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as i curt: és més fàcil fer una salutació i donar la benvinguda
que voler-se acomiadar.
Aquest és el darrer número del butlletí de la Secció Excursionista del CAE. Igualment s’acaben les sortides quinzenals organitzades des d’aquesta entitat.
Han estat uns quants anys de matinals de diumenge amb una
bona colla d’excursionistes predisposats a fer noves descobertes,
oxigenar-se, compartir converses, admirar bells paisatges i superar
reptes. També hi ha hagut unes quantes pàgines que recopilaven les
experiències viscudes, ens referenciaven plantes del nostre entorn,
ens ressenyaven llibres i ens obsequiaven amb boniques fotografies
il·lustratives...
Ja se sap, és llei de vida: tot allò que comença, ve un dia que
s’acaba... Per molt entusiasme que es dipositi a l’inici d’un viatge,
tard o d’hora s’arribarà al destí. El mèrit estarà en poder valorar la
travessia i quedar-nos amb tot allò positiu que hem viscut.
Així és que només podem agrair de tot cor als organitzadors totes
les rutes tan ben preparades; la feina tan acurada a les persones
que han participat i confegit el butlletí; i la grata companyia de tots
els caminadors. Una abraçada.
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FINS SEMPRE

A

mics, talment com si es tractés del final d’una expedició muntanyenca en la qual
arribar al cim ja no és factible, ens ha arribat l’hora de prendre decisions. L’activitat
del nostre equip ha durat dotze anys -i en podria durar molts més-, però, com sa-

beu, és un principi de la lògica i una llei de la supervivència, no gastar més energies de les
necessàries. Per això hem aturat les nostres activitats dins de la Secció Excursionista amb
el desig que algú reculli el nostre testimoni.
La veritat és que no hem aconseguit el nostre propòsit inicial, que era crear una associació participativa i dinàmica que aplegués bona part dels excursionistes espluguins. Però
l’empenta que portàvem de bon principi, va fer que no ens adonéssim que aquest objectiu
no era compartit per gran part de la societat que ens envolta.
Però malgrat això estem contents, perquè hem fet amistats amb les quals hem gaudit
d’allò més en les sortides realitzades. El nostre grup ha iniciat diverses persones en el món
de l’excursionisme, un món que els hi era desconegut i que ara viuen amb intensitat. Hem
parlat i rigut molt; i plegats hem gaudit i après del nostre entorn natural i dels mateixos
companys de sortides. Per tot això, aquesta experiència serà inoblidable.
Hem procurat ser constants, organitzats i acollidors, i això ha servit per crear el petit
col.lectiu -procedent tant de l’Espluga com de fora vila- que ens ha acompanyat aquests
anys. Crec que la majoria dels companys i companyes, cada un a la seva manera, seguirem fent de l’excursionisme una activitat vital, perquè molts de nosaltres el portem a
la sang. Per això, estic segur que -de tant en tant- ens trobarem pels camins que recorren les muntanyes de les comarques que ens envolten.
Gràcies als que des del principi ens heu donat suport i acompanyat en centenars de
sortides, també a l’equip de vocals que les preparava, als que heu participat en les exposicions fotogràfiques de la Festa Major, i també als que heu assistit a les conferències; i en
especial, a aquells que heu fet possible la publicació del Butlletí de la Secció Excursionista
del Club Atlètic Espluguí.

Antoni Ferrando Roig
Excoordinador de la Secció Excursionista
En representació de l’equip de vocals
Setembre de 2018
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Ressenyes de les darreres sortides
ENTORNS DE BELLPRAT
Anoia

Data: 22-04-2018
Itinerari: (1). Bellprat - (2). Plans del Viudo - (3). Plana
dels Ferriols - (4). Església de Sant Esteve dels Ferriols (s.
XII-XIII) - Pedra ritual dels Ferrriols - (5). Cal Manyer - (6).
Clot del Bassot - (7). Cal Sanaüja - (1). Bellprat.
Desnivell: 330 m
Recorregut:13,1 km
Dificultat: baixa

Comentant la Pedra ritual dels Ferriols

Davant de la capella es conserva la curiosa Pedra ritual
dels Ferriols, on durant la prehistòria es practicaren antics
rituals; segurament, aquest fou el motiu pel qual, al seu costat, es va construir l’església de Sant Esteve, per tal de beneir un lloc on havien tingut lloc cerimònies paganes. Aquesta curiosa pedra ritual és el motiu central de la sortida.
Els Ferriols és un paratge bell i agradable, envoltat de
grans parades de sembrat i on encara es conserven el mas
i algunes dependències.
En aquest lloc també és possible trobar una colònia d’una
dotzena de ratpenats; en un parell d’ocasions l’he trobada
dins de la capella; per això, cal entrar a poc a poc per tal de
no espantar-los.

E

l lloc dels Ferriols es troba a l’extrem ponentí del terme de Bellprat, petit municipi de l’Anoia situat a tramuntana de la serra de Queralt; per això, la població
més propera als Ferriols és Santa Coloma de Queralt, que
es troba a uns 1,8 km vers ponent. Aquest paratge s’estén
dalt d’un replà dominant sobre el torrent de Claret i consta ja
com a un lloc poblat en un document del segle XII. En aquella època era ocupat per masos medievals, el centre dels
quals era l’església de Sant Esteve dels Ferriols (s. XII-XIII),
que devia fer les funcions de parròquia.

La pedra ritual està situada al davant de l’església de Sant Esteve dels Ferriols
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Foto de grup davant l’església de Sant Esteve

Boscos del Clot del Bassot

Sortim de davant l’entrada a Bellprat seguint la carretera
BV-2201 vers ponent (9:00 h). La temperatura és agradable i el cel és net de núvols. Passats uns 270 m, deixem la
carretera i seguim per una pista que es deriva a banda dreta (NW) (9:05 h); pugem entre parades de sembrat, deixem
ramals secundaris a dreta i esquerra. Aviat es fa visible,
dalt a la dreta, l’enlairat i abandonat mas de l’Apotecari;
trobem una ampla pista travessera en un punt on conflueixen cinc camins (9:33 h); seguim al front en la mateixa
direcció (NW) pujant per una pista més estreta. Més enllà
dels grans camps que ens envolten, vers el SW destaca la
característica muntanya del Montclar. El camí passa entre
dos murs de pedra i fa cap als Ferriols (9:42). Visitem la
capella romànica de Sant Esteve (s. XII-XIII), també coneguda com de Sant Blai. Es tracta d’un senzill edifici d’una
sola nau i amb la volta lleugerament apuntada; no té absis
ni queden restes d’un probable campanaret d’espadanya;

la planta és rectangular, d’uns 4,3 x 9,2 m exteriors, té un
portal adovellat amb arc de mig punt a la façana de migdia,
on destaca un gran contrafort; a l’interior destaquen dos
arcs de descàrrega situats al mur de tramuntana; a la paret
de llevant, sobre l’altar, hi ha un finestral d’esqueixada amb
arc de mig punt, que l’any 1991 estava tapiat, ja que aleshores la capella era utilitzada com a fusteria.
Al davant de la capella es troba la Pedra ritual dels Ferriols,
una llosa calcària d’uns 9 m2, on hi ha gravat un conjunt
d’inscultures; aquí es celebraren rituals prehistòrics desconeguts, en els quals s’abocaven líquids. El Servei de
Patrimoni de la Generalitat la descriu així: L’any 1994 es
documentà, a la part anterior de l’església de Sant Esteve de Ferriols, un sòl rocós que presentava unes inscultures (cassoletes i reguerons) que s’interpretaren en relació
amb la construcció romànica. Segons l’arqueòleg Lluís
Pedraza, però, aquestes inscultures podrien inscriure’s en
Pels entorns del mas d’en Vent
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Sembrats a l’entorn del camí de Cal Sanaüja

l’anomenat art rupestre esquemàtic. Les inscultures sobre pedres a l’aire lliure, es poden trobar, en general, en
zones on s’ha posat de manifest que també hi pot haver
altres restes arqueològiques com els megàlits. En el cas
de les representacions de cassoletes amb reguerons, es
presenten casos en dòlmens, cistes i menhirs. Les inscultures de Sant Esteve de Ferriols són de difícil adscripció
cronològica, ja que l’art rupestre esquemàtic pot abraçar
des del neolític fins al segle VI aC. Les cassoletes són forats realitzats a la pedra de forma hemisfèrica i amb el fons
més o menys còncau, amb diàmetres que oscil·len entre
els 7 i els 30 cm i fondàries d’entre 7 i 26 cm. En total hi ha
unes 40 cassoletes, de les quals 10 es presenten aïllades.
Les més grans ocupen la part de llevant de la llosa i les
de dimensions més petites, la part de ponent. Altres tres
cassoletes, unides longitudinalment entre elles, formen un
grup simple. Les altres estan relacionades entre elles per
mitjà d’una xarxa de reguerons que desemboquen a la part
més meridional de la llosa.
Després d’esmorzar (10:15 h), tornem enrere per on hem
vingut, i passats uns 360 m, deixem la pista i seguim per
un camí que baixa a l’esquerra (N); aviat gira vers llevant,
creuem un barranc i ens dirigim vers el NW fins a trobar una
pista travessera (10:35 h); la seguim pel ramal de la dreta

(E) i aviat esdevé un corriol que puja fins a trobar l’ampla i
enlairada pista del mas d’en Vent (10:40 h); la seguim per la
dreta (E) amb bones vistes sobre tot l’entorn; deixem un ramal a l’esquerra i fem cap a una bifurcació (10:54 h); seguim
pel ramal de l’esquerra (N), que aviat tomba vers el SE; entre bosc, baixa fins a trobar la pista pavimentada de Bellprat
a Almenara (11:07 h); la seguim planejant per l’esquerra
(N), deixem a banda esquerra Cal Manyer i ens endinsem
al boscós Clot del Bassot; seguim el barranc i trobem un
baixador a la dreta (11:36 h); el seguim i travessem un riuet
d’aigua clara (E); la pista planeja vers migdia travessant un
gran bosc de pins; trobem una bifurcació (12:00 h), baixem
fortament pel ramal de la dreta; ja tenim al davant la verda
plana de Bellprat, amb la serra i el castell de Queralt com a
teló de fons, deixem dos ramals a l’esquerra i fem cap a la
granja de Can Sanaüja i a la carretera (12:37 h); la seguim
per la dreta (SW) fins a l’entrada de Bellprat (12:45 h).
Acabarem la jornada en un bar de Rocafort, on farem
l’imprescindible canvi d’impressions.
Antoni Ferrando Roig
Fotos: Joan Castro i Antoni Ferrando
Vista de la serra i del castell de Queralt
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ENTORNS D’AIGUAVIVA
El Montmell-Baix Penedès

Comencem a caminar a frec de la bassa; uns metres més
enllà, podem contemplar el majestuós Freixe d’Aiguaviva,
es tracta d’un dels pocs freixes declarat arbre monumental,
té una alçada de 24 m i una capçada de 27 m. A prop del
freixe també es troba el Pollancre de la Font, aquest declarat arbre singular. Sens dubte, la riquesa d’aigua de l’entorn
ha afavorit el desenvolupament d’aquests magnífics arbres.

Data: 13-5-2018
Itinerari: (1). Aiguaviva - (2). Freixe d’Aiguaviva - (3). Fondo de les Fontanilles - (4). Cova de l’Olla - (5). Puig Cabirol.
640 m - (6). Carrerada del Coll d’Arca - (1). Aiguaviva.
Desnivell: 360 m
Recorregut: 9,1 km
Dificultat: baixa

Caminant vers el Fondo de les Fontanilles

Seguim caminant per un sender que ens ha de dur fins a
la carretera TV-2443 que ve de Vila-rodona, la creuem i prenem una pista que vers Llevant ens apropa al Fondo de les
Fontanilles. Trobem un paisatge que es recupera d’antics
incendis, on els pins creixen de manera caòtica, sense cap
mena de control; això, agregat a un sotabosc exuberant, fa
pensar que en un més que probable episodi de forta sequera, afegit a qualsevol mena de negligència, pugui ser el detonant d’un nou incendi. Malauradament, aquesta situació la
podem observar en molts indrets del nostre entorn més proper, com ara les serres de Miramar, del Tallat, la Llena, etc.

S

ón les 9 del matí quan arribem al petit i acollidor llogaret d’Aiguaviva, avui convertit en un lloc d’estiueig
agregat al municipi del Montmell del Penedès. El
lloc d’Aiguaviva s’esmenta els anys 1090 i 1125, i posteriorment, en algunes transaccions relatives al castell del
Montmell, sempre com un honor que es concedia als qui
tenien l’encomanda del castell de Montmell.
Aquesta petita vila la trobem situada al peu del contrafort
oriental de la serra de la Torre, dins la conca de la riera de
Marmellar. Tal com el seu nom indica, es tracta d’un indret
amb força abundor d’aigua, la font Major i la font del Lleó
omplen la gran bassa que permetia el funcionament del
molí fariner que hi havia hagut des de l’edat mitjana.

Comencem a caminar, el dia es presenta radiant.

Dins la cova trobem algun tram d’accés un xic complicat
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Freixe d’Aiguaviva

Formacions a la Cova de l’Olla

Ressenyes de les darreres sortides
Arribem a un encreuament de pistes on fem l’aturada
pertinent per a esmorzar. Tot seguit continuem per la pista del Fondo de Sant Marc, ara direcció Ponent. En poca
estona arribem a la desviació de la cova de l’Olla o del Sumoi, una fita ens marca el camí. Prenem el sender que surt
a la nostra esquerra, i superant un fort pendent, arribem
a l’entrada de la cova. Es tracta d’una cova coneguda de
temps immemorials on es trobaren restes de ceràmica de
l’Eneolític, de l’edat del bronze i de la primera edat del ferro.

Un cop visitada la cova, comencem a davallar amb molta
cura, ja que el sender és molt pendent i relliscós, d’aquesta
manera arribem de nou a la pista i reprenem la marxa vers
Ponent. Immediatament, en una clariana del bosc, a la nostra dreta, podem veure les restes d’un antic forn de calç.

Foto de grup dins la cova de l’Olla

A continuació prenem una pista a l’esquerra (SO) que
ens porta a l’inici del sender que, direcció NO i en forta i
continuada pujada, ens ha de conduir a assolir el cim del
puig Cabirol, de 640 m Tot i la seva modesta alçada, és un
mirador de primer ordre, des d’on podem gaudir plenament
d’unes magnifiques vistes.

El sender s’enfila de valent camí de la cova de l’Olla

L’entrada a la cova està parcialment amagada per un arbre
caigut, tot i això, és de fàcil accés. En primer terme podem
observar una sala que en algun punt pot arribar als 3 m
d’alçada; al costat de l’entrada i superant uns grans blocs,
trobem un altre espai on podem observar unes interessants
formacions d’estalagmites i estalactites; malauradament, algunes es troben malmeses degut a la falta de respecte per
aquestes meravelles de la natura.

Restes d’un antic forn de calç

Després de recuperar-nos de l’esforç, fem el descens
en direcció Tramuntana fins a enllaçar amb la pista asfaltada -antiga Carrerada de l’Artiga del Coll d’Arca-, que duu a
creuar la carrereta TV-2443. Reprenem el sender que havíem deixat a l’inici de la ruta, i aquest corriol ens condueix
de nou a frec del magnífic freixe i de la bassa. Som de nou
a Aiguaviva, on aprofitem per a fer un beure al bar del poble
tot fent-la petar una bona estona amb els companys.

Amadeu Rodríguez
Fotos: Joan Castro, Amadeu Rodríguez

L’entrada de la cova es força ample
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ENTORNS DE FULLEDA
Les Garrigues

Data: 27-05-2018
Itinerari: (1). Fulleda - (2). Font de les Ventoses - (3).
Pou de Fulleda - (4). Cabana del Roc de l’Espluga - (5).
Punta del Dugo - (6). Vall dels Cortals - (1). Fulleda.
Desnivell: 250 m
Recorregut: 11,8 km
Dificultat: Baixa

Font de les Ventoses

La pista comença a baixar en direcció al Fondo dels Pous
i ben aviat arribem a la font de les Ventoses.
La font té una bassa gran en desús; a la dreta hi ha
unes piques sota d’un gran lledoner per on brolla una mica
d’aigua. Ara ja som al Fondo dels Pous. Un sembrat envermellit per les roselles obre el debat. És un camp ecològic o
està mal conreat? El cert és que, més avall, hi ha una altra
parada d’un verd intens i amb unes espigues ufanoses, senyal d’una gran collita.
Mentre baixem pel fondo anem trobant algun pou, aquest
és el motiu pel qual es diu el Fondo dels Pous. Ens acostem
a un d’ells per veure el sistema que tenien per treure aigua i
ens sembla que ho feien amb una sínia moguda per animals
o tal vegada amb un molí de vent.
Seguim baixant pel fondo fins a trobar la barraca de l’Elies,
on hi ha un aljub interessant. La pista ara puja per una obaga
i sortim a uns plans amb tot de conreus d’oliveres, passem
entre conreus fins a trobar una barraca de volta. En el seu
entorn trobem unes pedres amb unes marques rectangulars
de les quals no en sabem quina finalitat tenien.
En aquest punt prenem un corriol a la dreta que, per dins
uns pinars, ens porta a la pista principal fins a trobar un
mirador des d’on podem gaudir d’unes àmplies vistes sobre
les Garrigues. Ens hi aturem per menjar una mica.

A

vui tenim excursió a l’extrem est de la serra del Vilobí,
a la comarca de les Garrigues. Plantegem la sortida
des de Fulleda, poble on va néixer Agustina Saragossa Domènech, coneguda també com a Agustina de Aragón;
Barcelona i Reus també es disputen la plaça de naixement
d’aquesta heroïna de la Guerra de la Independència contra
l’exèrcit francès.
Nosaltres comencem a caminar per l’avinguda que Fulleda li dedica. Ens dirigim en direcció est per una pista
asfaltada, passem per unes pallisses força arreglades i per
l’era del Salat.

...i una altra de ben verda

Una parada envermellida...
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Foto de grup a la cabana de cal Taverner

Seguim en direcció a la Punta del Dugo, passem per la
vora de la serra de les Navarres fins a arribar a la partida
dels Putjos, on ens desviem a l’esquerra per un camí poc
fressat tancat amb una cadena. Baixem per un seguit de
camins entre conreus fins a la cabana de cal Taverner, on
ens fem la foto de grup.

Font del Salat

Baixem pel Fondo dels Masos fins a la partida dels Escortals, on girem a la dreta per la partida de la Planota. En
aquesta zona hi ha vinyes, suposem que del Celler Matallonga. El Francesc de Solivella diu que són ceps de macabeu i algun de parellada, ho diferencia per la forma i color
de la pampa.
Seguim per la pista en direcció est, passem pel costat
d’un gran roure on hi ha unes tauletes i la cabana de les
Planotes, que encara mantenen força arreglada.
Continuem per la pista amb pinars a l’esquerra i vinyes a la
dreta, comença a pujar fort i arribem a la font del Salat, lloc
ombrívol on ens podem recuperar una estona. Fem camí
altre cop i seguim pujant fins als Plans de l’Arboç, on hi ha
conreus d’oliveres i ametllers. Ja som a prop de la carretera,
per la qual tornem a Fulleda on tenim els cotxes.
Per acabar la sortida, anem a fer un beure a Tarrés, on ens
acomiadem fins a la propera sortida.

Macabeu o parellada?

Molt aviat trobem la cabana de ca les Eres, ja coneguda
per nosaltres d’una sortida anterior pel terme de Tarrés. En
aquella ocasió, a pocs metres de la balma, just a la cinglera que hi ha darrere, vam trobar una sepultura medieval
doble que avui mostrarem als companys.
Ara ja som al Fondo dels Masos i ens tornem a trobar
amb els camps de cereals de verdor intensa.

Joan Poblet
Fotos: Castro, Joan. Ferrando, Antoni. Roig, Marta.
Fondo dels Masos
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NOVA RUTA A LA PENA
Muntanyes de Prades
Data: 10-6-2018
Itinerari: (1). La Santíssima Trinitat - (2). Barranc de
l’Ermita - (3). Pista de la Pena - (4). Font del Deport - (5).
Mirador de la Pena - (6). Plans de Sant Joan - (7). Barranc
de Sant Joan - (8). Ermita de Sant Joan - (9). GR 175 - (1).
La Santíssima Trinitat.
Desnivell: 550 m
Recorregut:10,6 km
Dificultat: baixa

Molta verdor en alguns trams

el sender es fa perdedor, encara que la traça s’intueix
prou bé.
Pugem fort per un pendent format per pedra tosca, que
en alguns llocs encara es mostra molt verda per les molses que la cobreixen. Trobem varietat d’arbres, una petita
teixeda i claps de pins rogencs grandiosos i de pinasses;

P

er la darrera sortida de la temporada farem una
matinal a prop de casa. I quin lloc hi ha millor per
fer un tomb proper que els entorns de l’ermita de la
Santíssima Trinitat.
Comencem a caminar des de l’aparcament de l’ermita en
direcció al sender Artiga i al coll de la Bena; però no anirem
ni a un lloc ni a l’altre, ja que pujarem pel barranc de l’Ermita
per un sender poc conegut i fins ara gens accessible.
Aquest sender va pujant força ample fins a creuar dues
vegades el barranc, però a partir del segon creuament

Sortint del barranc de l’Ermita

també hi ha grèvols, entre altra vegetació d’obaga. En un
punt proper a la pista de la Pena sortim del barranc per la
dreta, i amb una mica de sentit de l’orientació ens plantem a l’esmentada pista a l’alçada de l’Obac del Vessant

Aixopluc a la vora del Mirador de la Pena

Pujant pel barranc de l’Ermita
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Foto de grup al mirador de la Pena

de la Pena, just abans de la bifurcació de les Roques Roges.
Seguim en direcció a la font del Deport, on ens aturem una
estona. Comencen a caure gotetes i decidim esmorzar al
mirador de la Pena. Haurà estat una bona decisió, ja que el
ram es farà més intens i haurem d’aprofitar una petita balma
per aixoplugar-nos i esmorzar.
No para de ploure, però no sembla que hagi de fer un gran
xàfec, així que pugem al mirador, fem la foto de grup i continuem en direcció als Plans de Sant Joan. Quan agafem el
sender ja reülla el sol, però encara plovisqueja.

Baixem a bon ritme i en poc temps fem cap al mirador de
Sant Joan. Per la gran vista que té, sempre val la pena ferhi una aturada encara que el temps no acompanyi.
Al costat de l’ermita hi han fet com una placeta amb una
barana i l’escut de Montblanc. Els Ermitans de Sant Joan
no paren d’arreglar l’entorn.
Entrem a l’ermita de Sant Joan per la part de dalt i
baixem per les escales interiors. Anem veient que el conjunt de l’edifici, i en especial del lloc d’estada, cada cop
està més millorat. Quan som a la part de baix, ens adonem
de l’existència de la base del que podria ser una antiga
premsa d’oli que ens havia passat desapercebuda en anteriors visites.
Deixem l’ermita de Sant Joan contents, perquè l’indret fa
molt de goig i es nota el treball de la gent de Montblanc que
hi dedica el seu temps.
Sortim tocant la campana en senyal de comiat i baixem
per les escales de pedra en direcció a l’ermita de la Santíssima Trinitat. Per cert, per la vora del sender hi trobem

Mirador de Sant Joan

Possible base d’una premsa d’oli
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Ressenyes de les darreres sortides

Sortint de l’ermita de Sant Joan

Cogomes a la baixada de l’ermita de Sant Joan

hi trobem una bona quantitat de bolets que han sortit gràcies a les abundants pluges primaverals.
En deu minuts sortim a la pista i comencem a baixar, ja
amb solet, fins a arribar a l’ermita. Tenim temps suficient
per anar a casa a dutxar-nos i fer el dinar de final de temporada al restaurant La Societat, de Solivella.
La casualitat ha fet que sigui jo qui faci la ressenya de
la darrera sortida que organitza el grup de vocals que fins
ara ha portat a terme les sortides quinzenals de la Secció
Excursionista del Club Atlètic Espluguí.
Voldria agrair la col·aboració de tots els que heu participat en les sortides. Tots hem après dels altres una cosa o
altra, i a més a més, ens ho hem passat bé.

I com no podia ser d’altra manera, dono les gràcies de
manera especial a l’Antoni i a l’Amadeu per haver-me donat
una visió de l’Excursionisme molt més amplia i enriquidora.
Seguiré caminant per rutes i camins de les Muntanyes de
Prades o d’altres indrets, però amb el bagatge d’aquests
anys, els meus ulls hi sabran descobrir en la natura molt
més que abans.

Joan Poblet
Fotos: Castro, Joan. Ferrando, Antoni. Roig Marta.

Cingle de les Cent Fonts
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V

iatgem a Geòrgia per conèixer de primera mà un
país europeu situat entre dos continents: Europa i
Àsia. Es tracta d’una zona molt afectada per conflictes estratègics de grans potències mundials, com són Rússia, USA i Turquia, i això es viu en el dia a dia del país.
Ens interessarà molt conèixer una part de la singular i
variada cultura georgiana, així com la natura i el magnífic
paisatge de Svanètia, una part singular del Gran Caucas.
A més, la Mercè i jo viatjarem amb companys amb els
qui hem compartit moltes excursions, l’Antoni, la Marta i
l’Esteve; des del primer dia s’afegiran l’Eusebi, la Teresa i
la Júlia, vallesans i bons companys de viatge; no ens coneixem, però de seguida ens adonem que ens avindrem i
que tots plegats estarem a gust en les descobertes i caminades que ens esperen.
Part antiga de Tbilisi amb el castell de Narikala

16 d’agost de 2018. Tbilisi
Avui tenim feina a visitar la capital, així que després
d’esmorzar, a les 9 en punt, la guia ja ens espera a recepció. La Rusudan és una georgiana que viu a Barcelona, entén el català i s’expressa bé en castellà. La cosa promet!
Comencem per l’església de Meteji, situada dalt d’un penya-segat, té una vista privilegiada del nucli antic, del castell
i dels banys termals. Pel que ens diu la guia, les aigües calentes donen el nom a la ciutat de Tbilisi. L’explicació que fa
de les dificultats i entrebancs que ha tingut Geòrgia per tirar endavant com a nació, a causa de la seva situació geoestratègica, ens fan sentir admiració per aquest país i la
seva gent. Entrem a visitar l’església, que és del segle XIII.
Estan fent una cerimònia ortodoxa amb molts cants i amb
molta devoció. En sortir, la Rusudan ens diu que aquest
capellà fa miracles i que segurament era una cerimònia de
curació. Aquest país és així, molt religiós.
En el centre de la ciutat, a poca distància entre elles,
hi trobem esglésies ortodoxes armènies, mesquites i sinagogues. Hi ha molts carrerons estrets amb terrasses, on
els turistes beuen, mengen, i mentre, descansen una mica.
Visitem un parell d’esglésies ortodoxes georgianes més.
La primera carregadíssima de decoració i ostentosa, la segona, del segle VI, té tres naus amb volta de canó i unes
columnes considerables fetes amb maons. És la més antiga que es conserva a la capital.
Els capellans sempre hi són presents, fan respecte, van
tibats i demostren la seva autoritat quan cal amb els turistes. Els homes millor que vagin amb pantaló llarg i les
dones amb faldilla llarga, i per descomptat amb mocador al
cap. Ep!, que si et despistes i et cau la faldilla, allí està el
mossèn i te l’arregla.
La guia ens mostra el modern pont de la Pau, i de pas a la
Muntanya Sagrada, un Sant Jordi matant el drac a la plaça
de la Llibertat. Al cap d’amunt de la Muntanya Sagrada,
molt ben plantada, hi ha una altíssima escultura d’alumini
que representa la Mare Georgiana que amb una mà hi porta una copa de vi com a símbol d’hospitalitat pels qui venen
amb bones intencions, a l’altra mà hi du una espasa per
a defensar de l’invasor a les dones georgianes i el país.
Segur que és gràcies a aquesta espasa i la persistència
dels homes i les dones de Geòrgia que han aconseguit la
pau i la llibertat. Caldrà prendre’n nota com a catalans?

15 d’agost de 2018. Barcelona - Tbilisi
Hem sortit de l’Espluga a les 6:30 h, puntuals i amb el
neguit del viatge que ens espera. Creiem que Geòrgia serà
una bona destinació i ens fa il·lusió anar-hi. El Blai ens ha
parlat tants cops de les seves tradicions, de la seva gent
i del seu paisatge, que teníem ganes d’anar-hi. I ja que el
pare ens ho ha permès, mirarem de passar-ho bé tenint
també un record per a ell. Ben segur que veurem imatges
rurals que ens faran pensar en la seva manera de viure.
A l’aeroport tenim el primer contacte amb els companys
de viatge: l’Eusebi, la Teresa i la seva filla Júlia, la més jove
del grup.
Suposo que Geòrgia serà un país en què ens hi sentirem
bé; el primer contacte amb un georgià l’hem tingut a l’avió,
semblen oberts i acollidors. Diu que a Geòrgia cada camí
porta a un monestir, penso que a la Conca també és així.
Hem aterrat i contactat amb la primera guia; tot seguit
hem canviat diners i posat una targeta al mòbil, tot al mateix
aeroport, fàcil i sense problemes. L’Antoni ens fa d’intèrpret
amb un anglès ben fluid.
Pugem a una furgoneta Mercedes equipada com a un confortable mini bus i tenim el primer contacte amb la capital
de Geòrgia: Tbilisi. Arreu veiem molts edificis en obres i fa
la impressió de què encara hi ha molt per fer. L’arquitectura
força atrotinada de l’època soviètica hi és ben present.
Quan arribem al riu Kura la cosa canvia. El riu l’hi dóna
vida a la ciutat. Els turons i les esglésies de típica arquitectura georgiana, que coronen la part vella de la ciutat, l’hi
donen un toc senyorial.
Arribem a l’hotel, que és molt cèntric. Sortim a sopar a
una zona turística i anem a dormir.
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Un perill amb el que cal conviure: animals a la carretera

Església del monestir de Jvari de Mtskheta (s. VI-VII)

Des de dalt d’aquest turó es veuen bones vistes de la ciutat.
En algunes parts, amb blocs alts, en d’altres, un escampall
de casetes, alguns dels edificis moderns desentonen força;
la catedral, amb el sostre daurat, destaca del conjunt, baix,
el riu Kura dóna harmonia al conjunt.
Baixem per les escales fins als banys i després anem al
restaurant per dinar. En els àpats sempre ens acompanya
el khachapuri –una mena de coca rodona- i les especies
amb ingredients del país. A continuació ens espera la visita
al museu nacional de Geòrgia, després tenim la tarda lliure
fins a l’hora de sopar.

17 d’agost de 2018. Tbilisi-Mtskheta-Gori-Kutaisi
A les vuit en trobem per esmorzar i a les nou sortim amb la
furgoneta cap a Mtskheta, centre religiós molt important per
als georgians. Primer visitem el monestir de Jvari (s. VI-VII),
situat dalt d’un turó, i després la catedral de Svetitskhoveli
(s. XI), que destaca al fons de la vall, en la confluència entre
dos rius. La catedral es troba dins d’un recinte emmurallat. A
l’entrada de la muralla destaquen dos caps de toro esculpits.
Es tracta d’un edifici molt ben plantejat, amb diversos ornaments gravats en les façanes: creus en baix relleu, un paó
-indicatiu de la proximitat de Pèrsia-, referències als apòstols
i també al constructor de la catedral, que hi està representat en un gravat d’una mà amb un burí o punxó. Diuen que
a l’interior hi ha enterrada la túnica sagrada de Jesucrist.

Parada a la vora de la carretera on venen ous de reig

Catedral de Svetistkhoveli (s. XI)
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Ciutat rupestre d’Uplistsije

Coves de Prometeu

També ens crida l’atenció la cadira del patriarca de Geòrgia i
una icona de Santa Nino, que és qui va portar el cristianisme
a aquestes terres des de la Capadòcia. La visita a l’interior
de la catedral ha estat acompanyada per unes lectures que
feia una senyora amb molta predisposició religiosa.
Ens dirigim a Gori, una ciutat d’uns 60.000 habitants, on
va néixer el líder soviètic Stalin, visitem la casa on va viure
la seva infància i el seu museu fet mentre encara vivia. Hem
après algunes coses, com ara que el nom de Stalin és un
àlies que vol dir “home de ferro”. No va tenir pietat ni pel
seu fill. Ja tenim una idea feta sobre el personatge: dictador
obscur, autoritari i sàdic. No parem massa atenció al museu
i en sortim aviat.
Dinem i anem a veure el conjunt troglodític d’Uplistsije. És
un lloc molt interessant, on al llarg de 2000 anys hi van habitar milers de persones. Hi havia teatre, esglésies, temples
per rituals i sacrificis d’animals, presó, celler, farmàcia, fornícules i desenes de dipòsits excavats a la roca per diverses
utilitzacions. Acabem sortint per un túnel que baixa al riu,
havent vist un conjunt de molt valor històric acompanyats
d’unes magnífiques vistes sobre la vall i el riu.
Ja només ens queda seguir el viatge fins a Kutaisi. Ens
trobem en una carretera amb molt trànsit a la calçada i molta vida als vorals. S’hi venen tota mena de productes, tant
agrícoles com d’artesania: tomàquets, pomes, hamaques
de tota mena, pa de diferents classes, panís, mel (amb
les arnes al costat), bolets, estris fets amb fusta, molta
terrissa i, ja als afores de Kutaisi, muntanyes de síndries.

Durant tot el viatge vam anar acompanyats per vaques,
porcs i gallines que deambulaven amb prudència -o no tanta- pels vorals de la carretera.
Arribem amb les darreres clarors del dia per allotjar-nos
i sopar en un hotel de Kutaisi.

Monestir de Gelati (s. XII)

Mestia, capital de l’Alta Svanètia amb les seves torres.
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18 d’agost de 2018. Kutaisi - Mestia
Com cada dia, ens trobem a les 9 per començar la ruta,
avui des de Kutaisi. Aquesta és la segona ciutat més gran
de Geòrgia i té 230.000 habitants.
Travessem el riu Rioni i anem a visitar la catedral de
Bagrati (s. XI), que està situada en un turonet. Conserva
elements del temple original del segle VI, que va ser destruït pels turcs i reconstruït en diferents èpoques. Aquesta
catedral va ser declarada patrimoni de la Unesco, però en
una de les restauracions hi van afegir una estructura de
ferro que no complia les normes exigides per la Unesco i
va perdre aquest privilegi. En qualsevol cas, és prou interessant per fer-hi una visita, especialment, si hi ha músics
i una coral georgiana actuant amb la qual nosaltres vam
coincidir.
A continuació ens dirigim al monestir de Gelati, de principis del segle XII. Consta de diferents edificis, el més interessant és el més gran, té en el seu interior uns frescos
magnífics de diverses èpoques parcialment malmesos, ja
que els turcs també van passar per la zona amb el seu
afany destructor. Hi ha una petita església dedicada a Sant
Jordi, també molt interessant i decorada amb frescos.

Muntanya

Flora del Gran Caucas

Tornem a Kutaisi i enfilem la carretera que va a la ciutat
balneari de Tskaltubo. Creuem els seus amplis jardins amb
algun edifici malmès i abandonat. Ens dirigim a les coves
de Prometeu. Són espectaculars, amb infinitat de capricioses formacions d’estalactites i estalagmites degudes a la
precipitació de les sals que porta dissolta l’aigua. Després
d’aproximadament dos kilòmetres de recorregut per la cavitat, en sortim per fer el retorn a Kutaisi on dinarem. Ens serveixen productes típics molt ben cuinats i amb sabors suaus.
A la tarda, després de dinar, ens espera un llarg viatge fins
a Zugdidi i Mestia.
La carretera sembla molt més tranquil·la que la d’ahir, però
de cop i volta, comencem a transitar per llocs més habitats.
Això comporta més transit, més vaques, porcs, gallines i
gent pels vorals o pel mig de la via. Passats només uns tres
kilòmetres, vam trobar un mort estès a la vora de la carretera a causa d’un accident, i poc més endavant vam coincidir
amb la celebració d’un enterrament en un restaurant. Pel
que sembla, en el Samegrelo -que és la comarca en la qual
ens trobem- les cerimònies pels difunts duren sis dies. Però
el moment més curiós va ser quan vam trobar una corrua
de cotxes parats darrere la comitiva d’un enterrament amb
el difunt de cos present i la seva afligida vídua, amb familiars i amics que el portaven amb el fèretre obert a espatlles. El conductor va decidir avançar-los a tots esquivant
els vehicles que venien en sentit contrari i les vaques que
en aquell precís moment es van posar al mig. Semblava
que les vaques del difunt i anessin a acomiadar-se del seu
amo. Ben bé semblava una seqüència costumista filmada
per Berlanga.
Després d’una parada als voltants de Zugdidi, enfilem una
carretera envoltada de barrancs i grans boscos que puja a
Mestia. És poc transitada i es troba en mal estat; el conductor diu que és perillosa per la possible caiguda de roques.
Des de la furgoneta ja veiem properes les muntanyes i glaceres del Gran Caucas.
A les 21:00 h arribem a Mestia, la capital de l’Alta Svanètia,
que es troba a uns 1500 metres d’altitud. Ens dirigim a l’hotel
per sopar i dormir.

llengua pròpia, però ell es comunica prou bé en anglès i
parla en georgià amb la Rusudan.
Travessem el riu Mestiachala, que com diu la guia “baja
muy loco”, i a poc a poc deixem enrere Mestia i guanyem
alçada. Veiem la panoràmica de Mestia amb les seves excepcionals torres.
La pujada és forta i ombrívola, entre molta vegetació i una
humitat que ens sorprèn. Arribem força amunt, trobem prats
alpins i vistes a les glaceres i als pics dels voltants. Guaitem
des d’una mena de mirador situat a 1.910 m sobre la vall
de Mulaji. És molt verda, poc habitada i d’una amplitud ben
sorprenent per nosaltres.
Baixem per un estret sender fins al petit poble on viu la família del Bacho, que ens acull al pati de casa seva per dinar.
El poble és encisador, amb més d’una dotzena de torres que
sembla que estiguin a l’aguait de què fem.
Acabem de baixar a la vall tot travessant un altre “riu boig”,
el Mulkhura, que passa a 1.527 m d’altitud. A les 15:00 h
arribem a l’allotjament de Casa Maira, a Mulaji (1.610 m
d’altitud), on avui farem estada. Hem recorregut uns 15,4
km amb un desnivell aproximat de +660 m / -550 m.
La Marta demana al propietari que ens deixi visitar la seva
torre i ell accedeix encantat, ja que hi té muntat un petit museu. Ens diu que data del segle XII i que d’aleshores ençà
ha passat de pares a fills fins a l’actualitat. Sopem i anem a
descansar fins demà per tornar-hi.

19 d’agost de 2018. Mestia - Mulaji
Avui comencem el tresc; sortim de Mestia a les 9 del matí
amb un dia esplèndid. Tenim ganes de caminar i de descobrir aquesta zona amagada del Gran Caucas. Hem incorporat al grup un guia de la zona, en Bacho. A Svanètia tenen

Habitatge entre torres a Zhamushi
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muny les vaques i en surt amb una galleda de llet. Al capvespre comencen a baixar les vaques de les muntanyes
per anar als corrals guiades per homes que s’ajuden de
cavalls i gossos. També m’han cridat l’atenció la imatge
autèntica de quatre dones grans i vestides de negre assegudes en un banc. Com diu l’Antoni “aquestes sí que
han vist ploure”.

21 d’agost de 2018. Adishi - Lalkhor
Avui, segons la Rusudan, toca el dia més fort. Però recuperem el grup. La Mercè ja se sent forta i la Marta ja ho
és de mena.
A l’esmorzar provem la llet de vaca. Jo ja no recordava
aquest gust tan intens de llet.
Sortim amb ganes de caminar i ens endinsem dues hores
en direcció est pel vessant dret de la vall d’Adishi per prats
verds fins a trobar els cavalls que ens ajudaran a travessar
el riu Adishehala. Som molt a prop de la glacera d’Adishi.
Creuem el corrent i comencem una forta pujada amb moltes zones d’aigua i de fang relliscós. La direcció és sud. El
pendent es va suavitzant a mesura que prenem alçada. De
cop i volta la glacera fa un soroll com si tronés, un cruixit
del tot espectacular i sorprenent per mi. Ens fa girar, però
tot resta al seu lloc. Seguim pujant, ara tota la vegetació és
de neret, que ocupa tot el pendent de la muntanya.
Sortim al coll de Chkhutnieer (2.722 m alt.), dalt la serralada que separa les valls d’Adishi i de Kaal. Alguns pugem
per la verda carena fins a un petit cim de 2.802 m, des d’on
hi ha unes vistes espectaculars de tots els cims i glaceres
que ens envolten: el Tetnuld (4.858 m), el Guistola (4860
m) i el Katin (4.979 m). Reculem i tornem al coll, mengem
ou dur, tomaca, cogombre i khachapuri, i seguim avall pel
vessant sud. Tot són prats, el sender té un descens pronunciat, però fàcil, amb poc temps arribem al fons de la vall del
riu Khaldeschala. Al final del descens hi ha unes bordes i
un pal indicador on la gent que passa hi posa adhesius. La
Júlia n’hi posa un amb un eslògan feminista. Penso que
l’adhesiu també representarà la nostra llengua en aquest
lloc recòndit del Caucas.
Ara anem per una pista molt atrotinada en direcció Oest.
Els rierols baixen pels dos vessants i inunden la nostra pista en molts trams. Aviat arribem a Kala, un poble abandonat amb una casa per hostes i també amb servei de bar.

Estampa ancestral a la vora del riu Mulkhura

20 d’agost de 2018. Mulaji - Adishi
Iniciem la caminada a les 9 del matí. Avui amb les baixes
de la Mercè i la Marta. La primera per indisposada i la segona per fer-li companyia.
Comencem la sortida en un corriol amb fort pendent i
deixem enrere Mulaji. En poc temps guanyem alçada i les
glaceres i pics que ens envolten es mostren amb esplendor. Un dia més amb un cel magnífic que ens permetrà fer
bones fotos.
La pujada se suavitza, passem entre arbredes de bedolls, avellaners i pomeres; també collim alguns gerds i nabius que anem trobant. Avui el guia porta un ritme una mica
excessiu per a poder apreciar tots els detalls. Les flors ens
acompanyen en tot el recorregut; em crida l’atenció una
mena de tulipa groga que ressaltava entre l’herba verda,
els bolets també hi són abundants.
Arribem a unes pistes d’esquí; seguim pujant en direcció est per anar a buscar el camí d’Adishi, que es troba a
2.480 m d’altitud i baixa per la dreta. Abans de començar la
baixada, trobem una mena de refugi on prenem unes cocacoles per acompanyar un pa de pessic excel·lent.
Trobem boscos de pi roig, travessem un riu poc cabalós
i flanquegem pel vessant esquerre de la vall. En uns prats
trobem un parell de pagesos segant herba amb dalla; els
moviments són precisos i compassats, paren per esmolar
bé l’eina i tornem-hi.
Aviat entrem a la vall d’Adishi, molt verda i amb un riu cabalós. El poblet conserva una dotzena de torres de defensa, però es veuen diverses cases ensorrades. Altres han
estat arranjades per a acollir excursionistes. En una d’elles
ens esperen la Mercè i la Marta, que ens explicaran que
el viatge fins Adishi en un tot terreny carregat fins a dalt,
travessant barrancs i rius, no ha estat cap broma.
Hem arribat a Adishi, que es troba a 2.100 m d’altitud, a
les 15:10 h; hem caminat uns 10,6 km i superat un desnivell de +950 m / -400 m.
Un cop allotjats observem l’activitat del poble. La canalla ajuda amb el bestiar. Al corral la mestressa de la casa

El cavall és un medi de transport comú a l’Alta Svanètia
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Vall del riu Adishchala

Ens asseiem per prendre algun refresc i se’ns apropa un
georgià establert a França que -en un francès perfecte- ens
fa una “tesi doctoral” sobre el “problema català” i mundial.
Tots desitgem que acabi aviat...
Seguim per la pista que baixa pel barranc una hora i mitja
més i arribem al fons de la vall d’Iprari a les 15:20 h. Ens
allotgem al poble de Lalkhor (1.780 m d’altitud). Hem caminat 21 km superant un desnivell de +820 m / -1.050 m.

22 d’agost de 2018. Lalkhor - Ushguli
Trobo remarcable comentar que, avui esmorzant en el
menjador de la família que ens acull, m’he adonat que en el
cantó esquerre del menjador hi ha diverses imatges religioses que la família deu venerar. Al cantó dret de les imatges
hi destaquen diverses fotografies d’un membre jove de la
família que va morir l’any passat. L’Esteve em comenta que
quan el guia va entrar en aquella sala, va tenir un moment
per apropar-se a aquest racó i dedicar un moment de meditació al noi de les fotos.
A les nou del matí iniciem la marxa d’avui, anem en direcció est seguint una pista per la vora del riu Enguri fins a
trobar un pont de fusta que el travessa. Accedim a un llogaret i prenem un camí en direcció nord i amb fort pendent.
A poc a poc guanyem alçada i girem a l’est per un corriol
molt obac amb molta diversitat de plantes, algunes de grans
dimensions. Hi ha varietat de bolets i de flors i exemplars de
roures de fulla molt gran. En un revolt del camí ens sorprèn
un escurçó caragolat i ensopit per la frescor de l’indret.
Comencem el descens per una zona molt més assolellada
i en poc temps fem cap al fons de la vall d’Ushguli. Ens aturem sota una arbreda per dinar: l’ou dur, el cogombre, etc.
Tenim la companyia d’unes vaques que, a part de menjar
herba, llepaven els orins del terra per aprofitar-ne les sals.
Arribem a la vall d’Ushguli per una pista polsosa i molt
transitada pels Marshrutka 4x4 que porten turistes i excursionistes amunt i avall. La visió dels cinc veïnats d’Ushguli
amb les seves torres, el riu Enguri i al fons el massís del
Shkhara (5.068 m), és magnífica. El poble està situat a uns
2.200 m i és considerat el més alt d’Europa habitat tot l’any.
Un d’aquests veïnats, Chazhashi, va ser declarat patrimoni
de la humanitat per la Unesco.
Ja que hi som, plantem l’estelada en la torre de la reina Tamar, així fem la nostra modesta reivindicació i tenim
un record per als presos i exiliats. Després ens dirigim a
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Foto de grup a l’arribada a la vall d’Ushguli

l’església de Lamaria, del segle IX, molt petita, però amb
uns frescos molt interessants.
Finalment fem cap a una mena d’hotelet molt ben condicionat al veïnat de Chvibiani. Hem arribat a les 15:00 h,
havent caminat uns 14,5 km i superat un desnivell de +750
/ -200 m.

Estampa ancestral a la vall d’Ushguli

Muntanya

Pintures de l’absis de l’església de Lamaria (s. IX-X)

on venen begudes i menjar, és punt d’arribada dels vehicles
que porten els turistes menys caminadors. A partir d’aquí
comença l’ascens a la glacera per un sender que puja vers
el nord-est. En uns vint minuts som sota la glacera Shkhara,
on hi ha una gran cavitat al glaç on neix el riu Enguri, ja molt
cabalós en aquest punt. Com que hi ha constants despreniments de roques i per prevenció, ens retirem per dinar uns
metres més enrere. Comencem a desfer el camí i parem al
punt d’arribada de vehicles a prendre un refresc.
Baixant per la vall, la nostra vista ara són els vessants
verds i el riu. Alguns ramaders seguen herba dels prats pel
llarg hivern que s’acosta.
Quan veiem la silueta de l’església de Lamaria dalt d’un
turó, sabem que l’excursió i el trekking al Gran Caucas arriben a la fi.
Avui hem caminat 19,5 km i superat +580/-580 m.
Sota la glacera de Shkhara on neix el riu Enguri

23 d’agost de 2018. Ushguli - Glacera de Shkhara
-Ushguli - Mestia
Sortim de la casa on fem estada a les 9 h i creuem el poble en direcció nord-est. Ens dirigim a la vall glacial del riu
Enguri i tenim amples vistes de les muntanyes i les glaceres.
El cim més alt és el Shkhara, que dóna nom a la glacera a
la qual ens dirigim.
El recorregut per la vall no té cap complicació i és molt
agradable. Travessem fàcilment els rierols que baixen del
vessant esquerre. Passem per un lloc amb taules i seients

Celler típic georgià a la regió vinícola de Kakheti

El rector de l’església de Lamaria (Ushguli) ens vigila
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En arribar al poble la nostra activitat segueix, ens rentem
la cara, carreguem les maletes dins el Marshrutka 4x4 i enfilem el camí en direcció a Mestia. La pista és infernal, però
el conductor està acostumat a fer el trajecte i en sortim vius.
Penso que fer aquesta pista de nit, plovent o amb boira, deu
ser una temeritat.
A Mestia ens allotgem a l’hotel Mountain Mestia, des d’on
anem passejant al centre a comprar uns mapes i records.

24 d’agost de 2018. Mestia - Zugdidi - Tbilisi
Avui recuperem la furgoneta Mercedes, carreguem les maletes i sortim de Mestia a les nou del matí. Tenim els ulls posats en les torres de defensa, en les glaceres i en els boscos
immensos de Svanètia, que juntament amb el caràcter ferm
dels seus habitants, el fa un lloc especial i únic al món.
Ens esperen tres hores fins a Zugdidi i les sempre imprevisibles vaques envaeixen la carretera. El cabalós riu Patara Enguri, els barrancs i el gran embassament de Potskho,
mostren vistes de postal que ens distreuen dels constants
revolts i sots de la carretera.
Arribem a Zugdidi, on visitem el palau dels Dadiani, actualment convertit en museu. En la visita ens adonem que
els membres de la família real georgiana també han estat
uns vividors.
Dinem junts amb el Blai i la seva filla, espluguins establerts
a Geòrgia. Les explicacions que ens fan de l’estat del país
són escoltades amb interès pel grup. De moment, a ells els
hi va bé a Geòrgia i el país sembla que també se’n surt.
El que més els preocupa, són les incerteses de la política
internacional, i especialment les relacions amb Rússia. Ens
acomiadem i tornem a la carretera, ens queden cinc hores
més de viatge. Altre cop ens trobem amb vaques, paradetes
de tota mena, i tal com ens ha dit el Blai, “Geòrgia és el país
dels ous de reig”. Dotzenes de cistells plens d’aquests bolets arrenglerats pels vorals de la carretera fan bona aquesta afirmació.
Arribem a Tbilisi i anem directament a sopar a un restaurant a l’altre costat de la capital. Tenen musica en directe i
uns altaveus amb massa decibels. Aprofitem el sopar per
acomiadar-nos de la Rusudan i fer-li un petit present per la
feina feta.

Castell i església de Gremi, antiga capital de Kakheti (s. XVI)
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Pintures i interior de l’església dels Arcàngels de Gremi (s. XVI)

La noia està cansada de mesos de treball continuat com
a guia; s’emociona i ens dóna les gràcies amb sinceritat. Marxem del restaurant tan aviat com un tenor acaba
d’interpretar “O sole mio”. Ens allotgem al ja conegut hotel
KMM i bona nit!

25 d’agost de 2018. Tbilisi - Tsinandali - Kakheti
Sortim de l’hotel a les nou del matí amb la nova guia,
la Guranda, que va fer els seus estudis a Barcelona i
entén i parla el català. Amb ella farem un viatge al nordest del país.
Passem per la vora d’una gran estàtua amb un sol al
cap d’amunt mirant al nord per indicar als georgians que
el sol sortia des de l’URSS. Després d’uns anys de desconcert, el 1991 van comprendre que el sol surt de l’est
i surt per a tothom.
Passem el Pas de Gombori, a 1.700 m d’altitud. Hi ha una
fageda espectacular. Arribem al pla de la vall i ens dirigim al
Palau de Tsinandali, residència dels Chavchavadze, poetes
i gent notable de Geòrgia. Hi ha uns grans jardins d’estil
anglès. A l’interior ens expliquen la tràgica història de la família, molt influent en aquest país tan maltractat.
Ens arribem a un celler proper on fan l’elaboració tradicional del vi en unes tines enterrades a terra i amb un procediment totalment natural. Marxem del celler amb alguna
ampolleta de Saverati. Anem a dinar al jardí, o més aviat
l’hort, d’una casa particular on ens ofereixen productes propis i locals.
Marxem ja en direcció Tbilisi i fem una parada a Gremi,
una important ciutadella amb una gran església dedicada
als Arcàngels de Kakheti.

Muntanya
GEÒRGIA I LES TORRES DE L’ALTA SVANÈTIA
G eòrgia s’estén al sud del Gran Caucas, entre la mar Negra i

la mar Càspia; ocupa una superfície de 69.700 km2 -poc més
del doble que la de Catalunya- i té una població de 4,5 milions
d’habitants. Geòrgia és un país de rius -n’hi ha 24 d’importants-;
per això l’aigua és una de les riqueses del país.
Conta la llegenda grega de Jàson i els argonautes, que
aquests, amb la nau Argos viatjaren al regne de Còlquida
(Geòrgia) per anar a Svanètia i altres llocs per cercar el mític
Velló d’Or, doncs aleshores ja era conegut que els georgians
utilitzaven una pell de be per filtrar les partícules d’or que
baixaven dels rius del Caucas. Mentre va existir, la Ruta de la
Seda va passar per Tbilisi i altres ciutats del país. Així, l’or dels
rius i el comerç de la Ruta de la Seda –entre altres causes-,
van fer de Geòrgia un país cobejat pels seus poderosos veïns.
Els georgians van patir invasions i segles de lluita desigual
contra els perses, els mongols, els turcs, els russos, etc. amb
l’agreujant d’haver estat sempre sols i abandonats per les potències cristianes d’occident. Aquestes lluites han forjat en els
georgians un caràcter resistent i un fort sentit identitari que
els ha ajudat a sobreviure. Conscients de que es troben en un
extrem aïllat d’Europa, els georgians s’han recolzat sempre en
la religió ortodoxa i en la lluita armada per resistir a l’enemic;
arreu hi ha castells i monestirs, i fins i tot tenen un antic alfabet
propi que conserven com un tresor. Cal destacar també que
aquest país és el bressol de la viticultura i que produeix uns
vins excel·lents.
Geòrgia va pertànyer a l’URSS fins al 1991 en què es va declarar un país independent i alineat amb occident. Per aquest
motiu, la darrera agressió els va venir de Rússia el 2008, quan
l’exèrcit rus va envair Abkhàzia i Ossètia del sud, on encara
manté bases militars. Aquesta invasió va provocar l’èxode de
vint mil georgians procedents d’aquestes terres cap a l’interior
del país. A la vora de la carretera que des de Tbilisi recorre el país d’est a oest, destaquen grups de cases
que el govern georgià va posar a disposició dels desplaçats.
D’entre els georgians, cal fer esment dels svans, poble d’origen remot que habita l’Alta Svanetia. Viuen
en petits llogarets a redós dels pics i glaceres del Gran Caucas i són els pobles més alts habitats permanentment d’Europa; el més alt -Ushguli- està situat entre 2.060 i 2.200 m d’altitud. Per això, aquests nuclis
de població resten bona part de l’any aïllats per la neu i les deficients comunicacions. Els svans tenen una
llengua pròpia no escrita que encara parlen unes 30.000 persones.
De caràcter independent i bel·licós, entre els segles IX i XIII van construir un gran nombre de torres de
defensa per protegir-se de les invasions i de les venjances entre famílies i clans svans. Aquestes torres
s’alcen al mig dels pobles formant unes imatges que ratllen la fantasia. Poden tenir fins a sis pisos i atènyer
una alçada de 28 metres. Tenen l’entrada elevada i servien d’habitatge en èpoques d’inseguretat. Encara
se’n conserven unes 200 repartides pel territori.
Els svans tenien lleis pròpies ancestrals, com ara el dret de venjança, i fins ben entrat el segle XX, ni els
jutges ni la policia georgiana, ni tan sols el tot poderós Partit Comunista, mai van poder incidir efectivament
en aquest racó de món on s’han mantingut intactes algunes de les essències georgianes. L’any 2004 les
Forces Especials Georgianes van netejar de malfactors la zona per potenciar el turisme de muntanya i
l’esquí. Ara, el turisme és la principal font d’ingressos de l’Alta Svanètia i ha capgirat l’economia i els costums locals. Així, la petita capital, Mestia, ha esdevingut un lloc cosmopolita. AF.
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Muntanya

L’ancià Patriarca de Geòrgia és acompanyat al seu setial

Arribem a Tbilisi a les vuit de la tarda i anem a sopar. Ens
entaulem amb més son que gana en un altre restaurant típic
georgià amant del coriandre. Sopem sense pena ni gloria i
deixem les maletes a l’hotel. Amb l’excusa de fer deu mil passes diàries, anem a comprar vi amb les recomanacions que
ens han donat i a fer un gelat, de tres boles en el meu cas.

26 d’agost 2018. Tbilisi- Barcelona
Sortim de l’hotel després de deixar les maletes a recepció.
Anem sense guia i nosaltres sols. Ens dirigim a la catedral
de la cúpula daurada. La construcció és moderna, del segle
XX, i no devia ser per falta d’esglésies que la van construir.
Per arribar-hi passem per una part humil de Tbilisi. La catedral contrasta una mica amb l’entorn, tot i que per dins és
força austera. La sorpresa la tenim quan comencem a veure
molt moviment dins la basílica. Arriba el Patriarca de tots els
georgians amb tot un cerimonial per part de tots els religiosos presents. Entre els assistents ens barrejaven creients
fervorosos, agnòstics i gent d’altres religions.
Sortim i anem de compres al centre, hem quedat a la una
per dinar tots junts. Després d’un malentès en un restaurant
de vins on no tenien cervesa, ens entaulem en una terrassa
i mengem el que ens ve de gust, plats combinats i patates
fregides; aquí sí que tenen cervesa.
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Abans de les cinc ja som a l’aeroport, on acabem de gastar els laris que ens queden.
El vol de Georgian Air Lines surt puntual. Aterra a Barcelona a les 22:30 h, recollim les maletes i ens acomiadem dels
companys vallesans. Només desitjo que s’hagin sentit tan
ben acollits al grup com m’he sentit jo.
El Pep ja ens espera amb el taxi i anem a caseta.
Joan Poblet
Fotos: Badia, Mercè. Ferrando, Antoni. Poblet, Joan.
Roig, Marta. Sabaté, Esteve.

Espai Obert

Comiat
Plovisqueja, aquesta tardor,
i es fa fosc al terrat
i la llum s’enjogassa
fins a sentir-se blava.
La carena llueix, sinuosa,
vestida de plata,
la serralada entoma, amansida,
l’avinguda d’aigua,
les capçades dels arbres
anusen somnis de primavera
i la nuvolada es desfà
en ufanosa petjada.
Endevino els camins de fang,
regalims florits a les branques,
una estesa de fulles
de mirada caiguda
i tot de llàgrimes atrapades
en tela d’aranya.
L’aire porta les engrunes
d’una alenada de bosc:
les inspiro i visc
d’aquesta força encalmada,
serenor de muntanya...
Si m’arriba l’hora d’un comiat,
voldria sentir-te
feta pell, ben atansada,
per traçar un final de la teva alçada.

Elisenda Rosell
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Natura i Paisatge
LA FLORA DEL NOSTRE ENTORN
NOGUEROLA

MARGALLÓ
Nom comú:
Nom científic:
Família:
Tipologia:

Nom comú:

Margalló, bargalló, palma
d’escombres.
Chamaerops humilis
Arecàcies
Palmera nana

Nom científic:
Família:
Tipologia:

T

A

Noguerola, garrofer bord,
cornicabra.
Pistacia terebinthus L.
Anacardiàcies
Arbre arbustiu

erebint, noguereta, llampuga, o arbre de la trementina, són altres noms amb els quals es coneix
aquest arbust. És una espècie pròpia del Mediterrani que està emparentada per una banda amb el
pistatxo, tal com apunta el seu nom científic, i amb la
trementina per l’altra, que s’obté de la seva escorça.

rbre de la família de les palmes. És l’única palmera autòctona d’Europa que creix en terrenys
mediterranis eixuts i rocosos, d’índole nana que
habitualment fa entre un i dos metres d’alçada, però
que pot arribar a fer-ne ben bé fins a sis.
És una planta dioica, és a dir, que hi ha plantes només masculines i altres només femenines. Té les fulles
grosses en forma de ventall, i compte!, tenen la tija
plena d’agullons grans i incisius.

Margalló. Aiguaviva-Maig del 2018

Noguerola. L’Espluga de Francolí-Agost del 2018

El margalló és actualment una espècie protegida, i
pot considerar-se com un dels elements més representatius de la vegetació mediterrània. Té una qualitat
molt particular, que és la seva residència al foc, ja que
rebrota amb molta facilitat després d’un incendi.
Floreix en densos raïms de color groc, que fructifiquen en unes baies esfèriques semblants als dàtils,
primer d’un color groc bru, i quan són madures acaben
essent d’un color vermell granatós. Són comestibles,
però molt fibroses i d’asprívola dolçor.

El trobem amb abundància per aquí a les nostres
contrades habitualment en alzinars poc densos, garrigues i màquies. Igual que el margalló, és un arbre dioic,
amb peus mascles diferenciats dels peus femelles. Les
fulles, caduques, les té alternades, compostes de 5 a
11 folíols sempre en nombre imparell. Les flors són petites i no gaire vistoses que pengen agrupades formant
ramells. El fruit és arrodonit de la mida d’un pèsol amb
una llavor a l’interior, al principi de color vermell i després de color bru fosc.

Detall de la flulla, del fruit i de la banya.

És una planta molt aromàtica de flaire resinosa a causa de la trementina que porta la seva escorça i al làtex
que traspuen les tiges, el qual dóna lloc a una goma
anomenada màstic amb grans propietats medicinals conegudes des del temps dels grecs. La trementina és un
aiguarràs d’origen vegetal emprat com a matèria primera per a la fabricació de pintures i vernissos. El màstic
mesclat amb ceres també s’utilitzava en l’ebenisteria
pel tractament de les fustes nobles.
És molt habitual que presentin unes deformacions
anomenades cecidis, que els provoca un petit insecte
que és com un pugó, provocant que la fulla s’infli i formi
aquesta vistosa “banya de cabra”, i que molta gent es
pensa erròniament que n’és el fruit.

Detall de la flor, de la fulla i del dàtil.

La producció i aprofitament del margalló és pròpia
dels Països Catalans, principalment com a material
d’artesania, abans més que ara. Tallades tendres a
l’estiu, i una vegada assecades i blanquejades amb sofre, s’empraven per a fer cordes trenades, sogalls, cistells i cabassos, i altres estris domèstics com escombres
i estores. A diferència de l’espart, la palma, o la llatra com
en diuen a les Terres de l’Ebre, on aquesta activitat estava molt estesa, és d’un tacte molt més agradable i suau.
Gràcies a la seva resistència i al seu caire decoratiu,
avui dia també és molt utilitzada en jardineria, encara
que és d’un creixement molt lent.

Joan Castro
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Itineraris Escollits
Del Maestrat aragonès al Baix Ebre.

A

7 dies amb BTT per paratges indòmits

questa ruta, realitzada a l’abril d’enguany -2018- amb bicicleta de muntanya equipada amb sàrries i amb plena
autosuficiència, travessa territoris de l’Aragó, Catalunya i el País Valencià; transcorre per un terreny eminentment
muntanyós, amb desnivells importants, de vegades força feixucs; i paisatges intricats bellíssims, on la presència
omnímoda de la pedra contrasta amb diversitat de tons verds. Espais de solitud i silenci en el qual els pobles conserven
la bellesa de la primitiva arquitectura. Un territori per trepitjar, veure i gaudir-lo sense presses.

Cuevas de Cañart des del mirador del Salto de San Juan

Jornada 1: D’Alcorisa a Cuevas de Cañart
Arribo a Alcorisa una mica abans de la 1 del migdia, des
de Reus amb l’autocar que va fins a Terol. Després desembolcallar i muntar la bici, surto del poble per la N-211 en
direcció a Terol. A 1 km hi ha una àrea d’esbarjo amb taules
i font, m’hi aturo per dinar. Poc més enllà prenc a l’esquerra
la carretera en direcció a Berge i Molinos.
En arribar a Molinos m’impressiona la profunda esquerda que produeix un barranc que divideix el poble. Compta
amb edificis històrics entre els quals l’església de la Mare
de Déu de les Neus, del segle XV. Després de vagarejar
una mica per Molinos i fer fotos del casc urbà, de l’església,
dels porxos de la plaça, vaig per pista asfaltada a les famoses Grutes de Cristall. Allà hi ha un gran aparcament i un
edifici amb bar-restaurant que trobo tancat. Un cartell indica
l’horari d’obertura de les coves, de 4 a 6 de la tarda i el preu
són 7 euros. Decideixo esperar-me per a visitar-les, ja que
sóc aquí. Es fan les 4 i no ve ningú, m’espero fins a les 4 i
10; no ve ningú i decideixo continuar la meva ruta. Quanta
informalitat hi ha pel món! Penso.
Prenc una pista que arrenca en direcció NE just abans
d’entrar als aparcaments de les coves. Després de 2 km,
o més, la pista fa una S; per la dreta se n’ajunta una altra
per la que tiro, ara vaig en direcció contrària, SO. Rodo pels
lloms de les muntanyes amb escassa vegetació: matolls i
garrics, algun pi. El GR 8.1, tram entre Molinos i Cuevas
de Cañart, creua la pista. Des d’aquí s’albiren bona part
dels territoris pels quals passaré durant els propers dies.
Cap al sud distingeixo el tall que produeix el congost del riu
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Guadalop, la característica forma aplanada de la mola Monchén sobresurt a la llunyania. Més lluny encara afiguro, em
sembla, les muntanyes de la zona del Penyagolosa. A llevant queda el massís del Port. Cap al SO veig algunes muntanyes amb restes de neu, ha de ser la serra de Gúdar o la
de Javalambre.
Després d’uns quants km rodant pels alts, passada la lloma de la Laguna, prenc una pista encarada al S i, posteriorment, una altra al NE tot seguint el barranc del Cabezuelo.
Passo pel Salto de San Juan, on hi ha algunes tombes antropomorfes excavades a la roca. El lloc és un balç imponent
pel qual es precipita l’aigua del barranc, i també un mirador
majestuós elevat sobre Cuevas de Cañart; aquest poble està
situat al vessant S d’un promontori, en una conca al nord de
la serra de la Garrucha, en la qual es forma el barranc de
l’Estrecho que aboca les aigües al riu Guadalop.
Un fort descens em porta al poble, que és més gran del
que es veu des de dalt, des del Salto, ja que està encarat al
sud i en pendent; des del nord no es veu més que la part de
dalt i el campanar. Cuevas de Cañart atresora un important
llegat històric com l’església parroquial de Sant Pau, algunes cases palatines i diversos convents. L’antic convent de
monjos Servites, en ruïnes, és una joia que caldria protegir
per reduir-ne el deteriorament, tot i que la gent del poble em
comenten que sempre l’han vist igual.
A la part baixa del poble, a la pista que va a Eljuve, hi ha
una àrea d’esbarjo amb font i taules. A prop es troba la zona
esportiva. És el lloc escaient per acampar.
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Torrecilla, hi ha una font en una corba de la pista. Enllaço diverses pistes per anar a trobar el camí del Raspador. El recorregut ofereix contínues panoràmiques de l’enrevessada
vall del riu Guadalop. A prop del mas del Navarro, els antics bancals em recorden que per allí vaig passar durant el
GR 8. Al coll que es veu comença una forta baixada cap
al riu, un indicador del Centre BTT Maestrazgo avisa de
descens perillós, així que, veient com és la pista, baixo a
peu. Planejant cap a l’oest travesso el riu pel bonic pont
del Vado, construït el 1518. Segueixo per la pista, corba en
forta pujada. El lloc és un racó laberíntic de penya-segats
calcaris on conflueixen el riu Guadalop i el riu Pitarque.
Aquí abandono provisionalment el Guadalop i segueixo en
direcció S per la vall del riu Pitarque. Per l’esquerra, SE,
s’ajunta el riu Cañada. Després de travessar el riu Pitarque
per un pontet, la pista, en forta pujada, em condueix a la
carretera A-1702, la segueixo cap a la dreta, costa amunt,
fins al coll de Casa Mazuelos, en el qual es troba situat el
mirador dels Órganos de Montoro. Són unes espectaculars
formacions de litologia calcària; els estrats verticals, amb
imaginació, s’eleven com tubs d’òrgan des de la vall del riu
Guadalop.
Un continu descens per la carretera en direcció NO em
porta de nou a la vora del Guadalop, que travesso per un
pont, més enllà del qual prenc l’estreta carretereta ET-8041,
que segueix cap a ponent el curs d’aquest riu. Després
de l’estret de Las Tajadas ja veig el poble de Montoro de
Mezquita, un lloc petit entre un grandiós paratge d’afilades
parets de roca. Acampo en una àrea d’esbarjo que hi ha
al costat de les eres, al final del carrer principal. És un bon
mirador de l’estret i dels cingles de Valloré.

Una profunda esquerda que produeix un barranc divideix el poble
de Molinos

Jornada 2: De Cuevas de Cañart a Montoro de Mezquita
De Cuevas de Cañart me’n vaig per una pista en
direcció a llevant havent passat el Portal de Març; és
l’antiga entrada al poble per la part sud i l’únic vestigi
de la muralla que l’envoltava. Davallo vers l’Estrecho,
gairebé una esquerda entre roques, a la serra de la
Garrucha. La pista i el barranc comparteixen el bell indret. Vaig descendint cap al SE fins a trobar la carretera per la qual segueixo costa amunt, en direcció oest,
cap a Ladruñán. Ofereix bones vistes del vessant S de
la rocosa i encrestada serra de la Garrucha, amb els
punts més alts: El Cuchillo i Los Morrones. A la dreta
queda el llogaret de Crespol.
Sense entrar a Ladruñán prenc una pista que baixa al
S en direcció a l’Algecira. Abans d’arribar a aquest llogaret en prenc una altra que deriva a la dreta cap a ponent.
Vaig flanquejant la vall del Guadalop tot guanyant alçada
pel vessant S de la serra de la Garrucha, el paisatge és
extens, salvatge, intricat, magnífic. Passo pel mas de La
Tejería i, a peu, vaig fins al refugi El Higueral, construït i
abandonat, el trobo més o menys tal com estava fa uns
anys quan vaig recórrer el GR 8. Té un gran dormitori amb
lliteres i matalassos en força bon estat, una instal·lació
elèctrica proveïda de bateries de 12 V, podrides, dins d’un
bagul a l’habitació, les quals potser van formar part d’una
instal·lació solar. A baix hi ha la cuina -sense aigua- i el
menjador. Serveis i dutxes es troben en un departament
separat de l’edifici principal, però no hi ha aigua.
Segueixo ascendint en direcció oest, passo pel mas de la
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Pont del Vado, construït el 1518 sobre el riu Guadalop.

Jornada 3: De Montoro de Mezquita a Villarroya de
los Pinares
Un panell m’informa de dues curtes excursions a peu, una
és ascendir per un sender equipat amb sirgues i graons de
ferro al mirador de Valloré, a la part alta dels penyals; l’altra
és fer un recorregut per les passarel·les de Valloré, a baix,
per la vora del riu Guadalop, a la zona de l’estret de Valloré. Em decideixo per aquesta opció, ja que no tinc calçat
idoni per caminar per roques. L’estret de Valloré és doble;
passa per un primer estret i després s’obre en dos tàlvegs,
el de Valloré i el de Vallorelico, més enllà hi ha un segon
estret (molt més estret) que encara no està equipat amb
passarel·les i, per tant, en arribar-hi em cal tornar enrere.
Tot just d’aquí a unes hores passaré per l’altre costat, he
de remuntar la muntanya i tornar a davallar.

De Montoro de Mezquita continuo la meva ruta per una
pista que puja fort en direcció S cap al cingle de Peñaroya,
paisatge rocallós, amb Montoro de Mezquita a baix, isolat.
Més amunt travesso una coma amb camps agrícoles i vaig
ascendint fins als 1500 m. S’intueix a l’esquerra la vall del
riu Pitarque, arriba un moment en què es veu la pista asfaltada que baixa des del port de San Cristòbal cap al poble
de Pitarque, per allí passaré demà. Més enllà prenc una
pista a la dreta per la qual, en direcció N, davallo altre cop
fins al Guadalop. Sóc a la cara oest de l’estret de Valloré.
Per la vall, aigües amunt, travesso l’estret de la Boca del
Infierno i arribo a la carretera A-2403, la segueixo cap a
l’esquerra per la vora una antiga mina de carbó –paisatge negrós- i per una central tèrmica abandonada. Arribo a
Aliaga al migdia. Aquest poble va ser més important quan
funcionaven la mina i la central tèrmica; tot i això aquí hi
ha de tot: supermercat, benzinera, fleca, hotel, ... Dono un
volt pels seus carrers i m’apropo a les restes de la muralla
de l’antic castell.
Havent dinat prenc una carretera que segueix el curs del
Guadalop cap al S. Passo per Miravete de la Sierra, el seu
casc urbà és un dels millors exemples d’arquitectura medieval del Maestrat aragonès. Uns quants quilòmetres més
i arribo a Villarroya de los Pinares, final de l’etapa d’avui.
És un poble petit, però té una botiga, “La Tienda”. Va ser
declarat Conjunt Històric-Artístic el 1982 per la seva monumentalitat i estat de conservació. Els principals elements arquitectònics es troben al voltant de carrer Major i de la plaça
Major. Passo la nit acampat a la pista d’esports que hi ha un
cop travessat el pont del riu Guadalop cap a l’esquerra, on
es troba primer una àrea d’esbarjo amb taules, fogons i font.
Els Órganos de Montoro des del mirador de Casa Mazuelos
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Montoro de Mezquita, un lloc petit entre un grandiós paratge d’afilades parets de roca.

Jornada 4: De Villarroya de los Pinares a Cañada de Betanduz
De Villarroya de los Pinares me’n vaig inicialment per
la carretera A-226 en direcció a Fortanete, però al poc de
sortir del poble prenc una pista a l’esquerra, primer encarada al NE i després al NO, que va Aliaga. Camps de conreu
i de pastures limitats per crestes rocalloses se succeeixen
durant aquest tram. A menys de 3 km d’Aliaga enllaço amb
la pista asfaltada que comunica aquest poble amb Pitarque, la segueixo a la dreta en forta pujada; fins al 14% en
un bon tram, el que m’obliga a ascendir a peu fins als alts
de la serra, suaument ondulats, amb pastures i bosc. Passo pel port de San Cristòbal (1498 m), el vaig veure ahir
des de la pista per la qual vaig ascendir des de Montoro de
Mezquita. Poc després d’iniciar la baixada veig l’indicador
del mirador de la Sarteneja, s’hi va per una pista a la dreta,
SE, en baixada. Decideixo anar-hi, ja que sóc aquí. El mirador està situat dalt d’un altíssim espadat. Hi ha bancs per
poder seure tot contemplant una esbalaïdora panoràmica
amb el poble de Pitarque, petitó, a baix.
Retorno a la carretera; el descens vers Pitarque és tan
pronunciat que les càmeres de les dues rodes rebenten,
una després de l’altra, per l’elevada temperatura que les
llantes han adquirit a causa dels frens.

Arreglar-ho em fa perdre mitja hora. A Pitarque val la pena
anar a veure el naixement del riu; és un bonic lloc que ja
vaig visitar fa uns anys, al qual cal anar a peu. Segueixo per
la carretera, riu Pitarque aigües avall, a través d’un estret
congost. Enllaço amb l’A-1702, vaig costa amunt en direcció
a Villarluengo. Per la carretera tinc molt boniques vistes dels
escarpats calcaris de la vall del riu Cañada. Villarluengo és
un poble d’origen medieval situat a la part alta d’un esperó
petri. Des del mirador de Los Forasteros s’albira una extensa panoràmica de la vall en la qual es divisen tres ponts
medievals ubicats sobre el riu Cañada.
Deixo enrere Villarluengo per la mateixa carretera en direcció a Cañada de Betanduz. Primer en lleugera baixada, però després remunta fort seguint aigües amunt el riu
Cañada, entre uns bells paisatges dominats per la roca. A
Cañada de Betanduz hi arribo al vespre. El poble sembla
dividit en dos sectors; el de baix és l’antic, enclavat sobre els
cingles dels retorçats meandres de l’impressionant congost
que aquí forma el riu Cañada, on es troba l’església, una
sòlida construcció barroca realitzada bàsicament en pedra
de carreu i maçoneria; i la casa consistorial, del segle XVI,
amb la seva façana suportada per amples arcades. Trobo el
lloc per acampar en un replà del nucli de baix.

Passarel·les de l’estret de Valloré

La sinuosa pista que des del port de San Cristóbal davalla vers Pitarque
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Miravete de la Sierra. La façana de l’ajuntament delimitada per un porxo
format per arcs rebaixats, disposat en angle recte, que serveix de nexe
entre l’ajuntament i l’església parroquial és un dels llocs més pintorescos

amb la mateixa tècnica i material; són l’empremta de temps
pretèrits creada a mà sobre el territori per tal de transformar els camps per obtenir els recursos que asseguressin
la subsistència. Passo per Portell i seguidament per Cinctorres. Morella apareix a l’horitzó situada a mitja alçada
d’un tossal, envoltada de muralles i coronada per un gran
castell. Hi arribo cap a quarts de vuit del vespre; tinc temps
de passejar una mica i fer fotos d’edificis històrics, dels
carrers, de la muralla i del castell; a més de localitzar
el lloc idoni per passar la nit. El trobo a la part alta encarada al N, més amunt d’un carrer-passeig enjardinat,
allí localitzo una àrea d’esbarjo amb fogons i taules, al
costat d’una gran esplanada i de l’edifici firal.
El riu Guadalop al pas per l’estret de la Boca del Infierno

Jornada 5: De Cañada de Betanduz a Morella
Per la mateixa carretera A-1702, riu Cañada amunt, passo per Los Estrechos i ascendeixo fins al port de Cuarto
Pelado (1657 m). En aquest punt enllaço amb l’A-226 que
per la dreta va a Fortanete, jo vaig cap a l’esquerra en
direcció a Cantavella (Cantavieja). El poble es troba situat
sobre un llarg llom acinglerat. Té un conjunt històric dels
més bells d’aquestes contrades, així com un important passat històric que el converteix en un enclavament primordial
en la història medieval i contemporània de la comarca. La
plaça Major és un espai porticat de planta rectangular amb
porxos en tres dels seus costats. En el lateral esquerre
tres arcs apuntats defineixen el pòrtic de l’església de
l’Assumpció, barroca, al seu costat es troba l’ajuntament.
Al final del poble hi ha el recinte del castell, al voltant de la
muralla catorze peirons representen les estacions del Via
Crucis. A través de les espitlleres s’entrelluquen boniques
vistes de les valls i de la mola Monchen.
Per la carretera A-227 faig cap a l’Aglesola (La Iglesuela
del Cid). Comparteix amb Cantavella un ric passat històric
que testifiquen les nombroses restes medievals i les nombroses cases palatines, el Portal de Sant Pau, la Torre dels
Nublos –vestigi d’un castell templer-, al seu costat es troben situats la casa de la vila i l’església parroquial.
Reprenc la ruta en direcció a Morella per la carretera
A-2706. Al voltant de l’Anglesola multitud de barraques
arrodonides, construïdes de pedra en sec, es veuen a dojo
pels camps delimitats per infinitat de murs alçats emprant
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Cabanes i murs de pedra són empremta de temps pretèrits creada a mà sobre el territori

Jornada 6: De Morella al santuari de la Fontcalda
De Morella en surto per la porta de la muralla del nord;
me’n vaig a trobar la carretera N-232 per la que segueixo
uns 7 km en considerable pujada fins al Port de Torre Miró
(1250 m), aquí derivo a llevant en direcció a Herbeset,
Castell de Cabres i El Boixar. Aquest tram és en contínues
pujades i baixades pels alts de les muntanyes. D’El Boixar
a Fredes hi vaig per una pista que ofereix àmplies vistes
de la serra de la Creu i de la vall en la qual distingeixo la
Pobla de Benifassà i El Ballestar. Un cop a Fredes prenc
la pista que va al Caro; passo pel Pinar Pla, més endavant
passo de llarg de l’accés cap al refugi Fontferrera. Al coll
de la Creu prenc una pista en direcció N que davalla per la

Valleta del Fregall; en aquest racó del Port el paisatge és
espectacular i el descens vertiginós. Aquest és l’antic camí
de la Sénia a Beseit. Per aquesta pista arribo cap a les 5
de la tarda a Beseit, continuo per carretera cap a Vall-deroures; sense entrar a la població, en una rotonda prenc
la carretera A-231 en direcció a Arnes. Després d’uns 5
km enllaço la carretera A-1413 que segueixo al N fins a
l’antiga estació de Vall-de-roures, a la, actualment, Via Verda de la Val de Zafán. Segueixo per la Via Verda en direcció
NE tot gaudint d’allargassades panoràmiques del massís
del Port. Passo per l’estació de Bot i arribo al santuari de la
Fontcalda a un quart de nou del vespre, bon lloc per fer nit
després de prendre un bany calentó.

Morella apareix a l’horitzó a mitja alçada d’un tossal, envoltada de muralles i coronada per un gran castell.
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Herbeset

Per la Valleta del Fregall el paisatge és espectacular i el descens vertiginós

Jornada 7: Del santuari de la Fontcalda fins a Tortosa.
Després d’un altre bany plaent a la piscineta, esmorzo i visito tranqui·lament el santuari. A tres quarts de
vuit retorno a la Via Verda. Passo per túnels i ponts entre un paisatge extraordinari, per la vora del riu Canaletes.
La primera vista de l’Ebre, de cop i volta, em recorda
que això s’acaba. Gairebé em sap greu. Rodo entre camps

de tarongers, alguns encara tenen taronges, no sé pas
si les recolliran, potser són dolentes o de baixa qualitat. A
prop de Tortosa és un embolic de camins entre els camps,
engego el GPS per no perdre temps, que he d’agafar el
tren. A correcuita arribo a l’estació de Tortosa tot just un
parell de minuts abans de la sortida, els altaveus ja l’estan
anunciant.
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Racó de Lectura

Estadants del Mas de Mateu (entorns de 1925)

Bona part d’aquells masos que foren plens de vida i
activitat ara només són un reducte de parets on la major
part de teulades ja s’han enfonsat.
En aquest treball es fa un recull dels masos i altres
disseminats habitats entre 1860 i 1960 a la Conca de Barberà històrica.
A partir de les entrevistes a persones que van habitar
en aquells indrets disseminats recordarem una manera
de viure i treballar avui oblidada.

E

l divendres 8 de juny, a les 19,00 h, a la Sala de les
Corts Catalanes de Sant Francesc de Montblanc, va
tenir lloc la presentació del llibre La vida als masos
i disseminats de la Conca de Barberà, del que n’és autor
Manel Martínez.
La presentació va ser a càrrec de Christian Pomares i del
mateix Manuel Martínez. L’interès per la publicació es va
fer evident en el públic, que va omplir totalment la sala.
Es tracta d’un llibre difícil de ponderar per la limitació que
es fa d’un temari molt extens i complex, on es fa esment
d’un gran nombre de masos, molins i altres construccions
de la Conca de Barberà, fins i tot estacions de ferrocarril.
A banda de consultar arxius municipals, l’autor va entrevistar a nombroses persones que van viure en masos
que avui es troben en ruïnes, per tal d’obtenir informació
de primera mà. Un dels aspectes més interessants de la
publicació és el recull fotogràfic que presenta.
El llibre és una autoedició acurada, amb un format de 16
x 23,5 cm i amb un total 255 pàgines, on l’autor ha hagut de
limitar a informació en funció de l’espai disponible. En tot
cas, aquest llibre serà una eina útil pels estudiosos del tema.

* * *
Contraportada. Els darrers seixanta anys han portat molts
canvis al món rural, res és ja el que havia estat. Avui ja
no trobem cap mas on encara s’hi visqui com es va fer
durant segles.
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Milmanda i els seus entorns

Manel Martínez i Garcia, nascut l’any 1962 a Vimbodí
i Poblet. Resideix a Montblanc, on sempre ha estat vinculat a associacions excursionistes, conservacionistes i
culturals.
Naturalista i apassionat de l’entorn natural de la Conca
de Barbera, porta molt temps treballant i recollint dades
sobre el seu patrimoni, especialment dins dels camps de
l’arquitectura rural, popular o tradicional i sobre l’explotació
tradicional i la història del bosc de Poblet.
Ha publicat diferents articles, llibres i treballs relacionats
amb el bosc de Poblet i les construccions rurals de la
Conca de Barberà.

Marta Roig
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