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Santa Marina, poble i església de Llaberia i Museu del Traginer o del Bast

Dia: diumenge, 18 d'octubre de 2009
Mitjà de transport: autobús
Lloc i hora de sortida: Estació d'Autobusos de Móra d'Ebre, 10 h 
Lloc i hora de tornada: entrada del poble de Llaberia, cap a les 14 h

El santuari de Santa Marina, patrona dels afers sentimentals, es troba en un paratge molt bonic, ideal per 
anar-hi d'excursió. La font i la capella de Santa Marina primitiva, del segle XV, han anat congregant devoció 
a la comarca al llarg dels segles i actualment es troben envoltades d'un seguit d'edificacions, que s'han anat 
reconstruint, restaurant i redecorant durant diferents períodes fins a l'actualitat. 

  
Imatges del  santuari de Santa Marina (muncipi de Pratdip, Baix Camp)

Llaberia és el poble més alt i més petit (només hi ha quatre persones empadronades) de la comarca de la 
Ribera d'Ebre. El seu encant rau en la seva fesomia medieval, que roman intacta. El seu emplaçament, 
rodejat de natura i magnífiques vistes panoràmiques, fa que s'hi puguin contemplar, si el cel és serè, la 
Ribera d’Ebre, el Priorat, el Perelló, Tortosa i els ports de Beseit i el Camp de Tarragona.

                        
Fotografia de Llaberia (municipi de Tivissa, Ribera d'Ebre) i vista del paisatge que es veu des del poble

De Llaberia destaca, a part dels seus paisatges i vistes espectaculars, l'església de Sant Joan Baptista, 
construïda durant els segles XII i XIII. Aquesta església es va edificar entre les parets de l'antiga fortalesa 
medieval del poble, conjuntament amb la qual és un dels monuments romànics més importants dins 
l'àmbit meridional.

Al poble també hi ha el Museu del Traginer o del Bast,  transport realitzat per camins de muntanya. Aquest 
museu, l'únic museu monogràfic d’aquest tipus existent al país, és una evocació a la figura del traginer i 
de tota la pagesia de casa nostra. Amb un recull d'eines extingides que evoquen èpoques reculades 
viscudes pels nostres avantpassats, al museu s'hi pot trobar una recreació d'ambients del pairalisme català 
que ha sabut conjugar diversos espais (el camp, el transport, l'escola, la casa rural catalana) a través de la 
cultura material. El peculiar i pintoresc enclavament geogràfic del museu permet també imaginar de quina 
manera, pels vells camins de ferradura, mules i matxos transportaven a bast tots els productes 
indispensables tant per viure com per comerciar: vi, oli, aigua, garbes de blat, llenya, gra, aviram, mel, 
correu... Estris, objectes i eines són mostres d'aquest llegat encestral.

                              Església de Sant Joan Baptista i Museu del Traginer o del Bast, al poble de Llaberia


