L’APLEC DE SANT BARTOMEU SESGORGUES
Es celebra cada any a l’últim diumenge
d’agost. Els darrers anys consistia només
en una missa pels difunts de la contrada
que descansen en el bonic cementiri lateral

Un moment de la missa
a l’Aplec.
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La taula del dinar de
germanor.
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de l’església. A partir d’aquest any, però,
a més de la missa s’ha
tornat a fer l’arrossada
tradicional.
Era i segueix essent
una festa molt entranyable perquè s’hi apleguen tots els veïns anteriors i actuals de Sant
Bartomeu Sesgorgues.
Els noms d’algunes
de les famílies encara ara figuren escrites
al darrere de cada un
dels bancs de dins de

l’església: Miarons, Villaret, Trasserra,
Arau, Casacuberta, Desvilar...
El cas és que, al llarg de l’aplec, falta sempre temps per a poder recordar les vivències
d’aquells anys i d’aquelles persones que ja
no són entre nosaltres. Caldrien dies, setmanes, per fer presents tantes i tantes coses viscudes ací, en aquest bonic racó del Cabrerès
on es vivia més lentament i més en contacte
amb la natura, que no vol dir que hagués estat més fàcil que avui. Molta de la gent que
el tarannà de la vida els va fer deixar aquesta
contrada podeu tenir per segur que mai falten
al seu estimat aplec, i que amb un somriure
plàcid, els avis van desfilant records que els
seus néts escolten amb uns ulls com unes taronges tot imaginant que els estan explicant
un conte o que són històries d’un altre món,
però que en realitat no fa pas tant que diguem, oi...? I és que el temps passa volant...
I és per això que si és cert que el temps passa
volant i d’això no ens en càpiga cap dubte,
aviat tornarà a ser l’aplec del 2010 i podrem
tornar a escoltar l’avi Quim o l’àvia Pepeta
o l’oncle Lluís, que ens encisaran amb les

seves històries de quan encara eren joves i
vivien en aquest bonic racó del Cabrerès. Podeu estar del tot segurs que el que és jo, no
m’ho perdré pas!
Josep Casadesús
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Sant Bartomeu Sesgorgues
Parròquia situada al sud-oest del terme de
Tavertet, sobre un pla al vessant esquerre de
la riera de les Gorgues. Documentada al segle XI, l’edifici actual és del segle XII, amb
modificacions posteriors. És d’una nau amb
tres arcs torals i amb coberta de volta de canó
fins al creuer i apuntada a la resta. Durant
el segle XVIII s’hi afegí una capella a cada
costat, cosa que desfigurà la part de l’absis.
Al mur de ponent s’hi obre la porta amb arc
de mig punt i s’hi bastí el campanar, d’època
posterior. El cementiri és a la paret de migdia. L’església i la casa de la rectoria, del se-

gle XIX, formen un harmoniós conjunt.
Citada: “Sancti Bertholomei Guarga, in
comitatu ausone” […], a partir del 1072 en
la documentació de la casa senyorial dels
Desvilar. En documentació dels segles XI i
XII el topònim és citat com Guarga, Gorga o
ipsa Gorga, catalanitzat com ça Gorga i Sagorga; la forma Sesgorgues no apareix fins el
segle XVIII (AP, 1972-74).
Del llibre Tavertet, el seu terme i els seus
noms de lloc, d’Anna Borbonet i Jordi Sanglas. Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999.

Conjunt de l’església
de Sant Bartomeu i la
rectoria.
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Imatge esquerra: l’església i part de la rectoria des del sud.
Foto: Arxiu Cingles
Imatge dreta: interior
de l’església de Sant
Bartomeu Sesgorgues.
Foto: Pep Patllari
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