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DE LA LLACUNA ALBA A ALBA PARK 

     Isidre Roset Juan 

L’avi Vadó ens portava a fer capbussades més enllà de les Roques Altes. El meu 

germà i jo seguíem les seves llargues gambades d’esma i quan arribaven a aquella 

cala, que en deia la Platgeta dels Frares, ens llençàvem de cap a l’aigua, enjogassats i 

fent xipollar amb la Tuna, la gossa negra de rassa pastor belga que ens acompanyava 

tots tres per tot arreu. 

Després del bany de mar, estimulats per les sals iodades, començaven a fer un clot i 

aixecàvem un gran castell de sorra. Un cop la muntanya estava creada al capdamunt 

hi plantàvem quatre closques de musclo, dos barretets i tot de conquilles ratllades que 

coronaven els nostres afanys. Aleshores l’avi Vadó fabulava una història, que 

nosaltres crèiem a ulls clucs, feia, poc o menys, així: 

–Temps era temps de sota aquestes roques i penyals s’obria la boca d’una 

gran cova subterrània. Una caverna que menava terra endins, passant per la 

Mata de Ribes, on tenia la barraca una vella fetillera, la Remei Miret, que 

guardava una de les moltes sortides dels viaranys soterranis. 

–¿Era una bruixa avi? ¿Tenia berrugues per tot el cos com la senyora 

Isabeleta?–preguntava jo encuriosit. 

–Tenia la pell tota arrugada– mostrant les gemmes dels seus dits –i era lletja 

com un pecat. Però de jove havia estat la més guapa de tota la contrada. 

L’acompanyava sempre un gos llop que havia ensinistrat a vigilar els corrals del 

perill de les guineus. Criava fures que venia als caçadors de conills i llebres 

que furgaven les madrigueres. A més tenia el do de curar de Gràcia i sabia fer 

moltes pocions, beuratges i ungüents que guarien tota classe de mals dolents. 

 –I curava d’espatllat!– feia mon germà, amb ganes de tancar la deriva de 

l’argument principal –¿Com és que hi ha tantes coves i com és que van tan 

avall? 

–Aquests caus s’estenen per moltes parts de la comarca. Són com torrents 

intestins, ocults viaranys de valls soterrànies. Un ramal s’escapa cap a la 

Vilanoveta i va anar a petar, per sota de la riera de la Piera, a les coves de la 

Terraire, dites així perquè la terra que s’hi arreplega és per fer-ne terra 

d’escudella, que la Terraire porta a la Plaça a vendre. 

–¿I per què serveix aquesta terra, quin color té?– preguntava mon germà, 

sabent que aquest era un pas previ i necessari per al desenrotllament genuí 

d’aquella contalla. 
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–Es fa servir per netejar els plats i olles d’escudella, i d’aquí treu el seu nom, 

terra d’escudelles. És molt apreciada també per a netejar els tarrassos, les 

rajoles de les cases. Primer queda una mica enterbolit, fa com una capa 

blanquinosa, però en acabat, passant-hi un drap ben sec, surt a relluir tota la 

brillantor del mosaic, i sembla un mirall de vidre.

–¿I on va a parar la cova avi?– preguntàvem tots dos a la vegada, àvids de la 

llegenda que sabíem de memòria i que imaginàvem dins els nostres petits caps 

mullats d’aigua salada i assecats al sol, deixant-hi un polsim de sal que 

espurnejava. 

–D’una banda cap a sota del Montgròs, seguint una ruta d’uns avencs molt 

fondos i profunds i plens d’abismes insalvables, d’allà tomba cap al Garraf, vers 

Olivella, fent sortida a la gorga marina de la Falconera. 

–¿Aquell riu soterrani d’aigua dolça que volien aprofitar els senyors comtes de 

Güell per menar-la a Barcelona?– feia jo. 

–Aquell mateix–. Afirmava rotund clavant els seus ulls aliguenys en els meus, 

perforant-me amb la mirada. 

 –Un brancal d’aquestes coves, enganxades l’una a l’altra, donen nom a la platja 

i  a la punta que hi ha just a l’altra banda dels Colls, la punta de les Coves, 

amb  la de la cova del Gegant que hi és mig sencera, si encara s’aguanta, i es 

pot resseguir arrossegant-se i passant-hi amb molta pena i fent ràpel amb caps 

i cordades. 

 –¿Ens hi portaràs avi?– clamava mon germà. 

–No, i ara! És massa perillós i la vostra mare no me’n donaria permís, ni m’ho 

perdonaria si us passés alguna cosa, que sant Elm ens guardi– i se senyava 

tres cops d’una manera automàtica que nosaltres repetíem, mecànicament com 

un joc, mig de broma, mig de veres. 

–D’allà, de la punta de les Coves se n’anava una canal soterrada cap a dalt de 

Miralpeix, i d’aquí aquella història que donà nom al castell. 

–Mira el peix, mira’l!– cridàvem enjogassats i corríem cap a la vora de l’aigua 

esquitxant-nos fins que altre cop ens asseiem damunt la sorra al voltant del 

castell que l’avi seguia construint, amuntegant paletades d’arena que amb les 

seves mans de gegant, tallant a terrosos panots que apilava, soltant-los a ritme 

cadent. 

 –Miralpeix va prendre fama de ser un castell inexpugnable, els pirates 

barbarescos i els corsaris d’Alger mai van poder d’aconseguir fer-lo seu i era 

per aquell espiell que els emmirallava i els guardava de tota malura. 

 –¿Què és un espiell?– preguntàvem ambdós. 
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 –Una reixeta davant la porta, una finestreta per on es guaita qui hi ha, o 

qui truca, però també es fa servir per voler dir que tenim un estratagema, un 

engany, una juguesca, un parany! 

 –¿Com les teranyines dels pescadors o les xarxes dels caçadors de les basses? 

–Sí, exactament, com les casetes dels abeuradors per pardals de la 

Muntanyeta de la serra dels Paranys. 

Tant a en Xesco com a mi ens agradava escoltar les explicacions de l’avi Vadó. 

Anàvem amb ell a tot arreu, a passeig amb la Tuna, a fer un volt amb la seva barqueta, 

l’Àngel de la Guarda, que tenia varada a la platja dels Vímets. La treia de tant en tant 

per pescar sípies o rastellar tallarines, tallines que en deia ell, o per caçar algun pop 

que s’esmunyia amagat dins dels catúfols que tenia colgats en mar i marcats amb un 

gall com a senyal. 

–Però aquesta història ja la sabeu, la de Miralpeix, ¿oi?, ¿com fa Xesco?, ¿com 
fa? 

–Era un truc que tenien els de dintre del castell, els feien entrar d’un en un i 

quan eren al mig de la plaça d’armes els deien que dins del pou hi havia un peix 

molt gran, quan s’hi abocaven els empenyien i així, d’un en un, els anaven 

pelant. Amb l’excusa de què miressin el peix els feien caure, i adéu, pirates 

enemics, corsaris banyuts o barbarescos barbuts! 

A poc a poc l’avi feia un forat que travessava tot aquell massís de sorra que havíem 

creat a la vora del mar. L’esvoranc s’anava omplint d’aigua i més aviat que d’hora 

acabava enrunat, aleshores ens feia veure de manera pràctica com aquells camins 

soterranis s’havien ensulsiat. 

–¿Potser encara hi ha algun ramal que meni fins al castell d’Olèrdola o una cova 

que faci via cap a Viladellops, o alguna que segueixi amunt i lluny, cap endins fins 

a Montserrat? 

–Potser sí, qui ho sap... 

Quan tornàvem cap a casa remullats, plens de sol, amb cristallets de sal damunt la pell 

i amb la tovallola al coll, l’avi ens feia notar l’aspecte curiós d’una mena de gruta que a 

mon germà i a mi ens feia més por que goig. L’anomenàvem la cova del Drac perquè 

era grossa i formava un triangle equilàter, el vèrtex del qual estava tot fumat per les 

fogueres que els vagabunds, o vés a saber qui, havien encès per escalfar-s’hi o cremar 

brossa. Per a nosaltres dos aquelles parets ennegrides eren l’evidència més clarivident 

i meridiana, de l’existència d’aquell drac ferotge i fogainer. 
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Enfilàvem les Roques Altes per unes escales estretes i empinades que anaven a parar 

al caminet de Ronda, un sender en ziga-zaga que corria just dessota del mur dels 

jardins dels xalets d’aquella miranda damunt la platja i el mar. 

 –Quan jo era petit, com ara vosaltres– rememorava en veu alta el nostre avi – 

aquí no hi havia res de res. Només l’ermita de Sant Cristòfol, és clar, també la 

Farola, i para de contar. Aquest turonet estava ben pelat, ni un arbre, ni mig. Va 

ser uns anys després que van començar a venir els merdejants, la colònia 

d’estiueig– rectificava davant la nostra cara de sorpresa –i es van construir 

aquestes vil·les florentines i els xalets suïssos davant del mar, amb jardins 

geomètrics. 

 –Però la platja ja hi era, ¿oi avi?– preguntava en Xesco entenimentat i ferreny. 

–Ca!, no res no hi havia, aquesta caleta dels frares i prou. La cova del Drac era 

plena de l’aigua del mar que hi entrava ben endins. I estava tota plena de 

muscleres d’uns musclos tan grossos com punys i ben bons que eren, tenien 

tot el gust del mar concentrat, de farigola i espígol, que n’eren de bons! 

–¿Com és doncs que el mar ha reculat tant?, ¿Que és que s’asseca la mar 

Mediterrània?– preguntàvem veient el canvi de paisatge en la línia costanera. 

–No us diré ni sí ni no. La culpa d’aquesta crescuda d‘arena l’hem d’anar a 

cercar en la construcció dels molls del port de la Vila, que fan com de barrera– 

ho intentava explicar de manera gràfica amb els braços i assenyalant el port 

que des d’allà dalt es dominava sencer a ull nu. –I també per la sorra que s’hi 

va acumulant a banda i banda, i fins i tot a dins. La sorra sempre va fent via i, 

quan no pot seguir, fa muntanyans o dunes i s’enfila, avança com el desert, 

colgant forats i coves. Tot ho tapa i ho amaga fins que arriba un temporal i s’ho 

endú tot plegat, la sorra i la platja, i fins i tot algun terrat... 

Aquesta informació ens feia tocar dempeus a terra i a la vegada podíem arribar a 

imaginar com havia estat aquest retall de costa ponentina, abans d’ara, i abans 

d’abans. 

 –Diuen que tot això era una gran llacuna– seguia parlant l’avi Vadó en veu alta 

–una gran llacuna d’aigua dolça on podien entrar amb les barques quan era 

temporal o dies de maltempsada. De les rieres en baixaven gruixudes les 
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torrentades i la mar quedava tota tenyida d’un color marró com de xocolata 

amb llet, una taca immensa que s’escampava formant un cercle tan gran com 

una plaça de toros. 

 –I si era com tu dius, amb la riera plena d’aigua, ¿podríem navegar terra endins 

amb vaixells o barques?–, elucubrava amb enginy mon germà. 

 –Poder, poder, podríem–, deixava anar mon avi Vadó amb un poquet d’ironia. 

Quan travessàvem el torrent per damunt del vell pont rònec, a tocar de la farola, ens 

tapàvem els narius fent pinça amb els dits, perquè pudia dels fems de cal Merdaire i de 

les aigües brutes de claveguera a cel obert que hi desaiguaven nit i dia. 

–Desviar el torrent, ves quina cosa!– parlava en veu alta com un somnàmbul 

– des de la Rajanta fins aquí, perquè sinó el port de poc no serviria.

Tots dos germans fèiem que si amb el cap, però res no compreníem. La gana ens 

empaitava i la pudor del torrent ens marejava de valent, fent-nos venir arcades, però 

ens ho dèiem de broma: 

 –Ecs, ecs, quin fàstic. 

 –Ecs, ecs, quina pudor. 

Al cap vespre marxàvem altre cop amb l’avi Vadó i, ara, també amb l’àvia Lola. 

Sortíem motoritzats del garatge de casa, amb el sis-cents i l’objectiu d’omplir garrafes 

d’aigua a la font de Sant Miquel d’Olèrdola i per comprar el pa de pagès al Forn Vell de 

Canyelles. Enfilàvem carretera amunt seguint els revolts que pujaven el coll d’en 

Ferran i a la fi petava a la vall de Canyelles. Aleshores ja hi havia alguna construcció 

de xalets i urbanitzacions de noms ridículs: Muntanya del Mar, Califòrnia... Noms que 

substituïen els ancestrals, que els avis coneixien de sempre com Can Ferrer de la 

Llacunalba o la font d’en Bonet, que no rajava des de feia molts i molts anys. 

Altres vegades el trajecte el fèiem per Ribes, seguint la riera de Vilafranca a tocar de la 

carretera, plena de volts i tombs de paella. Aprofitàvem per anar a comprar botifarres a 

Can Ramos i a fer un refresc a la plaça Marcer. Allà hi trobàvem algun company de 

l’escola que parlava d’aquella manera tan peculiar, a la ribetana: 

� Marò! M’en en vai a Can Soldò a jugar al torrent de les timbes!. 
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La riera corria amagada entre els camps de vinya i sota un paisatge erm de pedregars 

i matolls. A l’estiu la sequedat s’accentuava amb el ric-ric de les llagostes que creaven 

una cadència monòtona i constant. 

En d’un d’aquests revolts tancats i ombrívols hi havia el senyal de tràfic que a ma 

germà  i a mi ens tenia preocupats, un triangle amb un cotxe que creuava les vies. 

 –¿I que vol dir aquest senyal avi? 

 –¿Quina forma té?– preguntava ell. 

 –Triangle!– responíem a duo. 

 –Que hem d’anar amb molt de compte– ens alliçonava amatent. 

 –Al tanto!– deia ella. 

 –Però que volen dir aquestes vies encreuant-se?– preguntava jo. 

–Que el terra rellisca. Que hi pot haver glaç o grava petita i que ens 

podríem   fotre de cap, estimbar-nos cap a la bassa. 

Aquesta possibilitat ens horroritzava, caure a la riera seca, fent tres tombs de campana 

no era la millor de les perspectives. Un dia, tot passant, vàrem veure-hi un cotxe que hi 

havia caigut i s’hi havia fet miques. L’indret dels nostres malsons era prop d’un casalot, 

una masia que en deien Carnivor, el nom sol a mon germà i a mi ens feia volar la 

imaginació, que els nostres avis augmentaven contant que allà s’hi menjaven uns talls 

de vedella, tan grossos com tres pams de nas. 

 –Hi fan costelles de dinosaure a la brasa. 

 –Ho serveixen en uns plats que ocupen tota la taula. 

 –Els coberts i els ganivets són de gegant. 

 –I el porró és com aquell de l’hostal del Conill a Sant Miquel. 

 –¿No sentiu quina olor de carn torrada? 

Nosaltres dos furetejàvem el nas amunt ensumant la flaire que no arribàvem a sentir, 

però els seguíem el joc, i mig que ens ho crèiem de veres: 

–Sento olor de carn humana– feia el Xesco tot repetint la tornada del conte 

de    l’amor de les tres taronges i la favera prodigiosa. 

Aleshores l’àvia Lola, amb posat molt seriós, continuava amb el conte que ens havia 

contat mil cops: “- Sent olor de carn humana, en menjaré si Déu mana; sent olor de 
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carn en dol, en menjaré si Déu vol. - Calla, boig més que boig; té una cuixa d’ase i 

menja; té una gerra d'aigua i beu; té una estora i fe’t net sa boca; té una barra i fe’t net 

ses dents i vés-te'n as llit.” 

Després d’uns pocs revolts més apareixia l’estampa imponent de Canyelles i el castell, 

el passeig d’oliveres amb marjades a banda i banda contrastava amb la blancor 

punyent de les casetes del poble totes aclofades a redós del campanar amb el seu 

rellotge sense agulles. 

 –És talment el quadre viu d’en Joaquim Mir– sentenciava l’àvia. 

–Millor veure’l així, tot al natural– hi afegia l’avi, pragmàtic i racionalista en 

tota la seva ponderació. 

–¿És veritat que era boig?– la pregunta del meu germà va trencar aquell 

moment d’encantament i de contemplació estètica –el pintor Mir, estava sonat, 

ho he sentit dir a la Pilar del taller del carrer Carlets. 

 –Els artistes, ja se sap, no hi toquen gaire, i si no són bojos, ho són o una mica

  o  del tot– va dir finalment l’àvia Lola amb un aire conciliador. 

 –¿Però el van tancar al Pere Mata, oi?– seguia inquirint en Xesco. 

–No hi vol dir res això– censurà l’avi Vadó –la bogeria del senyor Mir va ser 

conseqüència d’una caiguda al torrent de Pareis, a la serra de Tramuntana de 

Mallorca, aquell accident li va produir una lesió al cap, al cervell i per això el 

van internar al psiquiàtric de Reus. 

–Hi anà de tronc en Tiago Rusiñol, pintaven a Sa Calobra. Hi va haver marro 

del fort!– afegí l’àvia –i deien que si va relliscar, potser va caure perquè no 

anava  gaire sereno– tot fent un gesto de veure a galet del porró imaginari fet 

amb els seus dits. 

Quan passàvem pel damunt del Pont Nou pujava la ferum empudegadora de les 

aigües negres de la riera de Santa Digna, automàticament tots quatre ens tapaven el 

nas fent la pinça: 

� Ecs, ecs quina pudor. 

� Ecs. Ecs quin fàstic. 

La Pilar de Cal Patxurri, la filla única del Tarragoní, era una bona dona amiga dels 

avis, tota rodanxona i colrada pel sol de la platja de Vilanova. Estava avesada al del 

tràfec de les barques i en anar i venir dels coves del peix. També sargia 

incansablement les “xarxis”, “remendant” les “avaries” que els pescadors de la Blava, 
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la barca del Pòsit, feien dia sí dia també. S’havia fet gran al costat del seu marit, 

company de fatigues i treballs, en Llorenç, que tothom el coneixia pel seu malnom, en 

Pocarropa. 

Tots dos tenien tirada a pujar a Canyelles on tenien una casota llogada per passar la 

canícula de l’estiu. No era gran cosa, però per ells sols ja estava bé. Aprofitaven els 

viatges d’anar amunt i avall amb la seva moto carro per a vendre una mica de peix, 

traficant amb intercanvis de caixes de seitons, cubells de sardines o també pujaven 

maires o “la part” d’algun mariner que els en quedava a deure a canvi de quatre 

calerons. Feien el trinco tranco. No era ni un estraperlo ni un contraban, feien un favor 

als pagesos de Canyelles que celebraven menjar sardina fresca i el peix de barca de 

la part que no té preu. 

Els anàvem a veure a Canyelles, ells també ja ens esperaven i ens rebien amb grans 

alegries i cridant, com fan la gent de mar, amb abraçades i petons que ens ofegaven. 

Ella sobretot, la Pilar, era molt efusiva. No havien tingut fills i nosaltres érem com els 

seus néts o fillols. En Llorenç Pocarropa portava constantment un escuradents penjant 

dels llavis, era malparlat i només tenia quatre dents que li quedaven, ennegrides de 

tant fumar caliquenyos i de beure els seus cafès i els carajillos, que era un dels vicis 

que més el feien “gaudir”. 

Un cop saludats i espremuts a petons i carantoines, ens convidaven a ca seva, dalt de 

tot d’un carrer costerut i d’allà encara a un tros de camí als afores. La casa, per 

descomptat, era una gola de llop amb una sola bombeta que il·luminava 

alternativament les diverses estances d’aquella quadra reconvertida en un modest 

xalet d’estiueig per pescadors de platja. 

Hi fèiem estada, sense compliment, per la confiança que hi havia entre les dues 

parelles, fills i filles del Baix-a-mar, amistat de feia temps i reforçada per un llaç 

invisible de complicitat i simpatia, d’afinitat estètica i pràctica. Sèiem al defora del mas, 

en unes cadires de potes curtes, selles murcianes. Ells cedien els balancins als avis i 

nosaltres dos, els petits, empaitàvem gats plens de puces o cercàvem pasteretes, 

aquells insectes que es fan bola i que en dèiem garrinets de sant Antoni. Quan es feia 

fosc apareixia alguna cuca de llum i en Llorenç treia la bombeta penjant-la a la paret 

de la façana, establint-se un univers de papallones, mosquits i insectes que pul·lulaven 

atrets per la lluminària elèctrica. 
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Era aleshores que iniciaven la conversa, després dels cafès oferts i beguts o d’un 

berenar improvisat de pa amb oli i sucre, d’unes sardines a la brasa fetes al caliu d’una 

foguera màgica, o d’uns seitons que la Pilar havia confitat amb sal gruixuda cinc o sis 

mesos abans. Un pa fregat amb tomàquets de penjar i un traguet de la porrona d’un vi 

negre de pagès que tenia gust de pega dolça d’espès i fort que era. 

–El baró de Canyelles, Ramon Nonat Vicent de Paül Martí de Bouffard de la 

Garrigue i de Minguella era un paraigua foradat, tothom ho sap. Va néixer a la 

Geltrú la nit del 30 de gener de 1780, va casar-se dos cops, el primer amb 

Maria de Sarriera, sense tenir fills, i de segones núpcies amb Mariana Dagues 

Tort, en aquesta segona n’hi va fer set fills i encara als setanta-cinc anys va 

voler-se casar amb Maria Guiu de Miralpeix que era vídua i quina filla era la 

cuinera del castell–, ho llegia en Llorenç d’una llibreta de notes que guardava 

en un sarró vell. 

 –Quin torero, aquest baró!– sentenciava la Pilar posant-se dempeus i fent 

nanses amb les mans a la cintura. 

 –Calleu tots un moment, que sento com una remor d’esperits i ànimes en 
pena...–L’avi Vadó era especialista en crear expectació i clima de misteri –¿La 
sabeu aquella història que es conta en el llibret de Los Misterios de Villanueva? 

 –La de la cova dels Encantats ¿vols dir?– feu en Pocarropa. 

 –Sí, la mateixa–, contestava el nostre avi. 

–Doncs clar que la coneixem, oi Pilar, ben a prop d’aquí hi ha l’entrada a 

aquesta cova, coberta pels esbarzers. I us haig de dir que no està ni encantada 

ni maleïda, i que és el nostre amagatall secret per on portem el peix fresc de la 

platja de Vilanova i els musclos de la Punta Grossa i nanses plenes de 

llagostes i palangreres senceres de raps i lluços acabats de pescar fitorres 

enfilades de sípies i calamars. 

Naltros dos ho escoltàvem amb fruïció, sentint en silenci la fresa de la marinada que 

revenia a aquella hora del vespre, refrescant una mica la calorada estiuenca. 

 –Jo no m’atreviria pas a entrar-hi, em cagaria de por– innocentment vaig dir jo. 

–I és clar que no hi entraries perquè hi ha un gos de tres caps que en guarda la 

porta i a més necessitaries aquesta clau per obrir-ne la porta-, deia en LLorenç 

traient-se-la de la butxaca una clau enorme. –I encara et faltaria dir les paraules 

màgiques i nigromàntiques que fan engreixar les frontisses i que només sabem 

jo i la Pilar, però que estan apuntades aquí– obrint el quadern llardós. 
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Abracadabra Putalacabra, Obrocodobri el Putocabró, Dracidimoni 

Furguilaxona, Llusdepalangre Bruixadamata i Pesquisdelsbosc–. Mormolaven 

tots dos fent una cantarella tètrica, repetint la comèdia sentida d’antany i 

tramesa mil cops. 

–No espanteu els nois, au vinga, que ja sou massa grandets– cridava l’àvia 

Lola –que després tenen por i no poden dormir, o tenen malsons i es desperten 

tots suats i cridant, plorant a llàgrima viva i no els puc asserenar ni fer dormir i 

els he de contar rondalles tranquil·les, de les de fer dormir bé. 

–No és veritat, ¿oi àvia?, tinc por!– gemegava jo que era de mena atrevida, 

però que tant de misteri i foscor m’havien esporuguit. 

–Vine aquí prenda meva– feia la Pilar obrint els braços i esperant la meva 

abraçada. Jo m’hi llançava sentint aquella olor forta de fum i mar, barreja 

indefinida de muntanya i platja, salobre i dolça alhora. 

No teníem mai pressa a marxar d’aquell mas perdut, a un cop de roc del poble. Era un 

amagatall compartit, en mig del cel i de la terra, uns llimbs que s’assemblaven al país 

de Xauxa, amb la Cucanya enseuada de greix negre que era el pal del fil de la llum 

que, com un cordó umbilical, ens unia a la civilització. 

La possibilitat de la gruta, aquella quimera d’un passadís soterrani, amb cavitats i 

galeries pètries va calar en l’inconscient d’ambdós germans que anys a venir cercarien 

cada un d’ells la manera de descobrir-ne l’entrellat. 

Xesco va afiliar-se a un grup excursionista afeccionant-se a l’escalada, fent 

l’aprenentatge en la que es coneix com la Facu, una paret de pedra calcària del puig 

de l’Àliga. De fet ell va ser uns dels fundadors d’una mena de club, el CEQE, que eren 

les inicials de Club d’Escalada, Química i Espeleologia, eren coneguts com el grup 

dels Aligots, o com ells s’autoanomenaven els aguilutxos. De primer tingueren aquesta 

afició a l’escalada, rapelaven i foren ells els qui van marcar les vies que encara avui 

existeixen a la Facu, més de setanta vies amb noms que han passat a la història de 

l’escalada nacional. 

En aquells mateixos anys els Aligots van dedicar-se també a “fer avencs” al massís del 

Garraf, una activitat que els va portar disgustos i una gran desgràcia, ja que aquelles 

cavitats eren veritables paranys plens de perills. La causa de tot plegat era l’abocador 

de Gavà, o el que abans havia estat la Vall d’en Joan. Un indret apartat que l’alcalde 

Porcioles va veure des de l’aire, quan volava en un avió de retorn a Barcelona des de 

Madrid. Ell fou el veritable culpable i l’assassí confés d’aquells paratges antany idíl·lics, 

però que en uns pocs dies van esdevenir claveguerams fastigosos i pudents, 

paisatges contaminats i contaminants. Ecs, Ecs quin fàstic. Ecs, ecs, quina pudor. 
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Perquè la vall va tornar-se abocador, un lloc perdut on arribaven els camions plens de 

les deixalles de tota la conurbació de Barcelona i la seva rodalia. Les escombraries s’hi 

llençaven sense cap mena de tractament, s’encenien focs que mai no s’apagaven. 

Tampoc no va adequar-se o es va preparar que les rebia, ni es va impermeabilitzar, ni 

tan sols cimentar, amb la qual cosa el terreny calcari del Garraf Roig, va anar xopant i 

filtrant els lixiviats, les aigües negres i pudents, corroint i matant tot el que tocaven. 

Ecs, ecs quin fàstic. Ecs, ecs quina pudor! 

Una de les conseqüències d’aquesta degeneració fou la creació de bosses de gas 

metà, que de tant en tant causaven explosions d’una flama mefistofèlica. Un altre 

efecte de l’abocament incontrolat d’escombraries i més escombraries fou la 

contaminació dels aqüífers, sobretot el de la Falconera, el riu subterrani que travessa 

els intestins del gegant Garraf per a desembocar finalment dins el mar en un sorgiment 

d’aigua dolça on si creuen en un aiguabarreig únic.

La llegendària història de Garraf i les seves filles Vallbona, Ginesta i Falconera, ideada 

en poesia per Ramon Picó i Campanar musicada en òpera per Josep Garcia Robles 

en els temps del Modernisme, sota el mecenatge del compte Güell, va convertir-se en 

els anys setanta del segle XX en un drama real, una tragèdia en tres actes en la que 

els joves de la comarca hi perdien la vida. Cordes mal subjectades, substàncies 

estupefaents a pleret i el gas metà acumulat al fons dels avencs, tot un còctel letal. 

Mossèn Norbert Font i Sagué tingué el privilegi de baixar a l’avenc de la Ferla 

acompanyat del seu inseparable Ferret el 15 d’agost de 1898, aleshores el Garraf era 

un indret feréstec ple de masos i pletes amb corrals de cabres. Ells dos foren els 

precursors d’una dèria incompresa per la gran majoria: l’estudi de les profunditats, el 

descobriment de simes i cavernes, la plasmació topogràfica d’aquests forats i també 

l’explicació científica de formacions geològiques insòlites i rares com la Ciutat 

Encantada de Conca. 

Una de les sales més grans i sorprenents d’aquest avenc és el conegut com a Pou 

dels Rats Penats, fou un altre espeleòleg Rafel Amat i Carreras, l’any 1924, qui va 

continuar les indagacions d’aquest i d’altres avencs del massís foradat. El de la 

Fragata és un avenc on l’any 1973 va ocórrer un desgraciat accident, Lluis Garzón, un 

dels aligots hi va perdre la vida. 

El 21 d’octubre de 1979 un altre del grup, Xavier Claramunt, va trobar un desenllaç 

fatal a l’avenc de les Terradelles Fou una mort instantània en encendre la llum 
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d’acetilè que va fer esclatar els gasos produïts per la descomposició de les brosses 

dipositades en l’abocador del Garraf. Aquell succés va commoure tota la comunitat del 

Garraf, un xicot de setze anys saltava materialment pels aires fets miques. La polèmica 

entre ecologistes, conservacionistes i espeleòlegs i els poders fàctics de la ciutat de 

Barcelona es va tensar al màxim. 

Anteriorment el 2 de setembre de 1962 Juli Martínez Iglesias de divuit anys s’havia 

ofegat a la surgència de la Falconera. Ell i els seus companys havien recorregut les 

galeries artificials no inundades d’aquest riu subterrani, atrets per les transparències 

dels pous que les curtcircuiten i buscant l’aventura, encantats per la Dona d’Aigua 

potser. En submergir-se dins del sifó, proveït d’ulleres i d’una llanterna submarina, es 

perd a dins i no aconsegueix trobar la sortida, asfixiant-se fatalment. El seu cos va ser 

rescatat per escafandristes de la CRIS i pels bombers de Barcelona al cap de tres dies 

d’infructuosos treballs. 

L’estiu del 1976, després de les colònies a Casa d’Arro, tota la família vàrem anar de 

vacances a Mallorca, ens acompanyà l’avi Mateu que era un vell botiguer, ara rendista, 

amb ànima de pintor de parets. Per viatjar ens dividírem en dos equips, mon pare, mon 

germà i jo en vaixell, el ferri de Balearia on també anava embarcat el nostre 850 de 

color blau-verd. L’altre equip estava format per l’avi Mateu, ma mare i la petita Emma, 

que contava cinc anyets, ells volaren en avió aterrant a l’aeroport de Son Sant Joan. 

Tinguérem la sort d’anar a passar quinze dies a una casa d’uns amics, la Montserrat i 

en Vicente, vells coneguts dels pares i retrobats en les festes patronals del Col·legi de 

Pèrits i Enginyers que cada any celebraven en diferents indrets. La Montserrat era filla 

de Sitges i amiga de la infantesa de la mare. Ens van deixar la casa d’estiueig que 

tenien en un petit poblet de la serra de Tramuntana, entre Alaró i Bunyola, prop dels 

jardins d’Alfàbia una Almunia, finca d’esbarjo i granja amb horta al mateix temps. 

Originàriament fou la hisenda dels Benassar i va anar-se transformant i enriquint amb 

elements renaixentistes, passeigs barrocs, Rusiñol en va pintar la pèrgola en un dels 

seus Jardines de’España. 
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Durant la nostra estada vàrem visitar tots els racons de l’illa, Valldemosa i la seva 

cartoixa on Chopin i George Sand van passar tot un hivern, a Soller on vàrem pujar al 

trenet de via estreta, al santuari de Lluc, la badia de Pollença, el mercat d’Inca i, 

especialment, Sa Calobra amb el torrent de Pareis i el Gorg Blau, on Mir va inspirar-se 

per fer aquell vitrall en forma de tríptic i on va pintar aquells quadres del rovell. 

 –¿Què li va passar al pintor Mir? 

 –Va embogir de bellesa, va patir una mena d’atac de Síndrome de Stendhal. 

–Jo sempre he sentit a dir que va ser un desengany amorós, una qüestió del 

cor         que va fer un intent de suïcidi. 

 –Vivia com un ermità i pràcticament no menjava res, va començar a tenir 

al·lucinacions. 

 –Va caure per penya-segat i no el van rescatar fins dos dies després. 

 –¿I en Rusiñol que no era amb ell? 

–Va acabar odiant-lo, ell era més amic d’aquell pintor belga Guillem Degouve 

de  Nuncques. 

La serra de Tramuntana se’ns apareixia com la continuació del massís del Garraf, 

unes terres ermes, sequerals que amaguen misteris insondables, gorgues i cales 

precioses. 

El túnel de Sóller va engolir-nos. 

De túnels el Garraf n’és ple, els quinze originals del ferrocarril foren construïts entre 

1878 i 1881 de Sitges a Barcelona, el més llarg és el de la Falconera que té 669 

metres. En aquells temps el recorregut era només d’una via fins que el 1915 va passar 

a ser doble amb doble nombre de túnels també. Quinze i quinze trenta. 

Els altres túnels del Garraf, els de l’autopista Pau Casals, no arribarien fins al 1992, 

quan van obrir-se amb maquinària colossal i atlants que hi treballaven dia i nit. 

També el Montgròs va veure foradades les seves entranyes amb el pas de la C-15, 

vial per a vehicles de motor que va revolucionar la connectivitat entre el Garraf, l’Alt 

Penedès i l’Anoia. Fou l’any 2011 que es va perforar l’elefant adormit i després es van 

arranjar els seus voravius: la Costa Bernarda, el Fondo del Veguer, el Fondo del 
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Cogul, la Plana del Capellet, el Collet, el Fondo de les Alzines, el Buscarró, les 

Pessoles i el Prubí. 

Són llocs que amaguen la història antiga de la partida de caça del rei Joan II, conegut 

com a Joan Sense Fe, enterrat a Poblet després de refredar-se durant la sortida, des 

de Sant Boi, passant pels aiguamolls de Castelldefels (castell de fels) i constipar-se 

fatalment en la persecució d’un porc senglar, arribant a les portes del castell de 

Canyelles on varen cridar el cirurgià de la cort a Vilafranca. 

Per aquests túnels moderns, on la velocitat escurça els espais i els temps, en podem 

imaginar de nous, cavitats circulars que vindran per cobrir el trajecte ferroviari de 

Vilanova i la Geltrú a Vilafranca del Penedès, i a l’inrevés, amb una estació intermèdia 

a Canyelles, que per fi quedarà connectada amb les principals ciutats comarcals. 

La passió per la història em va portar a realitzar indagacions i la meva curiositat sens 

mesura va descobrir l’insondable misteri de la Llacuna Alba i el canal subterrani que en 

temps remots va unir la costa amb aquest castell de Canyelles. Anys a venir, i amb el 

mecenatge d’un acabalat ricatxo americà, el casalot senyorial acabà transformat en el 

MPPC (Museu de la Pintura Paisatgística de Canyelles), emapepesé, aspiració a la  

qual el tal Míster, Joachim Cinnamon, hi ajudà filantròpicament. 

Una vesprada d’un calorós jorn d’agost, vaig decidir-me a retrobar aquella entrada 

infernal, que de petit m’havia fet tanta por. Vaig arribar-m’hi amb la bicicleta de 

muntanya i m’hi acompanyava el meu nebot Carles, que de cap de les maneres va 

voler entrar a l’interior d’aquella caverna ancestral. La clau era on sempre havia estat, 

sota la pedra del costat de la porta de la masia d’en Vadó. 

Amb la llanterna del mòbil, vaig anar resseguint un passadís d’escales tallades a la 

roca que baixava sense fi cap a una immensa sala on restaven encantades les figures 

dels cavallers i els seus cavalls petrificats tal com havia sentit explicar de sempre. No 

vaig sentir por, ni cap angunia, fins que darrere meu sorgí un soroll i la llum del mòbil 

s’apagà subreptíciament. 

  –Sóc jo!– era la veueta del Carles –no me n’he pogut estar i t’he seguit. 

 –Vatua l’olla, quin esglai que m’has fotut. 
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Érem al llindar d’una arcada natural que donava pas a la immensa sala on a poc a poc 

descobrirem un llac i en mig d’aquest llac hi havia avarada una fragata amb tres pals 

que es reflectien en la superfície. La nau estava mig tombada com si el llac s’hagués 

anat assecant. 

 –Sembla aquell vaixell de pirates del Tívoli– va dir astorat en Carles. 

 –Sí realment tanmateix ho sembla. 

Una sensació de déjà-vu ens va atrapar a ambdós que no vàrem poder resistir 

l’atracció que aquell enorme embalum exercia damunt els nostres cossos, atrets cap 

a la vora del llac. Tot al voltant van començar a aparèixer cuques de llum, era una 

escena màgica i increïble, emergien de l’aigua i il·luminaven subtilment les figures dels 

genets encantats. 

Com si fos una maquinària d’un vell rellotge gegant van començar a desentumir-se els 

engranatges d’aquell parc d’atraccions soterrat, el miratge prenia vida per moments. 

 –Tanca la boca o t’hi entrarà una cuca de llum– va dir-me el marrec. 

 –No m’ho puc creure!- vaig balbucejar. 

–N’he vist de millors, l’any passat per la Festa Major van portar un 

Electro              Castell molt semblant, era amb raigs làsers i efectes Tresde Real View. 

En pocs instants l’encanteri va desfer-se, la música èpica d’un film històric començava 

a sonar omplint i evidenciant que ens trobàvem de ple en un parc d’atraccions modern. 

 –Ja fa dies que van obrir, en diuen Alba Park. 

 –¿Però com és possible? ¿Sota terra? 

 –Sí, volien fer la competència al Tibidabo i a Port Aventura, aquest té 

 l’avantatja que mai no hi plou, que pot obrir els 365 dies de l’any. 

 –¿Com pot ser? 

–Van descobrir un llac subterrani, el vaixell és autèntic!, els cavallers també, es 

veu que se sabia de molt antic, però no va ser fins fa uns anys, quan allò de la 

COVID-19, que ho van descobrir, per casualitat, com acostuma a passar. Un 

gos va ficar-se en un estret corredor i el seu amo un caçador de Canyelles va 

anar a treure’l, descobrint per atzar aquest espai immens amb el llac, el vaixell i 

els gerrers a cavall petrificats... 



���

El meu nebot continuava explicant com va anar la història i també com ningú va 

acabar-s’ho de creure. El descobriment dels insectes fosforescents per part de la nena 

Maria Sanz de Santaelalia i Escanlanti i la posterior evolució cap a un model 

d’explotació a escala internacional. 

 –Però, com pot ser que no ho salpiquessis, sembla que baixis de la lluna. 

–Efectivament, nebodet meu, he estat viatjant per l’espai exterior, treballant al 

Gran Casino Selènic, a la part oculta de la lluna. Mai no n’havia sentit a parlar 

d’aquest parc. ¿Com dius que es diu? 

–Alba Park de Canyelles, també en diuen Cinnamon Land, ¿de debò, no 

n’havies sentit a parlar mai? 

–Bé, potser en somnis, potser en les rondalles i els contes del meu avi Vadó, 

ja         hi havia estat. 

Alba Canyelles 




