travessa per les muntanyes del guerriller
Terra de Dips
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Sortim del poble pel carrer de Sta. Marina fins al monument en record als
morts de la Guerra Civil i pugem a la dreta a creuar la carretera. Agafem un
senderó que aviat s’enfila pel camí dels Solans decididament, fins a un
mirador i, més endavant, una barraca de pedra en sec. Creuem el portell i
grauets de l’Estudiant, deixem a la dreta un baixador i seguim amunt, ara
marcat com a PR, pel camí de la Forestal, amb bones vistes sobre la
imponent barrancada de la Dòvia. Després d’un tomb del camí ens enfilem
pel portell del Carreter i arribem al capdamunt. Continuem ascendint pel
camí més fressat fins arribar al Coll de la Bassa de les Fonts.
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Creuem la pista i continuem recte pel senderó pujant lleugerament fins
aviat descendir per un antic camí de ferradura, creuant una pista just
abans d’arribar al poble de Llaberia, situat al bell mig de la Serra de
Llaberia, el més alt i fred d’aquest muntanyam.
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Val la pena donar un tomet pel poble de Llaberia. Aquí deixem el PR i
agafem just a l’entrada del poble el senderó que puja a buscar la pista, una
ascensió fàcil fins al Collet dels Collivassos.
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Seguim per la pista amunt, que deixarem just abans del primer retomb. Val
molt la pena continuar amunt fins a la Miranda, el cim de la Serra de
Llaberia i lloc privilegiat per contemplar totes les cadenes muntanyoses
del Principat, fins al mateix Delta. Agafem el senderó que aviat gira a la
dreta, cap a les Covetes del Vaqué i aviat ens enfilem cap al portell de
Llaberia seguint el GR. Davallem pel camí empedrat dels Revolts fins al coll
del Guix i davallem pel GR fins a Colldejou.
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TERRA DE DIPS. Llegenda a la Serra de
Llaberia.
La llegenda diu que en les muntanyes que envolten
Pratdip i Colldejou s'hi amaguen els dips, uns gossets
vampírics, negres, que atacaven els ramats i els
homes ebris que voltaven de nit. Alguns diuen que
van desaparèixer durant el segle XVIII, d'altres
sostenen que encara sotgen aquestes muntanyes...
La seva imatge custodia l'entrada al poble de Pratdip
i apareix en el seu escut, així com en el retaule de
Santa Marina. La llegenda dels dips quedà
immortalitzada en la novel·la Històries Naturals, de
Joan Perucho, on el protagonista Antoni de
Montpalau arrisca la vida per salvar el poble de
Pratdip del malvat Dip, amb el rerafons de les
guerres carlines.
La Serra de Llaberia també oferí recer al guerriller
Pere Joan Barceló, conegut com a Carrasclet. Aquest
renom prové del carbó de carrascla o alzina, ja que
en Carrasclet i el seu germà portaven a vendre a
Falset i Reus, amb un ruquet, la llenya i carbó que
produïa el seu pare. Aquest guerriller lluità contra les
tropes de Felip V, durant i després de la Guerra de
Successió, que acabà l'11 de setembre de 1714 amb la
pèrdua de les llibertats del poble de Catalunya. El
seu profund coneixement d'aquestes muntanyes li
permeté esquivar els seus perseguidors, fins i tot,
quan un cop foren encerclats al poble de Llaberia
per l'exèrcit.Tot un mite de les terres catalanes que
morí lluitant contra els borbons a Alemanya, a l'edat
de 61 anys i amb el grau de general.
La Serra de Llaberia, amarada d'història i llegenda, us
espera. Us atreviu a caminar-hi?

Pas equipat del
portell de l’Estudiant

travessa per les muntanyes del
guerriller carrasclet
Travessa per les imponents serres que tan bé es
coneixia el guerriller Carrasclet, que ens permetrà
gaudir d'esplèndides panoràmiques sobre els nuclis
de població situats als seus peus, i endinsar-nos en
raconades amagades i d'una bellesa corprenedora

Vistes sobre la Mola, el poble de Colldejou i el Montsant des de la MIranda

