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CAMINADA TARRAGONA-SANTUARI DE NÚRIA
DEL 2 AL 9 DE SETEMBRE DEL 1982 

DIA 2 DE SETEMBRE  -  DE TARRAGONA AL PONT D’ARMENTERA

TARRAGONA: Ciutat bimil·lenària. Fou capital de la província romana Tarraconensis, 
del que es conserven encara grans monuments, que ho recorden.
Ciutat turística amb unes esplèndides platges de sorra molt fina, que s’estenen per tota 
la costa. També en els darrers anys ha esdevingut una ciutat industrial, motivada per la 
instal·lació d’un gran complex petroleoquímic, que va ser motiu de gran polèmica entre 
els ciutadans. Té port de mar, el segon de Catalunya i dels primers de l’Estat espanyol. 
Festes majors per Sant Magí i Santa Tecla. Ciutat senyorívola amb una bella Rambla i 
gran mirador de la Mediterrània.

5,45-Sortim del Banc Atlàntic, el J. Figueras, J. Guinovart, R.Casellas. anem amb el 
cotxe de la Joana Vilella, que ens ha vingut a recollir per portar-nos al mas del Tous.
Passem per la vora de la presó a recollir l’Imma Vidal que anirà amb el seu cotxe. Com 
que encara no hi és, la Joana Vilella toca el clàxon i abandona el cotxe per anar a 
buscar-la a casa. Després d’esperar-nos poca estona continuem amb cotxe cap al mas 
del Sr. Tous, que es troba situat a la barriada de l’Oliva.

6,00-Arriben al mas del Tous: el J. Guinovart, J. Figueras i Rafel Casellas, conduïts per 
la  Joana  Vilella.  Darrera  arriba  l’Imma  Vidal  amb  el  seu  cotxe.  Aquí  ens  esperen 
conjuntament amb els Srs. Tous: la Montse Vacarisas, el Josep Gómez –president del 
Comitè  de  Senders  de  Gran Recorregut  de  Catalunya-,  el  Jordi  Joanpere  i  Miquel 
Carranza que és el xofer del nostre cotxe seguidor.
De seguida arriba el Dr. Enric Aguadé, de Reus, acompanyats de la Carme Pesudo i 
Josep Anton Martín, ambdós de Vila-real (Castelló).
Els Srs. Tous –la Roser i el Marcel-, ens ofereixen a tots un desdejuni a base de coca i 
cafè amb llet. El Joan Figueras repeteix de cafè amb llet. A més del Josep Gómez de 
Barcelona, ens hem aplegat, en aquesta marxa, excursionistes de Tarragona i Reus.

6,53-Comencem la caminada, sortim del mas i anem en direcció a les Fonts de l’Oliva. 
Mentre, el Miquel Carranza carregarà, al cotxe seguidor, les bosses que dur cada u, a 
més a més de la seva motxilla. El Rafel Casellas ha portat una garrafeta de cinc litres 
de vi de Bot, de la comarca de la Terra Alta. Li agrada promocionar les virtuts d’aquest 
vi, que no n’hi ha d’altre igual. 

6,59-Passem per la vora de les Fonts de l’Oliva i tombem a l’esquerra. 
Arribem a dues torres metàl·liques i entrem en un camí, entre el núm. 1 i 3 de dos 
xalets. Som dotze caminant.

7,07-Passem pel costat dels dipòsits d’aigua de Tarragona.

7,09-Arribem a la carretera que va al Pont d’Armentera, i caminem per la vora cap a 
Sant Pere i Sant Pau.

7,12-La Sra. Tous, la Roser, no es troba bé i se’n torna cap el xalet a descansar. Diu 
que la retrobarem a Santes Creus aquesta nit.
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7,14-Arribem a Sant Pere i  Sant  Pau, ciutat  cooperativa.  Traspassem la carretera i 
agafem el camí vell dels Pallaresos, a la dreta, que puja suaument cap a unes vivendes 
en construcció.

7,19-Arribem  a  aquestes  vivendes  i  hi  passem  per  sota,  continuant  pel  camí.  De 
seguida trobem a l’esquerra el lloc de pràctiques de l’auto-escola Font.

7,28-Traspassem la carretera del Pont d’Armentera i agafem un camí que està tancat al 
pas. Pugem cap a un bosquet de pins.

7,37-Som altra vegada a la carretera on trobem, a l’altre costat, el sender del GR-7-2 
que puja del camí vell del Llorito. Hem d’anar per carretera a passar per damunt de 
l’autopista de la Mediterrània, autopista de peatge inicialment per a la concessionària 
constructora, que després passarà a ser autopista de pillatge privat.

7,42-Després de passar l’autopista, girem a la dreta cap a la carretera de mas d’Enric 
(campament militar).

7,46-Deixem la carretera particular i girem a l’esquerra i pugem a una urbanització no 
acabada, ja fa anys que està així. Seguim les marques blanques i vermelles del GR-7-
2, que ens portaria a Montserrat.
Passada la urbanització trobem una bifurcació. Girem a la dreta.

8,18-Trobem un home i un cavall amb una cadena que arrossega troncs de pi tallats. El 
saludem i ens desitja que ens vagi bé la caminada.

8,38-La Carme i el Josep Anton de Vila-real, el J. Figueras i el Rafel Casellas, s’aturen 
un moment i agafen raïm d’una vinya. No està del tot madur.

8,53-Arribem a la carretera que va del Catllar a la de Tarragona-el Pont d’Armentera. 
La traspassem i a continuació deixem una masia a l’esquerra. Caminem, tot baixant, 
cap al Catllar.

9,14-Som al poble del Catllar. Entrem per l’avinguda de Catalunya, que és carretera.

El Catllar (Tarragonès): 59m. Situat en un terreny trencat a la riba dreta del riu Gaià. 
L’església parroquial de Sant Joan és renaixentista. L’agricultura és predominantment 
de secà. El principal conreu és la vinya, seguida de cereals, l’avellaner i l’olivera.
Anem tots a esmorzar al bar de la cooperativa, situat al carrer de l’11 de Setembre. 
Retrobem  allí  el  Miquel,  el  xofer  del  nostre  cotxe  seguidor,  que  esmorzarà  amb 
nosaltres.

9,44-Marxem del bar de la Cooperativa i reemprenem la caminada. Unes noies ens 
pregunten fins a on anem. No queden gaire convençudes, quan els diem que anem a 
Núria.

9,48-Després d’esperar la Carme i el Josep Anton de Vila-real, que han entrat a un bar 
a proveir-se de tabac, deixem el poble. Anem pel camí de l’ermita de Sant Ramon.

9,56-Tenim a la nostra esquerra l’ermita. A continuació girem a l’esquerra. En el pal de 
direccions hi figura el nom de l’ermita de Sant Nicaset, en lloc de Sant Ramon, degut a 
la informació mal donada per un veí del poble a qui se li va preguntar.
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No obstant això, Sant Nicaset és la festa anyal que aplega els catllarencs per retre 
homenatge  al  Sant  benefactor,  invocat  pels  avantpassats  en  moments  d’angoixa  i 
desesperació,  davant  la  pesta  que  al  segle  passat  s’enduia  nombroses  vides.  Se 
celebra la diada del Sant l’11 d’octubre.

10,02-Passem una via del tren.

10,24-Arribem a la  pista  que porta a l’embassament del  riu Gaià.  Deixem el  GR a 
l’esquerra i seguim tot recte travessant aquesta pista. Anem baixant per un caminet.

10,42-En un canvi a la dreta deixem el camí bo i el Marcel Tous ens fa, ara, un petit 
croquis a terra, i ens explica la marrada que hem de fer per culpa de l’aigua embassada 
al pantà. 

10,47-Passem per un circuit fet per a practicar l’esport del moto-cros.

10,54-Arribem a un trencall  de quatre camins i girem a la dreta seguint el GR, que 
retrobem aquí.

11,03-A l’esquerra del camí, passat el barranc, hi ha unes petites coves on es troben 
algunes arnes d’abelles. Hi ha un camí a la dreta que puja, el qual agafem, deixant altre 
vegada el GR, que ens portaria a Renau.

11,20-Descansem a l’ombra de tres pins, on hi ha un camí travesser. A la dreta es pot 
veure la presa del pantà del Gaià. Aquest descans s’aprofita per xerrar una estona. El 
Guinovart es canvia la samarreta que la tenia molt suada. El Dr. Aguadé li  posa, a 
l’Imma,  un bocí d’esparadrap embolicat al dit petit de cada peu. Hi ha algú que aprofita 
el temps mort per a menjar.

11,47-Reemprenem la marxa i girem a l’esquerra, deixant el pantà endarrera.

11,55-S’albira al fons el poble de Vilabella.

12,15-Passem per unes ruïnes.

12,32-Arribem a una cruïlla que dóna al camí que va de Renau a Vilabella. Caminem 
cap a Vilabella.

12,40-Passem per sota el  ferrocarril  i  comença un camí asfaltat que ens portarà al 
poble.

12,52-Entrem a Vilabella pel carrer d’Avall.

Vilabella  (Alt  Camp):  254m. Situat  en una petita  plana,  entre  muntanyes  d’escassa 
alçària,  a  l’esquerra  del  riu  Gaià.  Produeix  vi,  avellanes,  ametlles,  oli,  gra.  Festes 
majors per Sant Pere i Sant Antoni. Parròquia dedicada a Sant Pere. A l’estiu, cada 
dissabte al vespre, hi ha exhibició de danses catalanes.
Ens reagrupem tots i ens aturem en una petita plaça, que té una font i hi descansem 
una estona.
Mentre, el Dr. Aguadé ha anat a la recerca del cotxe seguidor. L’ha trobat, però no hi és 
el xofer Miquel. El Dr. Aguadé ha anat a comprar més esparadrap a la farmàcia perquè 
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creu que l’Imma en necessitarà més. Com que coneix el  farmacèutic li  ha sortit  de 
franc.
Mentre parlàvem on podria  ser  el  Miquel,  es presenta  amb el  cotxe  a  la  plaça  on 
descansem. De seguida ens acomiadem del Miquel Carranza fins a Santes Creus.

1,07-Reemprenem la marxa. Passem per la plaça de Sant Pere. Deixem el poble de 
Vilabella pel carrer de Sant Josep. Anem per carretera. Trobem en Salvat, un noi que 
treballa en aquest poble i ja havia plegat. És company del Guinovart i del Casellas del 
gimnàs Ceron de Tarragona. S’atura a la vora de la carretera i ens saluda. Els altres 
ens fan senyes perquè ens afanyem. Així que ens acomiadem d’ell ràpidament.
En arribar a una fàbrica, a la vora de la carretera en una corba, deixem la carretera i 
agafem un caminet, a la dreta, que ens portarà a Bràfim.

1,20-El J. Figueras agafa un meló de la vora del camí. El Josep Gómez l’enceta i el 
tasten l’Imma, Guinovart, Figueras, Gómez i el Rafel. Està mig madur, encara.

1,42-Entrem a Bràfim.

Bràfim  (Alt  Camp):  231m.  Situat  a  la  riba  dreta  del  Gaià.  El  terreny  és  suaument 
ondulat. L’agricultura de secà és gaire bé exclusiva. El conreu més estès és la vinya, 
seguit  dels  cereals,  oliveres  i  ametllers.  L’església  parroquial  de  Sant  Jaume  fou 
construïda al final del segle XVII. Prop de la vila, sobre un turó, hi ha el santuari de la 
Mare de Déu de Lloret (o Loreto en italià), és la famosa Verge Negra italiana, també és 
la patrona dels aviadors: uns àngels van traslladar volant la Santa Casa de Natzaret, on 
vivien, Josep, Maria i Jesús, fins a Loreto (Itàlia). La festa major de Bràfim és el 25 de 
juliol.

1,48-Som a la plaça de la vila.

1,52-Sortim del poble i agafem un camí, a la dreta, tot deixant la carretera.

2,09-Per un accés, que surt a la dreta del camí, fem cap a un mas on darrera hi ha una 
font, lloc on dinarem. Hi ha una bona ombra. L’aigua és molt bona i fresca. La font està 
mig oculta per l’herba. En acabar de dinar es fa una mica de migdiada.

3,35-Després de descansar, tornem a caminar.

3,54-Arribem a la carretera que va de Valls al Vendrell. Prop d’aquí es veu Vilardida. 
Anem en aquesta direcció.

4,00-Després de passar per damunt del riu Gaià, i abans d’arribar a Vilardida, girem a 
l’esquerra 90º i anem, ara, caminant per conreus.

4,05-Trobem el camí que va de Vilardida a Vila-rodona i hi caminem. Passem per un 
pontet sobre la riera.

4,14-Passem per sota l’autopista de Lleida, on es nota la fresca.

4,37-Entrem a Vila-rodona.  

Vila-rodona (Alt Camp): 260m. Situat a la riba esquerra del Gaià. Produeix vi, gra, oli i 
ametlles. Festes el 19 de gener, 15 de maig i 10 d’agost. Parròquia dedicada a  Santa 
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Maria. Ruïnes de les muralles de l’antic castell. Columbari romà en mal estat. Ermita de 
la Mare de Déu de Vilardida.
Parem a la plaça de l’Església i entrem al bar Miami a refrescar-nos. El Rafel es pren 
dues cerveses seguides. Sortim i descansem a l’ombra dels plataners de la plaça dels 
Arbres. Al nostre costat hi ha una font. Tenen molt d’èxit els polos que es compren al 
mateix bar.

5,16-Tornem a caminar.

5,24-Deixem el poble de Vila-rodona, i agafem un camí en direcció a Aiguamúrcia.

5,38-Passem  el  riu  Gaià  per  damunt  d’un  tauló  que,  al  poble  que  hem  passat, 
anomenen la palanca.

5,45-Som a la carretera que va a Aiguamúrcia.

5,52-Entrem a Aiguamúrcia.
Aiguamúrcia  (Alt  Camp):  373m.  Es  troba a  la  vora  esquerra  del  Gaià.  El  principal 
conreu és la vinya, seguit de cereals, ametlles i avellanes. Festes majors el 15 d’agost 
el 13 de desembre. Parròquia dedicada a l’Assumpta. L’església parroquial és la del 
monestir de Santes Creus.

Agafem  la  carretera  que  va  a  Santes  Creus.  Més  endavant,  a  la  dreta,  una 
urbanització. A l’esquerra una esplèndida albereda a la vora del riu, amb nombroses 
fonts, propietat de la Diputació de Tarragona.

6,21-Arribem a Santes Creus, després d’haver retrobat el GR-7-2, que ve de Puigpelat.

Santes Creus: 320m. Situat en terreny planer. Poblat de l’ajuntament d’Aiguamúrcia. 
L’ajuntament es reuneix a Santes Creus. La casa de la vila radica a l’antic Palau de 
l’Abat, on hi ha un arxiu bibliogràfic. Festa major per Santa Llúcia. Utilitza l’església del 
Monestir. Font de Sant Bernat Calbó, al mig de la plaça, dedicada al que fou gran abat 
del monestir.

Després de deixar les motxilles a la fonda Grau, on soparem i dormirem, anem a visitar 
el Monestir. Es queden a la fonda, el Marcel Tous i el Dr. Enric Aguadé. Abans de 
visitar el monestir, la Montse Vacarisas fa una cura d’urgència a l’Imma Vidal.

Monestir  de  Santes  Creus:  És  un  monument  arqueològic  i  artístic,  començat  a  la 
segona  meitat  del  segle  XII,  amb  les  característiques  de  les  construccions 
cistercenques. La façana de l’església és totalment de pedra picada del país. Destaca 
la portalada, el finestral central, dues obertures laterals i la cresteria de merlets que la 
remata. L’interior de l’església presenta una estructura de planta de creu llatina, amb 
cinc capelles totes obertes al creuer i tres naus. Dos rengles de sòlids pilars sostenen 
les voltes de les naus. Uns finestrals vidrats proporcionen llum abundosa. Un rosetó 
romànic i tres finestrals absidals. El retaule major actual és obra de Josep Tremulles, 
de fusta i escultura barroca.
L’interès de Santes Creus se centra en els enterraments reials, emplaçats al creuer. En 
un costat el rei Pere II el Gran i a l’altra banda els reis Jaume II el Just i la seva muller 
Blanca d’Anjou. Pel seu interès històric cal esmentar l’humil enterrament de Roger de 
Llúria, a terra, tal com ell disposà en el seu testament.
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La porta d’accés al claustre que s’obra a la plaça, lloc d’entrada dels visitadors, és una 
obra bella  i  proporcionada dels temps constructius de la  primeria  del  segle XIV.  El 
claustre  actual  (abans n’hi  hagué un altre  de  més petit)  fou  manat  obrar  pels  reis 
Jaume II i Blanca d’Anjou l’any 1313. L’obra fou lenta. L’artista Reinar de Fonoll, l’any 
1331, aportà la seva fantasiosa creació, que fan del de Santes Creus un claustre únic i 
excepcional amb solucions del gòtic flamíger, que després se’n divulgà l’ús.
Les quatre naus del claustre són altes, esveltes i espaioses. Tot a redós del claustre 
s’obren  diverses  dependències.  Una  obertura  no  condueix  enlloc  actualment.  Altre 
menava a la cuina, ja desapareguda. La que menava al refetor o menjador, ara aterrat. 
La que comunicava primitivament al calfador, ara amb els cups instal·lats als baixos del 
priorat. L’escala que remunta al dormitori, que és una espaiosa nau, on hi ha una petita 
porta que comunica amb l’escala, que des de l’església remunta a la torre de les Hores 
i condueix a la teulada i al Cimbori. Dues portes més condueixen a dues sales on hi ha 
instal·lat un museu i la biblioteca.
El capítol, sala gairebé quadrada, on quatre columnes al centre sostenen les voltes, 
tres finestrals s’obren a sol ixent i una majestuosa portalada comunica amb el claustre. 
A sòl hi ha diverses làpides sepulcrals i pertanyen als darrers abats del Monestir. Al 
costat, la capelleta de l’Assumpta. Una altra entrada mena a una cambra, que fou una 
capelleta dedicada a Sant Benet.
A les naus del claustre s’hi troben unes urnes funeràries on hi són enterrades persones 
de la noblesa catalana.
El templet, curiosament no centrat, dins del jardí és de planta hexagonal cobert amb 
una volta ogival. Dins hi ha un petit brollador on l’aigua vessa a una pica.
Un passadís cobert que dóna accés al claustre posterior o llevantí. Els arcs apuntats 
d’aquest claustre són sobris. Ha estat anomenat primitiu i antic. Fou muntat al segle 
XVII. Les arcades són de pedra bordonada.
Tot el parament de la nau de ponent correspon a una gran sala, avui anomenada celler, 
on emmena una porta. Es tracta d’una de les dependències més antigues. És d’un 
atractívol  efecte artístic la forma dels capitells de les seves dues columnes centrals, 
que  sostenen  els  vuit  arcs,  i  denuncien  una  nova  solució  constructiva  segurament 
importada pels monjos. Avui s’hi conserven dues bótes antigues.
Un pas que condueix a una doble presó. Un cos d’edifici que havia estat rebosteria i 
cuina. Després s’obre la grandiosa nau del menjador, arranjat allí durant les darreres 
centúries de Santes Creus, aprofitant una bonica nau del  palau reial  del segle XIII. 
Aquesta nau es relaciona amb dues altres naus de l’atribuït antic palau reial.
Una esquifida porta condueix al palau reial. El palau reial de Santes Creus és una joia 
arquitectònica i artística ideada al segle XIV. El pati ponentí pel qual s’entra, l’escala, la 
galeria, el pou, és equilibradament resolt i bellament executat. A llevant hi ha un altre 
pati, amb una galeria superior. Les cambres dels pisos presenten algun que altre detall 
de categoria. Assenyalarem la finestra renaixentista que s’obre a l’exterior des d’una de 
les cambres del primer pis. Als pisos superiors hi ha una galeria plateresca. El palau 
reial de Santes Creus és i fou ric de manifestacions heràldiques. Ultra les persones 
reials  que  pogué  albergar,  durant  els  segles  XV  i  XVI  fou  habitat  pels  abats  del 
Monestir.
Seguint  la  nau del  claustre  hi  trobem la  bonica  capelleta  de la  Trinitat,  que fou la 
primitiva esglesiola monacal.
Còmodament es pot accedir al fossar antic, des d’on es pot contemplar el formós rosetó 
absidal de l’església i la singular silueta llevantina del Monestir.
L’ambient  del  recinte  del  Monestir  captiva  la  sensibilitat  i  evoca  admirablement 
l’atmosfera medieval.
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19,37-L’Imma  es  queda  a  descansar  a  la  fonda  Grau  i  no  ve  caminant  al  Pont 
d’Armentera.  Sortim  tots  els  altres  de  Santes  Creus  pel  camí  del  GR-7-2.  Més 
endavant, el deixem per continuar caminant pel camí que va al Pont d’Armentera.

20,35-Arribem al Pont d’Armentera.

El Pont d’Armentera (Alt Camp): 349m. Situat damunt del riu Gaià. Produeix vinya i 
ametllers. Festa major el 3 de gener, festa del Sant Crist. Parròquia dedicada a Santa 
Maria Magdalena; conserva el retaule de l’altar major barroc.
El Miquel ens espera acompanyat d’un altre home de Reus, que és el que té cura de 
trobar lloc per dormir, per als dos joves de Vila-real, en aquest poble. La Carme i el 
Josep Anton es quedaran a dormir al Local Parroquial. Hi ha, en aquests moments, 
nois i noies que hi juguen al pim-pom (tennis de taula), però a les 10 de la nit deixaran 
la sala lliure.
A la casa del costat hi viu el Sr. Sogas, capatàs de la Brigada de Vies i Obres de la 
Diputació, que s’ofereix gentilment per a solucionar qualsevol urgència que els pugui 
sortir als dos joves de Vila-real.

9,00-Tornem  amb  cotxe  cap  a  Santes  Creus.  Hi  ha  tres  cotxes.  Dos  marxen  de 
seguida. El Rafel s’acomiada del Sr. Sogas i no troba ningú, sembla que tothom a tocat 
el dos. Després de fer unes quantes voltes pel poble, no s’ho pensa gaire i decideix 
tornar a Santes Creus per la carretera i es posa a peonar, d’aquesta manera tindrà més 
gana per sopar i dormirà més a gust. 
Quan ja havia començat a peonar, sent que el crida el Miquel Carranza i li  diu que 
s’aturi, l’han estat buscant pel poble.
Tornen amb cotxe, doncs, el Miquel Carranza, el J. Figueras i el Rafel comentant la 
incidència o anècdota.
Després que tothom s’ha dutxat a la fonda Grau de Santes Creus, menys els dos de 
Vila-real que s’han quedat al Pont d’Armentera, anem fent cap al menjador a sopar.
Com es de suposar, hi ha molta gana i mengem de primer plat, sopa i patata amb 
bajoca. De segon plat, tenim peix o carn. I de postres flam, o pinya, o gelat, o fruita. 
Quedem tots  ben tips.  Hem begut  vi  de  Valls,  de la  casa proveïdora  dels  Mossos 
d’Esquadra de la Generalitat.
Després, qui  vol,  va a veure una estona la televisió.  L’Imma i  el  Guinovart  han de 
passar per la infermeria, tenen butllofes a les plantes dels peus. Els até la Montse a les 
seves respectives habitacions, és tot un luxe. Demà, necessiten tornar a caminar.

12,00-Després de descansar una estona al bar, anem desapareixent i fem cap a les 
habitacions que tenim designades. Abans, però, La Montse i l’Imma prenen cap a la 
habitació el cafè amb llet de demà, perquè a l’hora que ens aixecarem el bar encara no 
haurà obert. Bona nit, Santes Creus!
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DIA 3 DE SETEMBRE  - DEL PONT D’ARMENTERA A LA PANADELLA

6,30-Ens criden per a llevar-nos. Anem sortint de les habitacions i ens reunim prop del 
bar de la Fonda. Sortim fora al carrer perquè ens portin amb cotxe al Pont d’Armentera, 
on  continuarem la  caminada  que  vam acabar  ahir.  Mentrestant,  el  Rafel  omple  la 
cantimplora de vi de Bot de la garrafeta de 5 litres, ajudat pel Miquel. 
Hem mirat si hi havia algun bar obert per prendre un cafè amb llet abans de començar 
a caminar, però, tots estan tancats encara.

7,11-El  Dr.  Aguadé,  J.  Figueras,  J.  Gómez i  Rafel  Casellas  marxen  amb el  cotxe 
seguidor cap al Pont d’Armentera.

7,19-Som al poble del Pont d’Armentera, davant de la plaça de l’Església. Hi retrobem 
la parella de Vila-real, diuen que han passat bona nit, no han tingut cap contratemps.

7,24-Arriba la segona expedició d’excursionistes menada pel Marcel Tous. Busquem un 
bar obert, però, aquí en aquest poble tots estan tancats també. La Roser continuarà 
amb el cotxe seguidor, menat pel Miquel, perquè encara no s’ha refet del tot d’ahir.

7,42-Comencem a caminar. Passem pel carrer Major, on hi ha un rellotge que marca 
dues hores ben diferents. En una cara 2/4 d’1 i a l’altre 2/4 d’11, ni una ni l’altre són 
bones.

7,49-Deixem el poble del Pont d’Armentera pel Nord.

7,54-Fem una aturada per  inspeccionar els  peus del  Guinovart,  que té,  pobre,  una 
bufolla que li  ocupa mitja planta. Té el peu embenat i  de color violeta, per l’ús d’un 
líquid, que resseca molt la pell, i que fan servir el veterinaris per desinfectar. Sembla, 
ben bé, un ferit de guerra. La Montse li fa una cura.

8,04-Després de curat, i amb molta voluntat i ganes, torna a caminar.

8,22-Passem per uns paratges on s’observa una gran cremada de pins.

9,14-Després de caminar una estona per cremats, arribem a dalt d’un turonet on hi ha 
un mas abandonat, que conserva el núm. 14. Rodegem el mas i continuem en direcció 
nord-est cap al castell de Savorella.

9,31-Som en un altre mas. El deixem a la dreta.

9,45-Després d’una forta pujada som a les portes del castell de Savorella, com aquell 
que diu, perquè no hi ha portes. Som a una alçària de 685m. Entrem al castell, ja que 
és obert.

9,52-Esmorzarem dins del castell. Al Nord s’albira la muntanya del Montclar, indret per 
on hi passarem més tard.

10,27-Marxem del  castell  i  sortim per  una altra  porta,  sense porta,  direcció  Nord  i 
baixem.

10,33-Arribem a baix on hi ha una vacarissa arruïnada. Esperem a que baixi tothom del 
castell.
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10,46-Una vegada tots reagrupats continuem caminant. Agafem un camí poc marcat i 
deixem una pista ampla que va a la carretera de Selmella.

10,55-No trobem el  camí,  que continua sent  poc  marcat,  i  hem d’anar  una estona 
pujant, camp a través, cap a una collada. Deixem un mas a la dreta en ruïnes. Agafem 
un senderó.

11,12-Fem cap a una pista forestal. Fa calor i el paisatge és molt sec. Som a la vall de 
Vallespinosa. Anem baixant per la pista amb grans ziga-zagues.

11,47-Agafem  un  camí  que  surt  de  la  dreta  de  la  pista  i  baixa  a  les  Fonts  de 
Vallespinosa, situades al bell mig d’una espessa arbreda.  Fem una aturada per beure 
aigua, està bona. És un indret molt fresc i amb molta ombra. A l’Imma li fan una altra 
cura d’urgència. 

12,32-Deixem la Font i reemprenem la marxa cap al poble de Vallespinosa.

12,37-Entrem a Vallespinosa.
Vallespinosa: 622m. Poblat del municipi de Santa Perpètua de Gaià, però, l’ajuntament 
es reuneix aquí. Situat en terreny molt muntanyós, a la dreta del Gaià i a la falda de la 
Serra de Comaverd. Produeix vi i gra. Festa major el 25 de juliol. Parròquia dedicada a 
Sant Jaume.
Tornem a sortir  de Vallespinosa i  voregem el poble per la carretera. Davant nostre 
tenim les cases de les Eres de Vallespinosa.

12,42-Deixem la carretera i agafem, a la dreta, un senderonet que travessa un riuet i 
segueix per l’altra banda. 

12,49-arribem a  una pista  que va  de  Pontils  a  les  Eres,  amb un pis  molt  bo,  i  hi 
caminem direcció nord-est tot pujant.

12,56-Deixem la pista de terra i agafem un camí que va baixant, a l’esquerra. Davant 
mateix es veu el Montclar. Caminem, ara, per la vora d’un torrent. Als pocs minuts el 
traspassem i caminem per l’altra vora. No hi ha camí i anem trepitjant conreus.

1,06-Ens fiquem la llit del torrent i hi caminem. Sortim, tot seguit, a un pas petit, el justet 
per posar-hi els peus, entre bosc i conreus.

1,14-Arribem en un pla i tombem a l’esquerra, on hi ha un camí més ample. De seguida 
ataquem ja  la  forta  pujada,  que fent  ziga-zagues,  ens  portarà  al  cim del  Montclar, 
serralada que separa les aigües del Gaià i del Francolí. Les característiques d’aquesta 
muntanya ens fa recordar Montserrat.

1,50-Arribem a l’ermita romànica de Sant Miquel del Montclar (946m.). Hi ha restes d’un 
antic castell. Des d’aquí s’albira una panoràmica extraordinària. L’ermita és tancada, 
però, per mitjà d’una finestra es pot veure l’interior. 
Com anem malament de temps, marxem de seguida.

1,57-Baixem per un sender, per l’altre costat que hem pujat. Anem caminant pel sender 
de petit recorregut que, pujant de Sarral, fa cap a Biure, lloc on anem nosaltres. La 
baixada és espectacularment forta i molt directa.
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2,25-Anant caminant, ara, on el pendent ja no és tan fort, sentim que algú ens crida. 
Mirem, però, no veiem ningú.

2,44-Sentim, altre cop, que algú ens crida. Però, ara sí, veiem la Roser i el Miquel a 
baix, a la població de Biure. Els saludem efusivament.

2,47-Arriben, els primers, la Carme i el Josep Anton de Vila-real, i el Rafel Casellas, al 
poble de Biure de Gaià.
Biure de Gaià (Conca de Barberà): 647m. Poble del municipi de les Piles, al peu d’un 
pujol, al cim del qual hi ha l’antic castell de Biure. Produeix gra. Festa major per Sant 
Sebastià. Parròquia dedicada a Sant Joan Baptista.
Passem per la vora del castell i anem baixant cap a l’església del poble.

2,50-Ens trobem amb la Roser i el Miquel, que ens donen la benvinguda. A continuació, 
van arribant tots els altres caminadors.

3,06-Decidim de quedar-nos a dinar aquí, a la mateixa plaça de l’Església, on hi ha una 
font pública. La Carme i el Josep Anton compren tomaques a una pagesa. Arriba una 
furgoneta que ven pa, i la parella de Vila-real també en compra.
La Montse té, ara ella mateixa, problemes amb els seus peus i es fa la cura tota sola.
De postres tenim meló, la Roser n’ha comprat tres per 150 pecetes, molt barats per cert 
i el Miquel els ha anat a recollir al riu on s’estaven refrescant.
Després de dinar, podem gaudir de cafè, encara que és fred.

4,14-Reemprenem  la  marxa,  després  d’un  merescut  descans.  Ens  acompanya  la 
Roser, que ha recuperat forces i està animada a caminar. Com és de suposar el Marcel 
se n’ha alegrat moltíssim. 
Agafem la nova pista que va a les Piles.

4,23-Deixem la pista i agafem un senderó que baixa, a l’esquerra. 

4,26-L’Imma torna a tenir molèsties en un peu.

4,34-Som al capdamunt d’una pujada. Trobem un camí bo. Anem baixant suaument.

4,41-Tornem a sortir a la pista de les Piles. Girem a l’esquerra, tot caminant-hi.

4,45-Deixem la pista i girem a la dreta, i agafem un camí. Baixem per travessar la vall 
de les Piles.

4,54-Després de caminar per pistes forestals, entrem en un torrent on hi ha uns quants 
esbarzers molt carregats de móres. Hi ha qui les tasta. Tot seguit anem per un sender, 
pujant.

5,08-Som  a  la  carretera  de  Montblanc  a  Santa  Coloma de  Queralt.  Caminem en 
direcció a Santa Coloma.

5,13-Deixem la carretera i girem a l’esquerra. La Montse cura altra vegada J. Guinovart.
La Carme, el Josep Anton, l’Imma, el J. Figueras i el Rafel, ens hi hem quedat fins que 
la Montse acabés la cura. Continuem plegats a l’encontre dels altres companys, que 
ben segur ens deuen estar esperant més endavant.  Veiem un poble a la dreta,  és 
Guimons.
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5,39-Trobem el Dr. Aguadé que ens espera sota un pi. Més endavant ens retrobem tots 
plegats.

6,03-Agafem una pista ampla, que va de Conesa a Santa Coloma de Queralt. Albirem 
conreus de sembrat on cremen restes de la palla que ha sobrat de la sega. Pel fum i 
les flames que es veuen sembla que s’encengui el bosc.

6,16-Deixem la pista bona i agafem un camí a l’esquerra.

6,36-Fem una aturada sota un pinar per recuperar forces. Tothom descansa en silenci, 
és prova del cansament general que hi ha, puix l’etapa és llarga.

7,03-Traspassem la carretera de Santa Coloma de Queralt a Vallfogona de Riucorb. A 
l’esquerra està Rauric.

7,19-Trobem, al camí, uns pagesos que tenen a la vora dos tractors i un cotxe. El Dr. 
Aguadé els fa una consulta. Seguim, ara, buscant la carretera que va a Montargull.

7,34-Trobem la carretera, amb el pis en mal estat. Tenim una plantació de gira-sols, a 
banda i banda de la carretera.

7,42-Som a Montargull, poblet pintoresc, gairebé abandonat.
Montargull:  843m. Llogaret  del municipi de Llorac (Conca de Barberà) al  cim de la 
serra  de  Montargull.  És  centrat  per  les  restes  de  l’antic  castell  de  Montargull  i  de 
l’església parroquial de Sant Jaume, antiga capella del castell, en part romànica.

Veiem un tractor bastant vell  dintre d’un cobert.  Anem baixant.  No estem segurs si 
anem bé.  La  por  de  que  se’ns  fes  de  nit  caminant,  ens  ha  fet  desviar  de  la  ruta 
marcada, en un principi, a fi de retallar camí. 

8,03-Arribem a una masia on trobem un pagès que informa al Dr. Aguadé del camí que 
hem d’agafar per arribar, al més ràpid possible, a la Panadella.
Després de la valuosa informació, travessem sembrats i agafem un camí que va pujant 
a poc a poc.

8,24-Després d’anar  travessant  conreus,  tot  tirant  pel  dret,  arribem a la  vora de la 
carretera que porta a la Panadella. Continuem per un camí paral·lel a la carretera.

8,29-Sortim a la carretera i  hi  caminem. Als dos costats de la carretera veiem, tota 
cremada, la resta de la palla que ha sobrat dels conreus de sembradura. La terra ha 
agafat color negre i sentim l’olor de cremat.

8,39-Abandonem, altra vegada, la carretera i pugem per un camí a l’esquerra.

8,55-Arribem,  de  nou,  a  la  carretera  i  com  que  es  fa  fosc,  hi  caminarem  ja 
definitivament. 

9,02-Som a la intersecció de l’accés a Civit. Hi ha un rètol que diu que manquen 4km 
per a la Panadella.

9,25-Es fa de nit! A la dreta, a la falda d’un turó, amb l’enllumenat funcionant, albirem 
Bellmunt de Segarra.
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Bellmunt  de  Segarra:  Poble  del  municipi  de  Talavera  (Segarra),  aturonat  a  794m 
d’altitud, a la partió d’aigües del riu d’Ondara i de l’Anoia, entre la Panadella i Santa Fe 
de Montfred. Fins al començament del segle XIX fou de la jurisdicció del monestir de 
Montserrat.  L’església  parroquial  de  Sant  Pere  tenia  annexa  la  de  Sant  Jaume de 
Rocamora.

Es  va  veient  pista  a  l’esquerra  de  la  carretera.  Si  fos  de  dia,  ben  segur  que  hi 
caminaríem. Més endavant, al fi de la pujada, a la dreta, una llum avisa de la presència 
de  l’estació repetidora de TV.
J. Figueras no vol parar, només un quart d’hora, perquè té els peus molt calents. Falta 
poc per arribar a la fi de l’etapa d’avui i no pararem. Es camina formant diversos grups, 
els qui no tenen els peus castigats per l’asfalt van davant de tot.

10,01- Per fi, som tots plegats a la Panadella. Ha estat un dia dur. Els darrers a arribar-
hi han estat: la Montse, l’Imma, el J. Figueras, el J. Gómez i el Rafel.
La  Panadella:  700m.  Poblat  del  municipi  de  Montmaneu.  És un  poble  de  formació 
recent i hi ha dos hostals. Situat a la vora de la carretera de Barcelona a Lleida (N-II). 
Dit també la Paradella o la Paladella.

Anem a l’hotel Bayona, després que ens hem equivocat a l’entrar en un altre que hi ha 
al costat. Després de dutxar-nos, anem a baix al menjador a sopar. Aquesta nit hi ha un 
més a la colla. Ha arribat per enganxar-se a la marxa, demà, el Jordi Embodas. 

11,00-Som a taula per sopar. L’Imma es presenta una mica més tard perquè s’havia 
preparat un bany relaxant. La Montse estava preocupada per la seva tardança i ha anat 
a la seva habitació, tenia por que s’hagués adormit a la banyera. 
Una vegada acabat el sopar, la gent va marxan5t cap al llit. Solament es queden a fer 
sobretaula: l’Imma, el J. Figueras, el J.  Joanpere i el Rafel. Es demanen cubates, de 
rom i whisky; vodka amb taronja i cafès amb llet.
El J. Figueras i el J. Joanpere aguanten fins a les quatre del matí. En canvi, l’Imma i el 
Rafel, es queden una estona més i canvien d’escenari. Tots dos van a l’altre restaurant, 
que també és obert durant tota la nit, a fer el darrer cubata. Al carrer està plovent, una 
mala notícia si no para aquesta nit.
La  justificació  que no tinguem,  alguns,  pressa per  anar  a  dormir  és  que demà no 
matinarem, la tercera etapa és curta. Bona nit, la Panadella!
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DIA 4 DE SETEMBRE  -  DE LA PANADELLA A CALAF

Avui no matinem. Cada u es lleva  a l’hora que li ve en gana i tenim el matí lliure per fer 
el que es vulgui. La majoria aprofita per descansar.
El Miquel, que va marxar ahir a Reus, ha tornat amb la Maria Canals que començarà a 
caminar avui. La Maria està doctorada en podologia, la qual cosa és una satisfacció per 
a tots. Qui sap si necessitarem dels seus serveis en una caminada tan llarga. 
L’Imma es quedarà a l’hotel a descansar, diu que li fan mal les cames, encara que ahir 
a la nit no es queixava pas.
El Miquel ajuda el Rafel a carregar vi de Bot de la garrafa a la cantimplora. Amb el vi de 
Bot, el cansament no hi pot! 
Els dos joves de Vila-real ens esperen ja a l’entrada de l’hotel, han dormit en una nau, 
darrera de la benzinera de la Panadella. Ho poden fer perquè traginen els seus sacs de 
dormir.

12,20-Després  que  tots  hem pres  ja  el  cafè  amb llet,  marxem de l’hotel  Bayona  i 
caminem per la carretera que va a Calaf.

12,26-Deixem la carretera i agafem un camí a l’esquerra, que puja. A l’altre costat de la 
carretera hi ha una casa edificada l’any 1950.

12,33-Sortim altra vegada a la carretera.

12,39-Deixem la carretera i girem a l’esquerra, pujant.

12,46-Som altra vegada a la carretera.

1,03-Caminant per carretera arribem al poble de la Tallada.
La  Tallada:  747m.  Poblat  de  cases  escampades  de  l’ajuntament  de  Freixenet  de 
Segarra. Situat en un terreny pla a la vora de la carretera de Calaf a Santa Coloma de 
Queralt. Produeix gra i farratge. Festa major per Sant Pere màrtir. Parròquia dedicada 
al mateix sant.

A la vora de la carretera hi ha molta palla amuntegada en una pila, d’uns cinc metres 
d’alçària. El Marcel li fa una foto al Dr. Aguadé, com a testimoni d’aquest gran munt de 
palla.

1,13-Arribem a la intersecció que va a la Rabassa. Hi ha un rètol que hi diu: Ruta de la 
Segarra-Sant Guim Vell-Art Monacal-Segle XVIII. Seguim recte a Sant Guim.

1,22-Abans  d’arribar  a  Sant  Guim,  just  a  la  zona  esportiva  municipal,  deixem  la 
carretera i agafem un camí que comença a la mateixa entrada del polisportiu.
Més endavant, un pagès ofereix un bitxo (pebrot) i unes quantes tomaques a la Roser i 
al J. Embodas.
Tenim el poble de Sant Guim a la nostra esquerra.
Sant Guim: 738m. Poblat, capital  de l’ajuntament de Freixenet de Segarra, del qual 
forma part. Produeix cereals, oli, vi i farratges. Festa major per Sant Andreu. Església 
sufragània de la parròquia de la Tallada.

1,33-Arribem altra vegada a la carretera.
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1,37-Al límit del terme municipal, deixem la carretera i agafem un camí a l’esquerra, 
que hi va paral·lel.

1,41-Som al caseriu de Rubiola. Abans d’entrar-hi, girem a la dreta. El camí desemboca 
a la carretera, una vegada més.

1,51-A l’esquerra de la carretera, a uns cinc metres, observem un gran clot o una petita 
falla del terreny, que penosament és utilitzada com abocador d’escombraries.

1,53-Deixem  la  carretera  i  agafem  un  camí  a  l’esquerra,  que  passa  per  sota  el 
ferrocarril.  El  camí es bifurca. Girem a la dreta en passar  per  la vora d’una masia 
abandonada.
Caminem paral·lels a la línia del tren, que és a la nostra dreta.

1,58-La Montse està cansada i  seu a terra.  Al  cap de dos minuts torna a caminar 
després de beure aigua.
Més endavant,  ens anem separant de la via del tren. 

2,14-Traspassem la carretera que va a l’Astort. Hi ha un rètol que hi diu: Vilamajor. A 
continuació passem per sota d’un línia elèctrica d’alta tensió.

2,20-Ens aturem a dinar en una roureda, a la vora del camí. Se sent tronar.

2,25-El cel amenaça pluja i, després de dinar, toquem el dos ràpidament.

3,38-Arribem a una bifurcació. Anem per l’esquerra. Per la dreta es va a Cal Daniel.

3,52-Arribem a la pista asfaltada que puja de l’Astort.  La seguim uns 200 metres i 
agafem un camí a la dreta.

4,05-El J. Guinovart s’atura perquè li facin una altra cura. La Maria Canals i la Montse 
Vacarisas li estudien els peus. La Maria li fa un forat, a la bufolla més grossa, i li fica 
líquid violeta que porta en un spray. Li cou molt, però, ho suporta bé. El J. Guinovart és 
molt valent.
Mentre es fa la cura, cauen algunes gotes d’aigua de poca importància.

4,17-Continuem caminant. El cel continua amenaçant pluja, fins i tot se senten trons.

4,25-En una plantació de gira-sols ens retrobem tots. Girem a la dreta, caminem vora 
d’aquesta plantació.

4,27-Cauen gotes. El Josep Anton s’ha col·locat dins d’una granota impermeable per si 
la pluja va a més. I el Figueras, també, per si les mosques,  porta la capa impermeable 
a la mà.  

4,38-Baixant fort per un camí ramader, veiem, a la dreta, unes mines de carbó.

4,48-Després de traspassar la vall, arribem al poblet de la Guàrdia Pilosa, del municipi 
de Pujalt (Anoia). Entrem al poble. Com a curiositat, observem que les cases no tenen 
número. En canvi, sí tenen escrit el renom antic de cada casa en rajoleta, que és com 
es coneixen millor les famílies que hi viuen.
Passem per la plaça de l’Església, aquesta dedicada a Sant Jaume, i carrer Major.
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Descansem una  estona  i  omplim les  cantimplores  d’aigua  de  cisterna,  d’una  casa 
particular, que ens ha atès molt amablement.

5,06-Continuem caminant i abandonem la Guàrdia Pilosa, que en el segle XIX formava 
municipi independent. Anem baixant cap al fons de la vall, per un camí vell, a vegades 
tapat per esbarzers. Trobem móres, grosses i madures i en mengem, són bones.

5,46-Després d’una forta pujada arribem al vèrtex geodèsic de Ferrera (759m). A us 
50m es troba la masia de Can Ferrera, mig enrunada, que fou antiga fortalesa.
S’albira el  poble de Sant Martí  Sesgueioles, al  Sud. I  el  campanar de l’església de 
Calaf, al NE, final de l’etapa d’avui. 

5,53-Reemprenem la  marxa passant  pel  costat  de la  masia.  Anem baixant.  Davant 
nostre  tenim  una  profunda  vall.  Per  la  vora  del  camí  continuem  agafant  móres. 
S’observa enmig dels esbarzers unes aranyes, col·locades en el centre de les seves 
respectives teranyines, esperant fer-se amb algun banquet.

6,30-Veiem,  ja,  el  poble  de  Calaf.  Es  veu  ben  diferenciat  la  zona del  nucli  antic  i 
l’eixampla molt escampat. A l’esquerra, dalt d’un turó, s’albira  el poble de Mirambell.
Anem baixant i veiem a la dreta, dalt d’un pujol, l’ermita de Sant Sebastià.

6,40-Entrem a Calaf pel carrer de Sant Sebastià.
Calaf (Anoia): 685m. Es formà al voltant de l’antic castell de Calaf enrunat. La població 
estigué emmurallada. L’església parroquial  de Sant  Jaume, col·legiata,  és una obra 
gòtica del segle XVII. Dins de la vila hi ha també l’antic edifici canonical, del segle XIV, 
on s’establí el 1715 un convent franciscà, fundat el 1696. El conreu principal són els 
cereals.  Calaf  es troba en una conca lignitífera,  que ha estat  explotada de manera 
intermitent. La capa de lignit conté una reserva d’urani, l’explotació del qual es troba en 
estudi. L’activitat econòmica més important és la indústria, especialment la de materials 
de  construcció.  S’han  afegit  importants  fàbriques  de  ciment,  maquinària  agrícola  i 
maquinària  per  a  la  fabricació  de  terrassos  i  de  materials  de  ceràmica,  plàstic  i 
serradores.
La  indústria  farinera  era  antigament  la  més  important.  El  mercat  de  cereals  ha 
esdevingut  darrerament  centre  de contractació  ramadera.  La imaginació  popular  ha 
creat  la imatge del  “mercat  de Calaf”  com a sinònim de reunió molt  concorreguda, 
sorollosa i desordenada.

Anem a fer un passeig pel poble i fem cap a la plaça de l’Església, on han de venir a 
recollir-nos, segons ha dit el Dr. Aguadé. La plaça és molt antiga amb unes voltes molt 
pintoresques. Els carrers que hi tenen accés són molt estrets i trencats. Les cases de 
l’entorn  són  molt  velles  i  alguna  dóna  la  sensació  que  està  a  punt  de  caure.  La 
Generalitat està restaurant tota la plaça.
Mentre hi esperem, hi ha qui aprofita per comprar queviures.

7,11-Arriba el Dr. Aguadé amb el seu cotxe a la plaça. Hi pugen la Montse, la Ma5ria, el 
J. Gómez i el J. Guinovart.
Els altres, a petició del Dr. Aguadé, tornem a la zona del poble modern on ens espera 
el Miquel, i una furgoneta que ha llogat, per rescatar-nos a tots i conduir-nos, altre cop, 
a la Panadella a dormir.
Passem per la plaça principal de Calaf, que és molt espaiosa i ajardinada. Saludem la 
Carme i el Josep Anton, asseguts en un banc, que pernoctaran a Calaf. 
-Fins demà, que passeu bona nit!, els diem.
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Caminem per un carrer llarg i  hi  trobem el Miquel,  que ens indica que pugem a la 
furgoneta llogada. El xofer que la conduirà té uns cinquanta anys i porta una vestimenta 
molt hippy, vesteix una camisa de floretes. Relacionem aquesta singular camisa amb el 
viatge que ha de fer després: ha de portar uns músics a tocar.
El Miquel ens diu que ha hagut un malentès a l’hora de triar el lloc de trobada.

7,25-Marxem de Calaf, dintre de la furgoneta, el J. Guinovart que primer havia d’anar 
amb el  cotxe  del  Dr.  Aguadé,  el  Miquel,  la  Roser,  el  Marcel,  el  J.  Embodas,  el  J. 
Figueras i el Rafel, comandats pel xofer florejat.
Només sortir del poble hem estat a punt de topar-nos amb un autocar, degut a que 
nosaltres lo hi hem cedit el pas que la senyalització demanava. Hem quedat tots dos a 
pocs centímetres del  desastre.  Hem hagut de recular perquè l’altre autocar pogués 
acabar de girar. Durant tot el trajecte, el nostre conductor, s’ha saltat els  estops  i ha 
agafat les corbes d’ample a ample de la carretera.
Però, això no ha estat tot, el que més gràcia ens ha fet és que han caigut quatre gotes i 
en posar en marxa les escombretes neteja vidres, aquests quasi no es movien i ho 
feien a cops. Si hagués plogut de debò, hauríem d’haver sortit  a fregar una patata 
partida al vidre de davant. No podíem ni aguantar el riure.

8,00-Arribem a la Panadella sa i estalvis. El viatge amb la furgoneta se’ns ha quedat 
gravat a tots, mai no oblidarem aquest home florejat. Anem a l’hotel Bayona a dutxar-
nos i canviar-nos.

9,00-Som al menjador a sopar. Avui sopa amb nosaltres un matrimoni gran, ja jubilat, 
excursionista, que ha volgut gaudir de la nostra companyia. Els dos tenen molta amistat 
entre nosaltres.

12,00-Després de sopar, paguem al Marcel, que fa de comptable en aquesta excursió, i 
anem desfilant cap a les habitacions. Els que encara no tenim son ens quedem a fer 
sobretaula: l’Imma (ja descansada), el J. Figueras, el J. Guinovart i el Rafel. La Montse, 
en principi, també s’hi havia apuntat, però, finalment s’ho repensa, i se’n va a dormir.
Es beuen dues ampolles de xampany català fresquetes, que va molt bé per agafar el 
son. En canvi, el J. Figueras s’estima més adormir-se amb un cafè amb llet.

1,30-S’acaba la sobretaula i tothom va a dormir, que demà sí matinarem.
Es de remarcar que avui hem tingut molta sort amb la pluja i no ens ha agafat pel camí. 
Mentre caminàvem cap a Calaf plovia a la Panadella i quan, hem tornat a la Panadella, 
ha plogut a Calaf. Es pot dir que li hem portat la contrària al temps. Bona nit i fins aviat!
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DIA 5 DE SETEMBRE – DE CALAF A CARDONA

6,30-Ens despertem! Ens vestim i ens adonem que plou! El dia serà difícil en principi. 
Anem a desdejunar a baix al bar. El Rafel torna a omplir la cantimplora de vi de Bot, 
com ja és costum. La garrafa que va portar de casa ja no li pesa tant.
El J. Guinovart, pobre, ha de caminar amb les sabates obertes de davant, així no se li 
escalfaran els peus, segons les enteses podòlogues.

7,27-Arriba la furgoneta amb el xofer que ens ha de traslladar, ara, a Calaf. Avui ja no 
porta la camisa de floretes, vesteix amb americana i li dóna un aspecte molt diferent al 
d’ahir.  Pugem a la  furgoneta, la Montse, l’Imma, la Roser,  el  Marcel,  el  Gómez,  el 
Figueras, el  Guinovart  i  el  Rafel.  Tenim sort,  ara no plou!  Els altres excursionistes 
vénen darrere nostre amb el Dr. Aguadé i el seu cotxe.
L’Imma, que li agrada molt la música, li demana, al nostre xofer, una mica d’alegria al 
vehicle. Com que porta un cartutx de música no té cap inconvenient a posar-lo. Anem 
força contents de bon matí. No ha canviat, el xofer, la seva manera de conduir, molt 
particular,  ocupa tota  la  carretera en els  revolts  i  interpreta al  seu gust  els  stops i 
l’ampla de la carretera és tota per a ell. Per sort, no hi ha trànsit en aquestes hores. 

7,56-Arribem a Calaf. Hi retrobem la Carme i el Josep Anton de Vila-real, que comenten 
que, aquesta nit, han dormit sota un pont. No s’han mullat gens!

8,04-Després  de  pagar  el  conductor  de  la  furgoneta,  sortim  de  Calaf  tots  plegats 
caminant, en un principi, per la carretera, direcció Nord. 

8,17-Deixem la carretera i baixem, a la dreta, per un terraplè. Trobem caragols pel camí 
amb molta facilitat. Els que arrepleguem els donem, més endavant, a un home que 
n’està buscant.

8,41-Tenim a la dreta del camí les cases de la Fortesa.
La  Fortesa:  755m.  Poble  del  municipi  de  Sant  Pere  Sallavinera  (Anoia).  La  seva 
església  parroquial  de  Sant  Joan  depenia  de  la  de  Boixadors,  amb el  qual  formà 
municipi el segle XIX. Produeix gra.

El terreny on caminem està mullat. El paisatge és ja més verd.
Després d’una bifurcació s’albira al  fons, a la dreta, la silueta de les muntanyes de 
Montserrat, pel seu vessant Nord.

9,03-Girem a l’esquerra i passem per entre dos pals de ferro i veiem una granja que es 
diu: “El Senglar”. Hi ha un home a fora que condueix un carretó. Li preguntem si el 
camí és per aquí i ens assegura que sí. Tot seguit surt de la granja un gos llop que ens 
borda a tots, l’amo el crida i l’animal se’n torna cap dins a la granja. Continuem pel 
camí.
Als pocs minuts, tenim a la nostra dreta la masia de ca n’Espona.

9,09-Entrem en un sender, molt espès de pins, roures, alzines i garrigues. De seguida, 
baixem, a l’esquerra.

9,15-Passem per un sender, enmig d’un bosquet, que va baixant i que ens porta a una 
pista forestal. Anem baixant.
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9,21-Arribem a una capelleta feta de pedra on hi ha la Mare de Déu de Montserrat. Hi 
ha una placa que commemora els 25 anys de casats d’un matrimoni.
10,03-Després de caminar per la pista forestal, tot pujant, arribem a un pla on hi ha una 
masia a la vora mateix de la cruïlla.
Aquí trobem el  GR-7. Davant  tenim un camí que puja al  castell  dels Boixadors.  Hi 
pugen,  la  parella  de Vila-real,  el  J.  Guinovart,  el  Dr.  Aguadé,  el  J.  Joanpere,  el  J. 
Figueras, el J. Embodas i el Rafel, que no els fa res fer caminar una mica més. 
Castell dels Boixadors: Ubicat, seguint la norma, damunt d’un turó (848m), centre de la 
baronia de Boixadors. El castell s’està en fase de restauració.

El Josep Anton i el  J. Embodas encara pugen al  capdamunt de la torre del castell. 
Podem  veure  un  columbari  subterrani.  Visitem  l’església  per  dins,  solament  hi  ha 
parets, voltes i un altar de pedra, no hi ha cap classe d’ornamentació.
Quan comencem a baixar hi puja la Montse.
Esmorzem tots plegats finalment a la cruïlla on hem trobat el GR-7.

10,56-Després d’esmorzar tornem a caminar, ara seguint les marques tradicionals del 
GR, direcció Nord. Anem baixant.

11,12-Veiem  una  gran  tallada  de  pins  i  unes  torres  metàl·liques  d’alta  tensió 
recentment instal·lades, tant que encara no tenen els fils posats. A continuació ve una 
pujada molt forta.

11,40-Cauen algunes gotes d’aigua i trona. Però, de moment, és només un simulacre 
de pluja. Agafem un senderó, per dins d’un bosc, que baixa.

11,49-Arribem a una pista asfaltada, que per un extrem està tallada per la execució 
d’una plataforma de terra,  que podria  ser  l’execució  d’una nova carretera.  Decidim 
caminar, per aquesta pista asfaltada, en direcció contrària a la barrada.

11,54-Altre  cop  trobem la  pista  tallada i  l’abandonem per  l’esquerra.  Caminem per 
conreus fins arribar a la plataforma de nova construcció.
En  mig  de  totes  aquestes  alteracions  del  terreny  que  hem  trobat  i  que  no  hi 
comptàvem, un grup decideix anar a  inspeccionar l’entorn per trobar-hi un camí.
Tots els altres, reagrupats, els seguim darrera expectants. Al cap de poca estona, de 
caminar per aquesta nova plataforma ampla de terra, la deixem en una cruïlla i agafem 
un camí.
Tornen a caure gotes d’aigua. Tenim una masia a la dreta. 

12,14-Passem a tocar el mas Vilansosa “nou city”. Se sent tronar i ara plovisca.

12,21-Cruïlla de camins. Seguim recte, es deixa el GR-7. A la nostra esquerra podem 
veure com està plovent  a la serra de Pinós. Hi ha qui s’ha posat ja la capa, esperant 
que plogui d’un moment a l’altre.

12,26-Veiem, a l’esquerra del camí, les edificacions de la gran finca de Vilansosa de 
Vallmanya.  Anem  cap  allí.  Ens  hi  ofereixen  aigua  i  aixopluc,  perquè  en  aquests 
moments comença a ploure. Plou molt poca estona, de seguida para. Continua tronant, 
mentre, a dins de la masia, a l’Imma li fan una altra cura als peus. Ens adonem que per 
les serres sí plou de valent.
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12,41-Deixem aquesta masia i diem adéu als que l’habiten. Continuem la marxa per un 
camí que passa pel costat del mas.
Pugem suaument i de seguida planegem. A l’esquerra, a dalt de la serra, s’albira el 
poble de Pinós.

12,47-Ara sí que ha arribat la pluja a nosaltres. Ens col·loquem tots la capa de plàstic 
definitivament.  Fa  un  gran  xàfec.  Pel  camí  anem  trepitjant  nombrosos  tolls.  Ens 
recordem del J. Guinovart perquè porta les “xiruques” obertes del davant i deu portar 
els peus xops.
Després d’una estona, arribem a un camí asfaltat. El Rafel es treu brosses de les botes 
que li molestaven, a la vora hi té una moto a terra i hi ha qui insinua agafar-la per fer 
més via.
El Josep Gómez s’havia endarrerit i un cop tots junts de nou, continuem caminant pel 
camí pavimentat, que ens porta a la finca, Casa Prat, a la façana de la casa hi ha escrit: 
“J.B.-1952”.  
A l’esquerra hi surt un altre camí pavimentat que va a Vallmanya.

1,33-Decidim dinar aquí a Casa Prat, a la pallissa que té cobert. Ens traiem les capes i 
seiem on podem, vora la palla. Dinem tot veient com plou al bosc i com canvia de 
dibuix l’aigua que cau d’una canal.

2,50-Continua plovent, però, malgrat tot, hem decidit tornar a caminar. Ens tornem a 
col·locar les capes i anem direcció Vallmanya. De seguida arribem al pintoresc poblet 
de Vallmanya.
Vallmanya: poblat de l’ajuntament de Pinós (573m). Situat en una vall. Produeix gra. 
Festa major el 27 de setembre. Parròquia dedicada a Sant Pere.
Abans  d’arribar  al  poblet,  traspassem  un  riuet  per  un  tauló,  col·locat  allí 
estratègicament. El Rafel, en el mateix moment d’anar a passar per damunt del tauló, 
se li afona el peu dret fins al genoll, la bota i el mitjó li han quedat ben sucats.
Travessem el poblet de Vallmanya pujant per unes escales de ciment. Al capdamunt, 
en una placeta, el Rafel aprofita per escorre’s el mitjó que tenia xop.
Al poc d’haver deixat el poble, para de ploure i surt una mica el Sol, tot i que encara 
s’escorren algunes gotes dels núvols. Veiem algunes plantacions de gira-sols prop del 
camí.

3,36-Passem per una masia on hi llegim: Isidre Duarri - any 1803. Ha parat de ploure! 
Més endavant trobem móres pel camí, estan madures i agraden molt.

3,43-Deixem el camí i agafem una drecera, a la dreta, que puja i entra al bosc per 
tornar a parar al camí.

4,02-Arribem a un gran dipòsit d’aigua i, tot seguit, a la masia Cererols. Hi ha cotxes. 
Passem a tocar la masia, hi ha una granja vora el camí. Caminem, ara, per una pista 
amb bon ferm.
En una bifurcació, girem a l’esquerra i anem baixant.

4,29-Agafem una drecera que puja a l’esquerra i ens torna a la pista on caminàvem. 
L’Imma crida, amb molt d’ímpetu, a la Roser perquè l’ajudi a canviar-se les tiretes dels 
peus.

4,52-Arribem a un agrupament d’edificis anomenat Matamargó.
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Matamargó: 651m. Poble del municipi de Pinós (Solsonès). Situat a la vall mitjana de la 
riera de Matamargó. L’església parroquial de Sant Pere depenia al segle XII de l’abadia 
de Cardona. Produeix gra. Festa major per la diada de Corpus.
Podem veure, i ens sorprèn, vora les cases, la meitat d’un camp de futbol amb una 
porteria. A més, una piscina, un cobert i una granja.
Descansem, aquí,  a l’ombra d’unes alzines que són vora el camí. Hi ha un gos de 
pedra, assegut, que ens observa. Hi convivim amb ell pacíficament durant uns minuts. 

5,03-Acabat el  petit  descans, agafem, a l’esquerra, un sender que puja i  envolta el 
caseriu de Matamargó per baixar a on s’acaben les cases. Tornem a caminar per pista, 
davant nostre, dalt d’un turó, tenim l’església de Matamargó.

5,11-Deixem la pista i agafem un sender, a la dreta, que baixa.

5,22-Som al fons de la vall i dubtem per on anar. Caminem per la vora del barranc, a 
mà dreta, buscant un pas.

5,28-Creuem el barranc, apartant unes canyes, i pugem per l’altre costat.

5,31-Arribem a una pista i hi caminem, més endavant la deixem, i pugem a caminar per 
uns conreus fins retrobar el mateix camí. Caminem per la vora del riuet del barranc, 
aigües amunt.

5,43-Arribem a una masia i abandonem la pista. Pugem a uns conreus i cap a una altra 
masia, que es veu més amunt.

5,52-Arribem a la finca anomenada Can Torrescassana. És molt gran. Hi ha un tractor i 
altres aparells agrícoles, uns gossos caçadors molt pacífics, un d’ells molt amorós. No 
hi veiem cap persona. Hi fem un petit descans.
Al cap de poca estona continuem la caminada, passem vora un munt de llenya tallada. 
Anem  pujant  cap  a  l’entrada  del  mas.  Passem  per  una  barrera  aixecada  i  molt 
rovellada. Trobem una pista i la seguim.

6,16-S’atura  un  cotxe.  El  condueix  l’amo de  la  finca  per  on  hem passat.  Demana 
explicacions  perquè  hem estat  a  casa  seva,  que  és  una  propietat  privada.  El  Dr. 
Aguadé li explica els motius, que són prou coneguts per tots nosaltres. Després, l’amo 
de la finca continua circulant  i nosaltres també, caminant.

6,25-Trobem un indicador a la pista que diu que, més enllà, el camí és privat. Doncs, 
haver-ho posat abans, veritat?
Abandonem la pista i seguim un camí, a la dreta, per la vora del bosc.

6,32-Tenim a la nostra esquerra una altra masia on se sent cantar el gall. Saludem a 
una dona que guaita per la finestra i li costa correspondre a la nostra salutació.
Aquest camí ens porta a una altra masia i allí s’acaba. Després de consultar als amos 
d’aquest mas, per cert mol més comunicatius que els altres, seguim i anem caminant 
per la vora d’uns conreus.

6,41-Trobem un camí i hi caminem. Girem primer a la dreta i després a l’esquerra. Per 
la vora d’aquest camí hi passa una línia elèctrica.
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6,53-Tenim una altra  masia  a  l’esquerra.  El  camí  fa  cap a la  carretera  que va  de 
Cardona al Miracle. Traspassem la carretera i fem cap al camí que hi ha a l’altra banda. 
Es fa una petita aturada.

7,12-Continuem la marxa i passem per la vora d’un molí de vent modern i entrem en un 
bosquet.

7,21-Arribem a la carretera i agafem el camí a l’esquerra, que va paral·lel a la carretera.
El camí es bifurca i ens desviem una mica a l’esquerra. El Josep Gómez continua pel 
de la dreta, que és més a prop de la carretera.

7,32-Arribem a  un  vèrtex  geodèsic.  El  camí  mor  aquí.  Agafem un  senderonet  poc 
fressat, a la dreta, que baixa.

7,40-Caminem, ara, per un camí ample i pla. També hi és el J. Gómez.

8,08-Trobem una capelleta de pedra i una làpida commemorativa del centenari d’una 
derrota de l’exèrcit francès, en una batalla realitzada en aquestes rodalies l’any 1810. 
El poble atribuí la victòria a l’ajut dels seus patrons Sant Celdoni i Sant Hermenter.

8,15-Continuem la marxa.

8,21-Bifurcació.  Agafem  la  pista  que  puja.  Ens  adonem  de  seguida  que  ens  hem 
equivocat  i  tirem enrera.  Baixem cap a la  carretera,  després d’haver  passat  per  la 
masia de Can Torrades.

8,25-Caminem per la carretera, que definitivament ens conduirà a Cardona, fi de l’etapa 
d’avui. Hi manquen 4km.  

8,34-A la nostra esquerra, tenim una bona panoràmica d’una vall molt poblada.

8,45-Se’ns fa de nit! La carretera va baixant fent ziga-zagues.

8,56-A la dreta, podem veure força cases de planta baixa i  llargues, sistema cases 
barates. Ben segur, que deuen ser habitatges de les colònies mineres.

8,59-Veiem la vila de Cardona, enllumenada.

9,02-Entrem a  la  vila  per  un  carrer  recentment  urbanitzat,  que  té  un  fort  pendent 
descendent.
Cardona (Bages): 506m. És situat en un promontori avançat entre la vall del Cardener i 
la clotada del salí, a la part del qual i separat de l’aglomeració per un petit turó, 589m, 
s’alcen l’antic monestir i el castell de Cardona. La vila conserva part de les muralles que 
enllacen amb els quatre portals. Els carrers són estrets i amb grans desnivells; la plaça 
principal, la Fira, on hi ha la Casa de la Vila i en el qual té lloc al mes de setembre el 
tradicional  “corre-bou”,  que  té  una  antigor  respectable.  Els  joves,  amb el  mocador 
vermell lligat al coll i la samarreta blanca, es dirigeixen cap a la plaça desmuntable de 
la  fira  de  baix.  Els  xicots  lliguen  una  corda  al  lloc  que  se’ls  assigna  d’una  llotja 
improvisada  i  es  deixen  caure  a  l’arena.  I  s’alcen  a  continuació  a  fi  de  provar  la 
resistència. Quan el bou escarbi furiosament i aixequi el cap, no seria gens agradable 
que la corda es deslligués o es trenqués.
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Al  carrer  del  Mercat,  al  capdamunt,  hi  ha  l’església  de  Sant  Miquel,  edifici  gòtic. 
Conserva una imatge gòtica d’alabastre de la Mare de Déu del Patrocini, patrona de la 
vila, i les relíquies dels copatrons Sant Celdoni i Sant Ermenter.
A Cardona es conrea vinya, olivera, cereals i patates. La ramaderia i la cria d’animals 
de granja completen les activitats econòmiques rurals. La indústria disposa de teixits i 
de filats. Té mines de sal d’explotació molt antiga i de potassa d’utilització moderna i 
molt importants. Mines de silvinita. Pedreres en explotació. Forn de calç.

9,10-Som en una plaça on es troba l’hostal Perico, lloc on soparem. Les habitacions es 
troben al carrer del costat, són independents del restaurant.
Abans hem deixat la Carme i el Josep Anton, que han de trobar lloc per passar la nit, la 
seva caminada és més autèntica.
La Carme camina amb sabatilles i porta un peu embenat. Anem a les habitacions de 
l’hostal Perico a dutxar-nos i a canviar-nos per anar a sopar, que de gana no en falta.
El  J.  Guinovart  té  els  peus molt  castigats,  se  li  poden  apreciar  dos  talls  a  la  pell 
bufollada de la planta del peu dret.

10,30-Ja som tots plegats a taula per sopar. L’Imma arriba l’última perquè, esperant el 
seu torn de la dutxa, s’ha dormit damunt del llit i, segons diu, li ha costat molt despertar-
se.
Durant el sopar, al Marcel, li  telefona el Jaume Coll de Sitges (Garraf) i li  diu que li 
agradaria i enveja estar amb nosaltres. Ens dóna salutacions per a tots.

11,30-Després de sopar, el Dr. Aguadé, el Miquel i el Rafel, surten a fer una petit tomb 
pels carrers de Cardona, aprofitant que s’han de tirar unes postals a correus.

12,00-Som tots a les habitacions a dormir.

S’ha de fer constar que a Cardona tenen un rellotge que toca, dia i nit, els quarts i les 
hores  molt  sorollosament.  Tot  i  així,  creiem que,  amb  el  cansament  i  la  son  que 
arrosseguem, no el sentirem pas en tota la nit.
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DIA 6 DE SETEMBRE – DE CARDONA A BERGA

7,30-Ens criden! Ens aixequem i ens preparem per a una nova jornada.

8,00-Esmorzem  al  restaurant.  Ens  han  preparat  un  desdejuni  de  cafè  amb  llet, 
melmelada i mantega.
Arriben la Carme i el Josep, diuen que han dormit en uns habitatges en construcció, 
que, per cert, hi havia molta pols.
El Rafel carrega la cantimplora de vi de Bot com cada dia. Vi bo de debò!

8,34-Sortim de l’hostal Perico i comencem la marxa pel carrer de l’Abat. Baixem per un 
carrer molt llarg. A la dreta, dalt d’un turó, veiem el castell de Cardona.

8,49-Agafem la carretera en direcció a Solsona. De seguida baixem, a la dreta, per 
unes escalinates. Ens avancen dues motos que baixen fent trial.

8,54-Passem per un pont sobre el riu Cardener. L’aigua baixa de color terrós. Girem a 
la dreta. Caminem per la carretera que va a Gargallà, direcció Nord.

9,10-Ens avança,  ara,  el  cotxe seguidor  que condueix el  Miquel  i  ens saluda.  Més 
endavant, s’atura i surt del cotxe. Estira les cames xerrant amb nosaltres. Torna a pujar 
al cotxe i el perdem de vista.

9,24-Deixem la carretera i agafem un camí de carro, cap a la dreta. A tocar hi ha una 
creu de pedra on llegim: A Jesús per Maria.

9,27-Passem per un pontet sobre un torrent. Hi ha una font, a sota. Passem pel costat 
de l’ermita del Remei, hi ha dues parelles de joves. Passem vora un mas. 

9,35-A l’esquerra, una capelleta de pedra, buida.

9,47-Deixem, a la dreta, un camí que porta a Ca l’Audalet. Seguim recte.

9,57-Passem a gual, per damunt de roca plana, un barrancó per on hi baixa aigua.

10,14-A la dreta, tocant el camí, hi ha una creu de pedra i una inscripció en llengua 
castellana: “A 19 de abril de 1912. A las 9 de la mañana en este mismo lugar cayó del 
caballo la doncella Asunción Santamaria y Sanmartí,  de cuyo resultado falleció con 
cristiana resignación a las 5 de la mañana del 30 del mismo mes y año a la edad de 23 
años, 11 meses y 7 días E.P.D.A.”

10,23-Passem a gual el barranc de l’Hospital. Hi baixa molta aigua i l’hem de creuar per 
damunt d’unes pedres col·locades expressament. 

10,26-Tenim un  conjunt  de  cases  enderrocades  a  l’esquerra  del  camí.  A  la  dreta, 
podem sentir el soroll que fa l’aigua del riu Navel.

10,29-Agafem un camí, a l’esquerra, que puja, assenyalat amb marques grogues. La 
zona és molt humida.

10,55-Ens aturem a esmorzar. Mentre, li fan una cura als peus del J. Guinovart.
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11,29-Tornem a caminar.

11,48-Passem pel costat d’una masia construïda l’any 1860. Girem a la dreta i baixem. 
A baix tenim el riu Navel, afluent del Cardener, on hi ha el molí de Vilajoana. Continuem 
per un sender, aigües amunt, que va paral·lel al riu.

12,01-Enfront, dalt de la serralada, hi ha una ermita. Més endavant, a l’altre costat del 
riu, s’escolta una ràdio en una masia habitada, acaben de donar les notícies de les 12.
A continuació, a la dreta, una gran extensió de roques planes per on hi passa el cabal 
del riu. Trobem un camp de gira-sols.

12,14-Passem, ara,  per  un altre  camp de gira-sols  i  ens endinsem en un bosquet. 
Seguim sentint com brama el riu, ara a la nostra dreta.

12,38-Passem per un barranc i arribem a una masia que té pallisses i gàbies de conills.
A  continuació,  a  banda  i  banda  del  camí,  tenim  conreus  de  sembradura.  En  una 
bifurcació girem a la dreta.

12,52-Traspassem la riera de Montclar. A continuació un barrancó i pugem a buscar un 
bosquet.

1,06-El Rafel es canvia les sabatilles dels peus per unes botes. Més endavant, el Dr. 
Aguadé, espera un grupet que s’havia quedat endarrerit. Creuem un sembrat per fer 
drecera. Però, el Jordi Embodas, prefereix fer la volta pel camí.

1,14-A la  nostra  esquerra tenim una caseta i  un pou per  agafar  aigua de la  riera. 
Traspassem la riera i descansem.

1,28-Continuem. El Jordi Embodas comença a tenir fam i diu que pot ser perillós.

1,34-A l’esquerra veiem un mas. Tenim un camí, a la dreta, que agafem.

1,44-Traspassem un torrent amb aigua. És de ressaltar l’alçària que tenen els pins per 
aquests paratges, tot i que són joves.

1,55-Hem de travessar un barrancó a gual, però l’aigua que hi baixa ens ho impedeix. 
El Josep Anton i el J. Gómez se les enginyen per calçar-hi unes quantes pedres i el 
creuem, a poc a poc, sense haver de descalçar-nos. No hi ha hagut cap incidència de 
les esperades. Hi ha també un petit salt d’aigua a causa d’una petita resclosa.

2,07-Tenim davant el Montclar, lloc on dinarem.

2,10-Hi comencem a pujar.

2,14-Trobem una pista travessera i girem a la dreta. Fem cap a una casa, uns gossos 
ens vénen a rebre, són dòcils. Un pagès fa anar una aixada prop d’un petit estany on hi 
ha ànecs i aneguets. A continuació, la pista s’enfila, encara que no tots hi caminen per 
aquí. El Dr. Aguadé i d’altres agafen un camí cap a la dreta.

2,24-S’arriba en un camp de balopeu (futbol) i seguim pujant per un corriol.

2,28-Fem cap a la pista on ens trobem tots i seguim l’ascensió, ara, tots junts.
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2,33-Arribem a Montclar de Berguedà (728m). Aquí, ens hi quedarem a dinar!
El poble de Montclar es troba situat dalt d’un turó a l’esquerra de la riera del seu nom, 
és centrat per l’església de Sant Martí, romànica, amb el seu cementiri a la vora. El 
nucli,  format per cases disseminades, ha estat reconstruït  per un grup d’estiuejants 
després del 1960.
Hi ha una fonda on hi dinaran tots, menys la Carme, el Josep Anton, el J. Figueras i el 
Rafel que ho faran a l’aire lliure. Mentre preparen el dinar a la fonda, el J. Guinovart, 
ara,  fa una cura als peus de l’Imma. El Rafel estén la bugada, feta la nit anterior, en un 
arbre. Visitem aquest tranquil paratge i es compren queviures a la botiga de la mateixa 
fonda i restaurant.

4,18-Després de prendre cafè tots plegats a la fonda de la masia, continuem la marxa i 
deixem Montclar de Berguedà. Baixem pel mateix camí que havíem pujat, fins arribar al 
lloc on ens havíem ajuntat els dos grups de pujada. Seguim, ara recte amunt, direcció 
Est.

4,27-Passem per la vora de la masia Casa Nova, just quan girem a l’esquerra en una 
corba. Podem veure un home dalt d’un tractor i uns quants gossos.

4,38-Som en una extensió plana on hi tenim una plantació de gira-sols, a la nostra 
esquerra. A continuació entrem en un alzinar. Més endavant, s’albiren grans serralades 
davant nostre. 

4,46-Després de passar un altre camp de gira-sols, veiem una enorme bassa de terra, 
plena d’aigua, a la nostra esquerra.

5,00-Arribem a la carretera d’Espunyola de Casserres. La travessem i passem per la 
vora de la masia de Can Canuda, que té un magatzem on hi guarden material agrícola.
A la nostra esquerra, ara, una altra bassa rodona de terra.

5,10-Deixem la pista, girem a l’esquerra i caminem per un sender.

5,13-Caminem per conreus.

5,17-Masia del Pla de Sant Quintí. Passem entre el mas i una granja de vaques i conills 
engabiats.

5,41-Tenim un enorme toll  d’aigua al  mig del  camí,  que superem no sense alguna 
dificultat.  El  Jordi  Embodas  es  mostra  molt  xerrador  i  ens  ensenya  unes  quantes 
paraules gallegues que fan riure.

5,44-Passem a prop de l’ermita de Sant Quintí. Al costat tenim les cases del poble.

5,52-Caminem, ara, per un camí poc fressat. Hi ha molta herba.

6,01-Arribem a la  riera de Clarà,  hi  ha un petit  salt  d’aigua.  Descansem aquí,  una 
estona, sobre les roques planes d’enmig de la riera.

6,15-Continuem  i  acabem  de  passar  a  gual  la  riera.  Com  que,  a  partir  d’ara,  no 
coneixem segur  el  camí,  és  recomanable  caminar  plegats.  De  totes  maneres,  ens 
trobem a prop de Berga.
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Els dos joves de Vila-real tornen al grup perquè no els semblava bo el camí que havien 
triat. Pugem per un sender, dins del bosc, poc fressat.

6,24-Passem  per  la  vora  d’un  tancat  de  filferro  electrificat  per  a  ramaderia.  Més 
endavant, el travessem per sota i seguim per un senderó amunt.

6,31-Arribem a un camí pla. Més tard trobem un camí més bo. Tombem a l’esquerra. La 
Carme i el Josep Anton, altre cop, havien agafat un camí equivocat i reculen al grup.

6,41-Albirem a l’esquerra, la gran serra de Queralt.

6,52-Deixem el camí, per on anàvem, i n’agafem un altre a la dreta.

6,57-Passem per un tram per on hi ha roca plana nua. A continuació, apareixen, dalt 
d’un turonet, els exploradors incansables de la Carme i el Josep Anton, que es tornen a 
reunir amb el grup. De seguida, agafem un senderó, a la dreta, que baixa.

7,03-A la nostra esquerra tenim una masia i, a la dreta, unes vaques que pasturen 
tranquil·les. Albirem el poble d’Avià.

7,10-Passem la riera de Ballús. Tenim, a la vora del camí, un mas a la dreta i després 
unes granges a l’esquerra.

7,15-El cementiri és a la nostra dreta.

7,18-Som a Avià (Berguedà): 678m. Poble situat en els contraforts de les muntanyes de 
Morral,  Rossinyol  i  Sant  Salvador.  Conrea moresc,  blat,  ordi,  civada,  sègol,  alfals  i 
farratges. La ramaderia compta amb bestiar boví, porcí i d’oví. Hi ha una fàbrica de 
teixits  de cotó.  Festa major el  darrer diumenge d’agost.  Parròquia dedicada a Sant 
Martí. 

Entrem al poble i passem pel costat de l’església, romànica. Més endavant, hi ha qui 
entra en una botiga de queviures, que fa xamfrà, a comprar. Enfront  hi ha una font on 
omplim cantimplores. Després que no queda cap dels nostres a la botiga, continuem i 
passem per la plaça Padró.

7,32-Des de la plaça de l’abat Oliva, s’albira la ciutat de Berga, on hi dormirem avui. La 
jornada d’avui és a punt de finalitzar. Continuem pel carrer Portal i baixem pel carrer de 
la Font. Al final del carrer seguim un caminet que ens aboca a la carretera de Solsona a 
Berga. La travessem i seguim un camí.

7,41-Seguim per un sender molt humit, que puja.

7,48-Després de passar per la vora d’unes cases, arribem en una cruïlla on hi ha una 
creu de ferro sobre un pedestal de pedra. Agafem el camí que davalla suaument..

7,56-Tornem a travessar la carretera i seguim  pel camí.

8,00-Una altra creu de ferro, aquesta recorda la Santa Missió de l’any 1950. Som a 
Sant Bartomeu. Hi ha l’hostal i l’església. Anem pel mateix camí. Al fons tenim la ciutat 
de Berga.
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8,08-Fem cap a un carrer recentment urbanitzat, que baixa.

8,11-Som en una petita rambla de rajoles blanques i vermelles, té bancs per seure i 
arbres que fan ombra.
El Dr. Aguadé demostra que està en forma tot i el dies que portem caminant. Ara, fa 
marxa atlètica. 

8,13-Som a la carretera que travessa la ciutat de Berga. Hi caminem cap al centre de la 
ciutat.
Berga: 740m. Capital del Berguedà, és una encisadora ciutat on es respira pre-Pirineu. 
Situada al peu de la serra de Queralt i prop de l’estret de la Baells. Produeix sègol, 
fajol,  blat  de moro,  fruita.  Ramaderia.  Fàbriques de teixits,  de carbur i  d’electricitat. 
Festa major el dia de Corpus i el 10 de desembre. Parròquia dedicada a Santa Eulàlia 
de Mérida. A la muntanya de Queralt té l’ermita de Santa Maria, el dia 25 d’abril hi té 
lloc l’aplec de Sant Marc.
La Patum de Berga és la festa popular. Se celebra el dia de Corpus i el diumenge 
següent. Al segle XIV se’n deia “la Bulla”, després s’imposà el nom de “patum” pel so 
del  tabal.  Hi  ha  turcs  i  cavallets,  maces,  àngels  i  dimonis,  ball  de  l’àliga,  nanos  i 
gegants. Però, els números forts de la Patum són les guites –monstruosa combinació 
de  mulassa  i  drac-  que  duen  petards  a  la  boca  i  reparteixen  foc  damunt  la  gent 
concentrada a la plaça de Sant Pere. I els plens, evolució d’una colla de berguedans 
que caminen amb foc encès al damunt, protegits per branques.
El mes de juliol se celebra els “Elois”, és una dansa que arrenca del segle XIV, arrelada 
als  costums  dels  traginers,  carreters  que  celebraven  molt  fastuosament  les  seves 
noces. La dansa és ràpida i ben puntejada, té un cert aire de jota. Es tracta de l’etern 
joc entre el nuvi i la núvia: rebuig aparent i momentànies baralles, reconciliacions i al 
final els dansaires acaben per reconèixer explícitament el seu amor.
Des del 1939, la ciutat de Berga té guarnició militar, la qual ocupa l’edifici que havien 
estat les colònies escolars de l’ajuntament de Barcelona.

Passem a tocar el quarter militar on hi tenen dues torres de vigilància. Es pot llegir a 
l’entrada: “Batallón Cataluña IV”.
Al final d’aquesta travessera molt llarga, trobem en una taula d’un bar, la Carme i el 
Josep Anton i,  a  més,  un  altre  de  Vila-real.  Es  diu  Fermí  Font  i  demà s’afegirà  a 
nosaltres. Benvingut a la colla!

8,32-Som a l’hotel Queralt. Des de fora, aparenta ser un hotel de categoria, cosa que 
no hi diu molt per a nosaltres que anem polsosos i amb motxilla. Però, com diem els 
catalans: pagant, Sant Pere canta!  
No té servei de restaurant, això vol dir que de vegades les aparences enganyen, el que 
sí que es veu clar, és que l’hotel fa molts anys que està construït i que devia ser un 
hotel luxós. Hi ha un snack-bar al costat, però, a ningú no li satisfà. Haurem de cercar 
un restaurant per sopar.
Cadascú s’encamina cap a la seva habitació. Després de dutxar-nos i de vestir-nos 
com a ciutadans de carrer, ens trobem a l’entrada de l’hotel per anar a sopar plegats.
Mentre, ha arribat un noi que coneix els excursionistes de Reus. Ens el presenten a 
tots. Anem al Casino a sopar, algú ho ha decidit. Un cop allí, ens diuen que no tenen 
sopar per a tots.
Anem al restaurant 1.600, que és a prop de l’hotel. Allí sí que ens poden donar sopar. 
Ens col·loquen en una taula llarga. El lloc és d’aquells que es paga per menjar bé. Tots, 
menys el J. Figueras i el Rafel, volen sopar a la carta. No els importen els diners, hi ha 
gana i això és el que més importa, un dia és un dia. Al cambrer, però, no li fa cap gràcia 
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que a l’hora de pagar s’hagi de fer individualment, així que es fan grupets per facilitar la 
tasca del pagament i cobrament.
Com  atracció  del  restaurant  tenim  que,  de  tant  en  tant,  es  desprenen  del  sostre 
porcions petites de terra, de les voltes, sobre les tovalles, ja que la decoració és ben 
rústica.
Allò que més es demana són les sopes d’all,  que es serveixen en una paella i  els 
crancs de riu, en una cassoleta. La carn es cou damunt d’una petita llosa al costat del 
comensal.
Al Rafel, que té menú, li correspon una ampolleta de vi de dues copes. Sort que els 
seus companys li ofereixen del seu i pot sopar a gust. El vi és dels cellers del Pere 
Rovira, cellers que té a Móra la Nova i a Gandesa, comarques tarragonines.
En acabar de sopar i de pagar anem a fer el cafè al snack-bar de l’hotel. A poc a poc, 
anem marxant a les respectives habitacions a gaudir del merescut descans. L’Imma, el 
J. Guinovart,  el J. Figueras i el Rafel són els últims a fer-ho, després dels habituals 
intercanvis d’opinió sobre com ha anat el dia, quan ja és la 1:30 del següent dia.
Bona nit, Berga! Records a la Patum...
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DIA 7 DE SETEMBRE – DE BERGA AL SANTUARI DE FALGARS

7,00-Ens desperten per telèfon. Quin luxe!

7,30-Fem el desdejuni al menjador de l’hotel. En acabar el Rafel carrega vi un dia més, 
amb la col·laboració del Miquel.

8,07-Arriben, avui, els 3 de Vila-real. El Fermín  és el nou company. El Josep Anton diu 
que s’ha rentat el cap i que ahir es van poder banyar en uns rentadors, ja en tenien 
ganes.

8,11-Comencem la marxa d’avui. Girem per la Ronda de Queralt.

8,24-Després de pujar  per  uns carrers ben pavimentats,  de fort  pendent,  som a la 
carretera que va a Sant Llorenç de Morunys.  Gaudim d’una gran panoràmica de la 
comarca i de Berga, a la nostra dreta. Caminem en sentit contrari a Sant Llorenç de 
Morunys. L’Imma i el J. Guinovart estrenen avui calçat nou, és de marca, són xiruques.

8,36-Arribem a una intersecció, hi  ha l’hotel  “Mesón del Castillo”.  Seguim direcció a 
Bagà.

8,37-La carretera passa per damunt d’un barranc. A l’esquerra, s’albira el santuari de 
Queralt.

8,41-Som en una altra  intersecció.  Seguim, ara,  direcció  Ripoll,  tot  baixant.  Al  fons 
tenim la serra del Catllaràs. Més endavant, podem veure el camp de tir Berga.

9,10-Ve, cap a nosaltres, un cotxe, del popular model 2 cavalls, a gran velocitat, tant 
que fins  i  tot  derrapa a  les corbes.  És  un espectacle  veure’l  venir,  però  no  saben 
perquè condueix així.

9,18-Som a la intersecció d’on surt la carretera que va a la presa de la Baells.

9,22-A la dreta, veiem l’aigua embassada i la corresponent presa. Està quasi ple. El riu 
Llobregat té, aquí, color d’aigua neta.

9,31-La carretera travessa el pantà per mitjà d’un pont que té una llargària de 640m. La 
pilastra central té una alçària de 114m des del llit del riu.

9,40-En passar el pont es fa una petita aturada. El Dr. Aguadé s’enfila per una senda 
que puja  a l’esquerra  i  va  a  inspeccionar  camí.  Els  altres  seguim caminant  per  la 
carretera.

9,44-El Dr. Aguadé ens crida perquè deixem la carretera i ens enfilem cap a on es 
troba ell. Agafem un senderó que puja moltíssim.

9,50-Som tots plegats en un camí i hi descansem. Mentre, li fan una cura als peus de 
l’Imma. N’hi ha que ja tornen a caminar i pugen per un sender. No passa gaire temps, 
que torna el Josep Anton a veure per què tardàvem tant els que estàvem observant la 
cura de l’Imma. El Josep Anton se’n torna cap on és el grup davanter.

10,16-Després d’adobar els peus de l’Imma, deixem el camí i pugem pel sender.

30



10,21-Retrobem el grup davanter, que ens estaven esperant, i caminem plegats.

10,31-Fem cap a un camí ample, forestal. Caminem per aquest camí, que va pujant. 
Com més amunt, millor panoràmica tenim de la riera de Vilada amb l’aigua embassada 
i de la serra de Pic-en-cel.

10,47-El  camí  planeja  i  parem a  esmorzar  en  un  petit  pla  on  hi  ha  un  pinar.  La 
temperatura ambiental és força fresca.

11,14-Quan tornem a caminar arriben dos cotxes, el J. Figueras parla amb els seus 
ocupants  sobre  bolets.  Tot  sembla  indicar  que caminarem per  indrets  on  se’n  fan. 
Efectivament, es troben llores i bolets de bou.

11,22-Trobem  una  moto  aparcada  al  costat  del  camí.  Al  moment,  apareix  el  seu 
propietari amb un cistell quasi ple de bolets. El J. Figueras i el J. Joanpere s’interessen 
pels que ha trobat.

11,28-Ara, un Seat 600 aturat a la vora del camí, ben segur que ben a prop hi deu 
haver  un altre  boletaire.  Caminem per  un camí  pla  des d’on s’albiren muntanyes  i 
serralades. A continuació, anem baixant molt suaument, continua refrescant.

11,35-A la dreta, una mica lluny, veiem el caseriu de Sant Ignasi.

11,38-Passem vora una font,  on l’aigua brolla  per una canal.  El  J.  Figueras i  el  J. 
Joanpere van cercant bolets. El Dr. Aguadé confia que per la zona dels Falgars en 
trobaran.

11,43-Trobem una pista travessera i girem a l’esquerra, anem baixant.

11,47-A la  nostra  dreta tenim una casa nova de pedra.  El  camí va,  ara,  planer.  A 
l’esquerra tenim un gran sembrat.

11,53-A l’esquerra s’albira la central termoelèctrica de Fígols, envoltada d’una capa de 
boira. Deixem el camí i agafem un sender que fa de drecera, a l’esquerra. Hi baixem i 
trobem altre cop la pista. Hi caminem i seguim baixant. 

12,00-Sentim tocar campanes, però no podem identificar-les. Tenim un cotxe vermell, 
un Ford, a la vora del camí: un altre boletaire, suposem.

12,02-Tenim una masia més a baix, girem a la dreta per abandonar la pista que ens 
portaria a la masia.

12,05-Passem una torrentera i en el  camí trobem el Miquel, el  xofer,  que ens ve a 
rebre.

12,09-Som a la  Nou  de  Berguedà  (Berguedà):  876m.  Situat  en  una  vall.  Produeix 
patates i gra. Mines de carbó. Festes majors els dies 11 i 12 de novembre i el 4 de 
desembre per Santa Bàrbara. Parròquia dedicada a Sant Martí de Tors. Ermita de Sant 
Sadurní, aplec el 15 d’agost. Santuari de la MD de Lorda a 400m del poble.

Hi ha una fonda on teníem previst dinar, però, és tancada. Baixem per unes escales i 
travessem un torrent per un pontet de baranes de ferro.
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12,13-Qui vol,  pot anar a visitar  una reproducció de la cova de la MD de Lorda, la 
imatge és una petita reproducció de la famosa MD lordesa i occitana dels Alts Pirineus. 
S’hi baixa per unes escales que segueixen el curs del torrent. 

12,18-Som, els que hem anat a visitar-la, davant de la reproducció de l’original cova de 
la  MD de  Lorda  on  no  hi  pot  faltar  tampoc  la  imatge  de  la  pastoreta,  Bernardeta 
Sobirons, la malaltissa nena a la que se li va aparèixer la Senyora Blanca. Hi ha tres 
brocs d’aigua fresca. 
L’indret és un lloc de pau, fresc i bonic. No es pot dir que hi manqui l’aigua. És un 
paratge apte per passar un dia gaudint de l’excel·lències de la natura.

12,24-Deixem aquest indret de somni terrenal i tornem, ara, escales amunt.

12,28-Som en una esplanada on hi ha el santuari dedicat a la MD de Lorda, i una casa.
Continuem per  un  camí,  que  li  han  abocat  una  capa  de  reg  asfàltic,  sense  haver 
aplanat primer la seva superfície. 

12,30-Ens sorprèn el carrilló del santuari, toca l’himne de la MD de Lorda.

12,32-Arribem a una pista asfaltada que té cases a la vora. Passem a tocar l’església 
parroquial de Sant Martí, romànica. Continuem pujant.

12,36-Parem  davant  de  l’hostal  Can  Marginet.  Hem  decidit  de  dinar  aquí.  Enfront 
mateix hi ha una esplanada que s’aprofita com aparcament de cotxes. Hi ha cadires 
fetes de troncs d’arbre. Entren a l’hostal  tots, menys la Carme, el Josep Anton ,  el 
Fermín i el Rafel que prefereixen dinar a l’aire lliure. En acabar de dinar, tots, prenem 
cafè dintre l’hostal.

2,26-sortim de l’hostal i continuem la marxa. Abandonem el poble de la Nou en direcció 
N.E. i anem pujant pel camí asfaltat, que de seguida es converteix en pista de terra. 
Trobarem el GR-4 més endavant.

2,33-Passem pel costat de la masia de Can Pare Sant.

2,36-A la dreta tenim una altra masia, on hi  ha una petita cascada de cua de vall, 
l’aigua va a parar al torrent que tenim a la nostra dreta.

2,42-Deixem el camí que porta a la masia i agafem un sender que puja, tombant a 
l’esquerra.

2,47-La Maria Canals li fa una foto, de molt a prop, a un card.

2,49-El sender per on caminem és poc fressat.

2,50-Arribem  a  la  masia  de  ca  n’Alzina,  actualment  enderrocada.  Tenim  diversos 
criteris sobre el camí que hem de seguir, finalment seguim per un sender pedregós que 
puja. El sender es fa moll i aviat hi veiem baixar aigua, hem de parar compte de no 
banyar-nos el calçat.

3,09-Descansem en un pla on hi ha una replantació de pins joves, deu ser un viver.
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3,13-Continuem caminant per un tram poc definit amb buines. Més endavant es torna a 
definir el camí.

3,18-Anem baixant suaument. Arribem a un camí travesser i l’agafem cap a l’esquerra, 
de baixada. Anem trobant aiguamolls.

3,31-Som en una zona nua de vegetació, hi ha dues cases i unes vaques. S’albira, al 
fons, la Tossa d’Alp, les Penyes Altes de Moixeró, la serra del Cadí, el Pedraforca, la 
serra d’Ensija, segons la coneixença geogràfica del Jordi Embodas.

3,34-Tenim les vaques molt a prop i les retratem.

3,42-Continuem i ens endinsem al bosc, anem de baixada.

3,48-Al fons de la vall veiem el poble de Malanyeu.  Travessem, dues vegades, la tanca 
de filferro per a bestiar.

3,56-Arribem a una pista de nova construcció i hi caminem baixant.

3,59-Deixem la pista per agafar una drecera que ens aboca novament a la pista.

4,04-Arribem a unes quantes cases de Malanyeu,  on hi  ha un camp de futbol.  Tot 
seguit comencem a pujar per la mateixa pista.

4,07-A la nostra  esquerra tenim un petit  salt  d’aigua i,  més enllà,  una masia i  una 
caseta. Traspassem un torrent amb força aigua.

4,19-Arribem a una masia, en un rètol de fusta hi diu: el Llomà. El camí passa entre les 
cases de la masia. L’amo, molt amable, xerra  amb nosaltres. Mentrestant, els últims de 
la colla van arribant. A la finca hi podem veure un jeep, un gos i una dona que guaita 
per una de les finestres de la masia.  

4,25-Continuem la marxa, tots junts, seguint la pista de terra.

4,30-Passem a gual un pas d’aigua. A l’esquerra tenim un gran tallat de roca.

4,37-Som a la font de les Travesses, situada vora el camí, i just als peus d’un elevat 
tallat, que el podem veure si aixequem la vista cap amunt. El paratge és fosc degut a la 
fondària del terreny i la frondositat d’una fageda gegantina.
Aprofitem la font i  omplim cantimplores, l’aigua és molt  fresca. Fem cabòries sobre 
l’alçada d’aquest cingle, el Josep Gómez s’atreveix a dir que uns 50 o 60 metres, en 
canvi,  l’Imma,  creu  que  tindrà  només uns  15  metres.  Hi  ha  una  riota  general!  La 
diferència és gran.
El Dr. Aguadé amida, a pams, la distància que hi ha entre l’Imma i el J. Embodas, 
pretén agafar una mida que faci de referència per saber l’alçada de la roca.

4,56-Reeprenem la marxa i continuem pujant.

5,00-Passem a gual un pas d’aigua.

5,02-Agafem una drecera, que torna a fer cap al camí. Abans, però, hem de travessar 
una altra tanca de filferro. Ara, la pujada es fa més costosa.
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5,13-Passem, a gual, un altre pas d’aigua i seguim pujant, amb pendent molt fort, per 
dins el bosc. Hi anem trobant rovellons.

5,50-Som a la collada del  Tosquet (1460m).  Hi fa fresqueta! Hi  parem una estona, 
només per reagrupar-nos.

5,54-Tornem a caminar ràpidament, hem suat i no volem refredar-nos.

5,57-Som en una clariana, vora una gran roca, girem a l’esquerra i  baixem per un 
sender. Ara tenim una forta davallada dins d’un pinar, tan forta que ens hem d’agafar 
als arbres per por a relliscar. L’indret és pedregós. El J. Figueras, pobre, ha de fer 
equilibris per no perdre el rovelló que porta a les mans.
Quan ja s’ha acabat el perill de relliscar, l’Imma li diu, al Figueras, que el rovelló que 
porta està sec i aleshores, ell, no gaire convençut, el llença. 

6,18-Al final de la davallada trobem altre vegada el camí bo, que passa per la vora del 
torrent.  Ens  reagrupem  una  vegada  més.  Mentre,  El  J.  Figueras,  que  no  s’ha 
desanimat, continua cercant rovellons... i té sort.

6,24-Tornem a caminar, el J. Figueras hagués preferit quedar-s’hi a cercar rovellons 
més estona.
Anem de pujada. A l’Imma, també li agrada cercar rovellons i en porta uns quants en 
una bossa de plàstic. Més endavant, ens baixa aigua pel camí.

6,40-Som en un trencall de quatre camins, seguim recte i anem de baixada. Trobem 
una marca no molt clara de GR en un pi, el J. Gómez diu que encara no és el GR-4, és 
una pintada defectuosa.
No gaire  més endavant,  trobem,  ara  sí,  les marques del  GR-4,  pintades clares de 
vermell  i  blanc,  que ens conduiran  al  santuari  de  Falgars,  on  pernoctarem al  final 
d’etapa d’avui.
El J. Joanpere també s’ha afegit a la colla de rovellonaires, com que el camí és ben 
marcat, ara, cada u camina al seu aire.

6,52-Anem caminant uns, i altres cercant rovellons, per dins del bosc. El camí és força 
planer. Hi ha pins marcats per tallar i d’altres que ja els han tallat. Ens imaginem el 
perquè del soroll de la serra mecànica que sentim. Més endavant el camí va baixant.

7,03-El J. Gómez s’atura a menjar.

7,05-El Fermín s’atura per prendre el Sol.

7,10-Albirem ja el santuari de Falgars. Ara, ve una baixada forta.

7,12-Dues vaques pel camí s’aparten perquè passem.

7,22-Després de planejar i d’una baixada forta, s’arriba en una pista que deixem per 
continuar per un sender, que també baixa.

7,26-Hem  tocat  fons,  som  a  baix  de  tot,  tenim  una  font  commemorativa  del  1er. 
Centenari de la Guarderia Forestal de l’Estat, any 1977.
Es baixen  unes escaletes  i  agafem,  enfront,  un  camí  asfaltat  que ens condueix  al 
santuari de Falgars. Una curta drecera que ens catapulta al pla del santuari.
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7,34-Anem arribant, de forma escalonada, a la meta d’avui. El fet que el tram final fos 
un GR i que d’altres poguessin satisfer el seu entusiasme de trobar bolets, ha provocat 
aquest relaxament a l’hora de finalitzar la caminada d’avui.

El santuari de Falgars és un santuari marià, del municipi i parròquia de la Pobla de 
Lillet,  situat  a  la  serra  de  Falgars.  L’església  fou  reedificada  el  1646,  presideix  el 
santuari una imatge gòtica d’alabastre de Santa Maria del segle XV. És ermita de la 
Pobla de Lillet, hi té lloc un aplec el dilluns de Cinquagesma o Pentecosta. 

Annexada a l’església tenim la fonda, que l’explota una família de forma particular. 
Conforme anem arribant, el Miquel Carranza ens indica on són les habitacions. Els llits 
són de fusta amb matalassos de llana, com els dels avis.  Hi ha un lavabo a cada 
habitació,  però,  no hi  tenim dutxa.  Les  bombetes,  que fan poca llum,  no  van amb 
corrent  elèctric  i  l’excusat  és  defora  al  corredor.  Són  unes  instal·lacions  de  baixa 
categoria, amb mancances, el corrent elèctric el fan amb alternadors de gas-oli.  No hi 
ha arribat el progrés encara, sembla que estem aturats en el passat. No obstant això, el 
lloc té el seu encant, l’entorn respira silenci, pau i tranquil·litat, un bon lloc per gaudir de 
la mare naturalesa. 
Ens avisen que el sopar serà a les 9. La Montse, l’Imma, el J. Joanpere, el J. Guinovart 
i  el  J.  Figueras,  han  deixat  a  la  cuina,  després  de  netejar-los,  una  bona  pila  de 
rovellons, perquè els cuinin, per a menjar-nos-els per sopar, aquesta nit.
Al costat del menjador hi ha un bar on venen objectes de record, “souvenirs”.

9,00-Som tots, excepte els de Vila-real, al menjador a sopar. Tenim sopa i verdura, 
després carn amb els rovellons dels nostres companys. Els trobem excel·lents!
En acabar de sopar vénen a fer sobretaula la Carme, el Josep Anton i el Fermín. Els 
darrers a abandonar el menjador són: l’Imma, el Fermín, el J. Figueras, el J. Guinovart i 
el Rafel, que esperen fins l’últim moment, quan s’ha desparat la taula del tot.
Com que als corredors no hi ha llum, ens ajudem amb una llanterna per arribar a les 
habitacions, després de pujar unes escales amples.

Cal dir que en aquesta zona de pasturatge, de vaques lleteres, la fonda només utilitza 
llet embotellada.

Bona nit a tots! 
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DIA 8 DE SETEMBRE  -  DEL SANTUARI DE FALGARS A LA COLLADA DE TOSES

7,30-Ens criden i ens llevem.

8,00-Baixem al menjador a fer el desdejuni. El Rafel aprofita i carrega la cantimplora de 
vi, avui, del que va sobrar anit. Els tres joves de Vila-real han dormit dins de la casa, a 
terra, amb els sacs que porten. No cal dir que, a ells, la marxa els surt més econòmica. 
La Carme porta el turmell dret embenat, de moment va amb sabatilles, però, després 
les canvia per les botes.

8,42-Abans de començar a caminar, entrem un moment a visitar l’església, no tothom 
ho va poder fer ahir. Hi acull la MD de Falgars i els ex-vots dels devots de la Verge. 

8,47-Iniciem  la  caminada  d’avui,  després  d’acomiadar-nos  dels  que  regenten  el 
santuari. Passem per una esplanada, que sembla una catifa verda, i ens endinsem al 
bosc per un sender. Caminem encara pel GR-4.

9,21-Arribem a una plataforma, damunt d’una obra de fàbrica. És com si ens trobéssim 
sobre un petit mirador. S’albiren les mateixes serres que ahir. Al fons de la vall hi passa 
la carretera, els cotxes la fan més visible.

9,25-Caminant pel sender, a la nostra dreta, tenim una frondosa riera on brama l’aigua.

9,35-Podem veure ja, la Pobla de Lillet.

9,44-Tot baixant, tenim ara, a l’esquerra, el camp de futbol de la Pobla de Lillet.

9,48-Tenim a la vista el riu Llobregat i un petit assut.

9,50-Entrem a la Pobla de Lillet en acabar-se les giragonses de la baixada. A la paret 
d’una casa hi ha indicadors de GR.
La Pobla de Lillet (Berguedà): 843m. Situat en una vall a la vora del Llobregat. Produeix 
blat, panís, patates i farratge. Fàbrica de teixits de cotó. Guixeres. Festa major el primer 
diumenge d’octubre. Parròquia dedicada a l’Assumpta.

9,51-Ens aturem i descansem a la dreta del riu Llobregat, en una placeta que té dos 
dolls i  una font,  construïda en memòria del  Sr.  E.  Güell  Bacigalupi,  promotor de la 
carretera a la primera fàbrica de ciment de l’Estat espanyol “Asland”.
El Josep Anton i el Fermín aprofiten el descans per bescanviar pessetes per francs 
francesos,  la  caminada  no  finalitza  a  Núria  com  s’havia  previst  en  un  principi,  a 
proposta d’alguns s’ha allargat  fins al  Canigó.  Alguns,  però,  acabaran,  com s’havia 
previst, a Núria. També es va de compres. La Roser s’acosta a un vellet que porta el 
cistell  ple de bolets.  Altres persones, però, encara no han començat la recerca i  el 
porten buit.   

10,19-Després  de  concentrar-nos,  altre  cop,  tots  a  la  plaça,  continuem  la  marxa. 
Deixem el poble pel carrer de la Callissa i anem direcció a la piscina municipal,  de 
pujada.

10,25-Retrobem  les  marques  del  GR-4.  Passem  per  una  zona  de  xalets.  El  Sol 
comença a escalfar, el sender segueix pujant i planeja tot seguit. A la dreta tenim els 
últims habitatges, que encara s’estan construint.
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10,34-A la dreta, tenim un bosquet.

10,40-Trobem una font en el mateix camí. Girem a la dreta i pugem. A la dreta tenim un 
tancat de mur de pedra i una porta metàl·lica.  

10,45-El  camí  planeja.  Al  fons  podem  albirar  una  carretera,  està  feta  sobre  la 
plataforma  del  ferrocarril  que  enllaçava  amb  la  fàbrica  de  ciment  “Asland”,  ara 
abandonada.
Una mica més endavant, apareix un canal d’aigua a la nostra dreta. Pugem.

10,55-Ara, toca baixar.

10,59-Passem un pontet i som a la casa de l’antic molí del Clot del Moro. Ens apropem 
al riu Llobregat on hi  ha el molí.  Per mitjà d’un petit  assut es transvassa aigua del 
Llobregat al canal d’abans. 
Aquí  deixem  el  GR-4,  que  continua  cap  a  l’esquerra.  Nosaltres  seguim  caminant 
paral·lels al riu Llobregat, aigües amunt. 

11,05-Arribem a la carretera que ens porta a  l’antiga fàbrica de ciment,  que es va 
construir l’any 1904, situada a la colònia industrial, del municipi de Castellar de n’Hug, 
Clot del Moro.
Travessem el riu i  deixem la fàbrica i les cases dels enginyers,  tot  molt malmès, a 
l’esquerra. Anem per un sender que puja. 

11,09-A l’esquerra veiem un salt d’aigua que s’aprofita per fer electricitat.

11,10-Som a la carretera que va a Castellar de n’Hug i hi caminem, ara de baixada. El 
riu Llobregat és a la nostra esquerra, i també unes cases abandonades d’arquitectura 
molt  singular,  que deurien  haver  estat  habitades pels  treballadors  de  la  fàbrica  de 
ciment.

11,14-Passem  el  riu  Llobregat  per  un  pont,  la  carretera  comença  a  alçar-se  i  a 
l’esquerra tenim l’accés a la fàbrica tèxtil, Filatures del Berguedà.

11,20-En una de les corbes, agafem una curta drecera que ens estalvia de fer el revolt.

11,24-A la dreta tenim una canonada de ferro.  Fem una altra drecera per no fer el 
revolt. El Sol escalfa i el cel apareix totalment destapat.

11,38-La  carretera,  ara,  planeja  i  travessa  la  canonada  de  ferro  dues  vegades.  El 
pendent de la carretera és canviant, aviat baixem com pugem.

11,44-Albirem, encara molt llunyà, en un replà a mitja muntanya, el poble de Castellar 
de n’Hug, poble on tenim previst dinar.

11,47-A la vora de la carretera hi ha cotxes aturats, un home amb un cistell  ple de 
pebrassos, i moltes veus de boletaires dins del bosc. És nota que és època i zona de 
bolets.

11,52-Travessem un afluent del Llobregat.
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11,53-Ens aturem a esmorzar i seiem sota uns pins, a tocar la carretera, poc abans de 
l’accés, a l’altra banda, al poblat de Sant Vicenç de Rus.
Sant Vicenç de Rus: 1091m. Municipi de Castellar de n’Hug. Església dedicada, com 
indica el seu topònim, a Sant Vicenç.

El  Dr.  Aguadé,  sense  adonar-se’n,  posa  la  motxilla  sobre  un  rovelló.  Per  sort,  de 
seguida el veu i l’agafa, sense que se li hagi xafat. Som l’enveja de tots els que circulen 
amb cotxe, els fem agafar gana.

12,32-Continuem la caminada, seguim per la carretera. La Roser i  el  Marcel fa una 
estona que han marxat, ens esperaran a l’hostal de les Fonts.  Agafem dreceres que 
ens estalvien trams d’asfaltat. El J. Joanpere ha trobat algun rovelló fent drecera. 

1,07-Passem un torrent, un salt d’aigua fa la forma de dues cues de cavall. De seguida 
fem cap a l’hostal de les Fonts i hi descansem, fa estona que caminem sobre asfaltat i 
convé deixar reposar els peus. Hi trobem la Roser i el Marcel. Per treure la set, hi ha 
preferència pels polos de taronja i llimona. El Llobregat sorprèn perquè aquí és molt 
diferent que com és a la zona industrial del Baix Llobregat; el Llobregat, en els seus 
inicis, és net i transparent. 

1,26-Reemprenem la marxa cap a l’aparcament de l’hostal  i  agafem el camí de les 
Fonts  del  Llobregat.  Veiem,  altra  vegada,  la  canonada  de  ferro,  ara  a  la  nostra 
esquerra.

1,34-Passem el riu.

1,35-Arribem a les cases de les Fonts del Llobregat. Hi ha un caminet que ens porta a 
les Fonts. Pel camí tenim salts d’aigua.

1,43-Som davant de les Fonts del Llobregat, 1295m, després de pujar unes escales, és 
el  naixement  del  riu,  centre  d’atracció  turístic.  L’aigua brolla  de  les  roques i  forma 
cascades. Val la pena contemplar una estona aquest espectacle viu de la naturalesa, 
és com una ferida oberta per on s’escapa la sang incolora de la terra.
Anys enrera, l’accés presentava alguna dificultat, però, ara, amb els camins arranjats i 
la carretera, de propietat particular, facilita arribar-hi amb vehicle.

1,51-Després de satisfer la vista, tornem a caminar i seguim pujant escales, passem 
per  un  pontet  de  fusta.  Aprofitem  els  brolladors  per  omplir  cantimplores,  després 
continuem per un corriol que puja fort cap a Castellar de n’Hug.

2,04-El corriol  es bifurca: tots dos fan cap al poble. El J. Embodas s’asseu a terra, 
continuem pujant.

2,15-Som al poble de Castellar de n’Hug (Berguedà): 1390m. Situat en un replà, al 
recer d’unes cingleres anomenades els Balços. Som al pre-Pirineu, la ramaderia és 
important, bestiar de llana, pasturatges. L’agricultura és escassa. Se celebra un famós 
concurs de gossos de pastor o d’atura. Gràcies al turisme, les excursions que poden 
fer-se són molt atraients, fa que el poble sigui molt visitat i mantingui la població actual. 
Festa major el 29 de setembre. Parròquia dedicada a Sta. Maria. Ermita de Sant Joan, 
on es fa una ofrena el 24 de juny.
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Entren en un forn de pa, l’Imma, el J. Figueras, el Fermín i el Rafel. Uns minuts després 
també hi fan cap el Miquel i el Marcel, que conjuntament amb tots els altres, han pujat 
per l’altre corriol. En comprar coca es trobem tots a la plaça Major.
Dinaran a la fonda del Pere Miquel: la Roser, el Marcel, el J. Joanpere, el J. Embodas i 
el Miquel. I a les escales de la plaça de l’Església ho faran: l’Imma, el J. Figueras, el 
Fermín, el Rafel, el J. Gómez i el J. Guinovart. Els que no s’esmenten dinaran en algun 
lloc als afores, tot l’indret és acollidor. 
Els  que  dinen  a  la  plaça  de  l’Església  compren  xampany  fresc,  en  una  botiga,  i 
l’aboquen en una cantimplora per acompanyar la menja de la coca, que han comprat al 
forn.

3,34-El  Dr.  Aguadé  ens  comunica  que  a  les  4  tocarem el  dos.  L’invitem a  coca  i 
xampany.

4,12-A la plaça Major ens acomiadem del Miquel Carranza. Malgrat que l’indret convida 
a gaudir de la seva bellesa més estona, hem de continuar. El Dr. Aguadé guia l’Imma, 
el Fermín, el J. Figueras, el J. Guinovart i el Rafel, perquè la majoria ja camina, són uns 
metres més endavant.
De moment davallem, hi ha qui solda canonades de ferro. Passem pels carrers del barri 
de  Ribera,  ara  de  pujada,  les  cases  són  escalonades  i  totes  tenen  el  seu  corral. 
Caminem ja plegats i seguim pujant. Passem per davant d’una font.

4,28-Deixem enrera les últimes cases i continuem pujant per un camí.

4,31-Deixem el camí i seguim pujant per un sender molt pedregós.

4,36-El sender s’eixampla i es fa camí. La pujada accentua la calor i, el dinar que no 
s’ha paït encara, hi ajuda. Algú sua.

4,38-Ara baixem. Al final de la baixada podem veure unes motxilles solitàries.

4,41-Tornem a pujar per un sender.

4,48-A la vora del camí tenim “la Tuta”, una cova fonda on hi tanquen bestiar. El camí 
continua pujant, ara marcat amb pintura groga.

4,58- El J. Figueras s’ha assegut a terra. L’indret no té arbres, però, el terra és una 
catifa verda.

5,01-Tenim, una altra vegada, una tanca de filferro per a bestiar. El sender es dibuixa 
de nou.

5,04-El sender travessa el tancat de filferro just per on està trencat.

5,06-El forat de la Paella, un forat a la roca. El sender continua pujant.

5,12-Som dalt de la Roca del Batlle. S’hi veuen vaques pasturant.

5,18-Arribem a la font del Boix, que s’aprofita per beure aigua i aplegar-nos-hi tots.

5,39-Continuem la marxa i seguim pujant, ara pel sender de la dreta, el de l’esquerra 
planeja i porta a la barraca de Rus. Les vaques s’apropen a la font del Boix.
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Anem pel llit d’un barranc, ens enfilem a l’esquerra i trobem un sender més fressat que 
ens cal seguir, tot pujant. Anem a trobar la carretera que puja de Castellar de n’Hug.

6,00-El grup format per la Carme, el Josep Anton, el J. Figueras i el Rafel, després 
d’una fortíssima ascensió final, enllacen amb la carretera i hi caminen fins al coll de la 
Creueta, uns metres més enllà.  Hi troben els altres companys que han suavitzat la 
pujada en diagonal.

6,09-Som al coll de la Creueta, 1916m segons el rètol de la carretera. Depressió de la 
serra que separa la vall  de Toses de la vall  de Lillet,  entre el  tossal de la Creueta 
(2068m), a l’est, i el cim de Pla de Baguet (2031m), a l’oest.
El Miquel hi estava esperant i ha pogut veure l’ascensió. Descansem i ens fem una 
fotografia de grup per al record.

6,17-Després de les explicacions del Dr. Aguadé dels llocs per on passarem, continuem 
la marxa. El Dr. Aguadé camina per la carretera, que davalla, i la resta per un sender 
que va paral·lel a la carretera.

6,27-El sender toca quasi a la carretera en una corba. Seguim, tots, ara caminant camp 
a  través  per  zona de pasturatge,  davallant  per  la  conca  del  riu  Rigart,  afluent  del 
Freser. Baixem molt directe en un primer moment, però, després ens anem desplaçant 
en diagonal. Passem el riu, que porta molt poca aigua, i ens enfilem en pujada forta cap 
a una casa de fusta: són els corrals del pla de l’Anyella. Hi pasturen vaques i ovelles. 
Només la Carme, el Josep Anton i el Rafel han passat vora els corrals.

7,00-Som en una pista que planeja. Descansem un estona per reagrupar-nos després 
de la pujada.

7,14-Continuem per aquesta pista, els corrals de l’Anyella són darrere nostre. Es poden 
agafar dreceres.

7,40-S’albira l’estació del ferrocarril de Toses.

7,50-Tenim un ramat d’ovelles a la dreta. El pastor fa un xiulet i les ovelles, menades 
pel gos, comencen a moure’s ràpidament. Més endavant, trobem més ovelles i vaques 
pasturant.

8,07-Un pal indicador de quilòmetres assenyala la direcció de diverses poblacions, en 
una esplanada, abans d’enllaçar amb la carretera. Hi ha una furgoneta suïssa aturada.

8,09-S’arriba a la carretera i agafem direcció a Toses. Comença a fer fred, ens tapem 
una mica més.

8,17-A la dreta tenim una caseta rosa.

8,20-Tres persones s’acosten a la Maria, poc abans d’arribar a la collada. Són cosins 
seus, el Josep Mateu, la M. Àngels Ambrosiu i el Pare Miret, monjo de Montserrat. El 
Pare Miret coneix molt bé els Pirineus, ha realitzat la 1a guia del Canigó, actualment 
exhaurida i en prepara una altra, revisada i actualitzada. També ha fet la guia de la 
Cerdanya. No hi ha dubte que ens serà de molta utilitat, perquè ens acompanyarà a 
partir de demà.
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8,23-Ja som tots a l’Hostal de la Collada. La primera impressió és que es tracta d’un 
allotjament de luxe. Defora hi ha un gos Sant Bernat, molt tranquil ell, que accepta les 
carícies de tothom, està en el seu ambient. La Maria ha rebut unes quantes figues dels 
seus familiars.
Al bar, el J. Figueras es pren una copa de llet ben calenta, defora ja fa fred i a l’hostal 
funciona la calefacció.
Un ascensor ens distribueix per les plantes i, a cada parada, se sent: tlin, tlin!
A les habitacions han col·locat altres llits plegables, perquè les habitacions ens surtin 
més bé de preu. Ens dutxem i ens canviem. Els tres de Vila-real aprofiten i es dutxen 
també a l’hostal.

10,00-Baixem al menjador a sopar. La categoria de l’hostal dificulta a l’hora de triar el 
que s’ha de menjar, ja que el nom del bateig de cada plat no són d’ús corrent. El Rafel 
no té gaire fortuna i, a més, el J. Embodas encara l’atabala. La tassa de crema de 
llegums i una truita cargolada és poc per a ell i ha de demanar un bistec amb patates 
per quedar satisfet. A part, s’ha cruspit dues llesques de pa torrat, oli i sal. El vi és molt 
bo, podria ser del Priorat.
Defora, encara jau el gos, que no demostra tenir fred.

11,30-Després de prendre, al bar, cafès, “carajillos”, trencats, infusions i, un cop més, 
una copa de llet per al J. Figueras, decidim anar a dormir, demà ens toca matinar força, 
més que cap dia.
El Pare Miret, coneixedor dels Pirineus, vol sortir d’hora, a fi d’evitar que ens agafi la 
boira, donada l’altitud de l’etapa de demà.
El Marcel passa comptes en una taula. Bona nit! 

Collada de Toses:  1800m. Lloc per  on s’uneixen,  per  carretera,  les comarques del 
Ripollès i la Cerdanya. Pas d’accés als Pirineus, que a l’hivern topa amb les dificultats 
de la neu i del glaç.
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DIA 9 DE SETEMBRE – DE LA COLLADA DE TOSES AL SANTUARI DE NÚRIA

5,30-Ens desperten per telèfon. Avui portarem més pes a les motxilles, els cotxes no 
poden arribar a Núria. El Miquel Carranza i els cosins de la Maria, Josep mateu i M. 
Àngels Ambrosiu, hi faran cap amb el “cremallera” de Núria.

6,00-Som al taulell del bar a desdejunar. El Rafel carrega vi de Bot, com fa cada dia, a 
la vora del cotxe seguidor, avui ajudat pel Dr. Aguadé. Té mala sort perquè el tap cau a 
terra i enmig de la foscor, és de nit encara, i dels cotxes aparcats, no es pot recuperar, 
malgrat que el  busquen amb l’ajut  d’una llanterna. El  Miquel el  buscarà, no podem 
esperar a que es faci de dia. 
Defora de l’hostal cauen gotes d’aigua. No són de pluja, són a causa de la condensació 
d’aigua que es forma a la  teulada,  la  temperatura exterior  freda fa  reacció  amb la 
calefacció de dintre l’hostal. 

6,36-Sortim de l’hostal i pugem per unes escales que fan cap a la part posterior de 
l’hostal,  agafem  allí  un  camí  que  puja  força.  Fa  fred  i  és  de  nit  encara.  El  camí 
s’endinsa al bosc, continuem pujant i ja podem veure l’albada.

6,50-Som en una zona destapada, no hi ha arbres. Continuem camp a través cap a la 
carena, direcció N.E. Bufa el vent de la part d’oest.

7,04-Sense  parar  de  pujar,  veiem,  ara,  alguns  pins  i  avets  no  gaire  alts,  molt 
escampats.

7,12-Arribem a la carena. Darrera nostre podem observar la broma que va passant, i la 
serra de Puig Llançada que sobresurt. Caminem per la carena.

7,15- Passem un tancament de filferro i baixem suaument.

7,28-Travessem, altre cop, el tancament de filferro. Som al collet de l’Estanyol. A la 
vora  tenim  un  petit  toll  o  estany.  Entrem  en  territori  administratiu  francès.  Pugem 
suaument. És ja de dia. Seguim un sender fressat, girant cap a l’est, tot planejant.

7,38-Monjoia fronterera núm. 502. En un costat, l’estat francès (Catalunya Nord) i, a 
l’altre, l’estat espanyol  (Catalunya).  O, també, tot  simplement Catalunya,  com diu el 
Pare Miret.
Som al coll de la Creu de Maians 2030m.
La feble línia de filferro fa de línia fronterera. La traspassem i som altra vegada en 
territori català-espanyol. Pugem per un sender fressat. Tornem a veure arbres. Ja es 
veu el Sol i minva el fred.

7,55-Som en un refugi militar. Ens aturem i fem fotografies. S’albira el Taga i la serra 
Cavallera. Des d’aquí podem veure un tros de línia fronterera.
Esperem la Maria, la Montse, el Pare Miret i el J. Embodas, que s’havien endarrerit 
perquè el Pare Miret ha necessitat canviar el rodet de la seva màquina de retratar.

8,07-Continuem i planegem.

8,10-Tornem a pujar. El terra és una catifa verda d’on hi surten petites llagostes, cosa 
habitual en aquesta zona del Pirineu.

42



8,25-Som al pla de les Salines. S’albira el puig Peric i el pic del Carlit de 2921m, el més 
alt del Pirineu Oriental. 
Anem planejant, al fons, lluny encara, veiem el Puigmal, per on hi passarem, i al costat 
el pic de Segre, a tocar la vall de Núria.
Caminem per una pista on patrullen sovint jeeps de la guàrdia civil espanyola. Avui, no.

8,37-Albirem dos helicòpters que sobrevolen el Puigmal.

8,42-Ens avança un cotxe francès sortint de la pista. Porta l’adhesiu de l’escut català i 
la C negra, sens dubte, és de la Catalunya Nord!

8,55-Anem baixant cap a una petita depressió.

8,58-Som en una extensió plana, on hi trobem aturat el cotxe que ens ha avançat fa 
uns minuts. Som, ara, en territori administratiu francès. Aquí esmorzarem. Al Sud, a uns 
30 metres, hi ha una altra monjoia fronterera. El Rafel, encuriosit, va a visitar-la i li fa un 
“riu”.
Mentre esmorzem, arriba un home amb moto i porta una motxilla. Planta la moto i se’n 
va  a caminar.  Ens saluda i  el  Pare Miret  li  pregunta si  parla català i  d’on és.  Ens 
contesta, sense dubtar,  que sí i que és de l’Arieja. 
El Pare Miret, que coneix el territori, li assegura que és del País Gavatx. L’excursionista 
s’acomiada de tots nosaltres i ens desitja que tinguem una bona diada.

9,32-Tornem a emprendre la marxa i tornem a pujar.

9,43-Lluu el Sol de valent i ens traiem roba. Al N.O., al fons, s’albira la Cerdanya, un 
munt de poblets. Seguim una pista construïda per l’estat francès. Ens avança un cotxe. 
Per tal d’estalviar-nos revolts fem dreceres, encara que no evitem notar el pendent, a 
canvi.

10,02-El Pare Miret, que és el nostre guia d’avui, aconsella seguir per la pista, és més 
suau el pendent.

10,17-A l’esquerra està la vall  que fa cap al  Pas dels Lladres. Destaca,  al  fons, la 
silueta d’un gran sanatori, que és del poble d’Osseja. Seguim per la pista.

10,27-A l’esquerra, al fons, s’albira el pintoresc poble de Font-romeu.

10,28-Deixem la pista i fem drecera.

10,37-Arribem a una zona plana.

10,40-Hem tornat a la pista i hi caminem.

10,52-A la dreta, tenim la serra de Gorrablanc 2550m. Contrafort sud-occidental del 
Puigmal, que separa el Ripollès de la Cerdanya. Hi ha una creu de ferro.

11,05-Som al coll de Queralbs. Seiem i descansem. Hi ha la monjoia fronterera núm. 
506. Prop d’aquí veiem un ramat de bens. Més endavant, tenim el Pas dels Lladres.
Tocant a la fita fronterera hi ha una panera, unes sabates i mitjons, estris que ben 
segur deuen pertànyer al pastor del ramat.
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També hi ha, en una fusta, escrit en francès, la recerca d’un gos que els amos van 
perdre per aquí. Si algú troba el gos, demanen els amos desesperats, que ho notifiqui 
als gendarmes de la zona. Això va succeir, no fa gaire, aquest 22 d’agost passat.

11,17-Reemprenem la marxa.

11,21-Pugem fort  per  la  pista.  Unes ovelles,  que eren fora del  ramat,  en veure’ns, 
retornen al grup.

11,35-La pista planeja per la Tossa d’Er.

11,43-Tornem a pujar.

11,55-A l’esquerra tenim la Vall d’Er, hi podem veure una pista que s’enlaira fent ziga-
zagues.
Fem cap a una placeta, que és el final de la pista. Hi ha un cotxe, matrícula francesa, 
aturat. Seguim, enfront, un sender que careneja cap als peus del Puigmal.

12,11-Comencem a pujar el Puigmal.

12,27-Es troben restes de neu.

12,34-Som en una caseta metàl·lica.

12,47-Hem fet el cim del Puigmal, 2913m. Aquí dalt, hi ha una creu amb una capsa, 
també una dedicatòria al Canigó i, a pocs metres, un vivac de pedres. 
També hi són uns joves, acompanyats d’un rector. Descansem i ens alimentem, hem 
de recuperar forces.
El  Puigmal  és  un  dels  gegants  del  Ripollès.  És  veritablement  el  que,  en  argot 
excursionista,  se’n  diu  “cim  de  vaques”.  Pujar-hi  és  fatigós,  però  no  presenta  cap 
dificultat. La panoràmica que s’ofereix, des d’aquí dalt, és magnífica, és un bon punt 
per fer-se càrrec dels sistemes orogràfics immediats, i per contemplar, a vista d’ocell, 
les valls que formen l’anomenada Olla de Núria i  els pics que l’envolten: el  pic de 
Segre, el pic de Finestrelles, el pic d’Eina, el de Nou Fonts, el de Nou Creus, el de la 
Fossa del Gegant, el Font Negra, el Torreneules.
El Sol avui escalfa de valent, cosa que no acostuma a passar massa sovint, i s’aprofita 
per prendre el Sol i anar, tots, amb camisa, o samarreta, de mànega curta.
Tot i que la vista és extraordinària, avui, a la banda est, les serres estan ocultes per 
núvols. Van arribant més excursionistes. Es fan moltes fotografies, el Paret Miret, que 
porta un barret de palla, coneix tots els accidents geogràfics que podem albirar, és com 
un mapa excursionista.

1,40-Abandonem el cim del Puigmal, la baixada és tan forta com la pujada, s’ha de 
parar compte de no relliscar.

2,21-Tenim una fonteta, a l’esquerra, i un pluviòmetre, a la dreta. Hom suggereix dinar 
aquí, però, el Pare Miret aconsella seguir baixant a trobar una font amb més cabal.

2,31-Arribem en un lloc on hi ha força aigua, és més acollidor que l’altre. És definitiu, 
aquí, hi dinarem. El pic de Segre ens fa recer i el Sol s’agraeix.
La Roser, el Marcel i el Dr. Aguadé, no s’hi volen quedar, prefereixen continuar i dinar a 
Núria, encara que sigui més tard.
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Dinem sense pressa, al J. Figueras li ha afectat l’alçària del Puigmal i confessa que hi 
sent molt poc. Malgrat això, està content perquè avui és el seu darrer dia de marxa. 
L’aigua que brolla prop nostre és molt fresca. El Rafel estén la bugada d’ahir la nit, 
aprofita que fa bon Sol. Abans de continuar, hem de despertar l’Imma que s’ha adormit 
prenent el Sol.

3,26-Marxem  cap  a  Núria,  aquesta  caminada  s’està  acabant  per  a  uns  quants. 
Continuem baixant. La Carme i el Josep Anton acceleren, salten i corren, aprofitant que 
tot el que queda és baixada.

3,40-A la nostra esquerra brolla una altra font, aquesta aigua va a parar al torrent de 
l’Embut, torrent que és paral·lel al sender per on baixem. L’aigua del torrent corre brava 
de salt en salt.

3,47-Ara ens toca passar a l’altre costat del torrent, per on continua el sender.

3,55-L’aigua desapareix de sobte, per un lloc que se l’anomena el Forat de l’Embut. 
L’aigua circula sota terra, el torrent s’ha assecat. Podem caminar pel costat del torrent 
que vulguem, tots dos senders són bons.
S’arriba en una esplanada verda, des d’aquí podem veure l’edifici que va ser residència 
sindical i el telefèric que puja del santuari cap allà.
Passada l’esplanada tornem a davallar. Ara, sí, podem gaudir de la vista del santuari, al 
fons  de  la  vall.  També  albirem l’estació  del  tren  cremallera  i  altres  edificis  petits. 
Arribant al final de la forta baixada, l’aigua torna a aparèixer al torrent de l’Embut. Hi ha 
tendes de campanya a l’esplanada del santuari. D’aigua no en falta, en aquesta vall.
El Pare Miret pot saludar gent que coneix i treballen al restaurant del santuari. Al costat 
del refugi dels Pastors hi ha cavalls aviats.

4,44-Passem el torrent per un pontet i ja som a Núria!!! El J. Figueras i el R. Casellas, 
que acaben avui, s’abracen d’alegria, han arribat a bon port, encara que sigui d’interior.
Tots anem fent cap al bar de l’hotel, és el lloc de trobada. Cada u ha anat acabant 
baixant al seu ritme i, un cop al bar, descansem i prenem un refresc.
La Roser, el Marcel i el Dr. Aguadé no han arribat a temps per dinar, el restaurant l’han 
trobat tancat, però han pogut menjar del que portaven.
El J. Figueras, el J. Guinovart,  el J. Gómez i el Rafel, que ja han acabat l’excursió, 
demanen conjuntament una cel·la per passar la nit.
Els que continuen, tres dies més fins al Canigó, dormiran tots a l’hotel, a excepció de la 
Carme, el Josep Anton i el Fermín, que ho faran al refugi.
La botiga de venda de records tanca portes, avui, a les sis de la tarda, l’hora en què 
surt l’últim tren cremallera de Núria. Algú es quedarà sense souvenirs. 
El Pare Miret celebra una missa i el J. Gómez fa d’escolà. El Josep Anton i el Fermín 
encara els queda ganes de jugar al futbol.

8,30-Som tots al menjador a sopar. Avui soparem tots junts, els tres de Vila-real han 
volgut  així  acomiadar-se  dels  companys  que es queden a Núria.  Hi  ha també dos 
companys de l’Imma, que han vingut de Tarragona, són l’Andrea i l’Antoni.  L’Antoni 
s’afegirà a la marxa, demà, que acabarà al Canigó i l’Andrea els seguirà amb el seu 
cotxe. Seran dos els cotxes seguidors.
Després de sopar, anem al bar a prendre cafès i derivats i alguna infusió. Abans que es 
desfaci  la  taula,  els  que  es  queden  a  Núria,  desitgen  una  feliç  caminada  als  que 
continuen. L’Imma, els seus amics Andrea i Antoni, el J. Figueras, el J. Guinovart i el 
Rafel faran la darrera tertúlia, serà l’acomiadament per recordar els dies inoblidables 
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que hem passat plegats, uns dies que quedaran per al record i que dia a dia hem volgut 
celebrar. Però, no tenim sort, el xampany és calent, haurem de brindar com hem anat 
fent cada vespre, a base de cubata fresc i un got de llet per a qui ja sabem.

12,15-Finalment anem a descansar. El servei ens ha deixat sols, però, amb els llums 
encesos. Bona nit, Vall de Núria! 

NÚRIA: Vall del Pirineu axial, al municipi de Queralbs (Ripollès), centrada pel santuari 
de Núria. És formada per l’ampli aiguavés del riu Núria, afaiçonat en una massa de 
llicorelles i de gneis. Formen la capçalera el torrent de les Molleres, el de Noufonts, el 
de la Coma d’Eina, el  de Finestrelles i  el  del Puigmal. El  riu és embassat prop del 
santuari, en un pantà regulador, i s’encaixa aviat a les gorges de Núria, de més de 3 
km de llargària, i amb un desnivell d’uns 700 m a la riba esquerra amb les roques de 
Totlomon. El clima és fred, -15ºC de mínima anual mitjana, i plujós. Ramaderia: bestiar 
vaquí, oví i cavallí, que aprofita les pastures. Turisme atret pel santuari, el paisatge i la 
neu. Hi ha un tren de cremallera, que va des de Ribes de Freser al santuari de Núria, 
instal·lat el 1931. La carretera no hi arriba, es detura a Queralbs. Per als esports de 
neu i l’excursionisme hi ha, a més dels establiments hotelers del santuari, un antic hotel 
que ha estat residència sindical, dos allotjaments, dos refugis, una escola d’esquí, dues 
telecadires, un telesquí i una pista de glaç.

SANTUARI DE NÚRIA: 1985m. Ripollès. Santuari de la Mare de Déu de Núria. Situat al 
centre de la Vall de Núria.
Segons la tradició, la imatge de la Verge de Núria va ser esculpida per l’ermità Sant Gil, 
que habità des de l’any 700 al 704 a la Vall de Núria, on bastí una capelleta en una 
cova i hi deixà l’actual imatge, una campana amb la que convocava els pastors, una 
olla on coïa el seu menjar i una creu.
Tot això fou descobert per un pelegrí, l’Amadeu de Dalmàcia, vers el 1072. El 1162 hi 
havia un hospital, refugi de vianants i pastors amb la capella dedicada a Santa Maria.
Els segles XIII i XIV una confraria va passar a tenir cura de l’hospital i de la capelleta, 
posseïen béns territorials a la Cerdanya i al Ripollès.
El terratrèmol del 1428 destruí la capella i l’hospici, que fou refet el 1449 per un privilegi 
de la reina Maria, i  el  1460 pels veïns i pel  rector de Queralbs, que des de llavors 
tingueren cura del santuari.
La primera capella de Sant Gil fou bastida el 1615. El santuari fou reconstruït el 1640-
48 i se li afegí el cambril el 1728.
L’any 1936, amb motiu de la guerra civil, el santuari va ser saquejat. Però, la imatge de 
la Mare de Déu no fou destruïda, va ser traslladada a Suïssa per mossèn Carreras, 
capellà de Núria, i  va ser dipositada en una caixa forta d’un establiment bancari de 
Ginebra. Després de la guerra, la imatge va ser retornada al santuari.
El 1967 fou coronada canònicament, però, en plenes festes de la Coronació, la imatge 
tornà a ser retirada del seu lloc, misteriosament. Probablement, es va retirar per les 
discrepàncies del món clerical amb l’acte de celebració que imposà el govern espanyol 
del general Franco. La coronació, malgrat tot, es va celebrar amb una imatge de guix, 
còpia de l’autèntica.
L’església és una construcció gran i espaiosa, no és pas lletja de línies, però s’escauria 
millor en una ciutat; dol que, l’edifici, tingui tan poc caire de muntanya. 
La Mare de Déu de Núria és considerada patrona dels pastors pirinencs i és també 
invocada contra l’esterilitat femenina, la Mare de Déu ajuda a tenir fills a les parelles, 
amb dificultat, que facin el següent cerimonial: ella ha de posar el cap dins de l’olla i ell 
ha de fer sonar la campana, i tot s’ha de fer a la vegada.
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Abans de la inauguració del tren de cremallera, el santuari només obria tres mesos, de 
Sant Joan a Sant Miquel. L’aprovisionament de queviures era difícil, cada dia anaven 
les mules a proveir-se a Ribes de Freser i el camí d’accés al santuari era penós. El tren 
acabà vencent aquest camí, que ara utilitzen els excursionistes.
El llac artificial de Núria li dóna vida al paisatge, ha estat un encert la seva construcció. 
La festa major és el 8 de setembre (llàstima, hi hem arribat un dia tard).
La fama de Núria la van difondre els excursionistes de començaments de segle, que en 
general eren gent culta i  inquieta. Ara, en sentir el nom de Núria, tothom pensa en 
l’esquí!
La Vall  de Núria és un dels centres d’esquí importants a Catalunya.  A més de les 
instal·lacions  mecàniques  actuals,  es  parla  també  de  construir  una  telecabina  al 
Puigmal.
El poeta Joan Maragall escriví uns “goigs”, que recollien la sensació de misteri que 
encomanaven aquells paisatges tan allunyats i solitaris.

Verge de la vall de Núria,
voltada de soledats,
que immòbil en la foscúria
i en vostres vestits daurats,
oïu l’eterna cantúria
del vent i les tempestats.
Verge de la vall de Núria,
a Vós venen les ciutats.
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DIA 10 DE SETEMBRE  - TORNADA A TARRAGONA

7,00-El J. Guinovart, el J. Gómez, el J. Figueras i el Rafel Casellas es van despertant, 
avui sense despertador i sense que ens cridin. És dia de descans per a ells.

8,00-Els quatre van al bar a desdejunar, cafè amb llet, coca i galetes. En acabar, per 
estirar les cames, van a fer una volta pel defora. Visiten el refugi on han dormit els de 
Vila-real,  hi  tenen una estufa.  Després  visiten  l’ermita  de  Sant  Gil,  a  les  parets  hi 
consten moltíssims noms i cognoms de “Núries”. Van també a l’embarcador i a visitar la 
presa.  El  J.  Figueras  sembla  que  té  un  empatx  de  cafès  amb llet  i  abandona  els 
companys momentàniament. El Miquel Carranza també fa cap a la presa, al cap de 
poca estona se’n torna al restaurant perquè encara no ha desdejunat.
El J. Gómez, el J. Guinovart i el Rafel caminen pel sender que va paral·lel al riu Núria, 
és un tram del camí vell, que es feia servir quan encara no hi havia el “cremallera”. El 
camí queda interromput per les vies del tren. Ens hi enfilem i caminem per dins del 
túnel, tornem cap a Núria.
A l’estació retroben el J. Figueras, visitem tot l’entorn de l’estació. Al nostre costat tenim 
un pal per mesurar el gruix de neu, quan n’hi ha. Ens adonem que, els que han dormit 
en tendes de campanya, comencen a llevar-se. Hi ha cavalls en llibertat.
Anem a buscar les motxilles que hem deixat al bar de l’hotel per fer la passejada. Quan 
hi arribem, tenim una sorpresa, la Carme Pesudo de Vila-real no ha marxat amb els 
seus companys, ha preferit  descansar perquè, segons diu, li  ha sentat malament el 
sopar d’anit i es trobava marejada. Espera que demà podrà continuar, sabem per ella 
mateixa que l’expedició ha començat a caminar  a 2/4 de 7, avui sota la batuta del Pare 
Miret de Montserrat.
Finalment, tots plegats, ens dirigim a l’estació a agafar el “cremallera” que ens baixarà 
a  Ribes  de  Freser.  El  J.  Figueras  i  el  Rafel  han  acabat  els  diners,  per  sort  el  J. 
Guinovart, que ha estat més previsor, encara en té i paga el bitllet de tots dos.

10,02-Arriba el tren de cremallera. Hi pugem, la Carme, l’Andrea, el Miquel, el Josep 
Mateu, la M. Àngels Ambrosiu, el J. Gómez, el J. Guinovart, el J. Figueras i el Rafel. Ja 
hi som tots! L’Andrea col·loca la seva gata de companyia dins d’una cistella.

10,10-Arrenca el tren. Baixem admirant, per les finestres, el meravellós espectacle que 
ens ofereix el paisatge natural del riu Núria.

10,27-Tenim la central elèctrica a l’esquerra.

10,37-Arribem a l’estació de Queralbs.

10,53-Som a l’estació de la Vila de Ribes i fem transbord de tren.

11,00-Finalment, arribem a l’estació de Ribes-Núria. Primer que res, els que han acabat 
l’excursió, van a mirar els horaris. Hi ha un tren cap a l’Hospitalet a les 13:18.
Els cotxes seguidors són al garatge Gusi. Allí, la Carme, acaricia la gata de l’Andrea, i 
se li enganxa a la pell. L’Andrea explica que la mixeta va caure una vegada des d’una 
alçada considerable.

11,27-És  l’hora  de  desconnectar  i  els  que  tornen  a  casa,  s’acomiaden  dels  que 
continuen fins al Canigó amb cotxe. Desitgem a la Carme que es refaci aviat i  que 
demà pugui seguir caminant.
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El J. Gómez i el Rafel esmorzen al bar Gusi. El J. Guinovart i el J. Figueras prefereixen 
caminar per Ribes de Freser.  Després d’esmorzar també ho faran el  J. Gómez i  el 
Rafel.
Ribes de Freser (Ripollès): 912m. Situat al bell mig de la confluència de tres rius: el 
Rigart, el Freser i el Sagadell.
El  seu  emplaçament  s’allarga  arran  dels  cursos  d’aigua.  Ribes  de  Freser  és  una 
població que creix. Cases, hotels i fàbriques enormes ens mostren un constant progrés 
econòmic.
El “cremallera” li representa comptar amb gent de trànsit, com esquiadors, turistes, gent 
de motxilla, romeus.
La seva fisonomia podria simbolitzar tot l’Alt Ripollès. Els prats polits que neixen arran 
de vila, els rius atorrentats que la travessen, els cims que l’envolten aspres i arrodonits.
Balneari d’Aigües de Ribes o de Montagut. Fira el 13 d’octubre. Mercat els dissabtes. 
Festa major el 15 d’agost. Parròquia dedicada a l’Assumpta. Ermita de Sant Antoni de 
Pàdua, on hi té lloc un aplec el 13 de juny.

Després de passejar a gust,  el  J.  Gómez, el  J.  Figueras, el  J.  Guinovart  i  el  Rafel 
s’encaminen al garatge Gusi a recollir les motxilles i tornar a l’estació, que ja no és de 
cremallera.

1,17-Arriba el tren i marxem tot seguit.

3,24-Arribem a l’estació Sant Andreu-Arenal i aquí baixa el J. Gómez. 

3,39-Ja som a Sants! Pugem, al primer pis de l’estació, a comprar els tres bitllets fins a 
Tarragona. Agafarem l’exprés que va a Sevilla. El  J.  Guinovart  té gana i  passa pel 
“snack-bar”. I després baixem a les andanes.

4,45-Arrenca el tren.

6,03-Som a l’estació de Tarragona. És l’hora dels darrers adéus, es tornaran a trobar 
en un sopar i el Rafel repartirà a tots els excursionistes que han participat en aquesta 
marxa, de Tarragona al Santuari de Núria, aquesta mateixa guia anecdòtica, que ja és 
història.
El J. Guinovart agafa un taxi.  El J. Figueras acompanya el Rafel fins a casa seva i 
després, ell, continua cap a la seva. Es dóna per acabada, així, la crònica d’aquesta 
aventura que perdurarà en la ment de tots els qui hem participat. FI
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