Caldes de Malavella
Festa de la Malavella

29 i 30 d’abril i 1 de maig

XXIII è Aniversari de la secció

E

l passat mes d’octubre vam visitar Caldes amb motiu de la
inauguració de l’àrea d’autocaravanes.

Coordenades de l’àrea: N 41º 50’ 21.45’’ E 2º 48’ 41.91’’
En aquella ocasió alguns caldencs amb els que vam parlar, així
com el propi alcalde, ens van aconsellar assistir a la festa de la
Malavella que té lloc l’últim dissabte del mes d’abril i així ho vam
fer, coincidint també amb la sortida d’aniversari del Club.
En aquesta sortida ens vam trobar un total de 44 famílies del Club i com que evidentment, la nova
àrea no té capacitat per encabir tantes autocaravanes, l’ajuntament, tal i com ja ho va fer al mes
d’octubre, ens va reservar un lloc ampli i proper al centre de la vila per poder fer l’acampada.
Durant la tarda i el vespre del divendres vam anar arribant al lloc de trobada i el dissabte a les 10
vam fer tots cap a la rotllana de benvinguda.
Dissabte, 30 d’abril de 2016
El matí del dissabte encara no havien començat les activitats de la festa, però vam aprofitar per fer
un passeig per Caldes.
Les previsions meteorològiques per aquest dissabte eren força dolentes i de fet, la nit de
divendres a dissabte havia plogut, però durant el matí del dissabte tot i que el cel està ben
ennuvolat i l’ambient fresc i humit, la pluja ens dona una treva per poder fer la passejada sense
necessitat d’obrir el paraigua.
Per accedir al centre de Caldes, caminem per la rambla d’en Rufi i després per la rambla Recolons.
Aquesta és una zona on trobem una sèrie d’edificacions de finals del segle XIX i del començament
del segle XX que acollien els estiuejants, principalment de Girona i de Barcelona, que venien a
prendre les aigües termals, ja que Caldes des de l’època romana ha estat una vila famosa per les
seves aigües termals. Aquestes cases són d’estil modernista i noucentista amb formes arrodonides
i treballs amb forja i amb ceràmica.
A continuació fem cap a l’església
que és del segle XI i dedicada a Sant
Esteve. De l’església antiga només
es conserven els absis romànics i la
planta basilical. Ha estat modificada
diverses vegades, per tant, veiem
barrejats alguns estils. Per exemple,
la façana és d’estil renaixentista i als
dos costats de la porta es pot veure
un dels símbols de Caldes, unes
grans calderes. El campanar té forma
de torre quadrada i ha patit diverses
modificacions, a la part superior hi ha
quatre parelles d’obertures allargades
en arc de mig punt.

Després passem per davant del
Balneari Prat, aquest establiment
termal és el segon més important
de Caldes, i data de la segona
meitat del segle XIX. Accedim per
una gran portalada al seu agradable
jardí, a la piscina d’aigua calenta i a
la font d’aigua. És un passeig molt
agradable.
Continuem després a peu fins, potser,
l’indret més característic i singular de
Caldes que són les Termes Romanes,
monument històric d’interès nacional.
Són les restes de les termes de la ciutat
romana de Aquae Calidae, el que ara
és la vila de Caldes de Malavella.
Fa uns anys, quan es feien obres
en aquest terreny, es van trobar les
restes d’aquestes antigues termes que
consten d’una piscina central i una
sèrie d’habitacions que es feien servir
per rebre tractaments curatius. Es
poden veure també els mecanismes de
funcionament d’entrada i evacuació de
les aigües. Aquesta instal·lació estava
vinculada al culte al déu Apolo.

Un cop acabat el passeig, i com que ja és hora de dinar, ens
dirigim cap al balneari de Vichy Catalan. El restaurant triat
per celebrar el nostre aniversari és el restaurant d’aquest
gran i emblemàtic balneari, construït al 1898 pel Doctor
Modest Furest i que és efectivament un dels més gran
de tota Catalunya, d’estil mudèjar a l’exterior i a l’interior
decorat en estil modernista de començament de segle.
Les aigües d’aquest balneari són molt apreciades, són bicarbonatades i sòdiques i emergeixen a
una temperatura de 60ºC.

Dinem en un dels luxosos
salons del restaurant i
després, té lloc el sorteig de
regals i el ball amb música
en directe.

Quan sortim del restaurant, ja
ha començat al poble la festa
de la Malavella, tot i que queda
una mica deslluïda per la pluja
insistent que cau sobre Caldes
durant tota la tarda, tot el
vespre i tota la nit.

La festa se celebra cada any per rememorar una antiga llegenda
del poble que té com a protagonista la Malavella. Segons la
llegenda la Malavella era una senyora feudal, perversa, cruel i
misteriosa que vivia al Castell del poble.
La Malavella havia fet un pacte amb el
diable, segons el qual havia de menjar
cada dia el cor d’un nen per poder
mantenir el seu poder absolut sobre
tots els caldencs.
El seu criat, en Sucdebruc, que era
geperut, era l’encarregat de sortir a la
nit per segrestar els nens i que la vella
pogués menjar-se els seus cors.
Un dia, la vella es va veure obligada
a contractar un noi foraster, en
Maurici, per treballar al castell, ja que
el geperut estava malalt i el noi va
descobrir el terrible secret.
En Maurici, posant en perill la seva pròpia vida, va advertir a
la gent del poble del que estava passant, de manera que entre
tots, van fer fora a la terrible bruixa, encara que mentre marxava
anava cridant “Tornaré, tornaré”.

Hi ha moltes activitats preparades per gaudir de la festa com: una cercavila amb la colla gegantera,
una xocolatada, la representació de la dansa de la Malavella, el ball de l’Hereu Riera, un concert
de l’Escola de Música, una rúa de bruixes i bruixots, un concert...però algunes d’aquestes activitats
s’han de suspendre per la pluja.
Nosaltres anem també a donar
una volta pel mercat esotèric
que hi al Parc de la Sardana
i fins i tot podem assistir a la
interessant xerrada que una
experta en ciència esotèrica fa
sobre la quiromància.
Com que no para de ploure,
quan acaba la xerrada, que es
fa sota una carpa al mateix parc,
anem cap a les autocaravanes
per sopar i descansar després
d’aquest dia tan intens.

Diumenge, 1 de maig de 2016
El dia surt clar i solejat, completament diferent al dia anterior que havia estat gris i plujós.
A l’esplanada que hi ha al costat del
lloc on tenim les autocaravanes, molt
d’hora, ja comencen els preparatius
per establir el punt de sortida i
d’arribada de dues curses, una de 12
quilometres i una mitja marató.
La participació a aquestes dues curses
és nombrosa, tant per part de veïns
del poble, com de gent de fora. Mentre
ens preparem per sortir cap a la plaça
de l’església on tindrà lloc la sortida
a la nostra excursió, podem veure la
sortida de les dues curses, enmig de
les paraules d’ànim de l’organització.
A les 9’30 hores comença l’excursió a
peu fins a l’ermita de Sant Maurici. El
camí transcorre per l’antiga Via Augusta
que unia Roma amb Cadis, passant per
totes les ciutats importants com Caldes,
Barcino o Tarraco.
Al davant de tot hi van els tres gegants
del poble: La Malavella, el Geperut i en
Maurici.

Quan arribem a l’ermita, en Marc
un caldenc que no és historiador de
professió, ell es ambientòleg, però que
ha dedicat moltes hores, molts estudis
i molts esforços a investigar la historia
del seu poble, ens rep per explicar-nos
un munt de coses interessants sobre
l’ermita i sobre el castell.
Al costat mateix de l’ermita, hi ha les
restes de l’antic Castell de Caldes,
documentat ja a l’any 1057 que es
va construir en una zona elevada del
territori. Només unes poques pedres
donen testimoni del que en altres
temps va ser un castell, encara que
en realitat no es tractava d’un gran castell, sinó més aviat una torre de guaita i unes habitacions
per allotjar als soldats. Les restes del castell són de pedra negre perquè són pedres basàltiques
provinents d’un volcà que hi havia allà mateix fa més de 500 milions d’anys.
Aquest Castell va ser segons la
tradició l’escenari de la llegenda de
la Malavella, que com ja sabem, es
festeja aquest cap de setmana.
Al costat de l’església hi havia la capella
romànica i encara es poden veure
les restes de l’absis d’aquesta petita
església. Al segle XIV aquest castell
ja va ser abandonat i durant molt de
temps oblidat, només una família de
masovers es va instal·lar en aquest
indret per tal d’ocupar-se de les terres
del castell, però per allotjar-los es va
construir una casa molt a prop i sovint
les pedres del castell s’utilitzaven per
la construcció d’altres edificis o fins i tot per elaborar grava amb la que arreglar els camins de la
zona.
Ja en el segle XIX, es va construir una nova ermita i es va consagrar a Sant Maurici. Les parets
de l’interior de l’ermita estan decorades amb pintures que representen la vida de Sant Maurici, un
general de les legions romanes, degollat per defensar la fe cristiana.

Més tard, al 1835, amb la desamortització de Mendizábal l’ermita va ser comprada per 4 famílies
benestants de Caldes i més tard, va passar a l’Ajuntament que n’és actualment el propietari.
Abans d’emprendre el camí de tornada esmorzem allà mateix. L’organització ens ofereix, al mòdic
preu de dos euros, un esmorzar amb pa cruixent, pernil o embotit, coca de Caldes i beguda.
Durant l’esmorzar tenim
l’ocasió de parlar amb
l’alcalde de Caldes, en
Salvador Balliu i ens
manifesta la seva satisfacció
per haver decidit instal·lar
una àrea d’autocaravanes a
la vila, tant és així que ens
diu que “ha estat un èxit
total”.
El camí de tornada cap
a Caldes encara és més
agradable que el d’anada
perquè fa una mica de
baixada i tenim temps
d’observar els camps, que estan preciosos, tots verds i espurnejats de flors grogues, pipiripips
vermells i farigola florida.
Ja és gairebé l’hora de dinar quan arribem al terreny de l’acampada. Els participants a les dues
curses ja han arribat i els organitzadors estan ja recollint.
Mica en mica, el sol es va tapant i uns núvols negres comencen a arribar, però encara tenim
temps de dinar tranquil·lament abans que arribi la tempesta.
Una mica de descans i tornem a casa després d’haver visitat Caldes, l’ermita de Sant Maurici
i haver participat en la festa de la Malavella, que com cada any s’ha celebrat el darrer cap de
setmana del mes d’abril.
Jordi i Conxita

