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Ja és temps de que faci fred.r peró el d.ia és clarlssim sense vent

i assolellat; així es mantind-rá com un esti-uet de Sant Martl fins ben -

entrad.a Ia ta¡d.a.

A les set d.e1 matf sortim, com ja és costum, d-e I'estació amb d.os

autocars de 1'empr"esa DOTOR. Enfilem la ca¡reter?. con¡arcal de Vi. Ianova

a Igualad.a que no deixem fins aquesta població. D'aqui, agafem 1a "nacio

naI IIil que ens, porta fins a Jorba on fem una parad.a de quasi tres quarts

d'hora per esmorzal" en e1 casal de1 poble.

jin eI viatge se'ns reparteix un recull fotocopiat en c1ué es na.rra

la história de la TOitRIl DE lA I,lANtülS¡rNA, on s'ha previst fer-hi u¡ra visi

ta, per la tarda, abans d.e tornar cap a casa.

Despr6s d'esmorozar, I'autocar ens porta a Ia crrilla del GR-'/ amb

Ia carretera nacional II, just en el pont d.e1 Ganxo, situat sob¡e eI riu

Anoia¡ tan bon punt poaem els peus a terra comenga 1a manra. Travessem Ia

carr€tert, i enfllem un comiol que ens fa guar\yar algada r&pidament.
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A LA VOIIA DE lA I¡Ol'¡f DIi TOfilütt{USA S'HI HA t"OllMAT AQU¡:iST ¡lST./\}[fOL

Saltem a un camf de carrc! més endavant , tornem a agafar un sender amb

e1 que oreuem }a carretera de Copons i And.orra tot pujant bastant fort;

fem cap novament a un camf carreter, que per la dreta ens portaria a Jor

ba; nosaltres, seguim rectes fins a 1a fi d.e Ia pujada. Arribem a un agru

pament de cases anome¡rat de Can Traver. Contemplem l'ed.ifici més antic d.el

caseriu que té I'arc d.el portal resolt amb dovelles i un escut gravat a -
la clau.

Voregem e1 caseriu per l-a dreta per la pa.rt mes alta del terreny, -
entre conreuc. A I'esquerre d"el oamí qued.a el d"ipbsit d'aigr:a de Can Tra,-

ver. Arribem a Ia parb mes elevad.a d"'aquets conrtus, on se'ns ajunta un -
camf de camo ascendent per 1a clrreta. Tot i h¿ven de seguir rectesl @ns -
d.esviem d.egut a la poca visibilitat de les marques d.el GR; en aquesta cnr.i

1Ia tota r¡¡a mr¡ni6 d.e mar:cad.or's decantem per aqueet canrf d.e carro que mena

a la prt fond.a d.e la riera. d.e ltubió. Tot just en. amibar e1s primem a -
baix del fond.al, el oom¡rany d.e1 d"a,rrera, que se n'ad.one d.e I'error, fa veua

orida,nt perqué tornin enrErar Sestablert l'equfvoo oontinuem pe1 send.er que

t¡ansoorre ent¡¡6 aguests pLs^ns i I'inollna,t vessant de La profuJd"a 
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va1I esmentada.

Arribem a 1es ces€B de Tsrrenusa passant entremig o'uns corrals.

jin acabar-se les ed,ificacions prossegl¡im per un corriol que baixa fins

aI fons de Ia riera de Hubió. Som a l'aigr.rabarreig d'un barlanc que ve

per l'esqu.erra amb eI de Ia rfera d,e Rubi6; eI travessem a gr:al i seguim

paral-lels a Ia riera, aigiies amunt, aturant-nos en rxr indret molt ombrf

vol i bonic vora Ia font de Torrenusa amb un petit estanyol natural format

per }a raateixa corrent del riu; }a parada s'.aprofita pÉr fer fotografies

ind.ividr¡als i d.e gzupr ensems es produeix un reagrupa;rlient general.

Tormen a reemprend"re Ia ma:r:ra aigües amu¡rt; travessem Ia riera. i -

continuem per una pista, aempre ascendent¡ fins els corrals de l-a masía

Cr:"einel}es, que resta a I'esquerra. Arribem aI costat d'una altra rnasia

on deixem el Camf per agafar un ser¡der que va seguint, aempre a mig air€t

pel veseant llevantf d.e la riena d.e Rubiót per I'a1tre vessant trranscorre

Ia oarretera, paral-lela a la riera.

Masia d.e Can Rigolfa¡ continuem pujant. A d.alt, davant no§tr€, veiem
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I'església d.e dubi6" Arribem cla.lt un petit pla d.e con.r\eu, situat en la

carenar Per on IESSaI¡a abaxs eI carní d'accés a trubi6i peró ana aueda bar:

ra.t peI tancat d.el caseriu de Ca n'Alsj-na. ii1 nostre sender ara segueix

per tm corriol¡ o.ü€ han obert e1s propietaris cie Ia casa ¡ei:raI i que

voreja eI comesponent tancat- D'aquí albirem, imponent, d,aIt d'rrn turó,

ia silueta de Hubió.

Saltem a la pista d'aec6s a la masia, passem per da,vant de la potta

ci'entrada i agafem ¡¡¡r camí gue seguei-x tota 1a careRa. Poc aba.ns d'arri-

bar a Rubi6 trobem una. creu de terrne esculturada, a 1'esquera del camf ,

mig amagada per la barrlissa; també a l'eso-uerra hi ha emplagat eI cemen-

tiri de liubi6, de ans del S.XVI. Té dues portalad.es rom!.nioues. lintr€m

a1 petit poble de tiubi6, on fem una generosa pa.rad.a per visitar el més

sirrgular monu¡nent gbtic, I'església parrsquial d.e Santa l{a.ria de Hubió.

E1

tit nucli

poble de RilBrú , de població disseminada, presidid.a peI pe-

aturonat a 626 m d.'altitud¡ en un esperó aI vessant S. d.e Ia
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serra. on s'alcen les restes deL castell d.e Hubió, I'església traroquiai

ce Santa Yieri.a i u¡es poques cases. .J'hri accedei-x per una nova carre-

tera q,i¡s sr¡r.t d-e la cornareal de Jo¡ba a Pont:s. lei ca.stel-1 hi ha res-

tes d'@, t.or:ee i murs; és esmeatat des de1 1O63. Pere Berbran d.e iiu-

bió ei go\¡ernav€, eI 1198 i a l'j.nici. del segle XIV (13U) eria senyore-

jat pels Caste1lolf. Passá desp::és als Ti¡nor; Francesca d-e Timor fou

mull€,¡p d.e Bereaguer d.e Boi:cadors i en seg€rl€s mipeies d.e Gombau ri'An-

glesola. Bernat de Boixadors, fill de Francesca, com¡rá eI IISO a. Pere

ili Ia juri=strieció d.e Hubi6, entre d.'altres¡ i ei llirlatge Boixad.o.¡:s.

L'església pamoquial de Santa l,'laria d.e Rubió, al peu del eastell

és un interessant i singular monument gbtic amb elements d'una anterior

d.e ronÉ.nica (:.a panóquia és esmentada des d"e }a fi d.el segle XI). Sem-

bla d.e mitjans d.el segle XIV i }a part superior és fortificada. Hom

aprofita d.os portaLs romAnios, de tipus lleidatü. tarriA¡ un de senzi-

lIes dovelles I 1'alt¡"er el principal¡ amb forga decoracid escultórica

(duee oolu¡nnes per banda l una slrie d'arcs ooncentrica que arrenquen
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d'uns capitell§ d.e ta1la elegant i ben proporcionada); consta d'una

gran nau rectangular annb capelles laterals, sense presbiteri i volta

ogival. Com a coronació de les voltes podem obserr¡ar d.ues claus que

presenten I'anyell pasqual i un petit Pantocrátor. L'aparell és de pe-

dre ben taIl"ad¿ amb contraforts angulars a"cabats a maneria de torrslles

i un ca,rnpan¿r a I'angle S.W.

Té u¡¡a ertrao¡'rlinária importáncia eI retaule gütic d.e tres cos-

sos que presid.eix 1'altar major, d'unes g?ans dimensions i perfecta-

ment restaurat, rfnic a Ia coma¡ta i un dels interessants d.e I'época;

representa diversos episodis d.e Ia vid-a de I'Iaria dins el tipus anome-

nat dels set goigs (aIs set com¡rartiments principals) amb el paral-

Ielisme d.e set eacenes de 1a Passió (unes altres set taules), eI ban-

oal, amb figuree d.'apóetoIs i santgr es oonge:r¡a des del segle passat

al Museu Episoopal d.e Vio. Ha estat atribuit a l'escola d.e Itamon Des-

tor¡ents (un anomen¿t meetn'e d.e Rubi6) i els escuts amb cé:r¡ols dels

Boi:rador'e el daten posteriorment I38O, quan aqueeto ad.quiriren Ia
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jurisdicció d.el laoc.

A1 pla Ce Ped-¡efita,, t::avessat per Ia earrete¡a d'Igua.lad:a els

Prats de heirdita cie les Maioles, hi ha la gran casa de Pearafita ara

deslm;biiada, amb Ia eaBella afiexa d-e Santa Anr¡a d,e Pedrtrfita, docu-

menta.da Oes d.el L47O í reformada, al segle ,)ffIII , a-a a€t1se e'uLte.

També hi havia hagut un antic hostal.

Un les guelres contra Napoleó el territori do Ia serra d,e xubió

fou un punt eotratégio p€r a Ia resisténcia igr:aladina, E1 1841, aI

11oo conegut per la Plaga de les B¡uixes, foren morts pel sometent d.e

Rubió i els mossos d.'eoqnadra els c}lebres band.olerg Casulleres I Ma-

rimon¡ capitolte d'r¡na partld.a d.e lladres que havien terroritzat les

c&ses de pag$s 1 eIs vianants d.e la contrada.
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Acabarta 1a visita d'ámbit cultu¡al, cornpletem 1a mitja horeta. de

parade per donar un vol pel poble ¡ actualment Hubi6 es un municipi ¡ura.1

d.'escassa població, di.irsemirurd,a, i dedicada básicament a.1 conr,eu de 1a

terra i a la cura de1 bestiar en granges ramaderes. iijtimolbgica.ment iiutrib

(Castrum Rubeum) al-lud.eix a un castell algat sobre un clap de terra ver-

melIa, de la que encara en queden restes.

Continuemr doncst

1a nerxa per un camf que

puja per la part N.0. deL

poble; trobem a I'esquerra

del camf r¡¡a altra creu

de terme o cie pedró. ii1

camÍ carreter segueix du-

rant qr:atre quilómetres

fins amibar a Ia came-

tera. i.e les liiaioles, oue

va dels Prats de Hei a

Igualada. !.ln aquest tros,

i en el punt mes enlairat,

s'albira ntr" rnagnlfica

pa.norámica de Ia veina

comarta de1 Bages i de Ia

desconeguda e inusual si-

lueta de l,lontserrat¡ assi-

milant-se a Ia del Pedrafc¡rca (aixb motiva oue alguns comlá.r\ys iri f'e.cin

broma d.ient¡ tHo mireu, eI Ped.raforca!).

A l-a carretera de les lvlaioles ens esperen els arrtoca.rs que han de

portar-nos a dinar als Prats de Rei; en Joan Toled.ano, Vfctor Duran i algú

més, pnefereixent anar-hi fent footing.

!§0LÚSIA PAI1TIOQUIAL Dlil SAI{TA I,!,IRIA nli RUBI0
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untrem a dinar en e1 restaurant "Ta flor de ra segarra, situa.t en

e1 passeig d'en Josep M. Llobet; riesprés d.e 1'á¡rat s'improvilza L'equip

de billar de Ia travessad¿ amb ra tauLa del- restaurz:.nt, i r'equip d.e bolos

amb una bolera que també hi ha al mateix establiment. llls dos ¡ra.rtits

sulten molt animate i d.ivertits, amb moments de competició i diversid

tre excursionistesr gue

mostrpn les seves habili-

tats esporüives i que rnai

hauriem esbrinat.

tjortint ciel restau-

rant anem a donar un voI

pe1 poble. Hj. veiem e1s

muntatge,s dels diferents

d.ecorats per a represen-

tar e1 pessebrre vivent en

1es prope.res festes Nada-

lenques. També veiem, en

Ia balconada del campanar,

unes figures d'un home i

una do¡ra aI-legüriques

d.'aquesta propera repre-

sentació.

Sdn d.os quarts de

cinc quan els autocars ens

porten al petit nucli d.e la Manresana, a d-os quilómetres aI S.E. deLs Prats

de Rei. Es un IIoc aturonat, no massa l1uny de Ia carretera de les Maio1es,

on hi ha r¡¡a esvelt¿ torre, Ia més ben consonrada del pafs. Era una torre

d.e d.efensa I vigilánoia¡ molt egtratBgicament sitrrada, que domina una 0.mplia

visló del territorl que 1'envolta.

I€-

en-
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S'ha ¡estaur¿t recentment i acondiciona.t u¡a escala metá.l-lica de

cargolr la primera meitat exterior i }a segona meitat interior fins a clalt

de tot per ¡roder contemplar 1a panorá,mica oue s'hi albira; gairebé tothom

hi puja, un darrere l'artrer per l'escala rnetáI-lica, que s'esbrinca amb

e1 nostre pes, d.onant-nos eIs corres¡ronents ensurts en perd.re 1'equilibri.

I

A d.att de tot enb hi fem

una fotografia de grup,

ensem§r Ia contemplació del

paisatge.

Acabad.a la visita,

quan son d.os quarts de sís

d.e Ia tard^a, retorrem cap

e1s autocars que ens por-

ten a Vilanova.

Einalment, ja prop

d.e casa, quan som a I'alga-

d.a d,e 1a font d'en Bonet,

dins eI terme d"e Vilanova,

ens hem d-'aturar una mitja

hora per causia d'rrn acoideat

de tráfic entre dos cotxes

que anaven davant nostre;

afortr:¡radament sense consre-

qüéncies greus.

OAPITI!]I,I, DÜ L'],;SGLF]SIA

DIj rilJlrIo

Al¡GLEi DE lA PIA9A I,,IAJ0R
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