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MOTS PREVIS 

Seguint el fil cronològic de les estacions de l’any, tal com s’havia planejat en iniciar 
aquestes cròniques sobre caminades viscudes, entrem en l’hivern, un període estimat 
i temut al mateix temps. La sensibilitat feta persona, encarnada en Martí i Pol, li feia 
dir quelcom tan delicat com que “l’hivern no és trist; és una mica malenconiós, d’una 
malenconia blanca i molt íntima”.

Sota, però, d’aquesta capa blanca plena de malenconia, que cantava el poeta, tam-
bé hi ha vida, també hi fermenta l’amistat i hi cobeja l’alegria que, de vegades, esclata 
ufanosa davant la inclemència del temps atmosfèric i, per què no, dels anys transcor-
reguts que ens porten, pas a pas, fins a aquesta estació meteorològica que, cronolò-
gicament, és la darrera de l’any i, figuradament, de la vida humana, malgrat que any 
rere any es doni la paradoxa que, tot just encetar l’estació, s’obri sempre una escletxa 
per on s’escola un nouvingut amb ganes de gresca, de vida i d’il·lusió de treball, aques-
ta il·lusió que em porta a prosseguir una tasca compromesa davant una muntanya 
d’amics que esperonen i fan més planera la feina.

Els itineraris triats per aquesta ocasió apropen el lector a una bona part de les mun-
tanyes del nostre prelitoral. Des del Montmell fins a la serra de Pàndols, ens aturem a 
les muntanyes de Prades, la serra de la Llena, els Dedalts, amb el tossal de l’Alzina que 
els barra el pas cap al mar, i assaborim aquests racons de bé de Déu amb què la natura 
ha volgut regalar les nostres contrades. Rojals, Vandellòs, la Talaia del Montmell, 
Vilanova de Prades, la Riba, Capafonts, Arbolí, l’Albiol, Gandesa i Montblanc, per 
ordre cronològic, són el punt de partida d’aquestes matinals que ressegueixen camins 
ancestrals plens d’una vida passada que ja és història, una història que amb la meva 
petita aportació espero que no es perdi del tot, perquè és tan immensa que val la pena 
conservar-la.

En algun lloc del llibre hi explico que Santiago Rusiñol deia que no s’havia de 
passar mai per davant d’unes ruïnes sense aturar-se un moment i resar sobre les lloses 
trencades. “I abans de seguir endavant, llegir en el llibre escrit, en tosques pedres mig 
esborrades, per veure amb sentiment, al fullejar-lo, amb quin condol expliquen la 
història de la seva passada grandesa”.

Eren paraules velles plenes de tendresa i poesia aquestes que deia el gran artista 
català. Ara, en ple segle xxi, han passat de moda, potser sense raó, perquè no tot ha de 
ser córrer esbojarradament per la vida, amb els dies que s’empaiten els uns als altres, 



6

Mots previs

engolint-se brutalment les setmanes i els mesos que acaben a la paperera embolicats i 
rebregats amb l’any sencer. Potser val la pena tenir present que no hi ha res més mort 
que allò que és oblidat i pensar, com el poeta, que cal tenir present la història passada 
perquè és la llavor que engendra la nova vida que any rere any es reprodueix, i que no 
cal tenir por d’anar a poc a poc; l’únic que ens ha de preocupar és no avançar.
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ROJALS, UNA MATINAL ENTRE BROMES 

Puntual com un clau, el Daniel ja s’espera al portal de casa meva quan són tres 
quarts de set del matí. Baixem xerrant pel carrer del General Moragues, aquell insigne 
militar nascut a Sant Hilari Sacalm que va començar la seva carrera en l’exèrcit de 
Carles II i que amb trenta anys ja era general sota les ordres del rei-arxiduc Carles III, 
però que, sobretot, destacà en l’aferrissada defensa de les llibertats catalanes en contra 
dels filipistes. Això li reportà el fet de ser executat i esquarterat, i que el seu cap restés 
exhibit en una gàbia al Portal de Mar de Barcelona, amb un cartell que deia: “Por ser 
rebelde a las 2 coronas”, des del gener del 1715 fins al febrer del 1727, en què un 
notari, l’agutzil i el botxí la van despenjar. Sortosament, ara podem tornar a respectar 
i honorar les persones que han donat la vida pel nostre país.

Quan ens acostem al Campanaret, que no té campanes ni campanar, ja veiem el 
Badia que ens està esperant. Vaig a comprar l’acostumat llengüet dels dissabtes i no-
més tornar arriben els altres companys: primer el Pepe, amb el seu cotxe, i després el 
Solanes, el Josep M. i el Joan amb el vehicle del primer.

Intercanviem les salutacions de rigor i reparteixo una nadala de felicitació. Noto 
a faltar la presència de l’amic Massagué i em diuen que està una mica fotut i que 
multibà pujarà amb el matrimoni Cuadrada i el Carnicer a l’hora d’esmorzar, que està 
previst fer-lo a Rojals.

Tocades i retocades les set, pugem als cotxes els set temeraris que, desafiant els 
elements, ens disposem a passar una jornada entranyable.

Enfilem la carretera de Montblanc, població que només toquem per l’oest quan 
són dos quarts i mig de vuit. La Vila Ducal, que porta aquest títol senyorial des que 
Joan I el va concedir al seu germà l’infant Martí el 1387, és la capital de la comarca 
de la Conca de Barberà i està situada a 350 m d’altitud. A l’hora que hi passem encara 
resta adormida enmig de nuvoloses vaguetats.

Retornem per l’antiga carretera de Reus fins que arribem a la cruïlla que porta 
el viatger cap a Rojals. Un enforcall que, per la seva mala disposició i senyalització, 
durant una colla d’anys va donar més d’un ensurt a l’automobilista confiat. Nosaltres, 
però, no correm aquest risc perquè, precisament, hem d’agafar la via que creava dub-
tes, en ser la més fàcil i dretera, la qual condueix a Rojals.

No hi anem gaire estona, per aquesta carretera. De seguida decantem a la dreta per 
un ampli caminal que ens porta fins a un terreny més ample encara, que està envoltat 
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de xalets. Deixem els cotxes procurant que no destorbin el pas de ningú i preparem 
les motxilles per començar la marxa.

A tres quarts de vuit ja estem disposats per emprendre la caminada, però el Pepe 
ens fa perdre uns quants minuts posant-se els pantalons de plàstic i l’impermeable. 
Qualsevol diria que s’ha de vestir de nuvi.

Encara no hi ha un dit de llum quan tirem per un camí carreter, que és com un 
apèndix de la mena de plaça on hem aparcat. Aquest camí surt a l’esquerra, quatre 
passes més amunt d’on hem deixat els vehicles. El Pepe encara trafica per darrere el 
maleter del seu cotxe. Al cap de cinquanta metres, el camí fa un revolt a la dreta. El 
lladruc d’un gos ens avisa que la casa davant de la qual passem està ben guardada. 
Esperem el Pepe que vingui, però en vista de la seva tardança retrocedim per mirar si 
cal que l’ajudem a vestir-se.

Fem els ja tradicionals crits de Pepe! Pepe!, aquesta vegada més fluixos que de cos-
tum per respecte a l’hora que és, i una veu llunyana ens contesta: “On sou…?” Resulta 
que amb els nervis i les “presses” no s’ha fixat per on havíem començat a caminar, tot i 
haver-lo avisat, i ell ha agafat el camí de la dreta. I és que el Pepe té sempre el cap tan 
ocupat amb les seves cabòries que, sovint, quan li dius alguna cosa, sembla com si li 
llisqués per damunt dels pocs cabells que li queden sense arribar a entrar a la rebotiga 
del cervell. De sobte, però, et fa la impressió com de buscar en algun prestatge interior 
el pot de les respostes, i quan el troba deixa anar una lletania que no hi ha Déu que 
l’aguanti. En fi, que potser són coses de l’edat que a tots ens arribaran, i a qui no li 
arribin… pitjor per a ell.

Amistosament esbroncat per la tardança, encarrilem la nostra marxa fins que tro-
bem el Josep M., el Joan i el Badia que, “escamats”, ens esperen bastant més enllà.

Són les vuit en punt. Som a la riera que forma el tram final del petit barranc que 
baixa ple d’aigua, perquè hi fan cap la gran majoria dels corregalls que s’arrengleren 
al llarg de la vall. Hi veig una gran tanca metàl·lica amb una bomba d’aigua que està 
funcionant. Sembla que la destinació del bombeig és Montblanc.

Travessem el barranc per damunt d’una passera encimentada i ens dirigim cap al 
lloc conegut com l’estret de la Vall. Actualment, però, d’estret ja no en té res com a 
conseqüència d’unes obres d’eixamplament que, aquell moment, van aixecar força 
polseguera i una bona esbatussada entre els ecologistes i els promotors del projecte.

A la nostra esquerra, gairebé davant del camí que portem, surten dos caminals 
de mas. La via que seguim nosaltres fa una lleugera pujada i està senyalitzada amb 
marques blanques i vermelles, corresponents a un camí de gran recorregut, que ens 
ha de portar fins a Rojals. El coster és suau i, a més, té la compensació d’un paisatge 
bucòlic.

En Tomàs, amb el seu peculiar enginy carregat de bon humor, em fa veure que 
semblo talment Jesucrist, prenent notes i referències; en una banda, sempre segons ell, 
hi porto el lladre dels quilometres, i a l’altra, el lladre dels minuts.
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Bastant més amunt, una bifurcació perfectament marcada destria un camí a la 
dreta que va cap a un mas, i un altre, a l’esquerra, que és el que hem de seguir. Mig 
quilòmetre més enllà, un segon enforcall, igual que l’anterior, té també el mateix 
tractament i traçat. Ara el camí de la dreta fa cap al mas de Ponet. El seu amo deu ser 
molt fort, perquè per cadena, al caminal d’entrada, hi té un tronc tan gros que una 
persona normal necessitaria uns ternals per aixecar-lo.

El mas de Ponet està magníficament aposentat unes passes més enllà i uns metres 
per damunt del camí que seguim a l’esquerra. Perfectament situat a mig aire de la vall 
de Lladrons, a dalt d’un promontori a la banda del solà, com habitualment es bastien 
els casalots. Encara és del terme de Montblanc, però amb molta vinculació a Rojals. 
Molts anys enrere havia estat conegut, oficialment, com a mas de l’Abelló; més tard 
passà a ser propietat de la família Òdena i ara ho és, des de fa temps, dels Cabeza–Pol. 
El nom de Ponet ningú no ha sabut dir-me d’on ve, encara que el més probable és 
que sigui l’abreviatura del diminutiu Joseponet, puix que, mentre es va fer vida a les 
cases que ara en diem rurals, era freqüent que hi convisquessin fins a tres generacions, 
i no era gens estrany que l’avi es digués Josep, i al fill, que també s’ho deia, li diguessin 
Josepó, i al nét, Joseponet. Els dos darrers noms estan molt en desús, encara que, de 
tant en tant, se senten dir.

Cent metres més endavant hem de deixar el camí carreter que portàvem. Ara el 
GR transita per un sender. Un marge, impecablement construït i conservat, és el guia 
mut del començament de la sendera per mitjà de les marques vermelles i blanques de 
GR que hi destaquen en gran manera.

El camí és ara captivador. Ombrívol i encatifat per la pinassa i les grosses fulles 
deixades anar per algun castanyer que dorm el somni hivernal, té, a més, el luxe de la 
remor de l’aigua. Aquesta remor que avui posarà, gairebé tot el matí, les notes baixes 
de la gran simfonia que interpreta l’etern cant de la Natura. L’aigua avui, com ja fa 
dies, serà la nostra inseparable companya d’excursió. Només a l’hora d’esmorzar no la 
deixarem estar amb nosaltres. La substituirem per vi i cava, que per alguna cosa, avui, 
celebrem el nostre Nadal de muntanya.

A l’esquerra d’on passem, a l’altre costat del barranquet, els arbres dibuixen les 
seves siluetes difuminades per la boira. Són com les harmonies vaporoses en gris pin-
tades per James Whistler, el gran artista nord-americà instal·lat a París que tant va 
influir en la pintura del nostre genial Ramon Casas, a finals del segle xix.

L’encanteri només es veu afectat pel pendent que, de mica en mica, es va encabri-
tant davant nostre. A la dreta, un còrrec baixa ple d’aigua interpretant una ària abans 
de confondre’s amb la coral que remoreja una mica més avall. Passem el petit torrent 
fent un saltiró damunt d’una pedra que aguanta perfectament l’envestida i esperem 
un moment que arribin els inserseros.

Mentrestant, el Josep M. explica que aquesta torrentera ha de provenir de l’ano-
menat camí de les Aigües, pel qual passarem de tornada.
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El primer que fa el Pepe quan arriba és treure’s el jersei que porta sota l’imperme-
able, ja que la pujada l’ha fet suar. Per fer-ho passa l’angúnia de la minyona quan li 
forcen el pany, que diria el Plàcid, i optem per deixar-lo.

Una mica més endavant, a la dreta, hi trobem un senderó que també fa cap al camí 
de les aigües. És dret com una mala cosa, recte com una perxa. Estesa sota el terra del 
camí hi va una canonada d’uns deu centímetres de diàmetre que segurament porta 
aigua fins a Montblanc. Passem relativament a prop del salt de la Guineu, que queda 
a la nostra dreta.

La sendera combina arbres i pedres amb una disposició desordenada, però plena 
d’encant. Ara, a la nostra esquerra, una petita balma reconforta l’ànim decaigut per 
un jorn gris amarat de boira ploranera, pensant que, algun dia, podrà representar el 
paper d’un circumstancial aixopluc.

De nou, la veu cristal·lina de l’aigua dringant damunt les pedres ens avisa d’un 
pròxim escorranc. Ara només és un fil de veu. Com si fos el cant del cigne que intueix 
la proximitat de la mort.

De tant en tant, el camí s’obre a la vall, malgrat que avui és una vall tancada 
pels núvols. A la nostra esquerra hi endevinem uns grans penyals. Amb la boira per 
mantell, esvaïda la realitat, sembla que les muntanyes creixin fins que arriben al cel. 
Darrere nostre, en un dia clar, es pot veure la gran dimensió i perspectiva d’aquesta 
vall d’encanteri, que, segons descriu el Solanes, està disposada en forma de ve baixa. 
Quina llàstima que, envoltats de boira com estem, no podem allargar-nos i arribar de 
seguida al cel que, per nosaltres, representa el restaurant que ens espera dalt a Rojals. 
Una bona suada que ens estalviaríem!

El sender fa una petita pausa. La costera es penedeix de nosaltres i s’ajeu cerimo-
niosament. Potser el Josep M., que va al capdavant, ha avisat que puja Sa Eminència i 
els encarregats de posar el camí l’han inclinat per fer-li una reverència. Si un altre dia 
passo per aquí, sense ell, pararé compte en quina posició està aquest bocí de sender.

Dins aquesta pausa caminem entremig d’una petita tartera que fineix una mica 
més avall d’on passem nosaltres, quan es troba amb el barranquet que, durant una 
bona estona, ens ha alegrat l’oïda amb el remoreig de l’aigua. Davant, uns metres en-
llà, el caminet es capbussa dins la vegetació, encara que de forma breu. Diria que ha 
provat d’entrar a l’Olimp però, malauradament, li ha fallat la respiració i ha hagut de 
sortir a corre-cuita. També a nosaltres ens falta aire, perquè la pujada és d’aquelles en 
què cal lligar-se les espardenyes.

Aquest tram, afortunadament, és curt i al capdamunt, de nou, un saltiró d’aigua 
que rabeja esbojarrat tots els matolls ens alegra l’oïda com si fos el delicat falset d’una 
soprano. El Joan es veu que mig m’ha endevinat el pensament, perquè es posa a can-
tar allò de Soldado de Nápoles, que vas a la guerra…, que va musicar el mestre Josep 
Serrano i Simeón, nascut a Sueca el 1873, en la sarsuela La canción del olvido, escrita 
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el 1916 amb lletra de Guillermo Fernández Shaw. Sense saber-ho, l’amic Joan m’ha 
fet despertar del meu somni líric.

Segons comenta el Josep M., aquesta aigua prové del barranc de mas d’en Llort, 
que trobarem de baixada. Encara una mica més endavant, ens sorprèn un nou esque-
llerinc d’aigua que corre adelerada per trobar el seu germà gran. La música de l’aigua 
que rodola pel xaragall esquinça la solitud, però no l’omple.

D’una gambada travessem el caient en el lloc on el camí fa un revolt per enlairar-se 
fortament. El terra és relliscós per efecte de la humitat. En aquest punt, l’ascensió és 
fatigosa, sembla que pugis una paret dreturera. Les marxes curtes s’han acabat i hem 
de posar la reductora.

El camí va enjogassat pel mig del bosc, enfosquit pel brancatge. De tant en tant, 
el terreny s’obre i deixa entrar una llum avui esmorteïda, la qual cosa, barrejada amb 
l’aigua que salta adelerada barranc avall, ens proporciona un còctel tan agradable que 
et vénen ganes de seure i demanar que el món s’acabi aquí mateix. Però… hem de 
continuar, i ben mirat val més així.

Un centenar de metres més amunt, dalt un petit replà propiciat per un retomb, el 
Joan, el Josep M. i el Solanes recuperen l’alè esperant que arribem el Badia i jo. Del 
Pepe i del Daniel, que l’acompanya, ja no se’n sap res.

Aquest darrer tram que hem pujat està tan atapeït de vegetació que més aviat sem-
bla una gola de llop. Els arbres hi són espessos i amb prou feines deixen veure bocins 
de cel. Em recorda una part d’aquella selva que Tarzan recorria, en un tres i no res, 
penjat d’unes lianes que no s’acabaven mai. I pensar que tot això ho feia gairebé de 
casa estant!

El sender fa un tomb de noranta graus a mà esquerra. Davant marxa un camí 
que de seguit es veu que no va enlloc per l’ufanós brancatge que tanca el pas. Entre 
el revolt i el terra m’adono que he de canviar les “rodes” o, si més no, portar-les a 
recautxutar. Dues passes endavant i una enrere arribem al capdamunt sense perdre 
gaire cosa més que suor.

El Josep M. i el Joan es queixen perquè el baf produït per l’aire expirat els entela les 
ulleres. El Solanes els dóna la solució. Entès com és en materials plàstics i sabent com 
sap de la potència escalfadora dels dos companys, proposa que s’endollin un tub, de 
diàmetre petit, que vagi de la part més calorífica del cos fins a la barnilla de les ulleres, 
amb uns microporus que irradiïn l’escalfor que els sobra, la qual s’aprofitarà per desen-
telar-los els vidres. Ni el doctor Franz de Copenhaguen faria un invent més sonat.

Amb tot això hem fet un petit sojorn i comentem el magnífic paratge que hem 
deixat enrere. En boca del Josep M., i per canviar d’adjectiu, és un paratge joliu. Com 
joliu és un bosquet que queda a la nostra esquerra, en el qual el Solanes diu que una 
vegada hi va plegar uns quants rovellons. En prenc nota per si de cas, i perquè val la 
pena, ja que es tracta d’una pineda com un gran jardí de pins arrenglerats, ben posats 
i simètricament ordenats. Una pineda fosca, però perfumada de bolets.
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Amb tot això dels rovellons i les rovellones, sense saber-ho, he sofert una avaria 
mecànica. Descuidadament, dec haver tocat el botonet de pausa de la gravadora i ha 
deixat de funcionar. Jo li anava dient coses com si res i ella devia dir: “Ja pots xiular 
si l’ase no vol beure”.

Els aparells moderns, com deia Picasso referint-se als ordinadors, són ximples per-
què no saben fer preguntes, i pel que fa al que jo porto, és ximple perquè no sap suplir 
la meva ignorància en el maneig dels aparells electrònics. A partir d’ara, per acabar de 
farcir aquesta crònica, m’hauré de refiar de la memòria.

A la nostra dreta hi baixa un senderonet que ve del mas del Llort. Més endavant, 
un enforcall divideix la sendera en dos. Semblen bessons i, com a bons germans, al 
cap d’una estona es retroben i tornen a fer camí junts.

A dos quarts de deu fem cap a un espai obert, encara que la visió resta tancada per 
la boira. Hem deixat la sendera i passem per un indret fet de petits replans de pedra, 
escalonats sense ordre ni concert. Gairebé som al capdamunt de la pujada. La fortitud 
de la vall sofreix una interrupció. Rojals no és gaire lluny. El vent que bufa lleugera-
ment aquí a dalt ens arriba espès, humit, ple d’olor de terra.

Uns minuts més tard endevinem unes parets que creiem que són les de l’església, 
que, curiosament, és dedicada a la Transfiguració, una dedicatòria que devien fer un 
dia com avui, en què la boira ho transfigura tot.

Malgrat aquesta imprecisa i fugissera visió, el poble encara costa d’assolir i no hi 
recalem fins que són les deu, després que hem passat per un final de camí resseguit pel 
majestàtic marge d’un xalet construït amb molta pompa. El senderó desemboca a la 
carretera que puja de Montblanc i seguim, a la nostra dreta, els pocs metres asfaltats 
que ens separen de la població.

Arribo a Rojals junt amb el Badia. El Solanes i el Josep M. vénen de cara a nosal-
tres sense les motxilles que ja han deixat dins el bar on s’ha quedat el Joan guardant 
una taula. Ens pregunten pel Pepe i el Daniel i diem que els hem perdut el rastre. 
Tampoc no ha arribat el matrimoni Cuadrada amb el Carnicer i el Plàcid, que pugen 
amb ells.

Rojals és un llogaret, situat a 977 m d’altitud, que va endreçant-se a poc a poc. 
El màxim poblament l’assolí el 1860 quan comptava amb 694 habitants. L’any 1930 
ja només en tenia 402, i 15 el 1986. Més o menys aquest any hi vaig passar i gairebé 
no hi havia rastre de vida. Ara fa un goig que enamora. Encara queden bastants cases 
revellides i, fins i tot, enrunades, però el treball dut a terme és digne d’elogi i demostra 
un fort arrelament a la terra per part dels seus escassos fills que, temps enrere, van for-
mar municipi amb les caseries dels Cogullons, la Bartra i el Pinetell de Rojals, encara 
que aquest depenia de la parròquia de Farena.

El Badia i jo anem en direcció al bar que porta el suggerent nom de La Socarrima-
da; els altres dos companys es queden per guiar els inserseros quan facin cap.
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Caminant per aquest petit poble, em faig capaç del seu encant. En primer terme, un 
raconet acollidor i ben arranjat té una placa dedicada a mossèn Armand Puig, un capellà 
fill de la Selva del Camp, com l’insigne escriptor i polític Puig i Ferrater, autor, entre 
altres obres, de Camins de França, escrita amb èxit notable l’any 1934. Més endavant, 
una plaça invoca un polític de cap a peus, Josep Gomis, fill de Montblanc, polític de 
professió i excursionista de vocació. Em produeix una íntima satisfacció el reconeixe-
ment d’una persona per la qual sento una profunda admiració i respecte, i de la qual 
sempre he rebut un tracte deferent.

Vint minuts més tard fan cap el Daniel i el Pepe, que entren al bar amb el Josep M. 
i el Solanes. Tots plegats disposem els queviures per esmorzar. El Badia ha vist que ser-
vien uns fesols fregits a uns parroquians i, com que li ha semblat que tenien bona pinta, 
demana que ens en preparin un plat. Pel sol fet de tastar-los repetim la comanda abans 
no s’acabin. Deuen ser fesols d’Arbolí o la Febró, que tenen molta anomenada.

Ja entaulats, comencem a impacientar-nos per la tardança dels amics que avui 
honoraran la taula. El Joan obre una boca com un pa de ral, i a mi la panxa em fa rau-
rau. Semblem aquells rector i vicari del poble de la Castanyola, lo pare Benet Pastrana 
i mossèn Roc Corunelles, que Enric Gavarró va immortalitzar en una divertida cons-
piració de dos capellans, cap al 1868. Nosaltres encara rai que podem entretenir la 
fam menjant unes olives negres i unes altres d’arbequines que sempre porto al sarró.

Finalment, a dos quarts i mig d’onze fan l’entrada, gairebé triomfal, els nostres 
apreciats comensals. Els donem la benvinguda, apropiada a l’afecte que sentim per 
tots ells, i encara ens quedem curts, perquè si arribem a saber el fato que portaven 
per postres els hauríem fet una dotzena més de petons i abraçades.

El Carnicer encara treu ampolles de cava ara; sembla que s’hagi begut l’enteni-
ment, o potser és que s’ha venut els fems, com es deia abans, perquè el cert és que els 
seus vells amics de caminada diuen d’ell que té els diners guardats en una arca que mai 
s’obre cap enfora. Per rematar-ho, la Magdalena aporta uns torrons d’artesania que 
Déu n’hi do, i el Plàcid aboca una capsa de galetes d’aquelles de tres fan càrrega…

Hem passat una bona estona menjant i traguejant, que ja diuen els gallecs que hay 
que darle ó corpo algún vicio para que non se queixe. L’ambient càlid, franc i desenfadat 
dóna peu a la broma (sense aigua) que marca la pauta de l’esmorzar. Per acabar, brin-
dem a la salut d’un senzill, però sincer, “bon Nadal!”.

Tot plegat em fa pensar en un llibre de cuina del segle xvi, trobat a Bagdad, on es 
pot llegir que els sis plaers més importants són: el menjar, el beure, el vestir, el sexe, 
l’olor i el so. En tan poca estona hem tingut el plaer d’assaborir-los gairebé tots; el que 
manca l’hem substituït pel plaer de l’amistat, que, quan és veritable, és el reialme on 
descarreguem les nostres presumpcions i trobem calidesa i comprensió, on l’egoisme 
mesquí és impossible i on el menjar, el vi i la conversa donen un significat diferent a 
l’existència. En l’amistat es basteix una cosa tan perfecta que cap falsedat no pot tocar, 
per això és tan important no deixar créixer l’herba en el camí de l’amistat.
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Després d’aquest pensament intern, em permeto requerir l’atenció dels meus com-
panys per dir un verset, entendridor i entranyable, que explica la història d’un rossi-
nyol al qual un botxí va matar d’una escopetada trencant una il·lusió…

La poesia la llegeixo en honor de la Magdalena, de la qual sé que entre el seu re-
pertori de cançons, impecablement cantades, té aquell estimable Rossinyol que vas a 
França… i l’emplaço que, en una propera ocasió, ens el canti acompanyada al violí 
per l’aprenent Daniel, que aleshores ja gairebé serà un mestre.

El Solanes em demana que el transcrigui en aquesta crònica i ho faig amb molt de 
gust. Diu així:

Vora el riu, un bon matí,
sota d’un arbre m’estava
quan de sobte vaig sentir
un rossinyol que cantava.

On ets, oh bon rossinyol,
que no et troba la mirada?
On ets, que en sortir el sol
m’has sorprès amb ta cantada?

Cantava a la vora del riu,
damunt l’aigua que passava,
i el seu cant era tan viu
que semblava que em parlava.

Canta, canta rossinyol!
Vull sentir ta melodia;
no em deixis ara tot sol,
que el meu cor t’enyoraria.

De sobte, el cant va parar…
Vaig sentir l’escopetada
d’un botxí que va passar
amagat dins la canyada.

El rossinyol, malferit,
caigué al riu, ja no cantava,
i piulant seguit seguit…
l’aigua avall se l’emportava.
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Tot seguit, la Magdalena em demana que reciti la nadala que els he dedicat i ho 
faig amb l’ànim asserenat per aquesta pauta literària que he encetat. La nadala diu 
així:

Hem rebut en el rostre l’alè del vent desembral
i sota el vel de la borra nebulosa
que, com a majestuosa bufanda,
s’encimbella damunt les nostres muntanyes,
notem ja, a les llars, la presència del Nadal.

L’estrella, guspira d’or que rodolant
per la via blavosa de la nit,
sospesa i majestuosa,
presideix la nostra estampa nadalenca,
voltada de boirina de púrpura,
envia una imaginària resplendor
que fa somniar a qui la contempla…

No t’apaguis mai, vigilant estrella
del nostre fantàstic cel nadalenc,
perquè nosaltres veiem, en la teva llum,
la pau que tot humà albira
i que duu la flaire i el baf d’aquell Nadal,
i sentim en ella el guiatge espiritual
per cercar un món millor. 

Tot plegat arriba al seu punt culminant amb la lectura d’un delicat escrit de l’oc-
togenari, en anys que no en afanys, Carnicer, que em fa l’honor de deixar que llegeixi 
en veu alta.

L’escrit em fa posar un nus a la gola, encara que fins al final no introdueix un 
immerescut elogi de la meva persona. Comença per descriure amb rapidesa uns 
anys de foscor i privacions per deturar-se, més tard, en un obert agraïment i reco-
neixement de les persones que el van iniciar en l’excursionisme. El Joan Escoda, 
malauradament traspassat, i el Ramon Cuadrada, emocionat, són els destinataris 
dels apassionats mots d’un home de dalt a baix que, tot sigui dit, tira per terra totes 
les previsions de les Sagrades Escriptures quan diuen: Summa annorum nostrorum 
sunt septuaginta anni et si validi sumus octoginta, que més o menys ve a dir que el 
cim de la nostra edat són els setanta anys i si estem molt bé de salut podem arribar 
als vuitanta. El Carni, de tot això, ja n’ha fet cas omís.
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Un efusiu comiat posa fi a l’hora llarga que hem viscut amb una gran intensitat. 
El record, ara, és amarat d’una íntima satisfacció per haver col·laborat a fer més càlida 
una entranyable celebració. Certament, aquest dia constituirà, en forma de recordan-
ça, un inoblidable granet del rosari de la vida. Un granet certament irrepetible perquè, 
com deia el poeta bengalí Tagore, “la vida corre com els rius i no hi ha cap persona 
que es pugui banyar dues vegades en la mateixa aigua”.

Sortim al carrer quan són les dotze del migdia. Ningú no ens resa l’àngelus, però 
tampoc no cal, que ja estem prou reconfortats. El Badia al·lega una lesió per no con-
tinuar la caminada i pujar al cotxe escombra, amb tots els respectes per als propietaris 
i més que res per emprar una terminologia ciclista. Ara el grup s’ha reduït, ja que a 
la comentada baixa del Badia s’hi afegeix la del Pepe, entestat a caminar tan poc com 
sigui possible després d’esmorzar.

La boira ha caigut sobre el terra i no es veu un ruc a quatre passes. La renglera de 
cases que tenim a banda i banda del carrer està ennoblida i modelada per una tonalitat 
gris, com si fos una pintura sense línia. Marxem del llogaret per enfonsar-nos dins la 
boira.

Malgrat aquest contratemps, que omple de vaguetats i d’incertitud el paratge, 
tirem camí enllà en direcció a la mola dels Quatre Termes. Cent cinquanta metres 
després de sortir de la població, trobem a mà esquerra el GR que condueix el cami-
nant fins a la font del Grèvol, el refugi dels Cogullons, la Taula dels Quatre Batlles i, 
uns metres més endavant, a la referida mola dels Quatre Termes o d’Estat. El deixem 
i continuem gairebé un quart d’hora per aquest camí carreter que marxa a ponent de 
Rojals.

Girem a la dreta i baixem un suau pendent per un indret ample que fa la impressió 
d’un tallafocs. L’emprenyadora boira ens omple de dubtes perquè amaga les perspec-
tives i el lloc sembla tancat.

No recordo de què devíem parlar mentre baixàvem, que al Joan se l’acut pensar, 
en veu alta, i doldre’s de la seva ignorància en moltes matèries. Jo penso que, en rigor, 
una persona només pot afirmar una cosa quan sap poc. Amb el coneixement i la 
ciència és quan vénen els dubtes. Abundant en aquesta qüestió, cal recordar Goethe 
i creure com ell que “la condició dels homes és com la de la mar, que se li donen dife-
rents tractaments i al capdavall tota ella no és més que aigua salada”. Vista la calderilla 
assenyada que tanta gent consumeix, aquest pensament del nostre company de cami-
nada i de tertúlia mostra una preocupació, si més no, digna de tenir en compte.

A l’esquerra de l’ample espai on som, unes pedres amuntegades ofereixen una 
possibilitat. El Josep M. i el Solanes tenen un canvi d’impressions i preval la idea del 
primer de continuar per on anàvem, desestimant el senyal comentat. Prosseguim uns 
cinc minuts per aquesta via fins que arribem a un cul-de-sac sense sortida, per més 
que la cerquem.
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Desfem els passos i anem a retrobar aquells senyals que abans hem rebutjat. El 
Solanes em demana que no en digui res, de la marrada que ha sofert el nostre capità, i 
jo no m’estic de pensar, amb to foteta, que per jugar bé a bàsquet no cal ser negre!

Es comença a fer tard, són dos quarts tocats d’una. L’hora i l’esgarriada ens embol-
callen amb una estona d’inquietud. Encara bo que no hi ha el Plàcid. Si hi fos, aviat 
sentiríem la demanda de l’helicòpter dels bombers, acompanyada d’aquella rialleta de 
hiena, com l’ha batejada el Pepe.

Aquesta accentuada diferència entre l’estada al bar i la incertesa d’aquesta camina-
da em fa venir al cap una frase, de no sé qui, que deia: “Les campanyes electorals es 
fan amb poesia; després, a l’hora de la veritat, es governa amb prosa”, que és allò que 
una cosa és dir i l’altra és fer.

De nou al punt descrit anteriorment, optem per tirar de cara avall encara que no 
ho veiem gens clar. El senderonet baixa entremig d’una ufanosa vegetació que dificul-
ta la caminada. El pendent és fort i la humitat fa dificultós el camí.

Afortunadament, el pas per aquesta sendera és breu i aviat desemboquem, gairebé 
en perpendicular, a un camí carreter. De moment no sabem prou bé si hem d’anar 
a la dreta o a l’esquerra. Davant nostre sentim veus que criden. Faig sonar el xiulet 
que sempre porto a la motxilla i una veu llunyana ens contesta amb un interrogant. 
Sembla que busquen un company extraviat. Els fem saber com podem que no hem 
vist ningú i decidim triar la direcció de la dreta, cap a llevant.

Ben aviat tenim la sensació d’haver escollit el camí bo. Una font, preservada dins 
una mena de capelleta, ens aferma que estem en el camí de les aigües pel qual estava 
previst baixar després de passar pel mas d’en Llort, que avui se’ns ha amagat gairebé 
tant com aquelles pintures rupestres de per allà a la vora, redescobertes i estudiades 
pel Dr. Vilaseca, les quals mostren un caçador i una cérvola a qui sap trobar la balma 
on estan escenificats. Bevem aigua d’aquella deu que ens reconforta el cos i l’ànima. 
Una mica més endavant, una altra font, idèntica a l’anterior, referma l’ànim i ens fa 
estirar la passa.

Malgrat que, avui, la boirada ocupa tota la vall i no ens deixa veure be els topants, 
sabem que el mas d’en Llort és un dels pocs masos que queda en peu, gràcies, en part, 
a l’actuació de l’Icona, que va tenir un especial interès per tota la vall cap als anys 
seixanta, on, fins i tot, va destinar un vigilant, amb la pretensió de mantenir una zona 
de vivers esmerçats a la repoblació de muntanyes, mercès a la fertilitat del territori, 
que disposa d’un important cabal d’aigua en el seu interior. No és estrany, doncs, el 
suggerent nom de camí de les Aigües.

Uns metres més enllà, a la humitat de la boira s’hi afegeix una pluja menuda, però 
que et mulla fins al moll de l’os. És aquella mena de pluja que els gallecs han qualificat 
de calabobos. Ens posem les capelines i així tinc l’oportunitat d’estrenar la que gentil-
ment m’ha donat l’amic Carnicer, nova de trinca, abans de sortir del restaurant. Devia 
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tenir una premonició quan me l’ha regalada. Entre l’impermeable i la poca aigua que 
cau, tot s’ha de dir, em sento protegit i vaig de primera.

Encara caminem un quart d’hora més per aquest caminal, fins que, a mà dreta, 
un munt de pedres assenyalen el senderó que baixa a trobar el camí que hem fet a 
primera hora del matí. Segons diu el Joan, abans, en aquest punt, hi havia un cartell 
amb una bicicleta pintada. Ens l’haurem de creure, tot i que ja no en queda ni rastre. 
Malauradament, tampoc no queda gaire vestigi dels masos de Sargantana i de Soler 
que estan per aquí a la vora. Malgrat la boira, arreu es veu l’abandó i aquesta ruïna 
lenta que s’esdevé quan no s’arregla allò que el temps desllueix i esgota.

Baixem amb precaució serpentejant sendera avall. Ben aviat tinc la íntima satis-
facció que produeix al caminant veure un paratge que li fa de referència. El mas de 
Ponet és davant nostre i ens mostra la seva identitat en forma d’una sòlida estructura 
que, de ben segur, anys enrere, també devia ser una referència econòmica d’aquells 
encontorns.

Tot seguit abastem la pista que hem seguit a l’anada i ens disposem a refer el camí. 
Són dos quarts tocats de dues i a desgrat de la boira el cel s’ha obert davant nostre. 
Un cel que toquem amb les mans, un quart d’hora més tard, quan veiem que el Pepe 
ha tingut la gentilesa de venir amb el cotxe fins a aquell punt descrit al matí com 
una mena de riera. Quina alegria fa retrobar l’amic, amb un vehicle a punt després 
d’una llarga caminada!

El Daniel i jo pugem al cotxe, mentre que el Joan, el Solanes i el Josep M. s’en-
tossudeixen a arribar a peu fins al lloc on, de bon matí, hem començat a caminar i 
on tenen estacionat l’automòbil. D’això els castellans en diuen genio y figura hasta la 
sepultura, i els francesos, tal vegada, dirien que sovint perdem les coses bones per la 
mania de tenir el millor. En tot cas, com deia Jaume Balmes, si és cert que “un home 
mandrós és un rellotge sense corda”, aquests tenen corda per anys. I que nosaltres ho 
puguem veure!

Ja a la carretera, el Pepe fa de Nuvolari, com es deia abans quan un corria molt. Jo, 
per no veure-ho, tanco els ulls i rememoro l’excursió. Certament ha estat una matinal 
tan intensa que s’ha fet curta, fins i tot més curta que el dia d’avui, Sant Tomàs, al 
qual, com que s’esqueia el dia que el sol s’eleva menys en el zenit, la veu popular va 
carregar els neulers dient ets més curt que sant Tomàs!, per referir-se a la persona que 
té poca esma a fer les coses. Ara ja fa anys que a sant Tomàs l’han canviat de lloc al 
calendari.

També la veu popular s’ha referit a una santa que anava gairebé darrere de sant 
Tomàs en el calendari, santa Llúcia, de la qual encara es recorda que per Santa Llúcia, 
un pas de puça, per fer veure que en aquesta data —23 de desembre— el dia comen-
çava a créixer.
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És digna de menció aquesta perdurabilitat d’una dita popular en el record de la 
gent, ja que la festivitat de Santa Llúcia, des del segle xvi, s’escau el dia 13 de desem-
bre i, per tant, el calendari i l’onomàstica, des d’aquella data, van en desacord.

Efectivament, el Dietari de la Generalitat de Catalunya del diumenge dia 30 de 
setembre del 1582 deia: “Aquest matí s’ha publicat a totes les esglésies de la ciutat i 
de la Diòcesi, autoritzat pel santíssim pare Gregori XIII, el nou calendari perpetu, 
correcció i renovació de l’antic i que es titula kalendarium gregorianum perpetuum”.

Aquesta reforma aprovada i coneguda amb el sobrenom de gregoriana va compor-
tar el fet que l’esmentada celebració de Santa Llúcia passés del dia 23 al 13, com deia 
abans, la qual cosa, però, tot i ser per ordre del pare sant de Roma, no va alterar gens 
ni mica la significació i el sentit d’aquesta santa en el refranyer popular, com tampoc, 
ara, no ha variat l’expressió referida a sant Tomàs.

I és que no es pot canviar el curs de la història a base de canviar els sants del ca-
lendari. Amén!

Guia itinerària: Montblanc, Rojals (per la Vall),
camí de les Aigües

0 h 00 min 0,000 km Hem deixat la carretera de Rojals, poc després d’abastar-la, 
i hem agafat un ampli caminal que surt a la dreta i ens por-
ta a un espai ample envoltat de cases aïllades. Agafem una 
pista que tomba per davant de diversos xalets. El primer a 
l’esquerra es diu mas Coloma i està guarnit amb rodes de 
carro i altres estris antics. Som a 341 m d’altitud.

0 h 03 min 0,200 km Hi ha un camí a la dreta que va cap amunt. A la seva es-
querra hi ha com una mena de monòlit, fet d’obra vista, 
que és l’anomenat Pilar de l’Aigua.

0 h 08 min 0,800 km A l’esquerra hi marxa un camí; continuem recte per la ma-
teixa pista que portem. Al cap de pocs metres, un nou 
camí marxa ara cap a la dreta, i encara un tercer marxa cap 
a l’esquerra. Davant nostre hi veiem les primeres marques 
del GR que ve de Montblanc passant per les Roquetes i 
prop de l’ermita de Sant Josep.

0 h 11 min  1,100 km Som a la vora del riuet que baixa de la vall per la nostra 
dreta, avui amb força cabal. A l’esquerra ens hi queda una 
caseta que serveix per regular l’aigua.

0 h 13 min 1,200 km Travessem per damunt d’un pontet el barranc, avui ple 
d’aigua que passa a través de tres boques o forats d’un dià-
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metre semblant al d’una cistella de bàsquet. Comencem a 
pujar fort.

0 h 18 min 1,600 km Deixem un caminal a la dreta, que va cap a un mas.

0 h 29 min 2,600 km A l’esquerra ens hi queda un mas enrunat, que havia estat 
el molí de Dins.

0 h 34 min 3,100 km A la dreta hi ha el caminal que va al mas de Ponet. Conti-
nuem una mica cap a l’esquerra. Els dos camins fan com 
una forca.

0 h 38 min 3,300 km A la dreta ens hi queden les parets d’un mas; és el de Barber, 
que ara ja només serveix per posar-hi els senyals de GR.

0 h 41 min 3,500 km El camí de carro que portem marxa avall a l’esquerra. 
Nosaltres seguim un sender, marcat com a GR, que surt 
gairebé en línia recta. Més endavant, un senderonet que 
marxa per la dreta serà el que ens retornarà fins aquí.

0 h 45 min 3,700 km Travessem un corriol d’aigua i el camí s’enfila fort.

1 h 00 min 5,600 km Passem un nou corriol que baixa més ple d’aigua que l’an-
terior. El camí s’encabrita de valent i ens fa suar la cansa-
lada. Som a 560 m d’altitud. Un nou torrent d’aigua ens 
regala la vista i l’oïda uns metres més endavant.

1 h 15 min 6,300 km Som a 711 m d’altitud, en un sender que puja fort. A 
mig camí hi ha la font de la Teula, arranjada recentment, 
que raja al bell mig de la sendera. Ho fa per mitjà d’una 
conducció que mena l’aigua cap a un recipient fet de cerà-
mica, una mica més gran que una capsa de sabates.

1 h 16 min 6,350 km El camí tomba fort cap a l’esquerra; davant nostre hi con-
tinua la sendera, però barrada per una creu en forma d’as-
pa. Només va fins a un salt d’aigua.

1 h 31 min 7,100 km A la dreta hi baixa un sender, barrat com l’anterior, que 
va cap al camí de les Aigües, en un punt que més tard tro-
barem. El camí que seguim puja ara molt torrentós, amb 
pedres soltes que dificulten la caminada. Una mica més 
amunt surt un altre camí, enfront d’on pugem, el qual 
deixem i decantem seguint la indicació de les marques 
del GR.

1 h 45 min 7,800 km Sortim a terreny obert. A la nostra dreta hi veiem l’església 
de Rojals, que des d’aquí baix sembla grandiosa.
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0 h 03 min 0,190 km Corral del Pinxo. Les restes queden a la dreta, una mica 
per sota de la pista. Un centenar de metres més enllà, a 
l’esquerra, hi ha una cisterna tancada amb pany i clau.

0 h 09 min 0,580 km Som a la bassa blanca que està sota la pista a mà dreta. 
Una cinquantena de metres més endavant, la pista fineix 
en una mena de placeta, com un replà, del qual se’n surt 
pujant al recte, en direcció oest, per un corriol que va cap 
a la carena. Som a 560 m d’altitud.

0 h 13 min 0,900 km Creuem el llom de la carena i pugem de forma suau cap a 
l’esquerra, sud-est, pel vessant dretà del crestall.

0 h 18 min 1,290 km Som en un petit coll format per l’encreuament esbiaixat 
amb una carena travessera que ve per l’esquerra, a l’est. 
Baixem per un corriol, sud-est, en direcció a uns marges 
que es veuen a sota, tot vorejant la capçalera del barranc de 
l’Obaga de l’Assistent.

0 h 22 min 1,560 km Carena que va cap a la Cabeça Negra. La seguim per la 
dreta cap al sud. A l’esquerra ens hi queda la capçalera del 
barranc de Lleriola. Poc menys de dos-cents metres enllà 
es deixa la carena i es baixa cap a la dreta, oest, vorejant la 
Cabeça Negra, per sota del seu declivi oest.

0 h 28 min 1,990 km Som en una ampla collada i anem recte al sud creuant 
una plataforma herbada que tenim davant nostre, per pu-
jar després per la falda del vessant est del cim de les moles 
del Taix, que queda més endavant. Es va guanyant altitud 
en direcció a un coll molt visible que conforma un petit 
contrafort rocós.

 0 h 34 min 2,420 km Arribem al coll descrit anteriorment. En sortim fent un 
petit sifó per passar a un nou collet molt semblant; després 
pugem per una rampa en direcció sud.

0 h 38 min 2,740 km Les moles del Taix, a 630 m d’altitud. Arribem a un al-
tiplà, ple de matolls, on cal anar molt amb compte amb 
els senyals, ja que costen de veure. Anem recte cap al sud, 
primer una mica a la dreta i després pujant en direcció a la 
tossa de l’Alzina, que veiem davant.

0 h 44 min 3,200 km Som en una petita cresta rocosa, al bell mig de la carena 
de les Moles. A la dreta hi podem veure la mola de Genes-
sies, l’Oró, la punta de Jovara i el Montalt. Comencem a 
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pujar cap a un petit grau que tenim davant, a l’esquerra 
d’un collet herbat. Un centenar de metres més endavant, 
arribem a un altiplà més elevat i anem cap al sud vorejant 
el llom de la carena per la dreta.

0 h 53 min 3,840 km Arribem a la Collada Nord, a la capçalera del barranc de la 
Cova del Colom. Trobem una bifurcació i anem cap a l’es-
querra per un corriol que va per la banda de mar deixant 
la carena. Baixem una mica en direcció sud-est per tornar 
a remuntar més endavant cap al llom de la carena lateral, 
del qual forma la línia principal de les moles del Taix.

0 h 56 min 4,080 km Passem pel llom de la cresta de l’anomenada moleta de 
l’Amunt. Anem de pla cap a la dreta, a l’oest. Uns 150 m 
més enllà, retornem a la carena principal i anem en direc-
ció sud baixant una mica cap a les balmes dels Baixos de la 
Mosca, al peu del cim de la tossa de l’Alzina.

1 h 00 min 4,380 km Arribem a les balmes descrites anteriorment i pugem cap a 
la tossa pel vessant nord.

1 h 08 min 4,790 km Tossa de l’Alzina, a 697 m d’altitud. La vista des d’aquí és 
completament circular. A l’est es veu des del cap de Salou 
fins al delta de l’Ebre. Més al sud, el golf de Sant Jordi i el 
desert d’Alfama. A l’oest es veuen, de nord a sud, les ser-
res de Miramar, la Mussara, Montsant, Cavalls, Pàndols, 
Ports. Més a prop, la serra de Llaveria i un llarg etcètera, 
tot un conjunt esplèndid.

Aquest recorregut descrit es pot completar fent un circuit que empalma amb el 
PR-C 92 i es torna pel coll de la basseta. Per raons meteorològiques, vam tornar enre-
re pel mateix lloc que s’ha descrit en aquesta guia. Els temps emprats només són una 
referència, ja que en llocs d’una certa dificultat l’horari pot ser molt variable.
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