MUNTANYES DE

VANDELLÒS
CAMINS FARCITS DE
FLORS, FAUNA I HISTÒRIA
A mig camí entre
Tarragona i el delta
de l’Ebre, la geologia
extrema de les
muntanyes de
Vandellòs amaga un
tresor botànic i faunístic
que ha recuperat l’espai
abandonat per la
pagesia. Hi descobrim
racons plens d’aromes
que són un regal per a
qualsevol senderista.
Text Oriol Aymí
Fotografia Roberto Bueno
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La cova de Nadell és una gran
balma amb bones vistes on algun
ramat de cabres autòctones
aprofita per passar la nit.
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i demà passat hi
tornés a haver
una guerra, el
coll de Balaguer tornaria
a ser un escenari
clau, com ho ha estat des dels
Segadors fins al 1939.” L’historiador local Alfons Tejero és
un enamorat de les muntanyes
de Vandellòs. En pocs metres,
la peculiar evolució geològica
d’aquesta terra de frontera ha
elevat el terreny des de la platja
fins als 800 metres d’altitud en
dos pams de terreny. No hi ha
pràcticament un sol camí pla.
I molt pocs de prou amples perquè hi passi un carro.
Som en un coll d’ampolla
natural, un dels amagatalls del
Carrasclet, terra de bandolers
i autopista històrica de l’estraperlo. “És el nostre pas de les
Termòpiles, l’entrada estreta
per on han volgut entrar tots els
exèrcits a Catalunya”, diu Tejero. De fet, aquí Felip V va construir l’anomenat fort de Sant
Felip, una fortalesa similar a la
de la Ciutadella, a Barcelona,
ideada per exercir el domini
militar després del 1714. I, al
mateix lloc, l’Exèrcit republicà
va preparar tota una línia fortificada amb búnquers i trinxe110

res, encara avui dempeus, tement un enfrontament directe
amb les tropes franquistes.
Avui, del fortí no en queda
res, i l’autovia A-7, l’autopista
AP-7, l’antiga línia de ferrocarril Barcelona-València i l’encara
per estrenar corredor mediterrani de dues vies fan difícil de
sostenir que és un pas complicat. Però ho és. El territori trinxat per les infraestructures
modernes ocupa únicament el
vessant sud de les muntanyes:

el solà, la platja, just l’inici
d’una pujada extrema.
A l’altra banda del que veiem
de la carretera estant hi ha l’obaga, on les muntanyes de Vandellòs conserven l’essència.
Paisatges poc habitats
El terme municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
és extens i complex, combina
mar i muntanya, i està integrat
encara avui per nombrosos
nuclis de població. Però res

comparat al que hi havia abans
del 1950. Les muntanyes de
Vandellòs amaguen petits llogarrets, petits conjunts de
cases enmig de les muntanyes
i allunyats de l’actual C-44, que
ha estat durant segles el camí
principal des de les Móres
(la Nova i la d’Ebre), a la Ribera
d’Ebre, fins a la costa. Són dotzenes de cases de pagesos abandonades per la modernitat
i són centenars els conreus i les
mínimes terrasses guanyades

a la muntanya amb marges de
pedra seca que han deixat
d’existir. A banda i banda de la
carretera hi ha exemples de
l’ingent esforç de generacions
per arrencar una petitíssima
zona de conreu al vessant de la
muntanya on amb prou feines
es podia plantar una línia
d’oliveres. La carretera actual,
prop de Fatxes, recorda encara
que és l’evolució moderna
d’un pas estret per arribar a la
costa des de l’Ebre: un camí

Paral·lela al mar, la serra de
Vandellòs posa els peus a l’aigua
a l’emblemàtica platja del Torn.
A dalt, una tenda sota un abric
de roca d’una petita cala propera.
A baix, la zona del Tormo
de la Margarida i una falguera
Pteridium aquilinum. A la pàgina
anterior, el congost del Llastres,
riu que neix al coll de Fatxes.
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La geologia de la zona presenta
sorpreses com aquestes agulles
a la Mola de Remullà. A la dreta,
avellanes, una gitana (Zygaena lavandulae) i les cireres de pastor (d’arboç)
que pinten de vermell la tardor.
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LES MUNTANYES
DE LES QUINZE
ORQUÍDIES

EL MOLLÓ
PUNTAIRE (727
METRES) ÉS EL
CIM MÉS ALT
DE LA SERRA
DE VANDELLÒS
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que va fer-se gran perquè el
transport amb llaguts buscava
la manera d’esquivar els impostos que reclamava Tortosa
als mercaders. Si paraven a Tivissa i baixaven fins a l’Hospitalet de l’Infant amb animals...
Avui cap dels turistes que hi
passen frisant per remullarse i torrar-se al sol hi cau, però
en realitat estan reproduint
el mateix esquema: si aconsegueixes travessar com sigui
les muntanyes de Vandellòs,

se t’obre al davant el Camp de
Tarragona. Pel camí tampoc
ningú para atenció al desviament per enfilar el més gran de
tots aquests nuclis abandonats.
És la Masia de Castelló, i quan
una iniciativa popular es va
proposar recuperar-la de l’oblit
a finals del noranta van haver
d’enfrontar-se a la mateixa situació que els arqueòlegs a la
selva mexicana: el bosc havia
envaït fins i tot les eres. “Va
haver-hi gent que hi anava com

a mínim al temps de collir fins
que les cases van ensorrar-se”,
recorda Santiago Guirro, veí de
Vandellòs que va viure l’abandonament de les pedanies. “Si
no era per Festa Major o per
Nadal, les famílies passaven mesos sense veure ningú”, diu.
La tardor, moment ideal
La duresa de l’entorn feia dura
la vida a les muntanyes de Vandellòs. I això ha fet que ens trobem en una àrea de bosc en

creixement, on el pi blanc sembla dominar-ho tot.
Però és mentida. Les blades
de fulla petita fan que la tardor
sigui el moment ideal per visitar
les obagues. Entre el verd dominant, més intens enguany perquè ha plogut bé, els ocres i els
vermells ens apropen per un
instant a boscos atlàntics. Als
espadats de pedra calcària o als
vessants dels barrancs, hi ha
racons on guanya la batalla al
pi. I qui aconsegueixi un bon >>>

A la tardor no les trobarem,
però qui tingui l’oportunitat
d’endinsar-se en aquests
boscos a l’abril serà testimoni
d’una explosió floral de primera magnitud. Les grans
orquídies tropicals les reservem per a les floristeries, que
al nostre clima no s’hi fan de
forma natural, però el que sí
que hi trobarem són quinze,
ni setze ni catorze, sinó exactament quinze varietats diferents d’orquídies salvatges.
Les anomenem abelleres,
perquè al llarg dels mil·lennis
han evolucionat per assemblar-se a una abella femella,
i així fan inevitable que
el mascle s’hi atansi.
“Tot s’assembla a un centre
de jardineria, ben col·locat,
al seu lloc, i sembla impossible”, diu Agustín Garcia.
Amb sort, el passeig pot
arrodonir-se amb una altra
troballa: la flor més grossa
acampanada que existeix al
nostre territori: la campaneta
gran, d’un blau intens. Millor
entre el maig i el juny.
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Aquesta serra és molt rica en
formacions geològiques, fòssils
marins i roques singulars de pedra
calcària. L’Arc o Foradada de Llèria
n’és un bon exemple. Sota aquestes
línies, el nucli de Remullà.

ELS PENDENTS
ABRUPTES CREEN
DIVERSOS PISOS
CLIMÀTICS AMB
GRAN VARIETAT
DE PLANTES

>>> guia
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potser li ensenyarà, prop
de Castelló, un autèntic tresor:
un bosquet de teixos, d’on s’extreia la millor fusta per a les
eines de treball. I oliveres immortals, que no recorden ja
l’últim cop que les van esporgar. I alzines. I falgueres entre
les esquerdes de la roca, que
recuperen a la tardor la verdor
i perden el to groguenc de la
canícula. I narcisos, més prims
que els de garden center, és clar.
O grèvol que, a l’octubre, podria

tenir ja el seu fruit. “S’ha de
saber mirar. Sembla tot monòton, però no ho és. Si ets bon
observador, aquestes muntanyes t’enamoren”, explica el
naturalista d’origen madrileny
Agustín García. Amb bon criteri, ens estalviarem qualsevol
comentari sobre els agrers de
rovellons i apegaloses. En poc
espai hi ha grans desnivells, de
manera que hi trobem diferents
pisos bioclimàtics a mesura que
ens movem. No, realment no hi

ha res de monòton en aquesta
curiositat geològica, que al triàsic era el fons d’un mar tropical.
Muntanyes desconegudes
El gran públic desconeix aquestes muntanyes. I no és estrany.
A la Masia de Castelló no s’hi va
poder arribar amb carro fins
a mitjan segle xix. Van ser els
mateixos veïns els que van
eixamplar el camí vell, de pas
només per a un animal. “A mi
ja em va bé així. Són muntanyes

perfectes per al senderisme,
a tocar d’una gran infraestructura turística. Són un actiu turístic per explotar, però prefereixo que continuïn així de tranquil·les”, diu el fotògraf de natura Roberto Bueno.
Potser millor així, i que els
incomptables camins oberts
per pagesos i bandolers continuïn només sent passejats pels
pocs que s’hi endinsen. Però
seria una falta de respecte imperdonable no anar-hi com a mí-

nim un cop i retre un emocionat homenatge a l’esforç que va
representar conrear aquests
racons durant segles, en un indret on les formes de la calcària transmeten màgia.
Oriol Aymí. Periodista. Cap d’informatius de la Cadena Ser a Tarragona
Roberto Bueno. Fotògraf especialitzat en flora, fauna i paisatges.
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Flors, relleus
Baix Camp
turmentats,
boscos,
conreus...
La diversitat
natural competeix amb
la història en aquestes
muntanyes. Us proposem
algunes activitats
per gaudir-ne.
Text Oriol Aymí

Agustín García i Roberto Bueno
són autors d’una guia exhaustiva
de la flora de la serra de Vandellòs,
la vall de Llors i l’Hospitalet de l’Infant

ACTIVITAT

RUTA GUIADA

L’exèrcit franquista havia guanyat la Batalla de l’Ebre. La guerra
acabava i l’armada veia com la Guerra Civil estava a punt de finalitzar
sense el seu moment de glòria. No va arribar mai, però els nacionals
van reunir un exèrcit als ports Castelló mentre es planificava
un desembarcament, un autèntic Dia D, a les platges sota els peus
de les muntanyes de Vandellòs.
Avui encara són visibles les trinxeres i els nius de metralladores, en una visita guiada (anomenada El dia D del coll de Balaguer)
que recorda el titular d’aquesta recomanació: el coll de Balaguer
és un enclavament estratègic natural, i la República va fortificar-lo
a l’inici del conflicte. És la frontera natural entre el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, un pas arriscat de caminar que va merèixer
la construcció d’un no tan petit hospital gòtic a l’Hospitalet
de l’Infant per guardar qui gosava travessar-lo.

D’acord que la geologia sigui una ciència, però
creure’s que aquestes muntanyes van formar-se
a partir de les restes d’animalons acumulades al fons
d’un mar tropical no deixa de tenir un punt d’acte
de fe. L’origen i l’evolució d’aquestes muntanyes
són una curiositat geològica com una casa de pagès,
però podem imaginar que un gegant de dimensions
descomunals va rebregar la terra com en un intent
fallit d’un nen que fa castells de sorra a la platja.
Si li ho expliquen passejant pels camins amb
l’excursió guiada Reconstruint el passat i observant
la roca calcària més enllà de les seves estries i formes
curioses, hom pot acabar fent un viatge al·lucinant
de 200 milions d’anys en el temps, al Triàsic, on descobrirà tot veient fòssils que no hauria estat difícil
cuinar-hi una cosa semblant a la paella de marisc.

Gairebé com a Normandia

Patronat de Turisme de l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors
Estació, 1. L’Hospitalet de l’Infant
977 82 33 28 |
www.hospitalet-valldellors.cat

VISITA

Un pessebre sota els estels
És la versió fully equipped de les activitats que es poden fer a les
muntanyes de Vandellòs. Pel mateix preu, i al mateix temps,
visitarem el cor d’aquest indret, un petit pla envoltat de muntanyes
i de difícil accés, per una carretera avui apta per qualsevol vehicle
però que al llarg del trajecte va advertint al conductor que està
deixant enrere la seva zona de confort. Tombs i retombs en pronunciades pujades fins que el paisatge s’obre per fi, i llavors
apareix la Masia de Castelló. De nit, la llum dels focus falseja la
història, perquè en aquest llogarret, quan s’hi vivia, no s’hi va
arribar a encendre mai cap bombeta.
Qualsevol dia de l’any s’hi pot anar, però
pels volts de Nadal, cap d’any i Reis,
torna a la vida tot un poble abandonat.
Més de 200 actors recreen els oficis antics
d’aquest indret abandonat, en un
bucòlic teatre que oculta la veritable
realitat diària de qui s’hi guanyava les garrofes, posem-hi ara fa un
segle. El bon observador descobrirà els
motius de l’èxode i s’endinsarà en la
naturalesa feréstega. Aquest Nadal farà 21
anys que se celebra, en una activitat viva gràcies
a la participació massiva del veïnat de Vandellòs.

Passejant pel Triàsic

Oficina de Turisme de Tivissa
977 417316 |
www.turismetivissa.com

Com arribar-hi
Amb tren: L’Hospitalet de
l’Infant és la base més
propera des d’on planificar
una excursió. La línia Barcelona-Tortosa hi té parada.
Amb cotxe: Tenim com
a opció gratuïta l’autovia A-7
des de Tarragona.
Amb bus: La companyia
Hife ( www.hife.es)
ofereix una bona connexió
amb bus amb les principals
ciutats del territori.
On menjar
Restaurant LB21
Un bon lloc per menjar en un
carrer elevat davant del port
esportiu que li proporciona
unes vistes fabuloses al mar.
El peix és l’estrella i, entre
tots, qualsevol elaboració
de tonyina, ja sigui a la carta o,
de tant en tant, al menú diari,
de 18 euros. Gran terrassa
on s’hi pot fumar, cuidat
interior climatitzat, amb trones
i plats per la canalla.
Pg. Marítim, 21. L’Hospitalet
de l’Infant | 977 82 21 28
www.facebook.com/
restaurantelesbarques
25€ | .
Casa Pepita
Al municipi de Mont-roig
del Camp, a l’antiga carretera
a València, és un lloc de pelegrinatge per als amants dels arrossos i la fideuà, en un entorn
confortable per als nens.
Exterior ampli i interior

climatitzat. Un pecat no provar
l’arròs. Urbanització Parc
Mont-roig. Av. Costa Ibèria, s/n.
Miami Platja (Mont-roig del
Camp) | 977 81 01 43
Menú diari a 12€ | .
On dormir
Càmping Cala d’Oques
En un lloc privilegiat, encara
prou verge perquè manté
pinedes a tocar de les dunes
de la platja. Un històric
de la zona que ha anat renovant-se amb el temps. Via
Augusta, s/n. L’Hospitalet
de l’Infant | 977 82 32 54
www.caladoques.com
D’octubre a febrer, 90€
l’habitació doble i 50€ per nit
el lloguer d’una mòbil-home
sense dutxa | | Jocs per
a la mainada a la vora del mar
Pàrquing gratuït a l’exterior
Restaurant amb menú diari
de 12,50€ amb una carta
variada de peix, marisc i carns.
La Figuerola
Just al cor de les muntanyes
de Vandellòs, una antiga
masia amb font natural
reconvertida en ressort
de prestigi amb camp de golf
inclòs. Ctra. C-44, km 11,4.
Vandellòs | 977 10 01 22
www.figuerolaresort.com
Un cap de setmana surt
per 280€ en habitació doble,
massatge, 25 minuts d’spa
i un sopar inclòs d’oferta.
Entre 75 i 150€ la nit en
habitació doble | | .

Associació Masia de Castelló
616 58 69 54 |
www.masiacastello.cat

Adreça
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