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Crim, rumors
imala fama
La febre de les urbanitzacions
va transformar el pla i les
muntanyes del Penedès als
anys seixanta. Paradoxalment,
i gairebé al mateix temps, els
darrers pobladors de Marmellar
feien les maletes. Potser pel
seu caràcter bel·ligerant i les
seves constants reivindicacions
a l’Ajuntament de la Juncosa
–al qual reclamaven
l’arranjament de camins– la
gent de Marmellar –un poble
molt castigat per les guerres
carlines– no despertaven gaires
simpaties als pobles veïns. Al
segle XIX els rumors els
acusaven d’aficionats a la
bruixeria, i fins i tot el capellà
del poble en criticava la falta
de fe. Un crim sense resoldre
del 1993, l’estrany assassinat
d’una noia sense identificar, ha
atret a Marmellar legions
d’aficionats a l’esoterisme.

ORIOL MARGALEF
Tarragona

M ontpaó, Torlan-
da, Selmella, el
Carrascal... Els
sonen aquests
noms? I els Co-

gullons, Gallicant o l’Esblada?
Tots ells són pobles abandonats
de les nostres comarques, rònecs
espectres d’una vida passada, ru-
ral i autèntica, on arrela una part
de la nostra identitat. Des de fi-
nals del segleXIX i fins ben entra-

da la dècada del 1970, la crisi del
món agrícola, la precarietat de
serveis i la demanda d’obrers a la
indústria va provocar un èxode
massiu a les ciutats. Enmarxar la
gent jove, unsmés ràpid i d’altres
més lents, desenes de pobles van
trobar lamort i el silenci. Les ruï-
nes d’una quinzena d’antics nu-
clis testimonien encara avui la fi
d’aquells dies.
Mentre l’últim poblador de la

Mussara, en Josep Abelló, tanca-
va per darrer cop la porta del
mas (1961), la febre de la segona

residència programava infinitat
d’urbanitzacions a la Costa Dau-
rada. Passats els anys, alguns
d’aquests pobles abandonats han
recuperat part de vida els caps de
setmana, com Llaveria (Tivissa),
Gavadà (Vandellòs) o Albarca
(Cornudella). Altres, en canvi,
comSelma,Marmellar oMontar-
gull, amb centenars d’anys d’his-
tòria, no han aconseguit evitar la
decadència, i segueixen enfon-
sant-se lenta i inexorablement a
l’abismede la desmemòria. Passe-
jar per alguns d’aquests nuclis,
com l’Esblada, un dels últims a
despoblar-se, és un viatge a un
temps deturat i sense retorn.
Els nomsdels carrers, de les ca-

ses, segueixen en molts casos al
seu lloc, com clavats en una vida
passada. L’historiador Josep
Maria Grau ha seguit els passos
de centenars d’emigrants origina-
ris a les muntanyes de Prades, en
busca d’un futur millor. Entre
1900 i 1950, segons Grau, els po-
bles de l’Albiol, Capafonts, la Fe-
bró,Mont-ral, Farena, laMussara,
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Prades, la Riba, Rojals, Siurana,
Vallclara i Vilanova de Prades
van perdre un 45% de la seva po-
blació.
Entre ells, els Cogullons, el nu-

cli més alt de la demarcació de
Tarragona (1.100 metres), avui
terme de Montblanc, que va ser
abandonat als anys cinquanta, ex-
plica l’historiador Josep Maria
Contijoch. “L’any 1944 només hi
quedaven dues famílies, i a sobre
estaven enfrontades. Una gran
nevada els va deixar aïllats i van
pactar ajudar-se. Però només era
temporalment, per qüestió de su-
pervivència. Superada la dificul-
tat, van continuar enemistades”,
explica.
Les dures condicions de vida a

muntanya són un dels històrics
factors de despoblament de l’inte-
rior deTarragona. Les devastado-
res guerres carlines i la fil·loxera,
al segle XIX, i la posterior crisi
de preus al sector agrícola i fores-
tal coincideix amb l’auge econò-
mic de les ciutats. La necessitat
demà d’obra barata a la construc-
ció i a la indústria van fer l’efecte
crida.
Les ciutats proporcionaven a

més serveis com l’educació o la
sanitat, poc accessibles als nuclis
petits o aïllats. Quan els primers
emigrants van explicar els avan-
tatges d’anar a viure a la ciutat
–electricitat, aigua–molts els van
seguir els passos. Lamillora d’ac-
cessos i la construcció de carrete-
res, durant els anys vint i trenta,
van accelerar l’èxode. Si es té en
compte aquest context es pot arri-
bar a entendre que una gran part
de la gent no va marxar a contra-
cor, sinó amb l’esperança de mi-
llorar la seva situació personal, fu-
gint de la misèria.
Després de la GuerraCivil,mu-

nicipis com Rojals, la Mussara o
Siurana havien perdut tants ve-
ïns que ja no tenien prous recur-

sos per sostenir l’ajuntament. La
solució escollida en aquell mo-
ment va ser renunciar a la seva
autonomia i agregar-se a un altre
municipi (en aquests casos,
Montblanc, Vilaplana i Cor-
nudella), explica l’investigador
Eliseu Soler.
Tret d’algunes excepcions,

com Fontscaldetes o les Masies
de Castelló, restaurats per volun-
taris, l’estat de conservació de la
majoria de pobles abandonats és
deplorable, elements arquitectò-
nics d’alt valor simbòlic i cultural
inclosos, com castells i esglésies
medievals . A Selmella (Pont d’Ar-
mentera), despoblat als anys tren-
ta, igual que a Marmellar (El

Montmell), o a Selma (Aiguamúr-
cia), hi ha hagut intents per fer-
hi noves urbanitzacions. Cap
d’ells ha reeixit.
Tot Selmella, explica l’historia-

dora Àngels Boada, va ser adqui-
rit per un sol propietari. La recu-
peració del poble, que va rebre el
suport de l’ajuntament, va inten-
tar involucrar la Generalitat pel
seu interès històric (era un in-
dret clau a la frontera medieval
del Gaià), però es va acabar des-
cartant pel seu elevat cost. L’es-
glésia romànica, tot i haver estat
rehabilitada en part, va ser desa-
fectada per l’arquebisbat de

Pobles que
hanemmudit

FORTA EMIGRACIÓ

Del 1900 al 1950,
l’emigració va reduir
d’un 45% la població a
les serres de Prades

SUMITS EN L 'OBLIT

Nuclis amb centenars
d’anys d’història
s’enfonsen en l’abisme
de la desmemòria
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]El Catàleg del paisatge
del Camp de Tarragona,
elaborat per la URV i
aprovat pel Departament
de Política Territorial el
maig del 2010, identifica
els nuclis de població
abandonats més coneguts
a la zona i destaca la ne-
cessitat de preservar-los
per la seva importància
històrica, simbòlica i iden-
titària. “A banda del seu
interès històric, configu-
ren paisatges amb una
estètica molt determina-
da relacionada amb l’en-
cant de la solitud i la ma-
lenconia de les restes
d’un passat més pròs-
per”, destaca el docu-
ment. El catàleg, una ini-
ciativa pionera a nivell
europeu, respon a la ne-
cessitat d’identificar els
valors del paisatge –al
Camp de Tarragona
s’han identificat 29 uni-
tats paisatgístiques–, com
a pas previ a “elaborar
propostes i sensibilitzar
la societat que cal una
protecció i una ordenació
més gran del paisatge en
el marc d’un desenvolupa-
ment sostenible”.

>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR
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Tarragona “pel seu mal estat”
l’any 2008.
Per al geògraf Rafel López-

Monné, l’estat d’abandonament i
degradació en què es troben
molts nuclis de l’interior de
Tarragona “és la constatació
d’un fracàs”. “Catalunya necessi-
ta aquests espais per explicar qui
som i escollir el nostre futur. Sen-
se ells, som una mica més po-
bres”, assegura Monné, qui aler-
ta que moltes petites poblacions
on no arriben amb facilitat ser-
veis com l’electricitat o internet
corren el mateix perill de despo-
blament avui dia.
Arreglar cases per no viure-hi

ni és viable ni té cap sentit. Això
sí, per al també geògraf i profes-
sor de la URV, Jordi Blay, l’admi-
nistració està obligada a estimu-
lar el repoblament, per a evitar no
només que es produeixin situaci-
ons demarginalitat, sinó com una
forma d’estimular l’economia.
“Cal planificació, una visióde con-
junt. La costa està cada cop més
saturada, i l’interior pot crear ocu-
pació oferint una oferta turística
diferenciada”, explica Blay.c Selma, trist i deixat, és el

fantasma d’un nucli que fa uns
cent anys era encara referència
econòmica a la zona. En
aquella època al poble hi havia
metge, ferrer, sastre, veterinari
i un sol mestre per a 66 nens i
nenes, una barreja que
provocava les queixes del
rector. La fil·loxera, primer, i
l’obertura d’un accés ràpid i
còmode fins al Pla de Manlleu,
als anys vint, van provocar el
seu ràpid abandonament. Ja
abans de la Guerra Civil no hi
quedava ningú. De l’antiga
esplendor avui només en
resten una pila d’ossudes
construccions, a la falda del
castell, i el campanar de
l’església gòtica de Sant
Cristòfor, testimoni d’un passat
difícil però orgullós.

Pinyeres, Algars, Mudèfer... El
riu Algars va ser durant segles
un important i pròsper
enclavament de població al
Matarranya, la conca que
agermana Cataluya i Aragó. A
Pinyeres, nucli d’origen
medieval (segle XIII) amb una
vintena de cases, la
disponibilitat d’aigua afavoria
la productivitat al camp, però
“l’indret és ofegat, molt
calorós i humit, fet que
propiciava epidèmies”, segons
l’historiador i mossèn Josep
Alanyà. El poble es va
incorporar junt amb Algars al
terme de Batea al segle XIX.
Els últims nou veïns van
marxar fa cinquanta anys. La
majoria van anar a viure a les
localitats veïnes de Maella,
Favara i Batea.

Expoli i altres
impactesmoderns
Quan van baixar a viure a
Santa Coloma de Queralt, als
anys cinquanta i seixanta, els
últims habitants de Montargull
es van fer la casa mirant al
poble d’on venien. Les seves
arrels són en un cim de 843
metres, un racó de món
espectacular, però molt fred i
ventós, sense aigua i amb unes
condicions de vida duríssimes.
La llum no va arribar a
Montargull fins el 1950, i quan
van fer la carretera, la majoria,
pagesos cerealistes, la va fer
servir per marxar. Als setanta
encara eren visibles els
fonaments del castell, i als
vuitanta, moltes cases es
mantenien dretes. La
degradació, però, és imparable.
“Hi ha hagut un intens espoli”,
es queixa la historiadora
Montse Rumbau, que també
critica la proximitat
“impactant” d’aerogeneradors.

Antiga esplendor
en ruïnes

Diàspora a la vora
del riuAlgars
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3. SELMA
(Aiguamúrcia, Alt Camp)

2. PINYERES
(Batea, Terra Alta)

1. MONTARGULL
(Llorac, Conca de Barberà)

Un futurnouper laMussara

U N E X E M P L E D E R E C U P E R A C I Ó
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]“Mare, si marit me’n dau,
no me’l dau de la Mussara,
que la boira sempre hi jau i
és terra que no m’agrada”.
Fa més de 40 anys que està
abandonat, però la Mussara,
que va arribar a tenir 300
habitants , continua sent
referent geogràfic i cultural
al Camp de Tarragona. El
poble és avui un munt de ru-
nes, però atreu la gent i l’Ajun-
tament de Vilaplana vol posar-
lo en valor. S’han netejat els
carrers del poble, s’han ins-

tal·lat indicadors, i s’està recu-
perant l’església de Sant Salva-
dor (segle XVIII), a punt de
caure. Si el parc natural de la
Serra de Prades acaba tirant
endavant, es proposarà ins-
tal·lar-hi un centre d’interpre-
tació.
“Entrant a mà dreta hi ha-

via les fonts baptismals i l’altar
de les Ànimes , la capella fon-
da amb un confessionari
per banda, i al fons, l’altar
del Sant Crist amb la dolo-
rosa i el Sagrari on hi havia

una llàntia amb llum perma-
nent”.
Al llibre Records de la

Mussara, Anton Agustench
va descriure una església
que avui difícilment reconei-
xeríem, pel mal estat en
que es troba. Mesos enrere
s’hi van haver d’instal·lar
bigues de reforç per evitar
que caigués. Ara s’està treba-
llant en la consolidació del
campanar, que també amena-
çava amb desplomar-se. Els
treballs tenen un pressupost

de 180.000 euros, i els pa-
guen la Diputació i el Ministe-
ri de Foment.
La Mussara és un paradís

de natura. L’alcalde de
Vilaplana, Tomàs Bigorra, ha
rebut interés de gent per
anar-hi a viure. Però la majo-
ria de cases pertanyen al De-
partament de Medi Ambient,
i no està interessat a vendre.
“En el futur s’hi podria ins-
tal·lar algú que s’hi pogués
treballar oferint serveis als
visitants”, afirma Bigorra.
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Cabra del Camp

L a il·lusió d’un grup
d’amics de Cabra del
Camp per recuperar
el despoblat de
Fontscaldetes és a

punt d’assolir el primer objectiu
important, la restitució de l’esglé-
sia del segle XVIII. De fet, si les
obres acaben a temps, la intenció
d’aquest grup de voluntaris és
fer-hi missa a finals
d’agost, i celebrar una
victòria: el simbòlic
retorn a casa del
Nen Jesús de Fonts-
caldetes.
Poc després que co-

mencés la Guerra Civil
(1936-39), una veïna
del poble, Palmira
Ferré, va evitar la
destrucció de la ta-
lla barroca ama-
gant-la a casa se-
va. El retaule, en
canvi, va cremar
sencer. Uns anys
després, el 1942, la
Palmira es va casar
ambel JosepFrei-
xes i va anar aviu-
re a Valls. Quan
l’any 1964
Fontscaldetes
va quedar-se
sense veïns,
la Palmira
va seguir
custodi-
ant el
Nen Jesús a
casa seva.
El 2008, la do-

na va visitar el
seu antic poble i
va descobrir
emocionada que
un grup de vo-
luntaris estava
endreçant-lo.
Al morir, el se-
tembre de l’any
següent, la Pal-
mira va fer do-
nació de la figu-

ra que havia guardat tants anys.
Des d’aleshores es conserva a la
parròquia deCabra, i s’ha conver-
tit en un icona per als voluntaris
que recuperen Fontscaldetes.
Per motius de seguretat, tant la
campana com el Nen Jesús no es
deixaran a l’església.
Fontscaldetes va néixer al vol-

tant d’una antiga granja del mo-
nestir de Santes Creus (segle

XII). Després d’haver quedat
deshabitat, el poble va con-
tinuar sent un referent
per als veïns de Cabra,
que hi anaven amen-
jar la mona. Tanma-
teix, amb el pas dels
anys, l’abandona-
ment va ensorrar les
cases i el poble va ser
presa de la vegetació i
l’espoli.

Amb molta vo-
luntat i escassa
disponibil itat
econòmica, l’As-
s o c i a c i ó
d’Amics de
Fontscaldetes ha

recuperat des del
2008 diversos es-
pais públics de l’an-
tic nucli, inclosos
els carrers i la
font. A més, ha
restituït la part
exterior de l’es-
glésia, que per-
tany al bisbat
i és l’únic edi-
fici que es
manté dret,

i aquest estiu
vol acabar d’arreglar
l’interior. Molts
caps de setmana hi
ha més de vint per-
sones treballant de
forma desinteressa-
da. “L’únic que vo-
lem ésmantenir vi-
va la història, el
patrimoni del po-
ble”, explica
Josep Maria Ro-
vira, portaveu de
l’entitat.c

La talla del Nen Jesús de
Fontscaldetes

El retorndel
NenJesús
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Vandellòs i l’Hospitalet

S ota la cinglera dels
Dedalts, Castelló
(Vandellòs i l’Hospi-
talet) desborda natu-
ra i paisatge. L’any

1900hi vivien 142 persones, pe-
rò als anys cinquanta ja no hi
quedava ningú. Castelló es va
convertir llavors en un poble
fantasma, fins que un grup de
joves constituïts en Associació
d’Amics de la Masia de Caste-
lló (1997) va decidir impulsar la
seva recuperació. La neteja, la
reconstrucció de cases i l’orga-
nització d’activitats han aconse-
guit despertar el poble de la se-
va letargia. I ara fins i tot hi tor-
na a viure una jove família vin-
guda de Barcelona.
Pot semblar bucòlic, però hi

hamés adjectius. Tornar a resi-

dir en un poble abandonat és
de tot menys pràctic. Quan fa
tres anys van deixar el carrer
Aribau, Ramon Bartolomé i la
seva donaMíriamno s’imagina-
ven tot el que els costaria obte-
nir, primer, els permisos per re-
gularitzar l’habitatge –declarat

inicialment en ruïna– i des-
prés, que els donessin d’alta ser-
veis bàsics, com l’electricitat.
De fet, tot i que a 200metres hi
passa una línia de mitja tensió,
aquesta família amb dos nens

petits continua fent l’electrici-
tat amb un generador dièsel
que apaguen per poder dormir.
Ara Bartolomé espera que
l’Ajuntament l’ajudi a pagar els
100.000 euros que fan falta per-
què la companyia elèctrica els
connecti a la xarxa. “Fins ara
no s’ha portat gaire bé amb no-
saltres. Esperem un canvi amb
el nou govern”, explica.
Malgrat les dificultats, Barto-

lomé no es fa enrere. Tot i no
tenir claveguera, ni recollida
d’escombraries, ni ADSL, “com-
pensa veure els nostres dos fills
córrer lliures”.
Castelló és un dels cinc nu-

clis del terme de Vandellòs i
l’Hospitalet que van perdre
tots els veïns al segleXX (junta-
ment amb Remullà, Gavadà,
Fatges iMasdevalentí). ACaste-
lló, l’associació hi organitza ca-
da any un pessebre vivent, a
més d’altres activitats d’estiu.
La prioritat no és facilitar el re-
poblament, explica el seu presi-
dent, Santi Nomen. La intenció
es recuperar aquest nucli com
a part del patrimoni històric i
cultural deVandellòs, i una pos-
sibilitat de futur és ubicar-hi
un centre d’interpretació del
paisatge i el món tradicional.
L’associació, que té en cessió la
meitat del poble, ha reconstruït
quatre cases i col·labora amb
els alumnes d’Arquitectura i
Paisatge de laURVque, dirigits
pel geògraf Sergi Saladie, han
fet una proposta d’actuació a
l’entorn de Castelló.c

JOSEP MARIA ROVIRA

Ramon Bartolomé, la seva esposa i fills, a casa seva a les Masies de Castelló
VICENÇ LLURBA

D’Aribau
al despoblat
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Un grup de voluntaris recupera
l’església de Fontscaldetes, on tornarà
a lluir una talla amagada el 1936

Els nous veïns
esperen l’ajuda
de l’Ajuntament
per poder-se endollar
a la xarxa elèctrica

Me interesa

Cada domingo

Una família de Barcelona s’instal·la a
les Masies de Castelló, un nucli sense
serveis i deshabitat des dels anys 50


