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Pugen al tren 
a Mollet-Santa 
Rosa, l’estació 
que dóna als 
pisos abans 
coneguts pel 
malnom del 

“barrio sin madre”. Sí, per 
la llegenda aquella de quan 
hi anaven a cobrar la llum 
i la mare no hi era mai. Ara 
les coses deuen haver can-
viat. Baixo periòdicament a 
aquesta estació per rebre el 
massatge-rebaixa-esquenes 
i hi he vist moltes mares. 
La parella, els deia, puja a 
Mollet-Santa Rosa, carrega-
da d’embalums. Són quillos, 
cridaners i sobradament 
desganats. Freguen allò 
desagradable: ell amb una 
cua plana engominada i una 
panxa tova, sortint; ella, amb 
unes mamelles esbarriades, 
sembla molt més gran del 
que deu ser. Van amb una 
nena petita rossa, molt ten-
dra, que ni crida ni molesta. 
La mare posa els peus sobre 
el seient on hi ha la nena, 
i la filla se’n queixa, li diu 
a la mare que els tregui. La 
mare li llança uns quants 
improperis, que no pensa 
enretirar els peus, “que no 
me da la gana, anda, la niña”. 
Exactament així, la mare a 
la filla. El trajecte continua 
amb aquesta mena d’atmos-
fera desballestada: ell sols 
murmura mots inconnexos, 
amb la panxa que sembla 
que li creix una mica a cada 
parada; ella mussita can-
çons, canvia els bolquers de 
la nena i parla i es mou a cop 
de rampell. Baixen a Sant 
Andreu-Arenal. Què se’n 
farà? No d’ells dos, no, sinó 
d’aquella nena que no en té 
cap culpa de tenir uns pares 
imbècils. D’aquí a 15 anys jo 
no la reconeixeré, fumarà al 
mig del vagó i li escopirà al 
revisor. O potser no.

Anna Ballbona  
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Quan ficció i realitat es 
troben als Sots Feréstecs

SaNt paU dE MONtMaNY   Figaró-Montmany

Som un país de 
patrimoni ric. Però 
massa sovint ens el 
deixem perdre sense 
fer-hi massa cas. La 
humil església de 
Sant Pau de Mont-
many, escenari prin-
cipal de la novel·la 
Els Sots feréstecs, és 
l’exemple proper 
d’aquesta deixadesa.

Més informació:

Des de Figaró, enfilar la 
carretera de Montmany. Es 
pot fer a peu –una hora de 
camí– o en cotxe fins a la 
casa de l’Ullar. També s’hi 
pot arribar des del santuari 
de Puiggraciós

Panoràmica dels Sots Feréstecs, amb l’ermita de Sant Pau de Montmany i els Cingles de Bertí, a la dreta. A sota, detall de l’esquerda de la façana de l’església

L’any 1901, l’escriptor 
Raimon Casellas va comen-
çar a publicar per entregues 
la que va ser la primera 
novel·la modernista de 
Catalunya: Els Sots feréstecs. 
El llibre, inspirat en terres de 
la parròquia de Montmany, 
sota de Puiggraciós i dels 
contundents Cingles de Bertí 
va ser un èxit del moment 
i, amb el temps, va donar 

nom a la contrada on ara 
encara es mantenen drets la 
rònega ermita de Sant Pau 
de Montmany, la casa de 
l’Ullar –amb un entorn d’una 
deixadesa absoluta– i, en un 
dels extrems més enfilats, 
el santuari de Puiggraciós, 
que aquest mes de setembre 
compleix 300 anys amb bona 
salut, afortunadament.

Casellas novel·la els con-

tinus enfrontaments entre 
els pagesos de mal ferrar que 
vivien a les masies d’aquells 
verals i el rector de Sant Pau 
de Montmany, de nom pre-
monitori: mossèn Llàtzer, 
enterrat en vida en uns sots 
de gent esquerpa i cingles 
desafiants.

Han passat més de cent 
anys des que es va escriure 
aquella ficció modernista, 
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La foto       

Un ramat
Aquest deu ser un dels 
pocs ramats de xais que 
encara es poden veure 
per les terres vallesanes. 
Des de fa anys, el negoci 
del bestiar nòmada –si 
és que mai ha estat un 
negoci– s’ha fet molt difí-
cil perquè escassegen els 
llocs per pasturar i, fins i 
tot, és complicat de trobar 
pastors que coneguin bé 
l’ofici. La foto d’aquest 
ramat de bens es va fer 
a Marata, ben a prop 
del característic castell 
d’aquest poble. R
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però aquells sots que Case-
llas coneixia bé perquè havia 
passat temporades a la masia 
de l’Ullar encara continuen 
igual de feréstecs en la rea-
litat. L’església de Sant Pau 
de Montmany, construcció 
tardogòtica oberta al culte 
l’any 1607, amenaça ruïna 
imminent amb la volta esber-
lada i una esquerda que la 
travessa de dalt a baix, l’en-
torn de l’Ullar està abandonat 
del tot, amb cavalls solts que 
preocupen la gent de la con-
trada... I res que faci pensar 
en la regeneració d’un entorn 
patrimonial que no s’hauria 
de permetre que es perdés.

Josep Mas
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