Calçotada i visita a Alcover i al Celler de Nulles
26-27 i 28 de febrer 2016
És temps de calçots i en el nostre club, també. És per això que la trobada
del mes de febrer té com a objectiu gaudir d’una bona calçotada. Aquest
any, al restaurant Masia Can Bou de Valls i per tant, el divendres dia 26
ens trobem 30 autocaravanes a l’Alt Camp, més concretament, a l’àrea
d’autocaravanes d’Alcover.
Coordenades de l’àrea: N 41º 15’ 47’’ E 01º 10’ 23’’
El matí del dissabte fem una visita a peu per Alcover, d’una part, per
fer una mica d’exercici abans de la calçotada que es promet abundant
i saborosa i d’altra banda, per conèixer la població d’Alcover, una mica
desconeguda al costat de les seves veïnes Valls i Montblanc, molt més
famoses, però no per això Alcover és menys interessant.
A la porta del museu d’Alcover, en ple casc antic, ens espera una guia que ens acompanyarà en un
recorregut turístic per la població i ens explicarà un munt de coses interessants.
Estem en una vila d’origen
medieval i la Irene, la nostra guia
ens pregunta quines són les parts
d’una vila medieval, unes de les
parts importants, són sens dubte les
muralles i els portals d’entrada a la
ciutat i allà mateix, al costat del museu
trobem un d’aquests portals: el portal
de Valls o també anomenat portal de
la Saura. La funció de les muralles a
l’ Edat Mitjana era defensiva i la dels
portals era bàsicament controlar
l’entrada i sortida de bens i persones
a la vila. Aquest aspecte era de suma
importància si tenim en compte, per
exemple, les terribles pestes que
assotaven Catalunya en aquells
temps.
A continuació anem a veure l’altre portal que es conserva: el portal de Sant Miquel, però per
fer-ho hem d’anar a l’altra punta del casc antic i per anar-hi passem per davant d’un altre indret
important en una vila medieval: l’església.
Es tracta de les restes de l’Església Vella, en ple centre d’Alcover, anomenada també església de
la Sang, del segle XII.

Actualment només es conserven unes parets, perquè al 1937 es va voler enderrocar l’edifici que hi
havia al costat de l’església, amb tan mala sort que no es van adonar que una de les parets d’aquest
edifici feia de contrafort de l’església i aquesta s’ensorrà. Malgrat el seu estat, podem veure que era
una església d’una sola nau i el que més crida l’atenció és el color de la seva pedra: saldó vermell.
Es conserva la totalitat de l’absis semicircular, la paret del cor i part de la paret on s’obria l’entrada.
L’element més important del que es conserva és la rosassa, que segons ens expliquen és una de
les més maques del romànic català i la més gran de totes les esglésies romàniques de la zona.

De l’Església Vella anem caminant
pel carrer Major fins al portal de
Sant Miquel. Aquest carrer, ens
explica la nostra guia, és el primer
carrer del poble i és aquí on es van
començar a construir les primers
cases i així és com es va originar
el primer nucli del poble actual.
El portal de Montblanc o també
anomenat portal de Sant Miquel és
com el portal de la Saura del segle
XIII.

Té dos arcs, un de mig punt i l’altre apuntat
i està fet, com totes les cases de l’època,
de pedra de saldó vermell que és la pedra
que prové de les properes muntanyes de
Prades. A la part exterior del portal hi ha
dues torres de defensa de les 18 que tenia
la muralla i també veiem una creu de terme
que servia per indicar l’entrada a un poble
o ciutat. En aquest cas, no és una creu de
terme original perquè és una que es va
instal·lar a mitjans del segle XX després
de la guerra civil espanyola, però el que sí
que és interessant és que està situada en
el mateix lloc que estava la creu medieval.

En aquest punt, la guia ens explica que al segle
XVII va haver un gran enriquiment d’alguns
ciutadans de la vila i per això es van començar
a construir alguns edificis que fossin reflex de la
prosperitat de la ciutat. Així, el vell ajuntament es
va reemplaçar per un ajuntament nou construït
en una nova plaça porxada de gran dimensions
per la mida de la vila.

Es tracta de la Plaça Nova, de
forma rectangular i porxada als
dos laterals i fins allà ens dirigim.
Com ja hem dit, en aquesta plaça
es troba l’ajuntament nou i en
aquesta banda, els porxos són
cilíndrics i de pedra, per contra a
la banda del davant, els porxos es
recolzen en grans arcs. El terra
de la plaça és de pedra blanca
amb franges de pedra d’Alcover
i al mig hi ha dibuixat l’escut de
la vila i també hi ha una font de
ferro.

Seguint amb aquesta època de prosperitat, la
guia ens demana quin altre edifici pensem que es
devia construir en aquell segle i evidentment, es
tracta de l’església. Al segle XVII es va construir
una nova església de mides més grans, testimoni
de la riquesa dels seus habitants.

Anem a veure l’Església Nova, situada fora
muralles. Després de 4 segles de l’inici de la
seva construcció, està encara inacabada per
falta de diners i per les disputes que va haver
entre les autoritats civils i les eclesiàstiques. El
campanar està inacabat perquè va caure per
defecte de construcció i així ha arribat fins als
nostres dies. La façana, que és l’última part
que es va construir és renaixentista, encara
que també sense acabar per manca de diners.

Altres parts de l’església són barroques. Com que
l’església està tancada, tornem pels carrerons
medievals cap al museu on ha començat la nostra
ruta.

Aquí hi ha dos edificis renaixentistes que
pertanyien a dos rics terratinents del segle XVII
que són Ca Cosme i Can Batistó. El primer és
un edifici construït per un dels arquitectes que va
construir el Palau de la Generalitat de Barcelona
i si ens fixem bé, tal i com ens demana la Irene,
veiem que la façana recorda una mica a aquest
edifici, tot i que aquest és de dimensions més
petites i més senzill, com és natural. Actualment,
és la seu de la Biblioteca Municipal i el segon
edifici, la Casa Batistó és també una casa noble
construïda per una família rica del poble que es
dedicava al comerç de l’aiguardent i que més tard ha estat reformada a començament del segle XX
pels propietaris d’aquell moment. Actualment, és la seu del museu d’Alcover.

Un petit grup acabem el recorregut visitant el
Museu d’Alcover i visitant les estances d’aquesta
casa noble del segle XVII i no només això, sinó que també visitem una exposició que hi ha al segon
pis de l’edifici titulada : “Les muntanyes de Prades ara fa 240 milions d’anys” amb una col·lecció
interessant de fòssils amb especies úniques en el món.
Després de la visita tornem a l’àrea i a les 13 hores comencem a sortir
esglaonadament cap al restaurant. Aparquem, i cap a dinar.
Què bé ens ho passem degustant els típics calçots amanits amb la
salsa, menjant tants com volem! i després les botifarres, la carn, les
patates i les carxofes i amb les postres, una copeta de cava amb la
que brindem per la nostra amistat i desitjant-nos salut.
Mentre dinem comença a ploure i ja no pararà fins l’endemà, així que
la tarda la passem a les autocaravanes llegint, xerrant o jugant a algun
joc de taula.
Encara que plou tota la nit del
dissabte al diumenge, el dia apareix
solejat encara que fred. A les 10
ens trobem per fer el cant dels
adéus. Abans però, el president de
la Secció, en Xavier ens informa
sobre les properes activitats. Fem la
rotllana d’acomiadament a aquesta
hora perquè en realitat la sortida ja
es dona per acabada, tot i que hi ha
una possible extensió d’una visita al
Celler Cooperatiu de Nulles.

La majoria dels socis decidim fer aquesta visita i
anem cap a Nulles i tant és així, que l’aparcament
del celler es queda petit i molts hem d’aparcar al
pàrquing de l’estació de tren que està just al davant.
Nulles és un petit poble d’uns 400 habitants situat
a la ruta del Císter, però que té un impressionant
celler modernista conegut com la Catedral del Vi.

Allà ens rep una magnifica guia: l’Helena, que
per cert és italiana, tot i que viu a Catalunya i
ens explica amb entusiasme tot el moviment
agrícola i cooperativista a Catalunya i com arrel
del desastre de la fil·loxera, els pagesos es van
adonar que si treballaven junts, ho podrien fer
millor, i que si alguna vegada hi havia algun problema, junts podrien fer-li front amb més efectivitat i
d’aquí, sorgeix la idea de construir unes cooperatives i uns cellers que donessin resposta a les seves
necessitats i l’arquitecte Cèsar Martinell, deixeble d’Antoni Gaudí i un dels importants exponents
del moviment modernista, va ser capaç de crear uns edificis funcionals ( no hem d’oblidar que cent
anys després encara estan en funcionament) i que a la vegada, fossin uns edificis de gran bellesa
i interessants des del punt de vista artístic.
La nostra guia ens explica com el Sindicat Agrícola de Sant Isidre de Nulles va encarregar al 1917
la construcció d’aquest celler d’estil entre modernista i noucentista a Cèsar Martinell i que va ser
finançat pels socis del Sindicat, és a dir els propis pagesos.
Després d’observar el celler per fora, mentre
escoltem les interessants explicacions de la guia,
entrem i ens quedem sorpresos de la lluminositat
de l’espai interior. Es tracta d’un gran espai amb
una estructura de arcs parabòlics i que consta
de dues naus principals ocupades per quatre
fileres de tines i separades per passadissos, sota
dels quals estan les tines subterrànies. Cada tina
està sobre una estructura de volta catalana que
suporta el pes de la tina i a la vegada, fa que
aquesta estigui aixecada del terra per assegurar
la ventilació necessària.

Aquesta construcció recorda una mica una
catedral gòtica. És per això que se la coneix
també com la Catedral del vi. Amb l’alçada i
els arcs parabòlics l’arquitecte aconsegueix la
temperatura i el corrent d’aire més adient per a
l’elaboració i la conservació del vi.

Martinell va ser un arquitecte excepcional perquè
no només va projectar l’edifici, sinó que també
va planejar tots els espais per desenvolupar
la producció, el magatzem, la distribució de la
maquinaria, els sistemes d’aïllament i circulació
dels líquids, la ventilació i les condicions per a
la fermentació del most, tot amb la finalitat de
facilitar el treball i obtenir els millors resultats.
Actualment, hi ha uns 100 socis a la cooperativa
i des del 1987 es fa l’embotellat dels productes al
mateix celler amb la marca Adernats.

Per acabar la visita, ens ofereixen un petit tastet
de 2 dels seus 17 productes: un vi blanc amb
un nom ben suggeridor: Seducció i un cava Brut
Nature. El tastet està acompanyat de productes
de la terra com són les avellanes, un pa artesà
elaborat amb llavors i cúrcuma que fa el forner
del poble i oli de l’Alt Camp. Tot boníssim!. Tant
és així, que abans de marxar, molts aprofitem
per fer algunes compres.

I ara sí que ja donem per finalitzada la sortida.
Com que és hora de dinar alguns dinen allà
mateix, altres anem a algun dels restaurants
que hi ha al poble i altres tornen ja cap a casa.
Al cel, hi ha uns núvols amenaçadors i la pluja
no triga en tornar, però malgrat les previsions
meteorològiques hem gaudit d’un cert bon
temps, al menys hem pogut fer les visites
sense problemes i sobretot, hem gaudit d’unes
magnifiques visites i d’una calçotada amb els
amics, per tant, tot perfecte.
Jordi i Conxita

