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Ca la Rita. Foto: J. Lloret.
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La Rita que vivia a la 
casa troglodítica

Aquesta balma i la casa de dos pisos adossada a 
la roca es coneix amb el nom de la Rita, la darrera 
estadant d’aquesta espluga que hi visqué fins als 
anys vuitanta del segle passat. Abans es coneixia 
com a cal Cavallol i anteriorment com a cal Llop 
com ho recorda Mn. Serra i Vilaró que l’any 1910 
publicava Origen d’algunes localitats catalanes i 
deia referint-se a les balmes: “Encara avuy 
algunes son habitades. La de cal Llop es tan gran 
que, a més de tenir sobrades habitacions y llochs 
apropòsit pera tota mena de bestiar, poden 
extendre la batuda a xopluch”. 

La balma té diverses edificacions, la més 
important és la vivenda, construïda amb pedres 
irregulars, amb una sola porta d’entrada amb llindà 
de fusta i un balcó a sobre amb barana de fusta. A 
la planta baixa hi havia la cuina-menjador amb un 
foc a terra i al primer pis, habitacions.

En un entrant de l’espluga hi ha una paret que reté 
l’aigua que degota del sostre i surt de la roca. 
Aquesta font ha anat fent formacions calcàries. En 
època de sequera la surgència es pot arribar a 
eixugar; per això hi ha una escala a l’interior de la 
paret per poder accedir a l’aigua.

Quan la Rita Muntada hi vivia només s’accedia a 
la balma a peu, és igual, la Rita mai va tenir 
vehicle. Tenia un petit hort davant la casa i alguns 
animals pel consum propi. Hi va viure fins ben 
gran, fins que la família propera se la va emportar 
a ciutat.

Aportació: Marcel Camps, geògraf.

La Rita.     
Foto:              
C. Tarrés.



R
ut

a 
ge

ol
òg

ic
a

de
 l’

av
en

c
M

on
ts

er
ra

t U
ba

ch
 i 

la
 R

oc
a 

de
 C

an
al

da

82

La Rita i la meva mare

La mare i jo vam conèixer la Rita una vegada que 
va baixar a la Casanova de Canalda. Tenia 
aleshores 69 anys.

“Aquesta dona sap moltes herbes -ens va dir la 
Ramona, la masovera-. I és molt bona dona. Corre 
per tot, i per a tothom. Ha tingut cura de la 
mainada de totes les cases”. 

Ens va caure d’allò més bé i, al cap de poc, vam 
pujar a saludar-la al peu de la Roca i a preguntar-li 
si coneixia coves. Ens va acompanyar a algunes 
balmes, i a la que vivia ens hi referíem com la 
cova de la Fada en honor seu. I ella reia.  

La Rita amb el Dan, l’altre gos de la família. 
Fotos: M. Ubach.

La Rita Muntada i Llena era filla de l’Arrat del 
Planellot (Odèn). Durant molts anys (tants que no 
me’n recordo! -ens havia dit) va viure sola, amb la 
companyia de les gralles, a la casa troglodita situada 
al peu de la Roca de Canalda, un lloc idíl·lic, del qual 
sempre hem estat enamorats.

La Rita Muntada amb la Carme Tarrés i el gos Drack.

I l’amistat va començar. Les visites de la mare a la 
Rita van ser cada cop més freqüents. Es passaven 
el dia xerrant, rient, parlant i jugant a cartes. “Jo no 
hi havia jugat mai”, explicava la mare. “Però a la 
Rita li encantava la brisca, i ens en fèiem uns tips... 
” . Quan havien acabat, la Rita li treia una cistella 
amb pa i llonganissa, i menjaven. Després, la mare 
llegia una estona, i s’adormia.

-Que t’has mort? -li deia la Rita sacsejant-la.

-Quin susto que m’he donat, Rita. Que no veieu que 
dormo?

-Cony de dona, semblaves ben morta!
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I tot això tenia com a escenari el paller i l’era; perquè va haver de 
passar un temps abans que la Rita convidés la mare a entrar a 
casa. Un dia li va deixar anar...

-Si vols venir...

-Oh!, si em deixeu venir, sí que hi vindré -li va contestar la mare, 
que es moria de ganes per veure com era la casa per dins.

-Però que us he dit que no hi podeu venir? -li preguntà la Rita.

-No, que no m’ho heu dit, però tampoc m’heu dit que hi entri -va 
respondre la mare.

-Cony de dona, per veure aquesta casota!

I per fi la mare va entrar a ca la Rita, i la casota, mig excavada a 
la roca, li va semblar una de les més boniques que havia vist mai.

Mentre la Rita va viure al peu de la Roca, la meva mare hi feia 
escapades tant com podia. Algunes vegades amb el meu pare i 
altres amb mi. Però totes dues soles és com millor s’ho 
passaven.

Sentir les converses entre la Rita i la mare era d’allò més divertit. 
Les dues enraonaven exactament igual: amb la mateixa 
cantarella, el mateix accent i les mateixes paraules. De fet, era la 
mare la que parlava com la Rita, amb aquest català característic 
de la gent gran de muntanya d’aquesta part de Solsona.

Sempre que la mare m’explicava anècdotes de la Rita era com si 
la sentís a ella. I és que l’amistat que va néixer entre totes dues 
va ser molt forta i per sempre. Durant molts anys van conviure 
dies i setmanes juntes, voltant per aquells indrets i fent-se 
companyia vora del foc, tot explicant-se històries viscudes per 
l’una i per l’altra que, en venir de mons tan diferents, resultaven 
fascinants per a totes dues.

Foto esquerra, la Rita (1977). Centre, la 
mare llegint al paller. Dreta. Elles dues.

Fotos: M.Ubach.
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La Rita només havia pogut anar un dia a escola -havia de guardar 
el ramat-, però és una de les persones més intel·ligents que hem 
conegut. La seva lògica i filosofia de la vida eren aclaparadores. 
Tots vam aprendre d’aquesta doneta, petita, menuda, xerraire i 
alegre que, malgrat l’edat, quan caminava per la muntanya no la 
podíem atrapar. La mare va descobrir amb la Rita un munt de fets, 
costums, històries i anècdotes de Canalda i la seva gent. La Rita 
va descobrir amb la mare, si més no, alguns avenços tecnològics 
de la vida moderna que encara no havien arribat al peu de la roca, 
com ara la gravadora:

-No li vaig dir res -m’explicava la mare. Vaig amagar l’aparell a la 
postada i vaig posar-lo a gravar mentre sopàvem. Quan ja 
estàvem al llit (dormíem les dues juntes, capiculades per cabre-hi 
millor) el vaig engegar. La Rita no ho entenia.

Deia, la mar de divertida: “Però qui és aquesta dona que parla 
com jo? Oh!, si m’escarneix...!

-Oh!, que no ho sents, que també diu paraulotes?

-Oh!, i sap la mateixa cançó que jo! ¡Oh! sí...”

I recordava la mare la feina que va 
tenir per explicar-li que era la seva 
veu que estava enregistrada, no 
perquè la Rita li costés assimilar-ho, 
sinó perquè cap de les dues no podia 
ni arribar a parlar, de tantes rialles. 
“Per poc se’ns ensorra el llit de tant 
riure i de tants sotracs”,  deia la 
meva mare, que mai no va oblidar 
aquella nit, i tampoc cap ni un dels 
moments passats amb la seva gran 
amiga.

Durant un període de temps, fins i
tot la família Ubach vam ser els 
llogaters de la casa del peu de la 
Roca. A la Rita li semblava que si 
l’amo cobrava uns diners, no la 
trauria, i li va demanar a la mare 
que li proposés llogar-la al nostre 
nom. Encara volten els rebuts per 
casa i, no fa massa, he trobat una 
còpia del contracte d’arrendament a 
nom de la mare, a punt de signar. 

Entre altres curiositats diu: “El 
precio del arrendamiento es la 
cantidad de seis mil pesetas 
anuales pagaderas en el mes de 
enero de cada año...La arrendataria  
podrá cultivar si lo desa los campos 
anexos a la casa, o dedicarlos a 
fines ornamentales...  A todos los 
efectos legales la arrendataria hace 
constar que tiene su residencia 
habitual en Manresa, calle 
Canyelles, nº 31, 3º. Por dedicarse 
al esparcimiento, la casa y los 
terrenos adyacentes arrendados no 
precisa la arredataria tiempo mínimo 
de uso al año”.

El contracte era per 20 anys i 
acabava el 31 de desembre del 
2002.

La Rita va descobrir 
amb la mare, si més 
no, alguns avenços 
tecnològics de la vida 
moderna

1984. La Rita filant a la porta de casa. Foto: C. Tarrés.
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De totes maneres, amb papers o sense, pagant o de franc, l’amo 
sempre havia deixat molt clar que mai no faria fora de casa a la 
Rita. I així va ser.

Però no només la mare pujava a Canalda, sinó que la Rita, que 
ningú la treia del peu de La Roca, també baixava a Manresa i 
s’estava uns dies a casa. La mare es desvivia per fer-la contenta i 
sortien de passeig. Fins i tot la va dur a Barcelona perquè 
conegués el mar

-Ai fot –diu que va dir la Rita pensativa- i d’on surt tota aquesta 
aigua? I aquella doneta presumida, que ja és llegenda a Canalda i 
que ni era esquerpa, ni rebia la gent amb una escopeta com s’ha 
dit, es va passejar per les Rambles i va fer de turista a Barcelona. 

Quan per la seva edat (ja tenia més de 80 anys) els nebots la van 
arribar a convèncer que visqués amb ells a Solsona, la mare 
anava a buscar-la i se l’emportava a passar uns dies al peu de la 
Roca. La Rita ja ho esperava; la mare feliç i la família tranquil·la 
sabent que estaven juntes. 

En aquesta època, quan la Rita ja no hi vivia, la meva mare havia 
pujat diverses vegades a netejar la casa. Però cada cop que ho 
feia tenia un disgust: els ramats es passejaven per l’era i la gent 
rebentava la porta, entrava dins de la casa i s’emportava i 
destrossava coses. Actualment la façana segueix dreta (esperem 
que no s’ensorri, com ha passat amb la de la Casanova de 
Canalda), i ca la Rita segueix conservant l’encant de sempre i 
l’esperit d’aquella fada que la va habitar.

La Rita va morir el 1994, als 98 anys, 
mimada i envoltada de la família. El 
dia abans, la mare li havia fet la 
darrera visita. Cap al final, quan ja 
semblava que no coneixia ningú, 
encara obria els ulls i feia una mitja 
rialla quan la mare li parlava de 
Canalda i, a cau d’orella, li deia: -
Alça, Rita, poseu-vos bona, que ben 
aviat tornarem allà dalt, amb les 
gralles i jugarem a la brisca.

La mare se m’ha mort fa pocs mesos 
amb quasi 92 anys. Els últims dies, 
quan ja no s’aixecava del llit 
parlàvem d’anècdotes passades. 

El record de la seva amiga va estar 
present fins última hora i quan jo li 
deia que tornaríem al peu de la Roca 
de Canalda em deia, amb tristesa, 
que preferia recordar la casa com 
abans i amb la presència de la Rita. 
No tinc cap dubte que les dues hi 
són ara, rient i fent petar la xerrada. 

1987.  A Barcelona, la Rita mirant el 
mar.

1987. La Rita a ca l’Ubach-Tarrés a la 
Floresta. Fotos: C. Tarrés.


