RUTA-2

Vallferosa – Cups de vi i Salomons

Perfil de la ruta dels
cups de vi de Vallferosa
Distància: 6 km.
Altura màxima: 830 m.
Altura mínima: 700 m.

El habitants-pagesos d’aquests indrets gairebé eren autosuficients. També en el menjar,
tenien animals domèstics, produïen pa, oli, fruits secs, fruita dolça hortalisses,... i es
clar, també vi (fins l’aparició de la fil·loxera), per a la qual cosa necessitaven cups per a
la seva fermentació.
Estem en un lloc on hi ha molta roca. Aquest element per conrear camps és una nosa,
però a la vegada hom ha aconseguit conviure-hi i aprofitar-la per fer les construccions,
recipients, parets de marge inclòs cementiris excavats a la roca, i com no també els cups
de vi.
Casa de Pagès Cal Cristòfol, La Collita i Ca Fustegueras -VALLFEROSATels. 973 47 33 99 - 608 28 35 71
info@lacollita.com - www.lacollita.com - www.vallferosa.com

RUTA-2

No es gaire bon lloc per deixar-hi el vehicle, però les codineres on acabem la ruta del
camí ral són mereixedores del començament de la ruta dels cups de vi de Salomons
(vegeu explicació a ruta del camí ral)
Com qui diu continuarem pel camí ral fins a Santes Creus, El Puig i Salomons. Alguns
trams d’aquesta ruta els farem per camps de conreu (degut a les grans rompudes de
terreny fetes a la finca del puig la dècada dels 80). A la primavera, si el cultiu es alt cal
vorejar els camps per no malmetre els sembrats.
El dia de santes creus (3 de maig -aquí ho celebrem el diumenge sobre-) encara avui es
beneeix el terme per tenir un bon any en general, però principalment en els assumptes
relacionats amb la terra. Com que el pa es el principal fruit provinent de la terra, se’n
dona un a cada persona present a la benedicció. Fins l’any +- 1970 s’anava en processó
a Santes Creus, ja que és un punt molt cèntric i alt don es veu pràcticament tot el terme
de Vallferosa. La Creu simbolitza la vigilància divina i el padró es per fer ofrenes. Avui
es beneeix bora la parròquia.
Al Puig podem veure el primer cup de la ruta. Com aquest, però no tan perfectes en el
treball a la roca la majoria de cups eren redons, però curiosament en aquesta ruta no hi
ha cap cup “normal”, ja que dos són de una talla molt perfecta, dos són quadrats, el de
Cal Pedro construït amb pedres perfectament escairades i el cinquè el súmmum de la
elaboració. Per veure cups més normals podeu anar a Vallferosa o Fustagueres.
Abans d’arribar a San Martí de Salomons hi ha el cup de major cabuda d’aquestes
contrades.
Quan ja hi havia els raïms ben piats a dins, es tapava el cup amb fustes perquè fermentés
el most, fet aquests procés es treia el vi pel brocal (canellera), per això tots els cups son
fets vora la cinglera, per poder fer-hi el brocal.
Esporàdicament es creu que aquets cups es podien utilitzar com a sitges.
Les ruïnes de l’emblematic edifici de Salomons tenen com a curiositat ser quatre cases
juntes però construïdes en la unió de 4 finques diferents.
Una vegada vist el cup de Salomons, anirem cap al de sota (cup de sota Salomons). Es
molt difícil trobar un cup més ben pensat i més treballat que aquest. El forat quadrat que
hi ha a la bora serveix per piar el raïm, que per una beta de la roca ja entrava al
sorprenent cup de forma de garrafa. Permetem-nos posar un 10 al seu incògnit autor o
artista.
Després anirem a Cal Pedro, restes d’una de les tantes malaurades cases de Vallferosa.
Aqui una nova meravella, un cup construït amb pedres treballades, aconseguint una
construcció molt elaborada i perfecta.
Una mica més avall i vora la carretera hi ha el mirador de Vallferosa, que domina tota la
vall verge, amb la torre al fons. Aprofitarem per seure i descansar una estoneta, doncs
veureu com incita a la pau i tranquil·litat.
L’últim cup, també rodó és el de Cal Veixina. No sabem si serà a causa del nom, però
en les rompudes de la dècada dels 80 van respectar el cup però no la casa. Curiosament
també van respectar l’alzina de l’era que no fa pas menys nosa que feia les restes de la
casa (a bora totes les eres hi solia haver una gran alzina d’ombra, per fer la beguda,
berenar...).
A partir d’ara comprovareu el trist mal estat de la carretera, que provoca l’abandó
d’aquesta zona i que farà molt difícil que vegeu passar-hi cap vehicle, per ella anirem a
trobar el nostre cotxe per acabar la ruta. Abans però aprofitarem per fer una última
troballa les restes del poblat iber sobre el camí del Vallcon, amb una tomba medieval
excavada a la roca una mica més avall.
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Les petites construccions ibers solien ser molt senzilles, normalment tenien un habitacle
per les persones i fora un tancat pes animals domèstics. Com demostra la tomba
medieval aquesta construcció es va aprofitar uns segles més. De fet es creu que moltes
de les masies més antigues, de per aquí, són l’evolució de poblats ibers o viles romanes.
Arribats al cotxe donem la caminada per acabada.
Aconsellem GPS, guia o mapa molt detallat, ja que la ruta no està marcada.

Inici de la ruta Marques

N41 52.381 E1 25.974

2369 ft

Waypoint

N41 52.614 E1 25.914

2615 ft

N41 52.856 E1 25.896

2636 ft

Santes Creus

Zona panoràmica

Cup Puig

Waypoint

Cup S Martí

N41 53.250 E1 25.915

2674 ft

Església

S. Martí

N41 53.267 E1 25.877

2674 ft

N41 53.345 E1 25.908

2690 ft

Zona panoràmica

Salomons

Waypoint

Cup Salomons

N41 53.347 E1 25.863

2639 ft

Waypoint

Cup Garrafa de S.

N41 53.348 E1 25.956

2598 ft

Waypoint

Cal Pedro

N41 52.937 E1 26.317

2535 ft

Waypoint

Cup Pedro

N41 52.937 E1 26.321

2541 ft

N41 52.783 E1 26.487

2404 ft

Zona panoràmica

Mirador de Vallferosa

Waypoint

Cup Veixina

N41 52.699 E1 26.454

2380 ft

Waypoint

Poblat Iber

N41 52.417 E1 26.252

2373 ft

N41 52.371 E1 26.278

2333 ft

Calavera y ossos creuats

1 ft

Tomba

= +- 0,304 metres

1 milla = 1609,344 metres
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