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SALUTAC!O: Ouan des de Vilanova projectem una excursi6 la majorta de

verades. les nostres fites estan situades cap al nord, cap a les te

rres hu~ides i frondoses. cap als rius m~s cabalosos i cap a les mun

tanyes cobertes de neu.

ts bo, però que algunes vegades dediquem les nostres aten

cionsaaouests altres indrets del nostre país que moltes veçaèes er.s

amaauen riaueses insospitades i sorprenents.

En aquesta sortida la nostra intenció ha estat doncs basi-

cament evidenciar que es pot fer excursionisme tant al nord com al

sud i oue el caminant sensibillt2at mai no quedarà defraudat Sl al

trepitjar unes muntanyes sap trobar-hi tot el suc que amaga.

La serra del Montsant no ~s pas un dels llocs mer.ys cone

guts, al contrari, les s~V~s proximitats són ~otiu de moltes excur

sions turfstiques, però l~s seves cingl~res amb els impress:onants

r.raus. les sev~s ondulacions suaus a la carena, els seus barrancs

profunds i els seus encisadors salts d'airua, no s6n pas els lloc~

habituals per on van els nostres excursionistes.

contrariament el Montsant ~s la muntanya mimada p~ls cami

nadors de R~us i Tarra~ona, la ten~n cuidada a l'extrem, neta, senya

litzada en tot~s l~s cru!lles, marcats els graus i protegits ~ls pa

ssos perillosos. una molt bona f~ina p~r la aue els felicite~!

Nosaltres us convidem a passejar pel Montsant i descobrir

que despr~s d'haver fet la ruta proposada, ens en queden moltes per

f~r i estem seçurs aue molts direm: Aquí hi hem de tornar!. La nostra

intenció ~s solament doncs. demostrar les possibilitats de la muntan

ya i en definitiva les de ltexcursionism~ com a mitjà de divertiment

culturalitzador per la nostra societat.
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l a la v~gada pr~t~nem p~r aqu~lls qu~ la seva salut, anys

o humor no els hi permet gaudir de la bellesa d~ les altures, qu~ ca

n~guin les v~ssants d~ la muntanya des d' scala Dei a Ulldemolins de

forma diferent a la que els hi oferiria una excursi6 turística, prete

nem que comprenguin m~s a la gent que hi viu, entenguin el seu tarannà,

coneguin la seva histbria i en definitiva coneguin m~s catalunya.

Per alguna cosa som la secció de cultura d'una societat ex

cursionista.

* * *

Oisuibució deu antics ~ororiw (eudab de la corouc:a.
amb la iodicació de la clapa ~Ieozoic:a pissureoca que
proporciona al PriOr&[ la ancttrútia més ...isteat.
Aquesta clapa es ccam i ocupa I. aujor part del Priorar

hinòric o de Sala·Dei
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GEOLOGIA

Des de la nostra prespee

tiva humana, el mapa d'un

pats. les seves munt~yes i

ri.us. la forma de les seves

crestes i inclús de les se-

ves valls. ens sembla quel

com fixe i inamovible, est~

tic i etern, però si pogue

5S1m en unes hores. veure ra

pidament les variacions que

hi. h&1 harut en el nostre pla

neta durant els 4500 milions

d'anys que fa que existeix,

veuriem com una pilota malde

·:able que va ari ant rapida

ment de formes.

Des dels seus ori~ens la

terra ha variat molt de mapa

mundi i continua variant, ho

fa de forma suficienment len

ta però, com perqu~ mosaltres.

amb les nostres curtes vides

no ho poguem notar.

catalunya per tant no ha

estat sempre de la mateixa

forma, i les estructures de

_O-.....

Miocèn

1·······l::.MPrimeri

l~s nostres muntanyes 1 valls

~ns ho confirmen sobradament.

Si po!!U~ssi.m veure un ma-

pa d'aquesta z·ona del plan~

ta t~rra uns 50 milions

d'anys enrrere, als comença

ments del que els 0eolecs

anom~n~n era terciaria, veu-

Miocen
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riem que la part central de catalunya i l'actual Pirineu estan [or

mats per un mar i que aproximadament uns 50 lm. paral.lela a l'ac

tual hi ha una línea de costa inyertida, o sigui que les muntanyes

estan on ara hi ha el mar, és l'anomenat massís catalano-balear.

Durant tota l'època terciaria hi hauran moltes modificacions,

tota la terra estarà trasbalsada per l'anomenat plegament Alp1,

que portarà com a conseqllència l'aparici6 de muntanyes com el Piri

neu, els Alps. o els Andes, però en els començaments de l'era, en

aquest mar interior si van acumulant materials aportats pels rius

del massis catalano-balear, aquests matrrials són qrossos a la de

se~bocadura i més fins cap a l'interior. Aquest tipus de material

s'anirà acumulant amb els anys i quand més endavant durant el ple

gament a1pt, i mentre es formava el Pirineu axial i el mar interior

covertit en un llac s'assecava de mica en mica, s'enfonsa l'antic

massís catalano-balear, i s'aixequen en forma d'arruga les anteriors

costes, apareixent en els llocs on hi ha havia els materials gro

ssos (ja compactats, anomenats conglomerats), les muntanyes del

Montsant, Hontserrat 1. Sant Llorenç del t~unt.
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posteriorment i degut a la major duresa d'aquests materials

l'erossió de les aigUes va anar desgasat ant més les roques de les

vores i produ!nt les formes capricioses d'aquests massissos.

Veiem, doncs Que el Montsant està format principalment per cor.

glomerats ( pedres arrodonides. cimentades per un material més fi)

dipositats sobre materials més antics (paleozoics).

~es seves formes i cingleres són degudes a l'erosió posterior,

principalment per l'aigua i diferenciada de les muntanyes ve!nes pe

la major duresa del material.

A la terra baixa on surt el Paleozoic ( material antic) hi pre

domina la llicorella.

'.



NW
!fontunt SE

7

m ..
'1=.=~_~'~

,!01lt~nt

: Cornudella
o ,
, o
• o
o o
o o

o
o
o
o

~u;g de G6J1ic.nt

Siurana ~ prades
o

l'~leixar Casteltvell ~ ~p
o
o,
o
o
o
o
o
o
o

GEOGRAFIA

Geograficament el Montsant forma part de l'anomenada cordille

ra pre-litoral catalana, limitant juntament amb la serra de La LIe

na amb la depressi6 central. Atl1at de les muntanyes ve!nes per les

valls dels rius ~ontsant i siurana i unit a les muntanyes de Prades

pel coll d'Albarca. Està format per un sol cos de muntanyes diviòit

en dues parts per un profund barranc, el barranc dels pèlacs, on hi

ha el Toll de l'OU.

El Punt més elevat és la roca corbatera 1166 m' r situada·a la

serra ~ajor. c:ue correspon a la l!nea de cingleres que veurem al

davant de la Morera del Montsant.

La demografia dels pobles situats al peu del Montsant va tenir

un màxim a finals del segle passat, no obstant però, i amb motiu

de la plaga de fil.loxera durant a aquest segle ha anat disminu!nt

fins el punt en que pobles com Albarca han quedat totalment desha

bitats, però ultimament·i per tal de fer-ne residència els caps de

setmana, algunes cases han estat restaurades i recuperades.

En les èpoques més floreixents, fins hi t.ot es cultivaven fei

xes dalt la muntanya, actualment solament a les vessants m~s asse

quibles de llicorelles hi ha cultius.

Els principals productes s6n el vi, molt fa~6s. i que degut a

les condicions climàtiques adquireix un alt grau alcohòlic, de 14

a 19 graus normalment. un 96~ del vi ~s negre i les principals va

rietats que el produeixen són garnatxa negre i carinyena.
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L'ascens de 1887 s"lgermaoa 1mb els ala preus del n,
pel fec que la ñHoxera abatia els amps francesos ¡-els
del nord de Catalunya. El 1893 entrava l"iDSe'Cte al
Prioral i d'aleshores eoçà, amb l'excepció de I"a.o,. 1920,

la fendència depressiva no ba pogut ésser arurlda
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Les vinyes ocupen

vessants de difícil ac

cés i el cultiu és com

plicat i la producció

escassa. De mica en mi

ca es va substitu!nt el

cultiu de la vinya per

avellaners i secà.

un altre cultiu

important, sobretot a la

zona d'Ulldemolins, és

l'olivera, produint un

oli amb ~olt poc grau

d'acidesa.

L'activi.tat industri- ..

al, queda redutda a la

relacionada amb els pro

ductes del camp, no obs

tant en altre temps hi

havia mines de coure a

Ulldemolins, on també hi

ha guix i alguna indústria de rajoles.

Molt aprop de cornudella, i sota l'encinglerada siurana hi ha,
un embassament amb una capacitat de 12 milions de m~ que serveix

per suministrar aigua a Reus, via pantà de Riudecanyes.

Econòmicament tots els pobles del peu del Montsant estan lligats

amb Reus, comunicats pel Coll d'Alforja.

CLIMA
El clima de la comarca és temperat i sec, però al Montsant i'

als pobles de la seva vora és molt més cru, amb influències del cli

ma continental de Lleida.

L'època de l'any que més hi plou és la tardor, la mitjana de

pluja és de 560 ml. l'any, l'estiu és molt sec, hi neva molt poc

de tres a cinc .vegades l'any, però amb peca neu.

El vent àe tramuntana és sec, Fréd i. fl~ix, el de aarb{ que ve
. : ,j . ...
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del ~ar és fresc i agradable a l'estiu, mentre que a l'hivern pro

voca gelaàes. El mitjorn és calent i bufa poc. El vent que provoca

les pluges és el llevant. El més fort és el mestral o serè que a

la part baixa és menys intens ( passa alt ).

Al Montsant la mitjana de temperatures és d'onze graus.
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TAU.J loclritudint.l. trulfffMÜ del coajul de In !I(••taoya de PncIe.. el
),(oataul i Sem La lJeu.

FAUNA

A les darreries del segle passat foren extingits els llops 1ue

constitu!en les salv~tgines més temudes d'aquestes terres.

Entre els mamífers carnissers canins es manté la guineu; entre

els viverrits, la geneta; entre els mustèlids, a més de la mustela

i la fura, la fu!na i el teixó. D'aquest darrer se n'esmenten dues

menes, que els naturals del país anomenen gossenc i garrinenc, per

la semblança que el seu musell pren amb el d'un gos o el d'un garrí .

• o ol . ..
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Als rius Francolí, Brugent i Siurana hi ha la llúdriga.

El carnisser que abunda m~s ~s el gat mesquer.

Entre els rosegadors, hi ha l'esquirol, el talp, la rata de muntan

ya. la llebre i el conill i entre els insectívors, l'eriçó.

Particularment a la vall alta del riu Brugent, a les ia~edia

cions del bosc de poblet i al Montsant hi han exemplars de porcs

senglars.

Entre els rèptils abunden els llarrandaixos, sobretot el co~ú

i el verd. L'únic rèptil verinós és l'ercorçó.

L'ocell de presa que més abunda és el duc reial. També, sobre

tot al Montsant.hi ha falcons perseguits perqué fan malbé la caça.

L'astOr i l'esperver s6n altres aus de presa hostes dels cingles

d'aauestes muntanyes. Entre els ocells propiament de bosc són assen

yalables el picot verd, el raspinell. la mellarenga, el mallarg. el

bruel 1. partlcularment, el raig, el crit estrident del qual es dei

xa sentir en els boscos de les canals encinglerades. Entre les ga

l.linàcies, la perdiu i la ruatlla es fan presents els contraf0~ts

amplament desplegats en calmes.

Entre els coloms salvatges hi ha la tórtora, el tud6 l la pu

put.

Altres ocells a anotar s6n el cotoliu o alosa muntanyenca i els

pardals que recorren el sembrat, el tord. la griva, el tallerol

trencacames i les mallarenrues. Entre aquestes. sobretot la carbo

nera o primavera, que al bon temps desperta a~b els seus cants.A

més, hi ha la merla, el rossinyol. el mosquiter, l'estornell. el

pinsà, el passarell i la cadernera, que omplen de caBt~ries les vall

i les riberes.

Al riu Brugent es ~esquen truites i a gaireb~ tots els corrents

constants bàgares i bards. Al Francolí, hi ha anguiles i càrpares i

al barranc de les Tosques crancs~de riu.

Entre els invertebrats, solament cal citar, com a perillosa,

la taràntula.
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BarANlCA_.. , --
per donar una idea de la vegetació del Montsant, hem trobat

oport~ parlar-vos primer del que és una aliança, una associació i

una comunitat vegetal.

Les comunitats vegetals són unitats de vegetaci6 formades ca

dascuna pel conjunt de plantes que conviuen en una àrea de condicions

ecolbgiques uniformes. cada comunitat està integrada per unes deter

minades esp~cies de plantes, té un funcionalisme especial i corres

pon a un ambient caracter1stic. A la pràctica, per delimitar les co

munitats hom tê en compte especialment llur composici6 florística

(ês a dir, les plantes que comprên), donat que de tots els car~cters

de la comunitat aquest ês, ara com ara, el mês f~cil i el mês segur

d'analitzar.

comparant entre elles totes les comunitats d'un territori donat,

es pot veure que mentre n'hi ha que es diferencien clarament perquè

estan formades per conjunts de plantes ben diverses, d'altres tenen

una composiciÓ flor1stica molt semblant. Les comunitats que sÓn molt

prbximes flor1sticament, és a dir, que tenen una gran proporció d'es

p~cies en comd, formen part d'una mateixa ~~~~sia~ió. Les comunitats

pertanyents a una mateixa associació no són pas id~ntiques, sinó no

més anAlogues i equivalents. Es reuneix encara les associacions sem

blants en un grup de categoria superior, ~~~i~ç~, i al seu torn,

les aliances afins es reuneixen en ordres i els ordres en classes.

Per aquest sistema de classificació de les comunitats vegetals

es fa servir una nomenclatura particular, a base de noms llatins els

porten un sufix característic per a cada categoria. Aix1 les associa

cions solen denominar-se mitjançant el nom cient1fic d'una O dues de

les esp~cies mês importants de la comunitat acabat en -ETUM, seguit

sovint d'un adjectiu o d'un nom específic en genitiu; les aliances

prenen el sufix -ION, els ordres -ETALlA i les classes ~ETEA. Exem

ple: Trifolio-Nardetum ês el prat de regal~ssia de muntanya (Trifo-
~ - . - . - - -- _. _.

lium alpinum) i pèl caní (Nardus stricta).
~--~'" - . - - -_ ..-
i' Feta aquesta breu introducció anem a comentar quines s6n les co

munitats vegetals que es formen al Montsant.
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1).- TERRITORI D' INFLUtNCIA CLIMÀTICA HEDITERRÀNIA-MARITIMA

s'extén a la part del MOntsant occidental, on hi ha fenbmens

d'inversió microclimàtica i per tant comprén la zona de cabassers i

Margalef produInt un clima humit i tèrmic.

Les comunitats presents en aquest territori corresponen a l'asso

ciació del ouercetum ilicis galloprovinciale que es situa .entre els

300-400 m.

Quercetum ilicis galloprovinciale (alzinar amb marfull), forma un

bosc molt ombrívol, impenetrable presidit per l'alzina (quercus ilex)

En el sotabosc hom pot-detectar dos estrats arbustius ben diferenciat

l'un, de 2-3m. d'altura és integrat per grans arbusts de port arbori,

com el marfull (viburnum tinus). l'aladern (Rhamnus ~latern~). l'ar

boç (~butus une~). etc.; l'altre alt d'1m. o menys. duu arbusts de

port discrets. com el galzeran (~s~s aculeatus)i l'esparreguera

(!\sP.~_~~"..~tiI:oli~).L'estrar herbaci té poca importAncia. La de

gradaci6 del bosc suposa l'aparici6 de ~a~olls i garrigues que s'in

clouen en les aliances de Rosmar~n~~~c~o cístio" mediterraneum ,

segons la composiciÓ del sòl.

4Q Rl.f'IC t:St:'t'~:Mil.Tl(" Ot: L' 8JrOI.I.' Dt: RQNA:-i I 1I11ltf: D'HI\'r.Il" (Rf'f"I.:'m~..E"dt),,'
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2).- TERRITORI D'INFLUENCIA MEDTTERRANIA-CONTINENTAL

s'ext~n a la part del Montsant meridio-occidental.

A partir del 40nm. apareixen boscos de carrascar Que anuncien un

altre clima. Els vents Freds i humits de Garrigues junt a~b la boi

ra que puja del Pla d'Urgell, detel'mina les condicions d'un cli:nd

local peraué s'instauri un alzinar continental que defineix el do

mini climàtic del Quercetum rotundifoliae.

L'alzinar continental o carrrascar (Quercetum rotundifoliae) ~s

una comunitat pobra en espècies, d'estructura força si~ple. L'estrat

arbori ~s dominat per la carrasca Quercus ilex ssp. rotundifolia,

alzina petita particularment adaptada al clima mediterrani continen

tal. El 90tabosc no té l'exuberància del de l'alzinar litoral.

sobre les pudingues oligocèniques del Montsant i serra de La

Llena fins a la Granadella (40O-7qom.) trobe~ la comunitat de la br

lla de ramant i bruc d'hivern amb bufalaga tinctòria (Erico-Thyme

laeetum-tirictoriae) i la del(cytiso-cistetum clusii).
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A es vertents merl 10nals els cIngles que ro egen al Montsant,

s'instaura la comunitat de la ~arriga ouercetu~ cocciferae. ts una

comunitat arbustiva baixa, densa, punxant i impenetrable, dominada

fortament pel coscoll o garric (0uercu5 coccifera).

3).- TERROTORJ D'JNFLU~NC1A CLJ~~TJCA ~DJTERRANIA-MONTANA

A partir dels 7oom. trobe~ dues associacions: la boixeda seca

(Violo-Quercetum-fapineae) que sol estar al pis inferior i que pu

ja al cim acompanyat de Pinus sylvestris i la roureda de roure mar

tinenc típica (Buxo-Quercetum pubescentis) o amb boix. L'estrat ar

bori està format pel roure martinenc (ouercus pubescens), la blada

(Acer opalus)i el pi rois (Pinus sylvestris) entre altres.

En el sotabosc domina el boix, el corner, l'arça blanc, l'avellaner,

etc. En el Montsant nord-occidental predomina el Brachypodio-Aphy

llanthetum des d'A1barca a la Roca corbatera on cobreix extensos

pinars. De fet les espècies que formen aquesta comunitat 56n el fe

nàs de marQe, la jonça, la farigola, l'avena de brolla i llargela

ra, les altres que l'acompanyen ju~en un paper secundari.

Les comunitats oue recobreixen les fissures de les roques s'in

clouen en l'aliança saxifra~ion-mediae. La comunitat que ocupa pre

ferenment les exposicions al nord ~s l'Hieracio-salicetum tarraco

nensis aue ~s una co~unitat dotada d'un bon nombre de plantes llen

yoses, d'entre les quals destaca un petit arbust rupícola, el sa1-
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florfstica endèmi-

ca del sector meridional del sistema Pre-litoral, Hieracium lanife

~ composta també endèmica de la zona. el te de soqueta potentilla

caulescens, la lluaueta de roca (Globularia cordifolia ssp. nana),
, -

etc .• i en els cinsles de les solanes meridionals del Montsant tro

bem algunes comunitats com Melico-saturejetum fruticosae, constituT

da principalment per te de roca (Jasonia glutinosa), poliol (sature

ja fruticosa), polfgala (polygala rupestris), mèlica (Melica minu

~), malva roquera (Lavatera maritima),etc.

Fi¡. .56. REGENERACIÓ DE LA '.OLLA DESP.ts DE L'IN-
CENDI

La brolla pirofltica es ~mcn amb una relativa IlCililal•
•iJ\li ubrolanl de 1lXt. que 11 l'esuJl~' &1 ¡tirrit i del.
bruci fil••igui ¡erminanl amb rlpideu i abundor. que fi
l'nlrllqil de kI eslepes (2).

I.----~~~~.~.,--------_._--------'



VEGETACiÓ RUPlCOLA

Fig. 126. EsPECIES ",UPESTUS NWITEIl.",ANIE5, IV: plaoles fissurícoles ca.talano-vaknlines (XO,5)
Vegeu lambé les figures 122, 123, 125, 127, 128 i 129.

I: ordia d'6s (Rmrtolld" 1ffYCOIlii1. l': ckla.ll dels fruits IxO,'S): b: te de soqueta (Pof('1I1iU. r.lI1etutrJ); e: xudilJDCl dt rocJ
(Ú¡trKm, Pl're".tr.), t', del.U de les llors (xl"); d: brJnCll i 80r (x') femenines i d': brtnal i Bor ex" rnutU1i~ ~
-.he de cinRie (S4/ix 1.""€o,,etrJis); c: lIuquel' de fOClI (C/obul.';" (tmfiJoli" up. ""'UI). c': cXla.ll de IJ &or (x)); f: hicrKi
(H;rr«Julll ¡.lIiJrru",), f': del.1I de 1. 60r (x 1)); I: camp.nell gJ"Jn (C.",plllfulll sp«wJ6).
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La denominació Priorat t~ un

permanel:t prestigi entre el nostre

poble. ~s d'entre les denominacions

de vins de catalunya la de més sò

lid arrelament, ja que té unes ca

racter1~tiques Que el distinseix~n

de tots els altres i el fan en cer

ta manera únic i delimitat.

A~uestes característiques s6n: la seva alta ~raduaci6 entre

ELS VINS

142 i 182 (pot arribar als 192 o 202 ), té un gust sedós i càlid

i és posseïdor d'un a~pli ventall d'aromes.

Els vins del Priorat tenen el seu origen a l'edat mitjar.a.

el seu nom prové dels monjos o priors que tenien els seus conreus

al voltant dels ~onestirs.

Actualment estan protegits per la deno~inaci6 d'orir.en "prio

rat" els terrenys dels termes rnunici.pals dels segUents pobles:

LA MORERA DEL ~10NTSANT, a.-nb el seu arrre~at ESCALADEI, LA VILELLA

ALTA. LA VILELLA BAIXb. GRATALLOPS. BELLMUNT DE SIURANA. PO"~ERA.

POBOLS~A, TORROJA, el LLOÀ i la part nord dels termes municipals

de Falset i del }tolar.

Només els vins procedents d'a1uesta zona del priorat poden

ser anomenats amb aouest no~ de procedència. Els vins produtts

a la resta de la comarca, resten protegits per la subdenominaci6

"Falset i comarca", inclosa dins la 0.0. "Tarragona".

Avui dia, la vinya no és el conreu més extès per aquesta zo

na. Terrenys que originarien bons vins estan deixats o plantats

d~avellaners.

Fou la fi1.loxera a finals del segle passat que transformà

els hàbits de vida de tota la comarca.

Només cal passejar-se pels carrers del Priorat per apreciar

la riquesa i esplendor decaiguts: amples portalades, finestrals

molt treballats i ves~tbuls finament decorats. Les çonseqUències

de la crisi econòmica provocada per la fil. 10xera van ser profun

des i ~reus al Priorat. Una comarca que en el vi tenia la seva ~i-
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QueSa, en veure ~almetre's les vinyes l trastocar-se els mercats

viícoles, va ~uedar summament prostada.

FITXA T~CNICA DE LA D. O.
=========================
PRIO~AT
=======

______ t..b LirIolI ......
___ PnonI loII<ñ:

...,....

"--,:...-.,;".. '

~<"i
~"':-._" z.... ,...,.

Garnatxa negra. Gatnatxa

peluda i carinyena pels

Ha. de vinya 3700

Producci6 total de vi:

15000 hI. aprox.

varietats autoritzades:

negres. i gatnatxa blanca,

macabeu i pedro Ximénez pels

blancs.

pJ¡ 'olfúilfIJl ¡lI ,ultiu dI I" Vi"l" • Zil 'Om4r", del
P,iO'M ¡'''''1 1900

CkRACTERfsTIQUES OSLS VINS

OI': TAULA

Tipus Grddu¿ci6 alcohòlica

Vins secs i semisecs

vins generosos i semi
dolços i dolços

Vins rancis del Priorat

13.752 - 18

182

202

Adreça del consell Regulador: P. sunyer, S/n- gstaci6 gnològica

REUS - Tarragona.
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RII;rr,s J. U ''"toix. Je S,.III·Dei, el f"iOfdt Je I.. flldl JO..4 nom. U 'OM,"'.

Aquest monestir, situat al peu dels cingles del Monuant. fou fund;at d 1163 a .Populeta •.
El 1203 Pere I li asscny;alà Ja ro<hlia. Ja qual fou ampliada ¡x-r }3umo: I l'any 1218. El 1212
13 canoiu uià l'emplaçament d<:6nitiu i esdn'ingu~ b matriu dl" Ics alues C3ttoixcs

p<:ninsulus

LA CARTOIXA O' SCALA DEI

Quan hom parla d~scala Dei, sol relacionar el lloc amb unes impor

tants ru!nes enmig d'un sobrenatural sile~ci, i que l~ad~inistració

s'ha manifestat repetidament que és troba mancada de recursos econò

mics per a perseverar el conjunt.

El fet és que davant aquest munt enorme i esquarterat de murs i p

dra, hom no pot més que deixar-se emportar per un sentiment òe tris

tor i al mateix temps d'ira. Tristor, en recordar aquesta generació

passada que ufanant-se d'nil.lustrada", convertia en un pilot d'ende

rrocs els millors fogars d'art i de cultura del pats. l d~ira, davant

la continuada expoliació de materials, de tal manera que ara resulta

impossible conéixer el destí de centenars de trossos de marbre i car

reus de pedra perfect~ent obrats. També hom ha sentit dir que per a

bastir la nova carretera es feu servir els blocs de pedra per a con

vertir-los en graveta per a la calçada.

se sap, però, que la famosa "Bíblia sacra" regalada a aquesta car-

.. .1 . ..
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toixa per Joan d'Aragó es troba en el seminari de Tarragona. i que

bona part dels documents de la biblioteca foren trasferits en el se

gle passat a l'Arxiu Històric Nacional de Madrid.

Però, així i tot, val la pena de conéixer el lloc. les seves im

portants rutnes, i deixar-se endur per la pau que s'hi respira.

Hi arribarem després d'un curt passeig des del llogarret dit ara

scala Dei, abans LA CONRERIA. on hi vivia el monjo conreuer, que amb

un estol de treballadors feien donar fru!t a les terres del cenobi

per sustentar els trenta monjos i altres tants o més llecs, novicis

i seglars que hi habitaven.

~s ben sabut que la cartoixa d'scala Dei fou la primera d'aquest

orde que es fundà a la península ibèrica, i que en els sis segles de

la seva existència se'n fundaren a tot Espanya 21 més. Aquestes eren

regides per un prior. El d'scala Dei tenia domini sobre set pobles

vetns: Bellmunt, Gratallops. la Morera. Poboleda. Porrera, Torroja i

la vilella Alta, els quals foren el nucli de la històrica comarca del

priorat tan famosa pels seus vins. Ara el Priorat és molt més ampli i

la seva capital, Falset, es troba allunyada de la serra del Montsant;

però, el nom i l'origen d'aquesta aspra comarca, cal cercar-los en la

venerable cartoixa.

Alguns historiadors fan esml::o:, _~¡nb elogi, de la ubicació del lloc

dins les aspereses del Montsant. de la frondositat dels boscos que l'

envolten i l'abundància de l'aigua per mediació del pregona. Així

doncs, es comença a treballar el 1163, i fins l'any 1228 no fou en

llestida l~església, el primer claustre i les cel. les, i, probable

ment la capella de la conreria. Les obres, però, no es pararen mai

del tot: cada segle va deixar el seu rastre fins el 1835. com tantes

altres construccions religioses, degut a l'exclaustració i la desa

mortitzaci6" de bens promulgada per Mendiz~bal.

Encara impressiona la grandària dels dos claustres extrems. dels

quals quasi no queden rastres; el de la banda nord, que tenia al mig

el cementiri dels monjos, fou aixecat el 1167 i renovat el segle XVII

i el de migdia fou obra del princep Joan, fill del rei Jaume Il. i

fou conc16s el 1333.

Les cel.les que rodejaven els claustres eren petits ostatges amb

llur propi hort i jard!. on el monjo trobava tot el que li calia per

.. ·1· ..
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la seva vida aïllada i silenciosa. N'hi havid una trentena justa.

Dels tres espaIosos cldustres i totes les dependències annexes, ç

VUl, gairebé res no es mant~ en peu i dif{cilment hom adivina la yl¿r~

ta i l'estructura. Les parts que més han resistit, com el coneGut drc

d'entrada i l'església es mostren esberlades i òrfenes de tot allor!1.

un bon conegut del món excursionista n'ha donat aquest resum: " a

vui la cartoixa del peu del Montsant ja no existeix. La desídia ensor

rà les voltes; les seves millors pedres foren esmicolades a cop de

mall per mans mercenàries i utilitzades com a çrava vil en una edITe

tera; el seu clos és ple d'esbarzers i arbrissam~ val més, don~s.

passar-hi un vel pietós i no deturar-se a descriure el calvari i la

mort de la cartoixa; val ~és deixar en l'esperit la impressi6 corp~e

nedara del seu silenci i recolliment i emportar-se la rialla èe les

ai[Ues del Pregona, que escolant-se enmig de les pedres reviscolen

els horts que, aprofitant les terres abandonades amb les cendres de

tantes generacions de cartoixans, donen a vessar fruita i vianda. val

més oblidar-se de les mans sacrtleges que ocasionaren tanta desventu

ra i esperar que alguna hora la vida pugui encara renéixer c.u~il i si

lenciosa dintre els espadats del Montsant.

LA CONRER ..
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~niriDi ~itU2t a l·~ytr~~ n~rd è~ la r~~aTra nel Pri~rat. la ~i

visòria del seu terme toca ja a la comarca de les Garrigues. Ocupa el

centre d'una ampla vall situada entre el Montsant, la serra La Llena

i les estribacions de la serra de Prades anomenades "els Sagalassos".

De fet, ~s el primer poble situat a la vall del riu Montsant, i mal

grat estar enclavat tan aprop d'una altra comarca, la seva vinculació

al priorat ~s ben antiga i la cartoixa exercí els dominis i la propi~

tat damunt les finques i ermites del seu terme.

Si hem escollit aquest poble per a finir la marxa de la travessa

al Montsant no ha estat per què st. Ulldemolins és. bàsicament un po

ble senzill i acollidor, i això quedà palesat quan els organitzadors

preparavem aquesta sortida puix que l~enc~rt d~ trobar aqu~sta fonda

per anar a dinar fou el resultat de la bona predisposici6 i espanta

nettat d~un dels seus habitants m~s característics. i que tanmateix

desitjariem el po~essim tornar a trobar i saludar per un dels seus

carrers. Tamb~ la seva senzillesa, tan en el caràcter de la seva gent

com en la conformació del poble, no s~ha vist alterada sortosament,

malgrat els parat~es bellíssims i pacificadors que l~envolten.

El Montsant, que a la part meridional ~s la muntanya de la roca l

els cingles majestuosos, en aquest costat els torrents són plens de

vegetació i. l ~orografia s~endolceix amb camps de terra f~rtil.

De fet, Ulldemolins convida a tornar-hi una altra vegada. Ara, amb

l~autocar, ~s difícil atansar-nos fins a les ermites de Santa Ma9da

lena i de Sant Antoni malgrat l~exist~ncia d~un camí pista que en fa

cilita l~acc~s. Us acons~llem que torneu un altre dia, amb el cotxe

particular i, si pot ser, amb la mainada, i us atanseu a berenar en

aquest paratge. Què hi trobareu a santa Ma~da1ena? La tranquilitat

pacificadora d~un indret tan bell com ~s aquest. El goig de poder ve

ure la mainada com hi passa unes hores delicioses, amb un parc infan

til d~una rusticitat sorprenent àdhuc el laberint, on els grans no

sabem amagar-nos la temptaci6 de participar-hi. l. tamb~, les como

ditats indispensables que un lloc com aquest mereix: bancs i taules~

font. fogons i aixetes expressament instal.lades per a rentar p1ts.

papereres, indiçadors, etc.

l fent un xic d~història. direm que si b~ Ulldemolins era ja un

.. ·1· ..
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lloc poblat a la pr~història i fortir~cat durant la dominació islà

mica, li és atoTçada carta de població pel rei Alfons r. conjunta

~ent a~b Albert de Castellvell, el 30 de rener delI 1€6, i pertan

gu~ despr~s al comtat de Prades. seguint les seves vicissituts.

El folklore s'ha manifestat se~pre molt viu, i de diverses ma

neres: el ball de Majorales. les cançons de pandero, i les cançons

tradicionals i de costums. Ulldemolins ha tingut sempre homes que

han trehallat se~pre amb entusiasme per mantenir viu el caliu de

les velles tradicions. l procurant, Sl més no, que no es perdessin

els records. cal ressaltar la tasca de Modest Montlle6 i Espasa,

QUl per la seva vinculació al centre Excursionista de Catalunya. ha

po~t promoure les grans possibilitats de 1 poble.

Mn. Joan Roig i Montserrat, rector d'Ulldemolins, si b~ integrat

de fa poc a la vida cultural del poble, ha estat i ~s un home entu

siasmat en la recerca del vell folklore i de la història local; ha

estat a trav~s d'ell com s'ha pogut tornar a fer en data molt re

c~nt(14 d~ març) ~l concurs popular d'un plat amb p~rsonalitat prò

pia com ~s la "truita amb suc", amb un ~xit de participació vilata

na com auedà reflexat en el reportatge que n'ofert la televisi6,

des de la central de Barcelona.
Tamb~ ~s tradicional a Ulldemolins la devoci6 per la música i el

cant, cosa que ha fet flori r diversos arrupament s corals i ban..1es

de música de força anomenada.

A darreries del segle XVI és construtda l'església parroquial,

Visia panoràmica d'Ulldemolins. al peu del Monlsant
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una de les primeres de Catalunya d'estil renaixentista, projectada

per Mn. Jaume Amig6, gran arquitecte del seu temps. i constru!da so

ta la direcció de Pere Blai.

L'economia del poble està basada principalment en el cultiu de

l'oliver i de l'ametller, amb produccions molt desiguals d'un any a

l'altre. El territori ~s molt trencat i solament ~s conreat el 31,5

% del terme. L'explotació de guixeres complementen aquesta economia.

POBOLEDA

MUnicipi al peu de la serra del Montsant, situat al centre de

l'anomenat Priorat històric. T~ rellevància el temple parroquial

dedicat a sant Pere. anomenat popularment la "catedral del Priorat",

i que fou bastit a partir delI 750.

El lloc fou donat per Albert de castellvell, el 1 163. juntament

amb altres terres. a favor de Ramon de Vallbona i un grup d'ermitans

per a la fundaci6 de la cartoixa d'Escaladei i Poboleda fou la pri

mera residència d'aquest grup. En traslladar-se la comunitat a l'in

dret definitiu, Poboleda restà com a granja del monestir. El prior

Bernat de ~u concedí carta de poblaci6 el 1 270. Esdevingu~ una de

les viles m~s importants del Priorat hist~ric fins la davallada a

causa de la fil.loxera. en què ha perdut el 76 % de la poblaci6.

LA MORERA DE MONTSANT

Aque9t petit poble des d'on s'inicia la marxa està situat en un

replà vora els mateixos cingles meridionals del Montsant, i bona

part d'aquesta muntanya resta inclosa dins la demarcaci6 del seu

terme municipal.

En un racó del poble romanen, encara ben visibles. les restes de

l'anomenat castell, que per les seves caracter1stiques hom pot creu

re que correspon al temps del Valiat. Fa uns anys encara hi havia

algun tros de mur prou alt, perb l*ajuntament, per evitar qualsevol

perill, n~enderrocà molts trossos, aprofitant la pedra per arreglar

els carrers del poble. Avui queda nomès els basaments, amples i

forts. del que mês que castell sembla, per les seves dimensions, u

na torre de defensa.

L*esglêsia conserva encara el portal d*estil romànic, segurament
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el mateix de la primitiva esglesiola del lloc, i un dels pocs vesti

gis del romànic a la comarca, si exceptuem siurana.

La seva història ~s densa i prou interessant. Ja el 1170 Albert de

castellvell feia donaci6 del termea Arnau de salflores, i a la part

rient al del poble edificà un monestir anomenat Bonrep6s, on acudiren.

alguns ermitans de les rodalies. El 1210 l'arquebisbe de Tarragona

autoritzà la constituci6 d'una comunitat femenina a Bonrep6s per ha

ver passat, els homes, a la incipient cartoixa de Poboleda, per~ el

1462 fou abandonat definitivame~t.

La veritable influència monàstica la rebria, no obstant, la Morera

en establir-se la cartoixa al seu lloc definitiu d'Escaladei, situat

dins el seu terme municipal, el qual passà als dominis cartoixans per

donació del rei Jaume r. Des d'aleshores la vida del poble estaria in

timament lligada a la del cenobi, i si bé després de la destrucci6 i

crema de convents del 1835, i amb motiu de la desamortitzaci6 semblà

que feia una gran revifalla com tot el Priorat, la caiguda posterior

ha estat de conseqUències gravissimes.

La migrada economia de la Morera avui es manté gràcies als petits

altiplans. a les terres relativament fèrtils i de bon treballar, però

la seva continuitat està molt lligada a l'atracci6 que ara per ara el

~ontsant manté çom a lloc ideal d'excursionisme.

La gran riquesa d'aquestes terres s6n els homes i les dones que hi

viuen. nogensmenys s6n també unes de les més abandonades l més pobres

de catalunya. LA MORElA
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cornudella del Montsant, dr.lb olives Val) tirant.

_ D'Escorna.lbou a Sscaladei, és un passeiç fins per a un vell.

- Les noies de palset duen la cotilla damunt del cosset.

_ 0uan el Montsant porta capa. ~alament per la barraca.

- Quan el Montsant porta capell, no et fi!s d'ell.

- Per sant ~artf la neu al pi.

- Per sant Mateu, sembra el teu. (La MUssara)

~ per sant Miquel, el blat ha de mirar el cel. (cabassers)

_ Per Sant Vicenç, fuig la boira i torna el vent. (Albarca)

_ Al març per dia ennuvolat. no us estir-ueu d'anar a mercat.
(La MUssara)

_ Al r.larç ni la llebre s'ha de peixar al sembrat. (La ~ssara)

_ Al matí, boira a la ribera; a la tarda, aigua a la canalera.
(La MUssara)

_ sembra tardà. que per sant Joan hauràs de segar. (pinatell)

Trons a l'hivern, dimonis a l'infern. (cabassers)
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El Portal
Cançó popular

collidors d'olives

Portal de Be~lem.

portal molt hermÓs.
N'hi havia un home
molt alt i esphs.
Pels altars se'n poSOi

donat-nos l'amor.
Als que estan en 8ràcia
els dóna el seu cos,
i als que no n'eslan

no cls el dóna, no.
Dijous de la Cena,
bona ocasió.
.~mb els seus deixebles.
va sop;:ar el SC=rJ)·or.
Mentres ne sopa'"a
fa aquci:a:a raó:
-Algú de \'osallrcs
m'to serà el traïdor·
Ja en respon sant Pere:
-No en scrc p3S jo?
Respon sant Joan:
-Jo tampoc. Scnyor?
Respon mah-a: Judes:

-Potser ho seré jo?-
-Ves-te'n, ves-le'n, Judes
a fer ta intcnció,
Jesús sc'n "a :l l'hort
a fer allà oració.
Mentres ell Ja feia
H~'U "cDir el traïdor;
pcus i mans lo lliguen
amb un fort cordó.
Curona d'espines
i amb pUnles de junc
una creu pesada
n'hi (an porlar al coll.
que no la pot dur
lo Senyor del món.
Llogaren un home
que es deia Simon.
Simon Cireneu,

de Betlem
que canten els
d'ULLDEMOLINS

cuidada a la CITU.

Carrer d·.. margura,
carrer de trislor,
n'enconI ren S3 Mare
plena de dolor.
--I a on anro. mare,
a on aneu vós?-
--Amb la :o\'O\l1ola
a eixugar el S('nyor.
-Eixuguou's-en, Mare.
eixugueu's-en vós.
tes sel e~paseles

són los sel dolors.
ta Mare de Déu
n'ts mare de lols.
Ja n'cstà acabada
aquesla oració
resarem un Credo
a Ja Mort i Passió,
el que no el diril
no ts cristià, no.
Porlal de Betlem.
porlal molt hennós.

Text popular recollil per Joan Roig i Montserrat. Melodie~ lranscrites:per Enric Prall i Mart!

Aques-t cant popular, amb varianls pròpies d'Ulldemolins, malgrat que no sigui nadaJenc, ha ressonat
moUs an)'s per les nostr~ G,arrigues en aquestes dates. Que la seva recordança ens ajudi a \'iure aUltnticament

aquestes diades de Pau i Amor

Nadal de 1930



~TTNERART DS LA ~ARXA

(La Morera- Grau de la
Grallera- Toll de l~Ou

Pi de la Carabasseta
Ulldemolins).

Oh 00' emprenem la sor
tida des de la plaça de
l'Ajuntament de la MO
RERA de MONTSANT tot
passant per dos carrers
.que ben aviat ens dei
xen a les afores del
poble; abans. però, te
ntm l'ocas:6 d'omplir
les cantimplores en una
font aue se'ns presenta
al pas.

nh 05' El camf, pu~ador.

es converteix ara en un
corriol tot fent ziga
zaques.

Oh 08' En un "'~ple re
volt cap a l'eSQuerre
hi oueda situat a la
dreta del ca~~ el dipò
sit de l'a~cua aue suh-. .
ministra el poble. Des
d'aquf s'albira el con
.iunt de cobertes roren
ques de les cases.
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Indicador de camins, ¡nataNat per ex
cursionistes " la Morera de Montsant

•

Oh 09' Pal indicador: Grau de la Grallera, grau de I~Agnet i 9rau dels
"Barrots. sequ~m la direcció del grau de la Grallera. El caminet, empe
drat en princ~pi, es converteix en corriol i sempre en sentit ascendent

Oh ll~ Pal indicador. Es deixa, tamb~ a la dreta, el carn! que porta al
prau de l~Agnet. seguim cap el nostre objectiu: el grau de la Grallera.
Es puja en rira-sonses tot encarant-nos decididament cap.el gran cin
gle que es dreça enfront, formidable. A mesura que es va ascendint, si
hom es gira, anirà veient un bell i dilatat panorama de muntanyes al
fons, on es pot apreciar les moles de Llaveria i Colldejou. El poble de
la Morera, ja di?tant, resta dessota mateix del nostre punt d;observa
ci6, i acabarà per quedar-ne exclosa. A l¡esquerra, en el barranc so
bre el qual es passa, es veu un boc1 de cingle que s~avança i acaba en
una roca despresa aue afecta forma humana i rep de nom Sant Josep.

Oh 24~ sorprèn, a dalt a la nostra dreta, la curiosa formació d;una a~u

lla anomenada "la Reina" per la forma del seu perfil assimilat al d;un
senyora.
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Oh 27' El camí és ara un tros empedrat tot fent giragonses. En un
punt determinat el cami s'estreny extremadament entre la roca i l'es
timball; cal, doncs, tenir-hi precaució.

Oh 32' pal indicador. El senyal indica a mA dreta el grau de l'Espi
n69. seguim recte cap el grau de la Grallera.

Oh 37' s'és al peu del gran cingle
i, enfront, s'obre el barranquet
de la Grallera, més avall dit dels
Horts. Es diu que en aquest lloc,
en temps de bones saons, surt un
doll d'aigua que s'aboca al tor
rent6. Es torç i comença el grau
de la Grallera. A l'esquerra, ar
renca el corriol que acaba a la
cova i a la font de la Grallera.
Hom podia imaginar-se-ho quan s'a
ssabenta que antiguament era una
ruta molt utilitzada pels pastors
per aconduir-hi el bestiar.

Oh 40' s'entra al pla de la canal
i es va llit amunt del comellar,
de parets acostades. Hi ha, a l'
esquerra, les romanalles del cor
ralot del Borrell, antiga tanca de
bestiar.

Oh 52' El camí trifurca, i totes
les branques fan cap a la carena.
Agafem el del mig.

Oh 57' capçada del Montsant. Pal indicador en la mateixa carena de la
serra Major. senyal que indica les segttents direccions: Cabassers,
Albarca, comellar de la cova de l'Os i comellar del riu Bidobar(o vi
daubar). seguim a mA dreta en direcció cap a Albarca.

lh lO' Telèfon d'emergència penjat d'un pi solitari en la mateixa ca
rena de la serra Major(de gèndola, color vermell). solament es pot
despenjar en cas d~imperiosa necessitat: accident, boira espessa, etc
Per a tal fi cal despenjar i esperar el senyal per l~auricular que
s-emetrà des del poble mês proper abans de tres minuts ••• Es recoma
na llegir-ne totes les indicacions(sic).

lh 16' Cim d'un pujol(1124 ml. A gota mateix, i encarats al nord, ens
queda el coll d'en Bou.

lh 23' pal indicador: Albarca, cova de l'Os i cabassers. Baixem en
direcció nord, cap a la cova de I-Os, tot seguint els senyals(blanc
i vermell) dels senders de Gran Recorregut(GR-7). El corriol descen
deix ininterrompudament tot seguint per la carena, entre el barranc
de l'Eixaregall i el comellar de la cova de l'Os.
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lh 54' Pas entre roques. sense cap mena de dificultat.

lh 58' Gir sobtat cap a la dreta sobre un corriol terrer molt baixador.

2h 00' senyal en un arbre: Toll de l'OU 15 minuts - Ulldemolins 2 hore'

2h 06' Revolt ample amb un mirador natural que ens fa adivinar les be
lleses que aquesta serra encara ens amaga.

2h 12' perdem altitud ràpidament tot fent ziga-zagues pel pedriscall d'
un torrent anomenat barranc de l'gixarega11.

2h 15' senyal indicador: cova i comellar de l'Os.

2h 19' vista aèria sobre el toll de l'OU. Es poden tirar fotografies,
perè cal tenir prudència en no atansar-se massa a l'espadat. se sent
el brugit de l'aigua.

2h 27' Arribem al mateix llit del barranc dels pèlags. Tenim mitja ho
ra per a poder gaudir de les maravelles d'aquest paratge. L'aigua del
barranc salva un seguit d'esgraonaments i es despenja en saltants de
molt d'efecte. Quan l'aigua s'entolla. despr~s de la caiguda. no agafa
cap coloraci6; tê, al contrari, una trasparència nítida com en pocs
llocs podrà veure's. El conglomerat composici6 de la serralada, ajuda
encara a donar una nota de més claredat a l'aigua que salta i s'entolle
a les roques. El barranc, per gràcia dels seus dos pròxims afluents de
les Falles i de l'Eixaregall, té, sobre aquest topant, una amplitud
que dòna al paisatge una bella grandiositat. El Toll de l'OU, té per
marc un paisatge superb i gran.

~h 57' Reprenem la marxa, traspassant el barranc i ascendint per un
corriol tot seguint les senyals de pintura blanca i vermella.

3h 02' En poca estona guanyem altura. Des del costat d'unes roques se'
ns presenta una vista general de tot el ·barranc dels pèlags. El camí
segueix, ara, planer i inclós descendeix en alguna tramada, tot seguint
pel vessant dret del barranc del Parral.

3h 06' Entrem dins la frondositat d'un petit bosquet.

3h 08' Travessem el llit del barranc del parral, i el caminoi es torna
pujador.

3h lO' pal indicador: La vorada d'en Franc, el pi de la carabasseta i
el Toll de l'OU. Tot seguint els senyals, avancem en direcci6 el Pi.

3h 20' Passem per un comellar anomenat el Rac6 del Madalenet.

3h 26' El corriol és ara més pujador, tot fent marcades ziga-zagues.
Tot d'un plegat se'ns presenta davant nostre i de forma majestuosa, la
cova del Madalenet.

3h 33' Callet de la serra on hi sobresurt com a punt caracter1stic el
pi de la carabasseta. Un pal indicador assenyala les segUents diree-.../ ...
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cions: pins carrasquers, Fontalba
Mare de Déu, pèlags-Toll de l"OU,
santa Magdalena. Dins el tronc del
pi hi és entaforat el llibre de re
gistre; cal, doncs, deixar-hi cons
tància. Des d"ac1 la panoràmica és
imponent: al davant i com a primera
barrera la serra La Llena, amb el
coll del Prat, dessota a l'esquerra
allunyat per l"alçada. En un segón
pla, la serra del Montsec; i com a
teló de fons, el pirineu nevat. Fem
una parada de deu minuts.

3h 43' Reprenem el carn!, ja de bai-~~

xada, cap a santa Magdalena.

3h 47' Balcó natural on se'ns pre
senta per primer cop Ulldemolins,
petitet i perdut enmig de l'exten
sitat de la comarca.

3h 49' En una altra balconada se'ns
fa visible la curiosa conformació
d'una roca sortint: la Galera.
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3h 51' Si hom s'aparta una mica del Ermila de Santa Ma!!-dalen;1

cam1 i guaita damunt del cingle Gran
o dels Boixos, que tamb~ es conei-
xen com de la creu per haver-n'hi
estat col.locada una per remembrar uns assassinats, es t~ una gran
sensació d'altura, puig que el tallat ~s de grans proporcions, hi s'hi
atalaia un bell panorama damunt del racó de sant Antoni i del clot d"
Ulldemolins, amb aquest poble al centre i dalt d'un petit turó rodejat,
per un costat amb el riu Montsant i per l'altra amb el riuet del Teix.

4h 00' Es passa pel peu de la punta de la Galera, que queda a la dreta,
llarga i imponent. El cam1 segueix tothora més o menys baixador.

4h 17' Ermita de santa Magdalena. Lloc molt acollidor, preperat espe
cialment per a passar un dia al camp. amb totes les comoditats que hom
sol trobar destroçades en altres llocs, ac! en bon funcionament i ne
tedat. Parque infantil i laberint. cinc minuts de parada.

4h 24' camp de futbol de redutdes dimensions, pero molt apte per esti
rar les cames en una altra ocasi6, doncs ara sols pensem en arribar a
la fi de la cursa i seure davant una taula ja servida.

4h 27' Entrem en un carn! pista. ts el que condueix a les ermites de
sant Antoni i santa Magdalena, apte per a pujax-hi en cotxe. un senyal
apunta -L'Obaga-.

4h 30' Passem 50bre un rocall1s i el cam1 es desdibuixa. Entrem en un
caminet entre marges de pedra seca, mig derru!ts, i que fa. cap a una
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casa enrunada a la qual donem el tomb.

4h 34' seguim un camí que mena a un tros. Queden a m~ dreta uns camps
conreats. Tot seguit, entrem de nou al carn! pista que ja no deixarem.

4h 41' A punt de traspassar el riuet del Teix, uns gossos que vetllen
la seguretat d'una granja a la nostra esquerra ens captiven moment~

niament l'atenci6.

4h 52' Finalment el cami es fa pujador poc abans d'arribar a les pri
meres cases del poble d'Ulldemolins. pel carrer de santa Magdalena.

4h 57' Fi de la marxa, en arribar a una font que regraciem.

BIBLIOGRAFIA===.:.========
- GRAN ENCICLOP!:DIA CATALANA

_ GEOGRAFIA DE CATALUNYA. Ed. Aedos (Vol. l i 111)/ 1968

ELS CASTELLS CATALANS. vol IV/ Ed. R.Dalmau/ 1973

Revista MUNTANYA (Desembre 80 i febrer 78)

_ ASENS. Joan/ GUia del Priorat/ 1981

_ CATALA. Josep/ Sscaladei: El abandono de la historia! LA vanguardia
Barcelona. 1978

CIOP~NA, Jaumel Els vins de catalunY~Ed.LaGeneralitat 1980

_ CUADRADA l ORSONA. Ramon! El grau dEi carabassal/Revista vertexf
nQ 59. 1957

CUADRADA. Ramon! Mapa de la serra del Montsant/caixa de pensions
"La caixa" / Desembre 1981

.; FABRA. pompeu! Diccionari General de la llèngua catalana! EDHASA/
13 edici6 febrer 1981

FOLCH l GUILLtN. Ramon! La vegetació dels Pa!sos catalans

_ IGLtSIES. Josep i santasusagna. Joaquim{Les muntanyes de Prades.
El MOntsant i serra la Llena-/ Sd. R. Dalmau 1960 (2 tomos)

_ LLADONOSA. Josep/ Ulldemolins. costums i tradicions/stes. creus 81

MIR. Jordi! Indret's de catalunya. volum 1 i 2/Ab. MOntserrat 78-79

HOLERO. JUli~Estudio floristico i fitogeogr!fico de la sierra del
MOntsant y Su !rea de influencia /Tesis doctoral no publicada de
la Facultat de Farmàcia. universitat de Barcebna abril 1976.-

. . ·1· ..



· . ·1· ..
MONTLLEO. Modest! Aigua benetda a les ermites del Montsant!
Revista cordada, n2 140 - octubre del 1967.

PLADEVALL. Antoni; i CATALÀ i ROCA. F.! Els monestirs catalans!
Edicions Destino r 3~ ed. juny del 1974.

PLA, Josep/ GUia de catalunyal Edicions Destino.

- RIBA, oriol; DE BOLÒS, Oriol; PANAREDA. Josep M.; NUET, Josep;
GOSÀLVEZ. Joaquim( Ceografia Física dels Patsos Catalans!
Xetres. editora- 20 ed. 1979.

- VALLVERD~. Josep; SIRENA, Ton! catalunya. visió IV!Ed.Taber. 1968

VJGO, Josepl L'alta muntanya catalana, flora i vegetació. 1976

Ermi13 de Sani Anloní. ili peu del Monlsant Ermili. de S¡¡nl Barlomf'u



VOCABULARI

Albirar

Bassis

Capçada

carena

cartoixa

r.arrascles

comellar

conglomerat

l)eqotall

8spadat

8stimball

;;-i l.loxera

r;alera

r-arrira

Grau

Llicorella

Ororrafia

Pleta

prior

Relleix

Romanalla

Saó

Toll

Topant

val!
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Veure de lluny alruna cosa sense distingir-la bé.

soques de pi buidades lon9itudinalment i disposades for
mant esçlaonats perquè hi puçui abeurar la ramaderia.

Brancada./ Camí de capçada : Camí carener.

Línia divisòria de dos vessants en una muntanya o
serralada.

~onestir cartoixà. L'orde de sant Bru.

.petits grups d'alzines.

Terreny planer ~és o menys ample, situat al fons
d'una clotada.

Massa composta formada de fraçments de diverses pro
cedències.

Traspuament, sobreeiximent d'ai~a ~ue produeix el
seu de~otarner.t.

Extremadament rost. Terreny que té un pendent consi
derable.

Lloc per on hom pot estimbar-se o caure daltabaix
d'una timba.

~alaltia de la vinya cau~ada per un petit insecte
he~tpter (Phjlloxera vastatrix).

vaixell antic moçut principalment amb re~s.

Tros de terra no conreat on creixen espontàniament
mates i arbusts de poca alçària.

Pas a través d'una costa abrupta.

Roca pissarrenca. pissarra descomposta en petites
lasques.

Part de la geografia f1sica que tracta de les mun
tanyes.

Lloc o clos on es recull el bestiar que pastura al
camp o a la muntanya.

superior d'un convent; en algunes comunitats. el
segon prelat despr~s de l'abat.

Replà al mig d'un cingle o penya-segat.

AlIó que d'alguna cosa roman en algun lloc després
d'haver-ne tret una gran part.

Estat de la terra. resultat d'una ploguda, que la
fa particu~arment apte per a sembrar-hi i treballar-la.

sot ple d'aiEUa. bassiot./ Tolla: Toll gros.

Indret on anar o per on passar.

Governador d'una ciutat o d'una demarcaci6 sarratna.



El Montsant 28 da març 82

_ 1) Quina ¡s la capital da la comarca dal Priorat? 37

- 2) Da quin riu és afluBnt al Siurana1

- 3) Nom da tras ermites dal ~ontsant.

- 4) Nom d'un menjar típic d'Ulldemolins.

_ 5) Nom del barranc que parteix al ~ontsant an dues parts?

- 6) A quin municipi pertany Escaladai?

_ 7) Quin tipus de roca forma el Montsant?

8) Cuin és el vent que normalment porta les pluges al Montsant?

- 9) Dins la denominaci6 d'origen "Priorat" hi entra Ulldemolins?

_ 10) No~ del coll que venint de Reus hem de salvar, i a partir del
qual es veu el Montsant?

11) Quantes cartoixes es fundaren 8 tot l'Estat Espanyol? i quina
fou la primera?

Quin fou el primer emplaçament de la comunitat d'Scala O.i?

Cuina comunitat vegetal s'instaura en les vertans meridionals
dels cingles que rodegen el Montsant?

Cuin riu passa prop de Tarragona?

Vari.tats principals d. vinya que es cultiven al Priorat.

Cu in ¡s el motiu del top~nim "Pi d. la Carabasseta".

De quin estil ¡s l'església parroquial d'Ulldemolins?

Cu~ es la l'llicorella"?

auins rius principals rodegen el Montsant?

ouè es .1 "ser'"?

Amb quines ca.arques limita el Priorat?

Quin any varan deixar Scala Dei els monjos cartoixans?

Quina diferencia hi ha antre "cartoixa" i "monestir"?

Com as deia el monestir constituIt per una comunitat femenina
ubicat • la Morera des del 1210 i abandonat el 1462?

Que vol dir "cameller"?

Quin és l'arbre principal que forma el Quercetum Ilicis Gallo

provincials7

Quins ••bassaments sub.inistren aigua a Reus?

Quin any va aparéixer la fil. laxara als peus del ~ont5ant?

- 12)

- 13)

- 14)

- 15)

- 16)

- 17)

- 18)

- 19)

- 20)

- 21)

- 22)

- 23)

- 24)

- 25)

- 26)

- 27)

- 28)

- 29)

- 30)

Etimologia del terme "Priorat".

Ca. a'anomena el coll que uneix el ~ontsant amb la

Prades?
serra de

... / ...



31)

32)

- 33)

- 34)

- 35)

- 36)

- 37)

38... / ...
,

Quin es punt culminant del Montsant? i, quina alçada té?

Quines característiques ha de tenir l'oli perqué sigui verge?

Quin Fou el motiu de l'abandonament de la caroixa d'Scala Dei?

Quina serra hi ha entre el Mont~ant i la depre~sió central?

Nom de tres graus del Montsant.

Quin rei de Catalunya fundà Scala Dei?

Com ~'anDmena un petit arbust endèmic del sistema prelitoral
que forma part de le~ comunitats vegetals que recobreixen les
fissures de les roques?

_ 38) La cartoixa d'Scala Dei tenia domini sobre set pobles veïns.
Quin hi manca en aquesta lLista: Bellmunt, Gratallops, Torroja
la ~orera, Poboleda i la Vilella Alta.

_ 39) Quin rierol ~ubministrava aigua a la comunitat d'Scala Dei?

_ 40) Quin és el número de telèfon de l'aparell situat en un pi de
la serra major, i que els marxaires s'hauran trobat durant el
decurs da la marxa?



D'AQUEST TREBALL SE N'HAN FET UN TOTAL

DE QUARANTA EXEMPLARS. SIGNATS I NUHERATS.
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