Castanyada al Celler Can Bas de Subirats
(Alt Penedès)

27,28 i 29 d’octubre 2017
Per tal de poder celebrar junts la tradicional festa de la Castanyada, ens trobem el divendres 27
d’octubre un bon nombre de socis ( 43 autocaravanes amb un total de 86 participants ) al Celler de
Can Bas.
El dissabte 28 a les 10 del matí ens trobem
tots a la rotllana de benvinguda on, com és
habitual, el President, en Xavier Agustí, ens
explica el programa de la sortida.
La primera activitat és la visita al castell de
Subirats on ens dirigim amb les autocaravanes.

Castell de Subirats
GPS N 41º24’56.7’’ E1º49’06.5’’
El Castell de Subirats va ser construït al començament del segle X. La seva principal funció era la
de protegir les terres i els habitants dels possibles atacs dels musulmans, era un castell de defensa.

El castell es troba a 300 metres, sobre la plana del Penedès. Comencem la visita des del mirador
que hi ha darrere l’església del castell des d’on es veu un immens paisatge de vinyes i més enllà
s’arriba a veure altres llocs més allunyats, com Martorell, Gelida, les muntanyes de Montserrat o
fins i tot Terrassa. Una vista panoràmica excepcional.

En primer lloc entrem a l’església, que
havia estat la capella del castell, avui
convertida en santuari de la Mare de
Déu de la Fontsanta. El seu origen es
remunta al segle X però hi va haver
successives reformes entre els segles
XI i XIII. És un edifici d’una sola nau.
És d’estil romànic i l’absis semicircular
està gairebé excavat a la roca. L’entrada
és lateral. A l’interior hi ha una talla de
Sant Pere que és moderna, dels anys
60 del segle XX i una talla de la Mare
de Déu de la Fontsanta de la mateixa
època.
Al costat nord hi ha la capella de la Mare de Deu del Roser, barroca, del 1683 i cal destacar la
decoració en estuc del sostre, encara que és un tipus de barroc molt auster i molt rural.

És molt curiós un mil·liari romà
que hi ha a l’església. El mil·liari
és una peça de pedra que es
posava a les calçades romanes
i que s’utilitzava per marcar la
distancia d’un punt a un altre i
aquest probablement es trobava
a la Via Augusta.
El campanar és d’espadanya, de
dues arcades.

Molt a prop de l’església es troben les
restes del castell, documentat l’any
917. De tot el castell només queda
dempeus una part de la muralla.

Un cop acabada la visita, tornem cap
al celler per tal de dinar.

A la tarda, molts grups
juguen a petanca i també
a jocs de taula, mentre que
altres fem petar la xerrada
amb els amics o passegem
una mica fins que arriba
l’hora de preparar el sopar
i de fer foc per torrar les
castanyes i els moniatos.

Cap a les 9 del vespre comencem a
sopar dins del magatzem del celler
on instal·lem les taules i on, no
només sopem, mengem castanyes,
moniatos i panellets, sinó on també,
un cop acabat el sopar, fem una mica
de ballaruca.
El diumenge anem d’excursió a peu
a Sant Sebastià dels Gorgs, que es
troba dins del municipi d’Avinyonet
del Penedès a uns 5 km del celler.
Originàriament va ser un cenobi
benedictí fundat al 1030. Després, va
resultar malmès per un esfondrament
parcial i també a causa d’un
terratrèmol al 1372. Al segle XV el
monestir va ser comprat pel Monestir
de Montserrat i es va restaurar al llarg
dels segles posteriors. Al 1835, amb
la desamortització, es va secularitzar
i el lloc es va subhastar i va passar a
mans privades excepte l’església que
es va convertir en parròquia.

Només arribar-hi ja quedem positivament sorpresos perquè és una església poc coneguda, però
forma un conjunt molt harmoniós i molt interessant, segurament un dels millors de tota la comarca.
Es tracta d’una església d’una nau rectangular amb
absis d’estil gòtic. A la porta destaca un timpà amb la
representació del pantocràtor envoltat d’àngels i un
fris coronat, únic a la comarca del Penedès. Aquest
portal romànic va ser traslladat i refet al 1606 on es
va afegir el símbol del monestir de Montserrat. El
campanar és una alta torre de planta rectangular.
Després de visitar l’església, sortim al claustre, del
qual només es conserven 3 parets i una d’elles està
incompleta. Té arcades amb capitells treballats
amb figures d’animals i motius vegetals i un capitell
encara més antic d’origen visigòtic.

A la sagristia es troben dos sarcòfags
gòtics que són osseres. En un
d’aquests sarcòfags hi ha una inscripció
d’un monjo que va ser prior de Sant
Sebastià a finals del segle XVIII.
Un cop acabada la visita emprenem
el camí de tornada cap al Celler on
encenem les barbacoes que el celler
ha posat a la nostra disposició per tal
de coure el dinar i cadascú fa la carn,
les botifarres i la cansalada a la brasa
que mengem dins del magatzem en una immensa i llarguíssima taula que hem fet unint taules i
taules per tal de que aquest sigui un veritable dinar de germanor.
Tant el sopar del dissabte com el dinar del diumenge l’acompanyem amb el bon cava que produeixen
en el celler Can Bas i fins i tot els que volem podem comprar-ne per poder-lo degustar a casa i en
especial a les properes festes de Nadal.

Després d’agrair a la Direcció del Celler totes les facilitats i l’acolliment rebut, donem la sortida per
acabada i també la celebració enguany de la típica i tradicional festa de la Castanyada.

Jordi i Conxita

