UNA ANADA ACCIDENTADA A LA BRUFAGANYA
Oriol Pedraza i Royo, explica la seva experiencia
en perdre's l'any passat durant l'excursió en bicicleta tot terreny
a Sant Magí de la Brufaganya
Carme Pollina
Són les quatre de la tarda d'un dissabte de
juliol, a Cervera. He m quedat amb 1' Oriol per
trobar-nos en un bar de la ciutat i que m' expliqui
les peripecies que va passar durant la darrera
festa de Sant Magí, quan feia el trajecte en bicicleta fins a la Brufaganya i es va perdre durant
unes hores, afortunadament sense cap incidencia
perillosa. Em diu que va sortir de Cervera a les
sis de la matinada, com tothom, pero que el fet
de perdre' s no només el va fer arribar amb retard
sinó que va haver de pedalar uns quants
quilometres més deis necessaris:

Oriol Pedraza Royo

Cree que tu no vius al barri de Sant Magí, pero participes a la
festa ...
L' any passat vaig fer 1' excursió perque uns arnics meus també hi anaven
i em van proposar d'acompanyar-los amb bicicleta.

1 així dones, que vas fer que et vas perdre?
Jo anava amb un grup de gent, pero mentre pedalava em va agafar una
rampa a la cama i em vaig anar quedant enrera. Quan vaig arribar a una
crui:lla només havia de continuar el camí recte, pero no ho vaig saber veure
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i em va semblar que havia de tirar cap amunt o bé cap avall. Primer vaig
triar el carní de dalt, pero com que no veia ningú vaig tomar a la cruilla
peragafar el camí d' abaix. Vaig anar baixant fins que em vaig adonar que
aquell camí anava a parar a un tros i no continuava més enlla. Llavors vaig
pensar que havia de tomar a provar-ho per dalt. 1, au! Toma a pujar fins
dalt de tot, i quan vaig arribar a Talavera vaig quedar-me pensant, perque
no trohava ningú i no hi haviacap camí percontinuar. Vaig omplir 1' ampolla
d' aigua i vaig preguntar a una dona cap on era Santa Coloma de Queralt.
Aquella senyora em va indicar la direcció i em va dir que hi tenia uns dotze
quilometres de camí, per carretera. Vaig pensar que seria capa~ de fer-ho
i vaig enfilar carretera enlla fins a Santa Coloma. Alla m'hi vaig estar una
estona per tomar a omplir !'ampolla i per preguntar-li a un senyor com
podia arribar a Sant Magí. Em va dir que hi havia dos carnins diferents,
i tot i que jo sabia que tothom havia agafat el carní de dalt vaig decidir
a gafar el de baix, perque aquell senyor em va dir que era més curt. Per aixo
no vaig trobar ningú durant el trajecte. Vaig descansar en un altre poblet;
alla e m van donar una poma i vaig tomar a omplir 1' ampollad' aigua abans
de continuar per la carretera fins a trobar un cartell que indicava Sant
Magí. Des d'alla mateix vaig veure !'autobús amb qué ja tomava tota la
gent cap a Cervera, i per aixo vaig pedalar rapid per poder agafar-lo a
temps.

Déu n'hi do! Devies perdre molt temps!
Sí, vaig perdre una hora i mitja, aproximadament, i vaig recórrer 58
quilometres en lloc deis 45 que m'havien dit que tenia 1' excursió. Havia
d'haver arribat a les deu del matí, com tothom, descansar una estona i
tomar amb autocar cap a les dotze, pero jo vaig arribar quan ja tomaven
cap a Cervera. Em va saber greu perque no vaig poder arribar a dalt de tot,
fins a la Font de Sant Magí.

Vas passar por en algun moment?
Només quan em vaig perdre a la primera cruilla i no sabia cap on tirar,
perque era un carní que jo no havia fet mai abans. Primer vaig esperar-me
una estona, perque sabia que venia algú darrera meu. El vaig veure de
lluny, pero quan vaig baixar per trobar-lo ja no hiera.
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Esmorzar a la Brufaganya 1' es ti u passat (Fotografia: Victoria Fusté)

1 els teus pares, també van anar a Sant Magí?
Ells hi van anar amb cotxe, i m' esperaven alla a Sant Magí. En veure
que no arribava, es van espantar i, fins i tot, van cridar la policía. Quan vaig
arribar, van tomar a trucar perque no continuessin buscant-me.

Tornaras a Sant Magí aquest any?
N o, perque no estaré a Cervera, pero si hi fos sí que hi tomaría ...
L'Oriol em va explicar també que té 15 anys i que el curs vinent
estudiara 4rt. d'ESO a l'IES "Antoni Torroja" de Cervera. Diu que li
agradaría estudiar Metereologia pero que no voldria treballar d'home del
temps a la televisió. Juga amb l'equip Cadet del C.B. Cervera i esta
content perque aquesta temporada la competíció els ha anat prou bé. Entre
les seves aficions destaquen també les excursions en bicicleta tot terreny
i tocar la guitarra.
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