987-70-9

Notícies

E

CURSET BÀSIC D´ORIENTACIÓ

l passat dissabte 25 de març el Marc Martí va realitzar el primer curset bàsic d’orientació per a tots
els socis i sòcies del Club Atlètic. El motiu és que
havia de completar el nombre d’hores pràctiques del curs
que el Marc està fent per a ser instructor d’excursionisme
de la FEEC. Els 13 socis del CAE que hi van assistir van
rebre la informació necessària per a interpretar un mapa
d’orientació. Amb aquesta finalitat, es van realitzar diversos exercicis amb mapa i brúixola.

Els participants durant la sortida pràctica

Tothom atent durant la classe teòrica

L’endemà, diumenge al matí, es va organitzar una sortida a Vilanova de Prades -a la qual van assistir els participants del curset més quatre socis, el Josep M. i la Filo,
el Gili i el Joan Castro, per tal de posar en pràctica els
coneixements adquirits i consolidar-los. Com que la nit
del divendres havia caigut una bona nevada, el recorregut
es va haver d’escurçar uns dos quilòmetres, cosa que els
va anar bé per a poder gaudir del paisatge i realitzar més
exercicis pràctics.

Foto de grup a la Punta Curull

En definitiva, un bon cap de setmana per a aprendre, per
totes dues bandes, i un grup molt obert i amb moltes ganes
de participar.
Fins a la propera!
Marc Martí

* * *
NOUS SOCIS DEL CLUB ATLÈTIC ESPLUGUÍ

En el transcurs del darrer trimestre, s’han donat d’alta a la nostra entitat els companys/es:
Sonia Lledó Chicano
Victor Tamayo Batlle
Benvinguts!
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