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Confesso d’entrada que la meva relació inicial amb Don Quijote 
de la Mancha va ser més aviat desafortunada. L’hermano Javier  
-un religiós del col·legi Sant Josep de Sant Sadurní que només 
se m’apareix quan recordo moments nefastos de la meva vida- 
acostumava a castigar-nos als anys cinquanta obligant-nos a  
agenollar-nos de cara a la paret  i a obrir els braços en creu, mo-
ment en el qual ens dipositava dos volums de l’obra de Cervantes 
a  cada mà. Quan defallíem s’acostava pel darrera i ens etzibava 
un clatellot. I així, una i una altra vegada fins que li feia efecte la 
sobredosis diària de nicotina adulterada amb quitrà que s’em-
passava i que aconseguia neutralitzar els seus impulsos histriò-
nics. Deu l’hagi perdonat ...!
Aquella orde religiosa dels Hermanos Gabrielistas del pitet, pa-
trocinada per les principals famílies benestants del poble, practi-
cava una immersió lingüística en castellà (sense bombona d’oxi-
gen que permetés respirar i amb tan poca gràcia que aconseguia 
l’efecte contrari) arraconant sistemàticament, per ignorància i 
per sectarisme, tot allò que tingués a veure amb la llengua i la 
cultura catalana. Oi tant que ens van fer avorrir el Quixot i ens 
van amagar la literatura autòctona... fins que vàrem tenir prou 
criteri i vàrem poder espavilar-nos pel nostre compte. Raimon ho  
rememora en aquells magnífics versos de la seva cançó Al meu 
país, la pluja: “ [...] Fora de parlar amb els de la teua edat/res no 
vares aprendre a escola./Ni el nom dels arbres del teu paisatge, / 
ni el nom de les flors que veies,/ni el nom dels ocells del teu món, 
/ni la teua pròpia llengua./ A escola et robaven la memòria,/ feien 
mentida del present./ La vida es quedava a la porta/ mentre en-
tràvem cadàvers de pocs anys./Oblit del llamp, oblit del tro,/de 
la pluja i del bon temps,/oblit de món del treball i de l’estudi./”Por 
el Imperio hacia dios”/ [...] / Qui em rescabalarà dels meus anys/ 
de desinformació i desmemòria?” Jo hi afegiria que tampoc ens 
van ensenyar a cantar que no fos en castellà. Encara ara recordo 
aquella tonada que feia “La mirada, clara y lejos/y la frente levanta-
da/ voy por rutas imperiales/caminando hacia Dios./Quiero levantar 
mi patria/un immeso afán me empuja/poesía que promete/exigencia 
de mi honor./Montañas nevadas[...]/ José Antonio es mi guía/y bendice 
Dios mi esfuerzo;/cinco flechas florecidas/quieren alzarse hacia Dios”. 
Just en aquest punt s’alçava la veu ritual de l’hermano de torn que 
cridava amb entusiasme “España una, España grande, España libre. 
¡Viva Franco! ¡Arriba España!”
Una majoria de catalans de la meva generació -dada aquesta 
sense un mínim rigor estadístic, i per tant deixem-ho en una 
xifra considerabe, per evitar susceptibilitats i polèmiques-, no  
ens hem llegit  sencer el Quixot i no ens acabem d’entendre amb 
aquest personatge  i potser ens ho hauríem de fer mirar ja que la 
resta de la humanitat s’hi relaciona amb tota naturalitat, sense 
cap mena de recança o prevenció, des de fa quatre segles. (Enca-
ra que  ben mirat, tampoc ens hem llegit de cap a peus el Tirant 
lo blanc i tot i així ens cau més simpàtic). La culpa no la deu tenir 
ni el mateix Don Quijote ni el pare de la criatura, l’escriptor Mi-
guel de Cervantes Saavedra (1547–1616), ja que en la mateixa cir-
cumstància d’incomoditat podríem incloure altres mites ibèrics 
com Don Pelayo, el Cid Campeador, Guzmán el Bueno, el Gran 
Capitán, Hernán Cortés i tota la tropa dels conqueridos ameri-
cans. Cristóbal Colón seria l’excepció que confirmaria la regla,  

però si el sentim més proper deu ser perquè des del 1888 forma 
part destacada del paisatge urbà de Barcelona i encara més des 
que proliferen les tesis sobre el seu origen català convertint-lo 
en el nostrat Cristòfor Colom, com m’ha explicat personalment 
l’amic Jordi Bilbeny. Malgrat la seva vehemència no m’ha conven-
çut, ni de bon tros. Ara pretén fer una cosa semblant amb Miguel 
de Cervantes, reencarnat en Joan Miquel Sirvent per obra i gràcia 
del mateix Bilbeny... Embolica que fa fort ! Qui serà el proper? 
Crec que la raó d’aquesta mena d’indiferència o animadversió en-
vers aquest personatge  i altres similars  l’hem d’atribuir, utilitzant 
la metàfora i extrapolant-la, als hermanos Javier i altres sicaris de 
torn castellans que per acció i omissió, en contra del que preteni-
en, ens van fet recelar de tot allò que respirava espanyolisme i ens 
van amagar i robar tot el que ens era propi; i també, tot sigui dit 
per no caure en el nostrat i recurrent victimisme, als predicadors, 
visionaris i profetes autòctons que, en contrapunt, ens hi  van 
predisposar adversament de forma sistemàtica, fent-nos enllu-
ernar mirant-nos el melic i criticant la palla en l’ull aliè. En aques-
ta dialèctica de memorial de greuges recíproc encara hi estem 
atrapats i, vist com està el pati, em temo que això vagi per llarg. 

Una commemoració sense pena ni glòria 

Aquests propers dies es commemorarà l’aniversari del viatge vir-
tual del Quixot per la nostra comarca i ja estem en condicions 
d’afirmar que l’efemèride transcorrerà sense notorietat, aquesta 
és la constatació. Cap entitat, ajuntament, col·legi, centre d’es-
tudis o d’excursionisme; ni l’Institut d’Estudis Penedesencs, ni la 
delegació d’Òmium Cultural, ni  cap mitjà de comunicació (a ex-
cepció d’El 3 de vuit, sense massa pretensions, com és evident, i 
potser dels amics que conserven el castell de Mediona), celebrarà 
que ara  fa exactament quatre-cents anys ‘el Ingenioso Hidalgo 
don Quijote de la Mancha’ va visitar l’Alt Penedès. Deu ser perquè 
tots estem molt ocupats celebrant el CCCCL aniversari del naixe-
ment de Shakespeare, els tres-cents anys de la derrota de  1714, 
els dos-cents cinquanta de la constitució del municipi de Sant 
Sadurní d’Anoia (abans Sant Sadurní de Subirats),  el centenari de 
l’inici de la Primera Guerra Mundial i  de dues conegudes marques 
de cava, els 75 anys del final de la Guerra Civil... esdeveniments  
òbviament molt més importants que una ficció amb tan poca 
substància. 
Efectivament, entre el 20 i el 23 de juny de 1614 ell i el seu escuder 
Sancho Panza van travessar la nostra comarca, des de l’Anoia 
al Baix Llobregat, creuant-la per entre Vilafranca i Sant Sadur-
ní. Això és el que ens demostraria el mapa dibuixat pel geògraf 
Tomás López de Vargas Machuca (1730 – 1802) a partir de les ob-
servacions fetes sobre el terreny per l’arquitecte i enginyer mili-
tar, el capità José de Hermosilla Sandoval (1715 – 1776), complint 
ambdós les ordres del rei Carles III (1759 – 1788). L’original  d’aquest 
mapa degudament catalogat  es conserva a la Biblioteca Nacio-
nal de Madrid. No es pot evitar una sensació d’una certa perple-
xitat davant d’aquest  “transcendental” encàrrec reial. 

Què més ens explica el mapa del viatge del Quixot

Tomás López i José de Hermosilla, sense encomanar-se a ningú,  
van determinar a més que l’escena dels bandolers descrita en el 
capítol LX de la Segona part del Quixot, publicada el 1615, va esde-
venir exactament a la riera de Mediona i per això van indicar-ho  
en el mapa  amb el número 32. Així diu el Quixot al temorenc es-
cuder Sancho Panza en la foscor de la nit: “No tienes de qué tener 
miedo, porque estos pies y piernas que tientas y no ves sin duda son de 
algunos forajidos y bandoleros que en estos árboles estan ahorcados; que 
por aquí los suele ahorcar la justicia cuando los coge, de veinte en veinte 
y de treinta en treinta; por donde me doy a entender que debo estar cerca 
de Barcelona.” L’endemà, quan començava a fer-se de dia, explica 
Cervantes “ [...] alzaron los ojos y vieron los racimos de aquellos árboles, 
que eran cuerpos de bandoleros. Ya en esto amanecía, y si los muertos los 
habían espantado, no menos los atribularon más de cuarenta bandole-
ros vivos que de improviso les rodearon, diciéndoles en lengua catalana 
que estuviesen quedos y se detuviesen, hasta que llegase su capitán”.
Segons l’autor del Quixot aquest capità era Don Roque Gui-
nart, emulació del famós bandoler català contemporani Perot 
Rocaguinarda (1582 – 1635), més conegut com Perot lo lladre. El 
desenllaç d’aquesta aventura ja el coneixeu (o el podeu conèi-
xer llegint el capítol corresponent). En qualsevol cas el Quixot 
i el seu acompanyant  es van entendre perfectament amb els 
bandolers que els  parlaven en català, la qual cosa diu molt a 
favor seu i del seu inventor.

REPORTATGE Carles Querol

Ni rastre del 
Quixot  
 
400 anys després de l’imaginari viatge 
d’Alonso Quijano el Bueno camí de 
Barcelona, a la nostra comarca no es 
conserva  cap vestigi que rememori 
aquella efemèride ni que recordi la visita 
d’aquell insigne foraster castellà. A què 
deu ser deguda tanta indiferència ? 

(Continua a la pàgina següent)

 
El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha  sobre el cavall 
Rocinante i el seu inseparable acompanyant Sancho Panza 
amb el burro Rucio. Van travessar l’Alt Penedès entre el 20 i 
el 23 de juny de 1614, camí de Barcelona. GRAVAT DEL FONS 
DE L’AUTOR

Fragment del mapa on s’identifica el periple del Quixot fins arri-
bar a Barcelona, procedent de l’Aragó. Va ser dibuixat pel geògraf 
Tomás López de Vargas Machuca (1730 – 1802) a partir de les ob-
servacions fetes sobre el terreny per l’arquitecte i enginyer mili-
tar, el capità José de Hermosilla Sandoval (1715 – 1776), complint 
ambdós les ordres del rei Carles III. Observi’s la línia vermella del 
recorregut que travessa l’Alt Penedès entre Vilafranca i Sant Sa-
durní. I observi’s també que la nota número 32 del requadre  amb 
la llegenda Aventura de los ladrones en el bosque remet al mateix 
número situat a la riera de Mediona. MAPA DEL FONS DE L’AU-
TOR, L’ORIGINAL DEL QUAL ESTÀ CATALOGAT A LA BIBLIOTECA 
NACIONAL DE MADRID

Calafell

Ajuntament de Calafell i Caprabo lliuren 5.000 euros a 
l’Associació Espanyola contra el Càncer

Els diners corresponen al que 
es va recaptar en l’exitosa cur-
sa popular i marxa nòrdica que 
amb el lema “No t’aturis con-
tra el càncer” i prop d’un miler 
d’inscrits es va celebrar l’11 

de maig. El lliurament del xec 
corresponent es va fer dime-
cres al supermercat Caprabo 
de Calafell. L’AECC destinarà 
els diners rebuts a la subven-
ció de diferents programes.
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Concretant el dia, el mes i l’any d’aquell viatge virtual a 
través de l’Alt Penedès
Les dues primeres incògnites aviat les aclarirem. Ens explica el 
mateix Cervantes al capítol LX que “ Tres días y tres noches estuvo 
don Quijote con Roque..”. I que “por caminos desusados y por atajos y 
sendas encubiertas partieron Roque, don Quijote y Sancho con otros 
seis escuderos a Barcelona.” arribant a les platges d’aquesta ciu-
tat la vigília de Sant Joan. Per tant, posats a elucubrar, podríem 
aventurar que van circular per la nostra comarca entre el 20 i el  
mateix 23 de juny. La nit de Sant Joan la devien passar a la platja i 
l’endemà entraren al recinte emmurallat travessant el Portal  de 
Mar, segons afirma Martin de Riquer a la seva obra Cervantes en 
Barcelona (1989). És aquest mateix historiador qui determina que 
l’escena de les galeres catalanes descrita per Cervantes al capítol 
LXI de la seva obra, i observada pel Quixot des de la platja,  només 
es podria haver produït  a la costa de Barcelona l’any 1614.  

La figura del Quixot no forma part de la nostra galàxia 

Si la nostra identitat personal es fonamenta en un conjunt 
d’històries, de sentiments i d’emocions que, units a molts 
altres  diferents però similars, defineixen la identitat  d’un 
país, el Quixot no forma part de la nostra galàxia. A Cata-
lunya hi ha molta gent que el percep com un estrany o com 
un intrús. Un viatge per carretera per Castella, Andalusia i 
Aragó  seguint la ruta literària del cavaller permet descobrir 
fins a quin punt la seva figura i el seu record s’ha incorpo-
rat a l’imaginari popular. Hotels, monuments, restaurants, 
bars, botigues, benzineres, carrers, places, museus i centres 
d’interpretació presumeixen amb orgull de Don  Quijote de 
la Mancha. El rastre es perd quan entres al Principat, o al 
menys m’ho sembla, ja que només n’he trobat dues o tres  
referències  escadusseres de poca rellevància. (En canvi, 
per poc que estiguis a l’aguait -i aprofitant que el Pisuerga 
passa per Valladolid-, es podria seguir la pista de dotzenes 
i dotzenes de camions cisterna carregats de vi de la Manc-
ha i d’altres indrets de l’Estat que, per no perdre el costum, 
entren furtivament a  la D.O.Catalunya, a la D.O. Cava i a la 
D.O. Penedès). Suposo que aquesta mateixa constatació la 

podríem extreure de la lectura dels llibres de text de les es-
coles d’allí i d’aquí.  
No es pretén reivindicar el reconeixement del Quixot als car-
rers i places de Catalunya aprofitant aquesta efemèride (ni  
tampoc amb motiu de  la del l’any que ve, quan farà quatre 
segles de l’edició de la Segona Part de l’obra de Cervantes; ni 
d’aquí a dos anys, amb motiu del quart centenari de la mort 
d’aquest escriptor), sinó simplement reflexionar un  parell 
de minuts sobre un fenomen d’indiferència recíproca bas-
tant generalitzat que  es pot constatar fàcilment  amb una 
certa tristesa.
A alguns els semblarà un despropòsit o qui sap si una utopia,  
però posant-nos al límit hauria de ser perfectament compa-
tible sentir-se independentista català i a la vegada respectar  
i estimar la llengua i la literatura castellana (i de retruc el 
Quixot) de la mateixa manera que hauria de ser possible que 
els qui se sentin espanyolistes corresponguessin amb la  ma-
teixa consideració envers la llengua i la literatura catalana. I 
ja que hem acabat embolicant-nos amb el tema dels temes 
per excel·lència, em dóna tota la impressió que  en la tessitu-
ra actual l’enfrontament amb l’Estat arran del dret a decidir i 
l’anunciat referèndum no és més que un combat utòpic del 
Quixot contra els molins de vent, però en aquest cas a l’inre-
vés de la novel·la de ficció, vull dir que sembla talment com 
si els  valerosos cavallers catalans i les agosarades princeses 
sobrevingudes que encapçalen el desafiament (i també els 
seguidors entusiastes que els han comprat les consignes) 
estiguessin enlluernats  i convençuts ingènuament que els 
molins són només molins  i no ‘poderosos i desaforados gigan-
tes’ i que vèncer-los és com bufar i fer ampolles. Deu ser que 
m’ofusca el meu escepticisme impenitent... 
No sé si mai serem independents o  si la situació encara 
empitjorarà, però en qualsevol dels dos escenaris podrien 
passar algunes generacions abans no es normalitzin unes 
relacions que mai no s’haurien d’haver enrarit, tant en l’àm-
bit de les llengües com en el de les cultures, i en el del mutu 
respecte i reconeixement nacional. Això, que és fruit de se-
gles i segles d’un mal veïnatge, no s’arregla així com així... 
Mentrestant, si m’accepteu un consell, en sentit real i també 
en sentit figurat,  llegiu-vos el Quixot.

La riera de Mediona entre el castell i Santa Anna, prop de Sant 
Quintí. Aquest congost s’ha mantingut exactament igual en 
els darrers 400 anys i només canvia una mica quan baixa una 
rierada, com la que es veu a la imatge. Va ser en aquest indret 
on el Quixot va ensopegar amb els bandolers penjats dels ar-
bres que parlaven català. Uns quants metres més avall algú 
ha modificat el traçat  secular de la riera  per encabir-hi uns 
camps de conreu, sense que cap autoritat local, comarcal 
o nacional ho  hagi impedit. Visca la impunitat ! FOTO DEL 
FONS DE L’AUTOR, FACILITADA PER RAMON PANYELLA I 
CONSOL VALLE

(Ve de la pàgina anterior)

Unió de Pagesos convoca tractorades arreu del territori cata-
là els dies 20 i 21 de juny, amb l’objectiu de protestar contra 
la proposta del departament d’Agricultura per al nou Progra-
ma de Desenvolupament Rural (PDR) per al període 2014-
2020, que disminueix en un 23,4% el pressupost anterior. El 
sindicat considera inacceptable per a la modernització i des-
envolupament del sector que el Departament només destini 
per al nou PDR 810,4 milions d’euros, mentre l’anterior era 
de 1.058,2 milions d’euros. 

-Divendres, 20 de juny:
LLEIDA (Segrià). A les 9.30 h concentració i esmorzar a la 
Plaça dels Pagesos. A les 11.00 h sortida pel carrer Lluís 
Companys fins a la Delegació del Govern de la Generalitat a 
Lleida (C. Lluís Companys, 1).

-Dissabte, 21 de juny:
AMPOSTA (Montsià). A les 11.00 h concentració a l’Escola 
de Capacitació Agrària (Passeig del Canal) i sortida fins a 
la seu dels Serveis Territorials d’Agricultura (C. Burgos, 17).

MÓRA LA NOVA (Ribera d’Ebre). A les 11 h concentració 
a l’entrada del Mas de la Coixa i sortida per la carretera de 
Falset a Gandesa fins a Móra d’Ebre, i tornada al Mas de la 
Coixa.

BATEA (Terra Alta). A les 11 h concentració a Batea i sorti-
da per la carretera de Batea fins a la cruïlla amb la de Gan-
desa direcció Aragó.

REUS (Baix Camp). A les 11 h concentració al Passeig 

Mata i sortida pel Passeig Sunyer fins a la seu de l’Oficina 
comarcal del Baix Camp del departament d’Agricultura (Pas-
seig Sunyer, 4-6).

VERGES (Baix Empordà). A les 11 h concentració i esmor-
zar a la cruïlla de Verges de la C-31 i marxa lenta per la C-31.

Unió de Pagesos també ha organitzat 40 xerrades informa-
tives arreu del territori durant les dues últimes setmanes per 
explicar les conseqüències que comportaria aquest pressu-
post, insuficient per a la modernització i desenvolupament 
del sector agrari, així com la proposta que el sindicat ha fet 
arribar a Agricultura. per explicar les conseqüències que 
comportaria aquest pressupost, insuficient per a la modernit-
zació i desenvolupament del sector agrari.

Unió De Pagesos convoca tractoraDes el 20 i 21 De jUny
a tot el territori contra la ProPosta Per al noU PDr 2014-2020

Vilafranca

Dissabte hi haurà cursa nocturna al barri de la Girada

L’associació de comerciants 
de la Girada ha organitzat 
per demà dissabte una cursa 
nocturna de 4 i 8 km (segons 
si es fan una o dues voltes) 
per tot el barri de la Girada i, 
seguidament, hi haurà una 

traca a càrrec dels Tres Mos-
queters i concert amb ‘Gina & 
The Tonics’. Els tres primers 
classificats tindran premi en 
metàl·lic (de 100, 75 i 50 eu-
ros respectivament) i, a ban-
da, cada participant rebrà una 

bossa amb promocions dels 
comerços associats a l’enti-
tat i també hi haurà sorteigs 
de productes de diferents bo-
tigues de tot Vilafranca. Les 
inscripcions a la cursa ja estan 
tancades.

El Vendrell

Exposats a Cal Mumbru els premis de la campanya co-
mercial de la Generalitat al centre històric del Vendrell 

El local de Cal Mumbru de la 
plaça Nova del Vendrell expo-
sa els premis de la campanya 
de dinamització comercial 
“Barris antics. Molt per des-
cobrir, molt per oferir”, una 

campanya que es desenvo-
lupa de forma conjunta, fins 
dilluns que ve, amb 23 muni-
cipis que tenen Pla de Barris 
al nucli antic. Aquests premis 
estan valorats en 1.600 euros.


