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ORIOL MARGALEF
Tarragona

T arragona és un dels
territorismés densa-
ment poblats de l’Es-
tat, la segona demar-
cació en aquest ràn-

quing a Catalunya. I malgrat la
massificació que caracteritza al-
gunes zones, especialment a la
costa, encara és possible trobar
persones que viuen apartades del
món, aïllades a la força o per prò-
pia convicció. En plena era de les
comunicacions, La Vanguardia
ha anat a trobar quatre solitaris:
una eremita a Montsant, el guar-
da d’un refugi als Ports, un pas-
tor de cabres a les muntanyes de
Tivissa i l’últim ha-
bitant d’un poble
de la Conca. Tots
ells testimonien un
estil de vida sen-
zill, contra corrent,
i, a la vegada, pletò-
ric d’humanitat.
Passada l’ermita

de Sant Blai, a
Tivissa, el camí
s’enrosca a la pe-
dra i puja ràpida-
ment, cercant els
núvols. La pista
porta al coll deMo-
netze, pura munta-
nya prelitoral, un
paratge ventós i ta-
cat de roca nua, on
Severino Sanahuja
localitza les mi-
llors pastures per
al seu ramat de ca-
bres. Quan només era una criatu-
ra, Severino va aprendre l’ofici
de pastor del seu pare, i uns anys
més tard va heretar el ramat, un
dels últims de cabra blanca que
queden a la zona. Des d’alesho-
res, a Tivissa li veuen poc el pèl.

Severino Sanahuja
45 anys
Pastor de cabres

El Severino va deixar
d’estudiar de ben jovenet
per continuar l’ofici del
seu pare, pastor de
cabres. Avui és un dels
pocs que mantenen viva
aquesta tradició a les
muntanyes de Tivissa. I
n’està orgullós. “No surt
a compte, però és la
meva vida”, afirma. La
Pastora, la Coloma, el
Pardo i el Moro, els seus
gossos, l’ajuden a menar
el ramat, format per 330
cabres blanques

XAVI JURIO

Solitarisconvençuts

U N L L O C , U N A R T I S T A

Unaeremita,
el guardad’un
refugi de
muntanya, un
pastordecabres
i l’últimhabitant
d’unpoble,
testimonis
d’unestil de
vida senzill i
contra corrent

Lacovadels
Ports que
vamarcar
PabloPicassoTARRAGONA
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Mentre la majoria dels pastors
han anat plegant, o bé deixen les
cabres tancades al corral, el Seve-
rino segueix criant els animals a
l’estil tradicional, tot i que ja fa
temps que aquesta pràctica “ha
deixat de sortir a compte”, expli-
ca, perquè els preus que paguen
els carnissers no compensen la vi-
da solitària i espartana que com-
porta. “La vida d’avui no està feta
per fer de pastor. Sembla un ofici
de bojos”, afirma amb to resignat.
La cabra blanca és l’única raça

autòctona de cabres de Catalu-
nya reconeguda per la Generali-
tat (2011) i forma part del patri-
moni cultural i tradicional de les
serres de Cardó i Tivissa. A la dè-
cada dels anys cinquanta n’hi ha-
via uns 30.000 exemplars, però
la baixa rendibilitat de les ex-
plotacions –en comparació amb
altres classes de granja més pro-
ductives, com la cabramurciano-
granadina– han deixat el cens en
uns 5.000 exemplars, la majoria
localitzats entre els municipis de
Vandellòs, Tivissa i Rasquera.
Aquest tipus de cabres desta-

quenper la seva fortalesa i rustici-
tat, un tret que els permet adap-

tar-se a terrenys molt abruptes,
prou que ho sap el Severino. En
pasturar en llibertat, els animals
mengen la vegetació típica de
muntanya mediterrània –farigo-
la, bolets, romaní...–, un règim de
vida que determina un gust i una
textura de la carn dels cabrits

molt particular, explica. Per evi-
tar que la cabra blanca i els pas-
tors com ell acabin desaparei-
xent, un grup de ramaders ha
creat l’Associació Cabra Blanca
(Arcabra), amb suport de l’Ajun-
tament de Rasquera, a través de
la qual intenten que majoristes i

consumidors valorin a l’alça
aquesta carn. Tanmateix, el pro-
blema amb què topen els pastors
és que els ramats de cabra blanca
són petits i dispersos, i no hi ha
prou puntes de producció setma-
nal per gestionar la seva diferen-
ciació ni a l’escorxador ni a les
carnisseries. “Els veïns dels po-
bles de la vora coneixen aquesta
qualitat i la demanen, però lama-
joria de la gent no té ni idea del
que és la cabra blanca ni l’apre-
cia. A més, no som els pastors els
qui fem el negoci. La carn que jo
venc al majorista s’acaba pagant
el doble a la botiga”, explica el Se-
verino.
Tal com estan les coses, el pas-

tor de Tivissa té cada copmés as-
sumit que o canvia molt el pano-
rama, o en poc temps ell i les se-
ves cabres deixaran de tacar el
paisatge. “Fer de pastor és la me-
va vida. Estimo la muntanya i el
ramat. Si m’hagués casat hagués
hagut de marxar de casa, perquè
és aquí dalt on em trobo més a
gust”, explica. Per això, Severino
rarament abandona les altures de
la serra.
Com tampoc ho fa gaire

Gabriel Gutiérrez, instal·lat als
Ports deMorella. Gutiérrez,mun-

tanyenc de vocació, és des de fa
22 anys el guarda del refugi de la
Font Ferrera (la Sénia), a 1.165
metres d’altitud, i a més de mitja
hora del petit poble de Fredes, a
la muntanyenca
confluència entre
l’Aragó, Catalunya
i el País Valencià.
El Guti, com és co-
negut popular-
ment a l’ambient
excursionista, està
casat a Tortosa pe-
rò és un apassio-
nat de la natura
des de petit. Per ai-
xò no s’ho va pen-
sar dos cops quan
li van oferir la pos-
sibilitat de fer-se
càrrec del refugi.
“Aquí dalt passo

dies sense veure
ni una ànima, i ai-
xò té per mi avan-
tatges”, afirma.
Quan no té hostes,
el Guti passeja
amunt i avall, prac-
tica esports d’aventura, escolta la
quietud... Gaudeix de la llibertat
amb experiències pures i autènti-
ques, gairebé màgiques. “Només

OFICI OBLIDAT

El Severino segueix
fent de pastor a
Tivissa tot i que ja
no li surt a compte

XAVI JURIO / ARXIU

Ramon Miró
59 anys
L’últim habitant
de Rojalons

El Ramon va néixer a
Montblanc i de jove
sovint passava els estius a
la gernació de Salou.
Però trenta anys enrere
va pujar a viure amb els
seus pares a Rojalons, i
tot i que s’hi ha quedat
sol, d’allí no es pensa
moure. “Rojalons sóc jo.
El dia que marxi, tot això
s’ensorrarà”, afirma
l’home, assenyalant els
vestigis d’unes cases que
ja fa anys que van deixar
de tenir vida

L’AÏLLAMENT,
unaopciódevida

COMPANYIA

“Fer de pastor és la
meva vida; estimo el
ramat i la muntanya”,
explica el pastor

SOLITARIS CONVENÇUTS HISTÒRIES PERSONALS SOBRE UN ALTRE ESTIL DE VIDA LLUNY DE LES AGLOMERACIONS
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Domini salvatge. Zones
muntanyoses com els
Ports, abans habitades,
són ara refugi de solitaris
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aquí et pots fer amic d’una rabo-
sa, com em va passar a mi, o veu-
re cabres salvatges de prop sem-
pre que vols. Aquí només tinc un
cap, i sóc jo mateix”, explica.
A diferència d’altres, el Guti ha

buscat la solitud per gust, però ai-
xò no treu que es mostri com un
individu molt sociable quan té
qui l’acompanya. Tampoc no de-
fuig del compromís social, i no és

estrany veure’l par-
ticipar en marxes
ant i transvassa-
ment. Gabriel està
connectat amb el
món, segueix l’actu-
alitat a internet,
“no sigui cas que el
dia que baixi m’ho
trobi canviat”.
La crisi, de fet,

també escala mun-
tanyes. Mai com
fins ara les ajusta-
díssimes tarifes del
refugi feien dubtar
tant els interessats
a passar-hi la nit.
Tanmateix, diu, la
situació és circums-
tancial. Viure a la
muntanya, assegu-
ra, li permetmirar-
se “les coses des de

dalt, com les àligues, que tenen la
millor perspectiva”. El Guti bus-
ca més arguments a favor, i els
troba en el ritme vital.
“L’aïllament et permet raonar

més, fins i tot t’obliga a trobar-te
amb tu mateix. Les coses aquí
dalt no són gens complicades. A
baix la gent enfoca les coses dife-
rent, va de pressa i té una altra
escala de valors. Viu de forma
desbocada”, explica.
Fa anys, quan el Guti va fer-se

càrrec del refugi, els antics ma-
sos de muntanya ja estaven des-

habitats, però a la zona encara hi
quedaven tres pastors. Ara estan
jubilats. “Sempre he portat gre-
nyes. Al principi la gent em veia
com un hippy i va costar que
m’acceptessin. Un cop superat ai-
xò, a lamuntanya les amistats du-
ren per sempre”, explica. La vida
és dura a la Font Ferrera. Es viu
molt però amb molt poc. I els hi-
verns són especialment crus,
amb nevades importants. La re-
flexió no li ve de nou, al Guti. “Ja
poden anar fent allà baix, que
mentre el cos aguanti, d’aquí no
em penso moure”, respon amb
una riallada.
A l’ermita de Sant Joan del Co-

dolar, als peus de la serralada de
Montsant, una dona acull tothom
ambun somriure.MontserratDo-
mingo conversa, però no fa pre-
guntes, només escolta. Fa 35 anys
va deixar la comunitat de mon-
ges d’Olesa a la qual pertanyia i
va iniciar el seu propi camí de so-
ledat entre balmes i xipresos, se-

LL IBERTAT

Quan no té clients
al refugi, el guarda
gaudeix de la
natura dels Ports

VICENÇ LLURBA

Muntanyenc experimentat, el
Guti ha fet els cims de
colossos com el Cho Oyu
(Nepal), el K2 (Xina), el Shisha
Pangma (Tibet) o el Broad
Peak (Pakistan). Als Ports no
té a mà cap vuit mil per
escalar-lo. Però encara
s’emociona amb la bella
panoràmica que regala el
Negrell, des d’on divisa el mar
i els Pirineus. Li agrada el món
salvatge,i espera que un dia
tornin els llops

VICENÇ LLURBA

Gabriel Gutiérrez, ‘el Guti’
56 anys
Guarda del refugi de la
Font Ferrera, als Ports

PENSAR MÉS

“Viure aïllat t’obliga a
raonar més”, afirma el
muntanyenc Gabriel
Gutiérrez
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guint l’exemple d’antics ermi-
tans. Des de llavors, Domingo viu
demanera austera i aïllada, i dedi-
ca temps a la pregària.
Davant de noves peticions

com la de la Montserrat, l’arque-
bisbat de Tarragona va aprovar
als anys vuitanta un reglament
per a anacoretes. Actualment hi
ha cinc ermitans al bisbat, tres do-
nes i dos homes. “No intento viu-
re com els ermitans de fa deu se-
gles, només provo de connectar
amb la seva espiritualitat. L’amor
té moltes formes. Jo intento fer
el bé, perquè el que fem repercu-
teix en els altres”, explica.
Montsant, de parets abruptes i

barrancs profunds, és un lloc en-
voltat de misticisme i llegenda.
Santuari de pedra al descobert, el
que durant segles va donar refugi
a eremites segueix emetent una
llum especial, captivadora, carre-
gada d’espiritualitat. Tanmateix,
ni a lamuntanya ni a la ciutat, l’aï-
llament no és mai una elecció fà-
cil si es viu de forma conscient.

Tampoc a la Montserrat no li
va resultar senzill acostumar-se
a la solitud. “Els primers temps
aquí van ser durs, com per tota
persona que inicia un canvi. Bai-
xava a missa a Cornudella, però
al principi vaig evitar el contacte
sostingut amb altres persones
per coherència amb el camí que
havia iniciat”, explica. Sant Joan
del Codolar és avui un indret for-
ça transitat, sobretot per excursi-
onistes que pugen a Montsant.
Però fa trenta anysmolt pocs pas-
saven per davant de casa seva. La
sinuosa pista (3,5 quilòmetres)
que uneix Cornudella i Sant Joan
del Codolar no es va asfaltar fins
l’any 1993, i no ha estat fins als
últims anys que hi ha anat venint
més gent.
Tampoc als setanta molta gent

del poble no entenia que laMont-
serrat, una noia jove, visqués sola
a la muntanya. La resposta lla-
vors era la mateixa que ara. “Si
fos jo sola ja hauria marxat, però
no ho estic. No ho he estat mai.
Déum’hi acompanya i m’himan-
té. L’ermita sóc jo, i les portes de

casameva sempre han estat ober-
tes. No he tingutmai por”, afirma
la dona.
Fins fa pocs anys, a Sant Joan

del Codolar no hi havia electrici-
tat. Ara la Montserrat té ràdio i
mòbil, però l’essència es manté.
“Les persones estem fetes per a
la comunicació, però hem oblidat
el valor del silenci. La serenor
d’aquest lloc t’ajuda a veure les te-
ves pròpies limitacions. Jo no
me’n canso mai. Sempre s’apre-
nen coses noves”, afirma Do-
mingo.
Per poder viure, la Montserrat

s’ha dedicat durant anys a l’arte-
sania. Encara en conserva l’afi-
ció. La seva gran passió, però, és
la botànica. Té documentats més
de 1.200 tipus de plantes autòcto-
nes deMontsant i actualment es-
tà elaborant un treball sobre els
usos i aplicacions medicinals que
de forma tradicional s’han donat
al Priorat a les plantes silvestres.
La Montserrat s’apropa a veure
les seves fonts a peu, tant hi fa
que visquin en un altre poble. El
cotxe no encaixa en la sevamane-

ra de viure, com no hi encaixen
el cinema i la perruqueria, dos ne-
gocis als quals no dóna vida des
dels setanta, reconeix amb un
somriure. Amb els anys, la
Montserrat a peu, la Montserrat
excursionista, s’ha fet tan popu-
lar a Montsant que un dels graus
que pugen a dalt de la serra fins i
tot porta el seu nom.
En RamonMiró, en canvi, pas-

sa al cap de l’anymol-
tes hores al cotxe.
L’últim habitant de
Rojalons, a la Conca,
puja i baixa cada dia
de Montblanc, on a
sobre fa de mecànic.
ElRamon, que és sol-
ter, va pujar a viure a
Rojalons amb els
seus pares fa uns
trenta anys. Llavors
encara hi vivien di-
verses famílies, tot
gent gran, però una
part de les vuit o deu
cases que formen el
nucli ja estava en
molt mal estat. Avui,
gran part d’aquest
llogarret al peu dels
Tossalets, a uns 700
metres d’altitud, són
runes. Tret d’alguna
casa arreglada pels
caps de setmana, el

Ramon viu sol “i amb total lliber-
tat” la major part de l’any. Ell, els
seus vuit gossos i les seves 100
ovelles.
Des de Rojalons hi ha una mi-

randa fantàstica. També s’hi fan
bolets. No hi falten mai els curio-
sos, però, tret del Ramon, ningú
no es queda a dormir. Al poble no
hi ha llum, ni telèfon. L’aigua és
d’una font. Els hiverns, a més, hi
sónmolt crus. Fa dècades s’hi cul-
tivaven cereals, hi havia ramats
de bens. Hi havia vida. Però la
majoria en va marxar fa temps,
quan va tenir-ne la possibilitat.
Molts van anar a Lilla, que es veu
a l’altra banda de la vall. Es comu-
nicaven amb els seus parents
amb senyals de llum. Però ja fa
anys que aquestes llums es van
apagar, com les del poble.
El Ramon té una germana a

Montblanc, però s’ha fet gran a
Rojalons i és aquí dalt on es troba
més a gust. “De jove vivia a baix,
voltava molt. Ara quan baixo no-
més miraria la tele o giraria pel
poble. Tenir tant de temps mort
emcansa. Aquí dalt no tincmane-
ra d’avorrir-me”, afirma. De fet,
de dilluns a divendres, entre la
feina a Montblanc i tenir cura
dels animals, el Ramon va de bò-
lit. I quan arriba el cap de setma-
na, s’entreté fent feines pen-
dents. Amb el poble a mig caure,
hi calen sovint petites obres per
no prendre mal. “L’Ajuntament
em cobra la contribució, d’això sí
que en sap. Però aquí dalt mai no
ha arreglat res”, explica. No sona
com una queixa. I de seguida ve
l’explicació. “Jo sóc d’aquells
que comencen moltes feines i no
n’acaben cap. Així estic entretin-
gut”, explica el Ramon, abans de
sintetitzar la seva màxima: “Pro-
curo no molestar ningú. Així
m’asseguro que tothom em deixi
tranquil”. Segur que altres espe-
rits solitaris hi estarien d’acord.c

VICENÇ LLURBA

A finals dels setanta, la
Montserrat va sentir la ferma
voluntat de viure com una
ermitana. Ella, que era una
monja activa, plenament
realitzada, infermera i
apassionada en el treball pels
altres. I de cop i volta, als 33
anys, es va trobar visitant llocs
(Montseny, les fonts del
Llobregat i finalment
Cornudella) on dur a la
pràctica el retir físic i
espiritual. Tres dècades més
tard continua encomanant
amor i optimisme a tothom
que passa a veure-la

Camins alternatius

ANACORETA

La Montserrat
connecta amb la
tradició anacoreta
de Montsant

Montserrat Domingo
69 anys
Ermitana de Sant Joan
del Codolar

SENSE POR

“Tinc les portes
sempre obertes; no
he tingut mai por”,
reconeix l’ermitana

SOLITARIS CONVENÇUTS HISTÒRIES PERSONALS SOBRE UN ALTRE ESTIL DE VIDA LLUNY DE LES AGLOMERACIONS

CONVENÇUT

El Ramon s’ha quedat
sol a Rojalons i de
moment no té
intenció de marxar
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