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El Castell de Pedres

Corria l'any mil nou-cents cinquanta-cinc, o cinquanta-sis, o cinquanta-set. Tant se val. Eren 
els anys de la nostra infantessa i el poble estava ple de vida. Els carrers estaven ocupats per 
les colles d'amics de cada barri. Uns de la plaça de Baix, altres de la carretera, alguns altres 
de la plaça de Dalt. Tot plegat havien quatre o cinc colles o “bandes”, com en l'argot de les 
nostres converses solíem anomenar-nos.

La nostra banda era molt heterogènia, ja que la formàvem amics de tot arreu, no érem 
solament els amics d'un barri, sinó d'altres parts del poble i era molt nombrosa. Al sortir del 
col·legi, els carrers bullien de l'esvalot que s'organitzava quan les bandes recorrien els carrers 
en corregudes sense donar treva ni descans d'una part de poble fins l'altra, o bé jugant a 
futbol a la plaça de la Demo o a qualsevol plaça o carrer del poble. Jugàvem a tellos, a boles, 
al boli-doli, al xurro, a la fava i sobre tot a futbol o a fer curses. Els carrers eren nostres, ens 
pertanyien, eren de la nostra propietat, eren el nostre escenari d'operacions, de les nostres 
guerres, allí es gestaven les nostres histories i les nostres aventures. Però, als afores del 
poble teníem el nostre lloc secret, el nostre lloc sagrat, teníem el nostre “Shangri-La”. Teniem 
el Castell de Pedres. Situat en un estrategic lloc del barranc de Faneca, temple pels nostres 
moments de meditació, lloc on de tant en tant anàvem a fer una estada de recolliment i 
explicar-nos coses d'adults, assumptes del més enllà (com deia un company de batalles), lloc 
sagrat i secret per tota la nostra colla. Allí, al Castell de Pedres, es van planejar mil i una 
batalla, mil i una guerra entre bandes, mil i una historia, allí, al Castell de Pedres, poc a poc 
vam anar creixent i poc a poc compreníem el misteriós món dels adults. Sempre havia algun 
que altre amic que sabia alguna cosa nova, que li havien explicat un misteri nou, que havia 
vist o espiat (aquest era el més atrevit i desvergonyit) una senyora amb roba interior.

Poc a poc, als carrers i a les places vam començar a tindre competència. Els cotxes van 
envair el nostre hàbitat, el nostres espai vital. Les bandes es van diluir i les colles d'amics 
començaven a tindre un nou sentit. Un nou element va anar introduint-se dins el nostre món. 
Les noies. Les amigues. Cada vegada costava més anar al nostre santuari a meditar. El nou 
element va porta un estatus nou al nostre món. Eren els inicis dels primers balls de reunio. El 
Castell de Pedres poc a poc es va quedar sol guardant els nostres secrets que en aquells 
moments, molt mandrosament, començavem a fer realitat.
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Setmana Santa, religió o tradició

No he entès mai com ha estat que per determinar les dates per a la celebració de la Setmana 
Santa, l'església es fixi amb el cicle de la lluna. Com es pot entendre que una de les festes 
mès importants per als cristians s'estableixi d'una manera tan pagana? Si el que es 
commemora és la mort i resurrecció de Jesucrist, ès que no hi ha cap referència de quan va 
succeir? És que no se'n sap la data i és per això que es va variant? És que no es posen 
d'acord i així tothom està content? O és que tot és una llegenda? Necessitaria que algú m'ho 
expliqués.

Així, aquest any coincideix el Dissabte Sant amb la diada de Sant Jordi, tot un munt d'actes a 
celebrar a les mateixes dates, actes de la Setmana Cultural i de la Setmana Santa, que 
formen un poti-poti per tal d'acontentar tots els gustos i creences.

Tot això em fa pensar en la Setmana Santa de quan era petita, quan el Divendres Sant la 
mare ens despertava, al meu germà i a mi, molt aviat, per arribar a l'hora a la processó del 
calvari. Sortíem de casa amb molta son però amb molta il·lusió. Anàvem a la processó del 
calvari! I ens posàvem a la filera junt amb tot el poble de Móra, en silenci, amb respecte, molt 
seriosos. Així és com ens deien els grans que ho havíem de fer i així ho fèiem, encara que no 
enteníem gaire el perquè. Era agradable anar despertant al mateix temps que despertava el 
dia. No estava pel que deia el mossèn ni pel significat de tot plegat, però m'agradava tot el 
folklore que comportava aquest esdeveniment, el xiuxiueig de la gent resant el rosari, les 
parades a cada estació, els cants de: “Per vostra passió sagrada, adorable redemptor...” i 
sobretot, quan s'acabava el rosari i tornàvem a l'església, la baixada per les escales d'un gran 
crucifix, el Sant Crist dels Cavallers, baixat  a pols pels joves més forts del poble. Havia una 
gran expectació entre la gent i, si durant l'oració del rosari la gent estava en silenci, en 
aquests moments de la baixada, encara havia més recolliment per tal de transmetre al 
portador de la creu tota la força de la gent que l'envoltava.

A la nit ja no podia sortir i quan passava la processó del Sant Enterrament, la mirava des del 
balcó de casa. Em semblava impressionant. A la processó hi havia els armats; els passos, 
guarnits de flors, amb les imatges representant moment de la passió i de la mort de Jesucrist; 
les autoritats, totes serioses i molt mudades; les vestes, amb els caputxons que els hi tapaven 
les cares; les esclaves de La Dolorosa, vestides de negre amb mantellines al cap,... I també 
anavent els penitents, descalços, arrossegant cadenes lligades als turmells. Tot plegat 
acompanyat per la gent que anava en filera, per les voreres, portant els ciris encesos i en 
silenci. M'impressionava, al mateix temps que m'atemoría. 

Ara, amb la perspectiva que dóna el temps, m'adono que potser aquests records es barregen 
amb el que m'han explicat i el que he llegit i tan sols queda l'essència d'aquells temps. Ara 
que soc gran, ja no ho trobo tan impressionant, però no es pot negar que forma part de la 
idiosincràsia, de les costums i del folklore del poble i mentre hagi gent que ho senti d'una 
forma religiosa o tingui ganes de conservar-ho o mantenir-ho com una tradició més del poble, 
cal seguir endavant.
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Les curses de muletes, una tradició de riu

La típica muleta és una petita embarcació a rems per navegar pel riu feta de fusta. La seva 
tripulació la forment quatre o sis remers, depèn de la seva llargada, i un timoner. El seu ús 
actualment és més lúcid, molt diferent al que tenia antigament ja que abans era juntament 
amb les mules i els sirgadors l’eina que es feia servir per transportar  mercaderies pel riu. 

Les curses de muletes formen part de la tradicional festa del riu de la Festa Major de Móra 
d’Ebre en honor al seu Patró sant Joan Baptista en el seu martiri. La seva celebració es cada 
mes d’agost i concretament l’últim divendres, dissabte i diumenge. És el dissabte per la tarda 
al davant del club nàutic quan s’organitza aquesta cursa. Hi han dos categories, homes i 
dones. Així mateix  els premis són diversos.

La participació és oberta a tothom. És per això que hi ha participants de la població i d’altres 
llocs on també existeix aquesta tradició. Així que tot plegat fa que sigui més desafiant i 
emocionant la carrera on no hi falta mai la polèmica entre els participants i els espectadors. 
 
Normalment el patró és el propietari de la muleta i  també és el qui busca als nois o noies que 
vulguin remar i participar. Si es vol obtenir el triomf  és necessita tenir en compte tres coses: 
en primer lloc, el remador ha de tenir una constitució física forta  donat que es fa molt esforç 
per moure aquesta embarcació en una cursa; en segon lloc, el timoner ha de conèixer molt be 
el riu per saber el lloc on hi ha més fondària per no embarrancar i on es formen les corrents de 
retorn per  aprofitar-les i donar avantatge als que remem; i en tercer lloc, la muleta ha de esta 
feta d’una fusta lo més lleugera possible. Són les tres condicions indispensables si es vol 
assolir la victòria.
 
Tinc la gran sort de viure al carrer on es troba el club nàutic i per la qual cosa també tinc el 
privilegi de ser testimoni diari, des de ben petita, de tot l’enrenou que es forma quant s’acosta 
el mes d’agost sobre tot quan  entrenen els nois que volen participar que fins i tot ho fan de 
nit, alguns perquè acudeixen després  de la feina i d’altres perquè fa menys calor.  Dels crits 
del patró marcant el temps per a que tots remin alhora. De la gent que mira des de la barana 
del riu prenen la fresca. Tot un bonic espectacle al riu ple de muletes amunt i avall quan es fa 
fosc. 
 
Tot i que sempre es el mateix només pel respecte als participants per l’il·lusió, per l’esforç i les 
ganes que hi fiquen cal anar a veure-les tots els anys per animar i mantenir aquesta tradició 
de riu. 
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