Crònica de la 2ª Marxa per la Fràter

La pluja intensa de la tardor del dissabte i matinada del diumenge no va desanimar els
170 participants de la 2ªMarxa per la Fràter celebrada el diumenge 20 de febrer. Bon
ambient a les 8h30, hora de les inscripcions i dolç aroma de xocolata calenta en l’aire
fresc del pati de la rectoria.
L’itinerari resseguia el Brugent fins al pas del Molí Petit, des d’on s’enfilava,
Estaldats amunt, cap al camí de Sant Marc. Qui ens havia de dir, el dia abans, que
gaudiríem d’un cel tan radiant! Llençol blanquíssim sobre el Pirineu i catifa verda als
nostre peus. Els roures, despullats per l’hivern del seu fullam, ens deixen sentir la virtut
dels raigs del sol camí avall cap a la Casa Nova. Ja en l’obaga del volcà de Puig Roig,
cridòria i rialles dels infants que, abstrets en el seu joc, tornaven enrere amb els seus
pares cap al volcà assolellat. El racó màgic de la pedrera del Sesquer recordava als
que continuàvem endavant la duresa dels dies de treball dels nostres avis o besavis.
Torrent amunt, pel camí mig inventat, arribàvem al collet del volcà, el cim del qual
ofereix un conjunt harmoniós de rocam i vegetació que molts voldríem pel nostre jardí.
Tot i la mullena pugem bé fins als prats del Grèvol des d’on la vista panoràmica ens
acompanya fins gairebé a l’entrada del prat de Sant Pere Sacosta. Allà, un regal per a
l’esperit: mentre avancem, el campanar, testimoni de la fe dels segles, sorgeix poc a
poc. Impossible no pensar en Sant Francesc als qui encara ens escalfa aquest caliu.
En aquest punt comença el camí de tornada, havent refet forces amb
l’abundant refrigeri que ens ofereixen dins la nau enrunada. Molt bon humor abans que
el camí quedi engolit pel bosc espès d’aulines i ens trobem al lúgubre mal pas del
torrent de la Carrera, del qual ens refà el sol del migdia. De nou, al Grèvol, contrasta la
grandesa dels roures i aulines de l’entorn amb la humilitat de la casa. El camí planer
entre avellaners i algun faig aïllat ens duu (innocents de nosaltres!) al rost relliscós que
salva unes feixes abandonades i que continua igual d’insegur dins del bosc fins a la
casa de la Peça, al costat de Sant Marc. Una bona prova d’equilibri, que més d’un
participant no va saber apreciar... I tornem a la rectoria, passant pel camp de futbol vell
i la palanca.
A l’arribada, la gent de la Fràter ens obsequia amb un passi de diapositives de
la Marxa de l’any passat i amb un pica-pica per esperar el dinar a casa. Uns plafons
molt ben il·lustrats conviden a comentar l’estat actual del projecte: el somni que es va
fent realitat amb l’ajuda de tots.
Continuarem... Tenim la intenció de celebrar les properes edicions de la Marxa
durant la tardor. Si no hi ha imprevistos, doncs, abans d’acabar l’any oferirem una ruta
amb tant d’atractiu com les dues primeres.
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