Primera Marxa pels Camins del Penedès
Fa bo de caminar pel Penedès: ho podrem comprovar en aquesta
primera marxa pels seus camins.
Camins dels temps dels romans, les calçades de la Via Augusta,
camins amb les roderes i les vores tallades en la pedra, camins de
trams empedrats amb lloses o còdols, camins terrers, camins de
marge, carrerades; camins per a la tropa, per als pagesos, els
mercaders o els pelegrins, a l’Edat Mitja. Camins de bast que pugen
la muntanya cap a un pas, o un castell, o una torre; una passera, un
petit pont per passar la riera. I també les carreteres de Carles III i les
del segle passat, i l’asfalt d’aquest segle XX i les grans autopistes
sobre el traçat romà.
I prop d’aquests camins, castells de cruïlla, com el de Llorenç, o de
vigilància, com el de Castellví; pobles de pas cap a Santiago, com
Sant Jaume dels Domenys; hostals com el de l’Alzina; torres de
guàrdia, com la de Lleger o Banyeres; l’aqüeducte romà dels Arcs;
vells noms de parada com el de la Casa Roja o Mas Roig.
Caminant pels vells i nous camins, coneixerem en la seva bonhomia
aquest Penedès, terra calcària, de vinya, oliveres i sembrats, i vells
claps de pins i alzines, i nous claps de fruiters i horta; i arreu les
plantes ruderals, de l’esbarzer al gram. I les cases dels carrers, i les
masies, i les granges, i les petites, i alguna gran, indústries.
Sortirem d’una Fundació nova, feta al servei del futur Penedès, i
arribarem al punt d’unió de les tres comarques, prop de l’Hostal de
l‘Alzina on els vianants descansaven i nosaltres podrem fer un tast de
vi del Penedès. I tornarem a la vella casa pagesa de la Fundació i
esmorzarem, com a bons penedesencs, tots.
Que per molts anys!
Marta
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