El Camí de

Mestral
ENTRE LES INCERTESES QUE ENS DEIXA
LA PANDÈMIA, ES COMENCEN A PERCEBRE
ENTRECLARORS. ACTIVITATS COM CAMINAR
S’OMPLEN DE SENTIT I REFORCEN EL SEU
ATRACTIU. LA RUTA DEL CAMÍ DE MESTRAL
CONSTITUEIX UNA BONA PROPOSTA PER
REDESCOBRIR ELS VALORS DEL VIATGE A PEU.
Text i fotografia Rafael López-Monné

86

Pujant el Grauet
de Navaies travessem un terreny ple
de curioses formacions rocalloses
mentre albirem
el vessant assolellat
del Molló Puntaire.

D

La serra de
Llaberia és un
mirador únic
sobre la mar,
però també cap
a terra endins

Des de la serra de Güena es gaudeix d’una
gran vista del cim del Mont-redon, a la serra de
Llaberia [fotografia superior]. De baixada [a la
imatge inferior] s’observen el coll del Marquès
i el puig de Cabrafiga, i el cap de Salou al fons.
Serres del Mestral.

iuen que al llarg de la
vida va arribar a recórrer
a peu uns 300.000 km.
William Wordsworth va
sortir a caminar gairebé
cada dia de la seva llarga
vida. Era la manera que
tenia de relacionar-se amb
el món i, alhora, de compondre la seva poesia. Va
néixer a Anglaterra l’any
1770, en una família de
petits propietaris rurals,
en una època en què viatjar a peu era cosa de captaires, lladres i gent de no
gaire bona reputació. Wordsworth i els seus companys van convertir el fet de caminar en una cosa nova i en van canviar del tot
l’antiga percepció. Com destaca Rebecca Solnit, van fundar el
llinatge de tots aquells que caminen pel plaer de fer-ho.
Ha passat molt de temps des de les primeres i extravagants
caminades d’aquells bojos anglesos, però l’anhel per caminar,
per entrar en contacte amb la natura i gaudir de la contemplació de paisatges, continua més viu que mai. Aquella extraordinària revolució va formular de nou i per complet el món
intel·lectual occidental. Allò que avui en dia mou milers i milers de persones a sortir a caminar per la muntanya, pels camps
i pels boscos, és en definitiva el resultat de tres segles d’evolució de percepcions i valors.
Alguna cosa més que caminar
El fet de caminar és consubstancial amb l’espècie humana i, de
fet, ens defineix com a tal. Ara bé, triar caminar com a experiència contemplativa, espiritual i estètica no prové de cap determinisme biològic, sinó que és el resultat d’una construcció cultural
que encara prossegueix —i que estic convençut que resultarà
essencial en l’adaptació a la crisi climàtica, per exemple. Per tot
això, el naixement d’una proposta de ruta a peu com és el Camí
de Mestral va molt més enllà del que és purament turístic o del
mer exercici físic. Caminar és alguna cosa més que caminar.
La ruta Camí de Mestral recorre bona part de les conegudes
com a serres del Mestral per enllaçar les poblacions de l’Hospitalet de l’Infant, a la costa, amb Pratdip, Llaberia, Tivissa i Vandellòs, a l’interior. Es tracta d’un recorregut circular de 68 km
que es recomana fer en quatre dies. No presenta dificultats tècniques, però la longitud d’alguna de les etapes i la rudesa del
terreny no la fan recomanable per a principiants. Aquestes són
serres agrestes, amb una forta personalitat i un marcat caràcter
mediterrani; calcàries, tocades per la marinada, i també abruptes, amb paratges d’una inusitada bellesa salvatge. Aquells que
només busquin la placidesa dels prats verds amb les vaques corresponents, no cal que continuïn llegint.
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EL VENT QUE AIREJA ELS CAMINS

El mestral és el vent del nord-oest que baixa encaixonat per la vall de l’Ebre. En arribar a les muntanyes que tanquen el Camp de Tarragona pel sud, s’esmuny entre cingles i barrancs per sortir a eriçar
les aigües i sacsejar-ho tot. Resulta impossible entendre aquests paisatges sense ell. Els pagesos
l’anomenen serè o cerç i intenten, si poden, protegir horts i cultius de la seva tremenda energia.
Els pescadors li mostren molt respecte i són ells els que l’han anomenat sempre mestral. El conjunt
de serres que proven —infructuosament— de frenar-lo no gaudien d’un nom en comú fins que un
incansable excursionista de la zona, en Josep Jordana, les va batejar amb el nom d’aquest vent fred
i sec que arriba de nord: les serres del Mestral. A la revista Descobrir vam dedicar al territori
d’aquestes muntanyes el dossier central del número 154 (març de 2011).
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Sobre aquestes línies, el camí vell de Llaberia
a Tivissa pel mas del Ramer i antics marges de
Navaies sota el Molló Puntaire. A les fotografies
inferiors, l’ermita de Santa Marina i la gran
panoràmica que s’obté des del Molló Puntaire.

Les muntanyes
de Tivissa-Vandellòs
van ser via de pas
durant segles entre
l’Ebre i el litoral
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No parlem de muntanyes alpines, ni de grans altures, ni de
paisatges verges. Cal canviar d’escala i de percepció. Aquí la
bellesa no es limita als miradors. Aquí es toca, es palpa en penetrar en els racons de la muntanya. Apareix en un replec del camí
on, de sobte, per exemple, els cingles es fonen harmoniosament
amb els vells empedrats d’un camí de ferradura antiquíssim
o quan apareixen petits pentagrames de pedra que aguanten
minúscules terrasses penjades en vessants. En aquestes muntanyes, la bellesa natural és inseparable del llegat de segles de treball i suor dels homes i dones que han habitat aquests paratges
i que han lluitat per tirar les seves famílies endavant.
La bellesa del paisatge mediterrani
Estic convençut que Wordsworth hauria gaudit amb aquesta
ruta. Per començar, poques cultures com l’anglesa són capaces
de captar i delectar-se amb la bellesa dels paisatges mediterranis.
No en va fa segles que enriqueixen la seva mirada, la seva cultura
paisatgística. Però, a més, Wordsworth va ser també un pioner
a apreciar i reivindicar la ruralitat i especialment la seva gent,
la seva vida quotidiana. I ho va fer amb un llenguatge senzill
i immediat, molt poc habitual en la literatura de l’època. Influït
per la Revolució Francesa, va dur el fet de caminar més enllà dels
jardins dels aristòcrates i el va convertir en un acte de cultura.
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Poblades des
d’antic, aquestes
serres parlen del
comerç del peix,
de bandolers
i de llegendes

En el perfil de Tivissa destaca l’església de Sant
Jaume, declarada bé cultural d’interès nacional.
A la imatge central, el Centre d’Interpretació del
Molí de l’Oli de Vandellòs [vegeu guia pràctica].
A la imatge inferior, els carrers del poble de
Llaberia. A dalt, horts als afores de Pratdip.
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El Camí de Mestral ens convida a trepitjar
antics camins de ferradura com el dels
Fontanals, als Graus de Vandellòs [fotografia
dreta]. Des d’aquesta alçada es gaudeix
d’una bona vista del poble de Vandellòs.

Aquest espai
natural acull
una fauna rica
i diversa i una
flora típicament
mediterrània

Rafael LópezMonné. Geògraf
i fotògraf. Ha
publicat nombrosos llibres sobre
territori i paisatge.
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Puc imaginar-me’l arribant a Pratdip, el petit poble amagat
entre muntanyes, a prop però a la vegada ocult de la mar que
durant segles va portar els pirates barbarescos i les seves desgràcies. Encara avui el meravellarien els horts que envolten el poble
i els seus deliciosos tomàquets. Segur que li encantaria arribar
al singular i enlairat poblet de Llaberia per un dels seus vells
camins. Wordsworth estava enamorat dels camins i va ser un
decidit defensor dels drets a circular-hi lliurement, enfrontant-se fins i tot a membres de la seva classe social. Tivissa, amb
els seus carrers, la seva història, la seva terrassa sobre els dominis de l’Ebre, li hauria encantat.
A Vandellòs únicament de comprovar com s’ha preservat la
memòria del molí d’oli i dels seus moliners hauria estat feliç. I a
l’Hospitalet de l’Infant, li hauria commogut que el seu origen
fos precisament l’hospital medieval per a viatgers que va manar
bastir l’infant Pere. No l’hauria espantat la duresa d’aquestes
muntanyes sinó més aviat tot el contrari. L’hauria fascinat el contrast entre els cingles i els blaus del cel i de la mar Mediterrània,
tan diferents dels paisatges del seu Lake District natal. Wordsworth va vincular el fet de caminar amb el plaer i amb l’esforç,
amb l’art, la cultura, la sensibilitat i també amb la política. En
un món congestionat, embogit pel consum, la velocitat i atordit
per la pandèmia de la covid-19, la lentitud i la simplicitat del fet
de caminar constitueixen un element profundament inspirador
i continua tenint un profund sentit revolucionari.
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EL CAMÍ DE MESTRAL

ON MENJAR
El Bistro
Petit i acollidor
restaurant on fan cuina
d’autor, basada en
productes frescs i de
mercat. L’especialitat
estrella és el filet, que
serveixen a la taula poc
fet, tallat en làmines
i en una paella de coure,
amb una exquisida
salsa de mantega i fines
herbes. Eres, 32.
Masriudoms (Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant) | 977 82 41 52
www.elbistro.eu
A partir de 35€ | |
Tasteu les postres!

Les serres del Mestral són conegudes per
l’espectacularitat de les seves panoràmiques, tant
si caminen ran de costa com si anem cap a l’interior.

Camins antics
amb bona vista
L’any 1927 s’hi va
fer una important
troballa, el tresor de
Tivissa, a partir del qual
s’excavà el poblat
del Castellet de
Banyoles.
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COM ARRIBAR-HI
Amb tren: La companyia Renfe té
estacions a Cambrils i l’Hospitalet
de l’Infant ( 902 24 02 02
www.renfe.es).
Amb autobús: Diferents empreses
operen a la zona i connecten els
municipis, en la majoria de casos amb
punt de partida o arribada a Reus,
Cambrils o l’Hospitalet de l’Infant:
Hispano Igualadina ( 977 77 06 98
www.igualadina.com) i Empresa

T-310

Masboquera

Molí d’Oli

Mola de Genessies
711,2 m
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de Mar

Plana ( 977 35 44 45
www.autocarsplana.com).
Amb cotxe: L’AP-7
—o l’N-340 si volem estalviar-nos
alguns peatges— ens acosta
a Reus, Cambrils i l’Hospitalet
de l’Infant. A partir d’aquests
municipis podem endinsar-nos
a l’interior de les serres del Mestral
per diverses vies, com la T-312 per
anar a Montbrió del Camp o la C-44
per arribar a Vandellòs i Tivissa.
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VISITA

Ibers sobre l’Ebre

Dues torres pentagonals donen la benvinguda al visitant. És només el començament del passeig
per un dels poblats ibèrics més extensos i ben conservats del país, i possiblement dels més bonics per
la seva ubicació, ja que, pels seus peus, hi passa un tram de l’Ebre. El castellet de Banyoles —així està
batejat— es troba a sis quilòmetres del nucli de Tivissa, i es creu que es va començar a construir
al voltant del segle vi aC, i que la seva desocupació es va produir de manera violenta, possiblement
durant la segona guerra Púnica
Castellet de Banyoles. Ctra. C-44 de Tivissa | a Móra la Nova, km 23 |
Jaciment obert permanentment | Entrada gratuïta.
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Hotel Braseria Tivissa
Restaurant amb la brasa de cara al client
i un menjar de primera
qualitat. Disposa de 10
habitacions, piscina
per a l’estiu i terrasses.
Pg. de Sant Isidre, 2.
Tivissa | 877 91 32 39
15-20€ | |
A l’estiu, amb la brasa
al menjador, la calor
pot ser un inconvenient.
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ON DORMIR
Mas Mariassa
És un hotel gastronòmic
amb un restaurant
obert a tothom,
no solament als hostes
de l’hotel. Hi fan cuina
d’arrel, amb els productes dels horts
del voltant i els peixos
de l’Ametlla de Mar,
Cambrils o el delta de
l’Ebre. A la carta de vins
predominen les DO
Montsant i Priorat.
Ctra. de Santa
Marina, T-311, km 30.
Pratdip | 977 26 26 01
masmariassa.com
Preu mitjà de
l’habitació doble amb
esmorzar: 125€ | | .

RUTA

Fem el Camí de Mestral
Aquesta ruta es pot fer contractant els serveis d’allotjament,
manutenció i transport d’equipatges. A més de l’opció estàndard
de 4 dies, es pot optar per fer-la en dos caps de setmana. Els organitzadors també ofereixen l’opció Premium, que consisteix
a dormir totes les jornades al Mas Mariassa, un petit i encantador
hotel rural, i utilitzar un servei de transferiment diari fins a l’inici
de l’etapa i de recollida al final. També hi ha l’opció Free +
welcome pack, per als qui vulguin descobrir la ruta per lliure.
Consisteix en un paquet de benvinguda amb els tracks dels
recorreguts, material divulgatiu i un obsequi inclòs. El preu varia
en funció de l’opció triada i de les modalitats d’allotjament.
Més informació. 977 56 90 30
www.terresdemestral.cat/ca/cami-de-mestral

ACTIVITAT

Es pot triar
fer la ruta amb
un guia o sense,
com indica el web
de la ruta.

Dins el Centre
d’Interpretació
de l’Oli

A Vandellòs, la maquinària
original de l’antic molí ha estat
restaurada i s’ha convertit
l’espai en un interessant
i modern centre d’interpretació
de l’oli. El Molí de Vandellòs
inclou una completa col·lecció
d’eines, però també vol ser
un espai dinamitzador de tota
classe d’activitats i projectes.
També es pot veure un audiovisual amb imatges dels anys
setanta on s’observa el molí
vell en funcionament. Al final
de la visita guiada es pot tastar
l’oli de la vall de Llors. S'hi fan
visites guiades els divendres,
amb reserva prèvia.
Oficina d’Informació
Turística d’Alcúdia
Ctra. de l’Hospitalet a Móra, 12.
Vandellòs | 977 82 33 13
Obert els caps de setmana.

Cal Barceló
Casa pairal del segle xix, de 500 metres
quadrats, restaurada
amb molt de gust.
Té quatre habitacions
dobles i una capacitat
total per a 12 persones. Es lloga sencera
i completament
equipada. Sant
Jaume, 6. Vandellòs
657 26 42 57
300€ per dia
(temporada alta).
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