
La visita d'estudi al Llucanes

Dissabte 4 de maig d'enguany, amb l'assistencia d'una trentena de socis i amics, la So
cietat Catalana de Geografia efectúa una sortida d'estudi al Llucanes, L'itinerari de la visi
ta comenca per ponent, a la vall del Llobregat, i finalitza per l'est, en davallar a la Plana
de Vico

La primera parada es realitzá a l'antic Santuari de la Guardia de Sagas, des d'on el
professor Lluís Casassas parla dels aspectes físicsdel Llucanes, entre els quals destaca
l'estructura tabular delrelleu, lleugeramentbasculat de NW a SE, i com les rieres de Merles,
Llucanesa i Gavarresa, principalment, hi han excavat unes valls forca encaixades, aprofi
tant lapresencia de materials margosos tous. Seguidament, ressalta la importancia del castell
de Lluca, que, en els temps de la Reconquesta, formava part de la línia defensiva constitui
da per diverses fortificacions, des de Cardona a Casserres; en aquest sentit, recorda que
el toponim Guardia de Sagas denotava el caire defensiu, a l'hora que vigilant, d'aquesta
posició. Des del comunidor del santuari, el sr. Roger Sanroma explica com, antigament,
els capellans, amb les asperges, hi conjuraven les tamborinades i el mal temps.

De camí cap a Prats de Llucanes, en creuar la riera de Merles, hom pogué veure una
masia fortificada quan les guerres carlines. El professor Casassas parla, aleshores, del po
blament dispers al municipi de Santa Maria de Merles i del projecte frustrat de construir
una resclosa que ernmagatzemés les aigües que de l'altipla llucanes van a desguassar al
Llobregat. Durant el trajecte de la Guardia de Sagas a Prats, es pogué comprovar el relleu
entallat que rieres i barrancades han modelat al Llucanes,

A Prats de Llucanes, s'afegiren al grup el sr. Josep M. Gost, director del museu Miquel
Soldevila d'aquesta ciutat, i la sra. Rosa Bartoló, membre de la Societat, els quals havien
participat en l'organització d'aquesta visita d'estudi. De camí cap a Lluca, hom prengué
la carretera que ressegueix una de les carrerades que aprofiten el pla en declivi del Lluca
nes per pujar a les pastures d'estiu del Prepirineu i del Pirineu; en alguns indrets, encara
són visibles les fites que delimiten el tracat i els marges d'aquest camí ramader. A Santa
Maria de Llucá, es visita el monestir romanic, actualment parroquia rural. EIs assistents
contemplaren la volta, lleugerament apuntada, en ser reconstruida després del terratremol
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que esfondra la primitiva románica el 1428, i el claustre, on repassaren els capitells histo
riats. A continuació, visitaren el museu on pogueren admirar dues col-leccions, una de
monedes i una altra de pintures que contenia una de les representacions més antigues de
Sant Jordi que es conserven. El professor Casassas explica com la marxa de la congrega
ció agustiniana que tenia cura del monestir deixa el Llucanes sense un centre aglutinador
clar, ja al segle XIV; més endavant, l'existencia d'una capital judicial a Sant Feliu Sassera
i la dualitat religiosa establerta entre Prats i Olost impossibilita la consolidació d'un centre
religiós que cohesionés una comarca, la qual ha esdevingut un territori administrativa
ment frustrat, per .aixoi per la seva marginació de les principals vies de comunicació que
travessen Catalunya.
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LeS expucactons a la «ruanua uf; oagas.

Arribats, altre cop, a Prats de Llueanes, hom féu un rapid recorregut per la ciutat,
de la qual un pogué copsar la seva modernitat i la manca d'edificis antics, a causa d'haver
estat incendiada durant la Guerra de Successió. Al costat de l'església de la Bona Sort,
el professor Casassas explica com Prats, que fou escollida pels Borbons per establir-hi
la capital de la contrada, en funció del seu emplacament en una important crui1la de ca
mins, ha experimentat un lent procés d'expansió, a causa de l'acció dispersora dirigida
per les carreteres que menen a les conques veínes de Vic i de Manresa; aquestes ciutats
han exercit una important atracció económica, empesa 'per una notable evolució indus
trial, ja des del segle XVill. Actualment Prats de Llucanes veu augmentar la seva pobla
ció, a causa d'una certa concentració de serveis i, sobretot, d'una implantació industrial
textil, hereva de les tradicionals activitats manufactureres vinculades al pas dels ramats
transhumants.
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Al Museu Municipal de Prats de Llucanes, obert per gentilesa del seu director, hom
pogué admirar una exposició de pintures i dibuixos del prohom pratenc Miquel Soldevila,
i una col-lecció d'armes, estris agrícoles i d'altres objectes de carácter rural. A la sala ar
queologica, es contemplaren eines prehistoriques i cerámica ibera, procedents, sobretot,
dels jaciments de Puig-ciutat, a Orista, i de Generes, a Lluca; una de les peces interessants
d'aquesta sala era una fusaiola, mena de pedra que servia als ibers per mantenir tens l'ordit
i que testimonia, per tant, una activitat textil al Llucanes en temps ben reculats.

En acabar, els assistents es traslladaren als afores de Prats, per visitar l'esglesiola de
Sant Andreu de Llanars, recentment restaurada. El temple, de fabrica románica, és un
edifici d'una nau amb absis i campanar quadrat amb finestres geminades.

Seguidament hom ana al Santuari de Lurda de Prats, situat a 741 metres d'al
cada, cosa que li proporciona una bona visió panorámica del sector central del
Llucanes, Des d'aquesta miranda, el professor Casassas insistí en l'estructura tabular
del relleu de la contrada, profundament entallat per l'acció erosiva de les rieres Gavar
resa i Llucanesa, que ha deixat enlairades llargues carenades, des d'antic aprofitades
pels ramats de bens a la recerca de les pastures d'estiu. El gran poder de modelatge
d'aquests cursos fluvials, ara amb cabals migrats, s'explica en funció de la presencia
de materials blans i d'unes epoques de clima més rigorós que no pas l'actual. El sr.
Jordi Cortes explica les transformacions de les activitats agraries llucaneses en els dar
rers anys. Pel que fa a l'agricultura, posa en relleu la minva del conreu del blat de
moro -no fa gaire temps molt estes->, a causa de l'elevada pluviositat estiuenca, que
provoca l'enfangament dels camps i que obligava a abandonar massa collites.

La visiá del Llucanés des de Lurda de Prats.
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Respecte a la ramaderia, destaca com el vacum d'engreix i els ovins guanyen en importan
cia, amb el progrés paral-lel de diversos cultius farratgers; i que l'intent de crear una raca
de vaques autoctones del Llucanes, a carrec d'una important explotació ramadera d'Olost,
dotada de moderna tecnologia, constitueix un exemple a seguir per als pagesos de la con
trada. Finalment, conclogué que aquest auge agropecuari havia d'anar acompanyat d'una
dotació suficient de serveis locals per tal de garantir la permanencia dels habitants d'aquestes
terres i promoure'n un desenvolupament economic efectiu. El sr. Enrie Mendizabal féu
un repas a la historia demográfica del Llucanes, tot destacant-ne l'envelliment de la pobla
ció, manifesta en un 20% d'habitants més grans de seixanta anys; palesa, pero, que aquest
fenomen no explica per si sol l'estagnació d'un territori i posa com a exemple Barcelona,
on s'enregistra el mateix índex d'envelliment. El creixement actual de la població del Llu
canes l'atribuí a l'empenta industrial de l'empresa textil Puigneró, que dóna feina a un
nombre elevat de treballadors.

El dinar, que es féu a Perafita, compta amb la presencia del sr. Ramon Matavera, antic
alcalde d'aquesta població i actual jutge de pau. El sr. Matavera, dedicat professionalment
a les activitats del camp, explica la transformació ramadera del Llucanes, de la qual desta
ca la gran embranzida dels ovins, en funció, entre d'altres raons, de la seva magnífica aco
llida als paísos comunitaris. Parla també dels problemes d'escolaritat derivats de la manca
d'un centre de batxillerat, cosa que obliga els estudiants afer llargs desplacaments diaris
fms a Vic, sigui quin sigui el temps i l'estat de les carreteres. Finalment, constata els proble
mes de les entitats de població petites a l'hora d'esdevenir interlocutores de l'administració.

El senyor Ramon Matavera durant les seves explicacions des dels Munts.
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Després de dinar hom féu cap a I'Hostal del Vilar i el Santuari deIs Munts, situat
aquest darrer al cim d'un plec anticlinal, a 1.059 metres d'alcaria. Des d'aquesta elevació,
hom pogué reconeixer el contacte de l'estructura tabular del Llucanes amb els darrers plecs
pirinencs i comprovar com l'acció antropica ha afaiconat un paisatge on el bosc alterna
amb els prats de pastura, que en aquest rodal són molt extensos, a causa de la presencia
propera de l'Hostal del Vilar, lloc de trobada d'una tira de bestiar important el 28 de se
tembre, coincidint amb la baixada dels ramats de les pastures d'estiu pels volts de Sant
Miquel. Val a dir que, actualment, aquesta tira ha perdut bona part de la seva funció pri
mitiva, a causa de la progressiva desaparició de la transhumancia, pero conserva encara
les funcions de relacionar els habitants del Llucanes.

El retorn a Barcelona, s'efectua per Sant Bartomeu del Grau, on de l'autocar estant,
a causa de la pluja, el professor Casassas explica el desenvolupament economic i urba
de la població, a partir de la fabrica de teixits i filats de Josep Puigneró, instal-lacióque
precedí la gran fabrica de Prats de Llucanes, Seguidament, s'enceta un debat sobre l'atrac
ció que Vic exerceix com a centre industrial i de serveis, la manca d'una carretera que
uneixi Orista amb Moia i que formi part d'un altre eix principal d'accés al Llucanes des
del Valles i Barcelona, i la més gran atinitat del Llucanes amb Vic que amb Manresa,
en funció d'una major coincidencia d'interessos amb la capital de la Plana, de més tradició
agrícola i mercadera que no Manresa, de taranna més industrial.

Com cada any, el viatge de retorn fou aprotitat per discutir i comentar els esdeveniments
del dia i per elaborar projectes i programes. Aquesta vegada, és clar, s'hi afegí l'analisi
del resultats del Congrés del mes de marc, del seu desenvolupament i d'un ric i divers
anecdotario (E.B.)
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