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L'emblemàtic massís de Montserrat, te'l miris per on te'l miris, presenta a la vista 
una sorprenent semblança a una carretada de barres de pa amuntegades 
desordenadament. I és, aleshores, quan recordo el refranyer català que diu: "els 
catalans de les pedres en fan pans". 
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Aquest diari és testimoni de l'esforçada caminada que, els meus companys i jo, 
vam realitzar plegats amb bona harmonia. A tots ells va dedicat aquest present i, 
també, a la meva parella Montserrat.  



P R Ò L E G 
 

 
Una vegada més el pelegrinatge anyal a Montserrat escalfa motors i un nou 
itinerari és a punt. Què és el què ens motiva fer-ho és, ben bé, difícil d'aclarir; 
però, sí que hi ha en mi una força interior que se sent atreta pel magnetisme 
exterior que la xucla. 
 
Catalunya és terra pionera excursionista, ideal que esclatà a l'inici de la 
Renaixença. Les persones érem nòmades en un temps ja perdut en la foscor, 
quan les tribus no estaven tan arrelades al territori com ara. L'esperit nòmada o 
aventurer sembla que encara persisteix en el nostre misteriós instint (en alguns 
està adormit) i unes ganes de saber el què hi ha més enllà perdura en el 
subconscient. 
 
Catalunya és terra amb personalitat pròpia i amb uns trets característics, físics i 
polítics, que la identifiquen com a una nació en el món. Montserrat és, a part d'un 
destacat relleu geogràfic de silueta singular i irrepetible, el nostre interior 
espiritual.  
 

 
 
La naturalesa l'ha dotada d'un encant que atrau ja des que és perceptible a 
l'horitzó, dotada d’unes forces magnètiques on conflueixen corrents cosmogònics 
i tel·lúrics. Tot això fa que anar a Montserrat sigui quelcom més que una excursió: 
a part de viure aquests dies en contacte amb la natura, en constant moviment, es 
desenvolupa també un estat emocional positiu en el nostre esperit. 
   
Montserrat s'ha convertit en la salvaguarda del poble català, contínuament agredit 
i envejat, en el castell que conté la flama del baluard representatiu dels valors 
catalans, vigilats per una Mare, de “terra negra" fèrtil, que protegeix el territori i 
estima els seus fills. 
 
Per tot això que sento, he endegat un any més aquest diari de Montserrat. La vida 
és un continu caminar per dintre de la tenebrosa ignorància amb l'esperança de 
trobar la Llum de la veritat.   

Rafel "guixapapers" 



ASSEMBLEA PRELIMINAR 
 
 

 

 

 
Un cop passada la tradicional Setmana Santa (festiva per a uns i de recolliment 
religiós per a altres) el primer dijous, dia 15 d'abril, ens trobem els interessats, a 
les nou del vespre, a la cafeteria Lotus de la Rambla. És el lloc acordat per parlar 
i comentar l'excursió planejada de tres dies amb final a Montserrat. Els més 
puntuals són els germans Grau -el Pau i l'Eduard- que són nous a la colla i han 
estat engrescats pel Pau Lluís. Jo sóc el tercer d'arribar-hi i el Josep Carles el 
quart. El Pau Lluís, el Marcel, el Carles i el Jordi tanquen la colla. 
 
El Marcel comenta l'excursió que ha fet durant la Setmana Santa: la Ruta del 
Císter (Poblet, Stes. Creus i Vallbona de les Monges) tres dies per camins de 
terra, alguns ja oblidats per manca d'ús. Ha estat una iniciativa del Pau Ferré, el 
qual ha posat ganes i cura per escorcollar i desembrossar vells camins. De fet, la 
ruta dels tres monestirs s'ha promocionat molt turísticament per carretera; però, 
no mai a peu pel recorregut original, més natural i més atractiu, com s'ha executat 
fa uns dies. Enhorabona, Pau, per la teva tasca! 
 
Aprofito l'avinentesa, que tinc les samarretes de la marxa d'enguany enllestides, 
per fer-ne la distribució. La peça és groga, meitat cotó, meitat poliester, amb una 
discreta estampació a la part superior esquerra on es llegeix Montseny-
Montserrat 1993. El preu de la samarreta, amb gravació i tot, ens surt a 1.000 
ptes. L'any que ve l’encarregarem als germans Grau que tenen una botiga de 
roba al carrer de St. Agustí. 
 
El Pau Lluís ens mostra l'esbós de les tres etapes a realitzar: el dia 30 d'abril i l'1 i 
2 de maig. Ens explica a grans trets el que seran les tres etapes: 1a. Montseny - 



Aiguafreda (Vallès Oriental), 2a. Aiguafreda (Vallès Oriental) - Sant Llorenç Savall 
(Vallès Occidental) i 3a. Sant Llorenç Savall (Vallès Occidental) – Montserrat 
(Bages), amb un total de quilòmetres que supera el centenar. El recorregut és tot 
muntanyós amb constants desnivells a superar, la qual cosa sembla indicar que 
serà un itinerari bastant dur. El Jordi, no obstant, vol desafiar la dificultat de la 
marxa i no s’ha entrenat gens, encara que els seus ossos arrosseguen diàriament 
un pes d'uns 95 kg. 
 
El Santi Massagué de Terrassa, que també hi vindrà, i el Pau Lluís, són els 
responsables de la ruta d'enguany, que transcorrerà pel traçat del GR-5. La 
marxa hagués pogut començar a Canet de Mar, tal com marquen els orígens del 
GR-5; però, una vegada més, ens hem hagut de limitar a tan sols tres dies i, per 
això, s'ha triat com inici el suggestiu poblet de Montseny que dóna nom a tan bell 
indret muntanyós.  
 
Per tal de ser-hi el dia 30 al matí, marxarem la vigília amb tren fins a Sant Celoni 
(Vallès Oriental) i allí ens recollirà una furgoneta que ens farà arribar al poble on 
soparem i dormirem en un hostal. Les dues pernoctacions posteriors es faran a 
Aiguafreda i Sant Llorenç Savall, en els mateixos llocs que ja vam utilitzar, ara fa 
dos anys, amb motiu de la caminada de Viladrau a Montserrat. 
 
Finalment quedem citats, el dia 29, a les quatre de la tarda, a l'estació de tren de 
Tarragona: el Pau Lluís Salas, el Carles Robert, el Josep Carles Soler, el Jordi 
Solé, el Pau Grau, l'Eduard Grau i jo; una tropa de número místic. El Santi 
Massagué, de Terrassa, acudirà directament a Montseny. Faltaran a la cita, 
enguany, el Marcel Tous, el Ramon Tondo i el Carles Samper, que per motius 
diferents no poden acompanyar-nos. 
 
A les deu del vespre, i una mica més, donem per finalitzada l’assemblea 
informativa, acomiadant-nos fins d'aquí dues setmanes. 
 
A reveure, companys! Bona nit, Tarragona! 
 



DIA 29 D'ABRIL                                             SORTIDA PRÈVIA DE TARRAGONA 
 
 
 

 
 
El telenotícies migdia de TV-3 anuncia temps insegur per als propers dies. Ha 
plogut al Baix Ebre i ha nevat als Pirineus i, segons les previsions, continuarà el 
temps inestable. Però, malgrat tots els mals auguris, l'oratge a Tarragona 
continua sent bo: de moment fa Sol a la ciutat. Com diu la dita popular: a 
Tarragona fa bon Sol ! 
 
A les quatre de la tarda hem quedat a l'estació de la RENFE, ja que a les 4:24 
p.m. (passat migdia) té la sortida el nostre tren. Quan hi arribo ja hi trobo el Josep 
Carles i el Carles Robert acompanyat de la seva dona Montse Boluda. Ens 
saludem amb les cares plenes de satisfacció, ja que ens esperen quatre dies molt 
diferents dels habituals.  
 
A poc a poc, hi va acudint, també, el Pau Lluís Salas, els germans Eduard i Pau 
Grau i finalment, el "ganxet" Lluís Borràs, amic del Pau Lluís, que li han vingut 
ganes de participar. El Lluís passarà a ocupar la vacant del Jordi Solé quant al 
nombre de participants que teníem previst. El Jordi Solé es va excusar d'assistir a 
la marxa al·legant motius de feina extra, encara que m'inclino a pensar que ha 
estat més per manca de preparació física. El Pau Lluís ja es va apostar, amb el 
Jordi, un sopar a que no venia. 
 
La M. Eulàlia Calduch, la Lali, també hi fa acte de presència tot acompanyant el  
seu consort, el Pau Lluís. La Lali i la Montse han volgut assistir al comiat. Creem 
el fons comú amb una quantitat inicial de deu mil pessetes per cap. El Carles, que 
treballa a la banca, és per mèrits propis l'encarregat de fer de tresorer; en aquests 
moments es troba a la guixeta traient els bitllets: el bitllet fins a Sant Celoni val 
770 ptes., amb un petit suplement de 70 ptes., perquè de Tarragona a Sants 
viatjarem amb el Catalunya Exprés. 



 
Penso que a la nostra colla li cal un nom, per la qual cosa se m'acut en aquests 
moments que ens podríem anomenar: “Penya Xafacamins de Tarragona”. Al 
sopar, que fem per celebrar l'èxit de la caminada, ho proposaré perquè s'aprovi. 
El Pau Lluís fa ostentació de la seva singular gaiata que l'acompanya sempre a 
Montserrat. És de plataner bord i recaragolada, com la què duen els del seguici 
de festes, Dames i Vells.  
 

 
 
S'acosta l'hora d'anar-nos-en i enfilem el caminar cap a l'andana segona, via 
quarta. De seguida anuncien el Catalunya Exprés provinent de Tortosa. La 
Montse ens fa ràpidament dues fotos (millor que una) perquè quedi constància de 
l’arrencada del grup. Per quedar bé, tots fem un perllongat somriure tot dient: 
Lluís, Lluís, ... 
 
De moment, no mostrem cap símptoma de defallença! A 2/4 de 5 pugem al tren. 
Un cop dalt ens adonem que som en un vagó de 1a. classe. Jo ho he sospitat, 
des d'un primer moment, donada la relativa facilitat que hem tingut de trobar 
seients buits. 
 
Finalment acomodats a la 2a. classe, que és la nostra, una jove i atractiva 
senyoreta ens ofereix un qüestionari (redactat en castellà) per omplir. Es tracta de 
fer una valoració, bona o dolenta, de les qualitats d'aquest nou o reciclat tipus de 
tren. D'entrada puc dir que el nombre de seients són excessius, hi manca espai 
per posar-hi les cames. No hi entrem ni amb calçador! En canvi, la suspensió del 
comboi sobre els rails és més que bona. Remarco i em queixo que el qüestionari 
sigui en castellà i hagi estat fet a Barcelona. 
 
Quan arribem a la comarca del Garraf l'ambient és ja ennuvolat. L'entrada als 
túnels em tapona l'oïda. A l'altura de Castelldefels ja comença a ploure i, això, no 
és pas un bon presagi per a l'excursió que encetarem demà. A dos quarts i deu 
de sis som a l'estació de Sants. Hi baixem! 
   



Mentre esperem el proper tren que ens ha de deixar a Sant Celoni, que ja és 
anunciat, reparo en les motxilles dels germans Grau que semblen noves, com si 
les haguessin estrenat avui. No obstant, no és pas or tot el que brilla. Segons el 
Pau, les motxilles tenen ja dotze anys i semblen noves perquè les fiquen a la 
rentadora automàtica. 
 
El Josep Carles té a les mans una revista de xafarderies, anomenada Hola!, que 
ha salvat de l'oblit d'algú que viatjava en el Catalunya Exprés. 
 
A les sis pugem al tren. És un regional, d'acord amb la nomenclatura de la 
RENFE. A diferència de l'altre, aquest va tot ple; però, malgrat tot, encara podem 
aconseguir seient.  
A través dels vidres seguim observant el temps: ara no plou; però, el cel continua 
tapat amb una barreja de núvols negres i grisos que enterboleixen la llum diürna. 
A l'exterior s'endevina un ambient fresc i humit, de net.  
 
A part de conversar, tenim la revista Hola! i el Nou Diari per fullejar. El Nou Diari 
de Tarragona i comarques, avui, ja és vell! Demà el periòdic enceta una nova 
singladura per tot el Principat. La capçalera, pràcticament, serà la mateixa amb la 
variant que hi afegirà el nom de cada una de les quatre demarcacions o 
províncies catalanes on serà editat i cada un inclourà per separat les notícies 
locals. A causa d'aquest nou esdeveniment l'actual, Diari de Barcelona, deixa 
d'editar-se com a premsa diària. 
 
El tren s'ha anat buidant, a poc a poc, i més de pressa en arribar a Granollers 
(cap del Vallès Oriental).  
 
A les set de la  tarda som a Sant Celoni i està plovent! Baixem del tren i anem 
urgentment a aixoplugar-nos. Dins de l'estació esperarem la furgoneta que va 
aparaular el Pau Lluís.  
 
No és pas fàcil anar a l'excusat en aquesta estació. Per entrar-hi, primer, ho has 
de demanar a la guixeta, on un empleat de la RENFE prem un botó perquè s'obri 
la porta d'accés, igual com si entréssim en un banc o en una joieria. 
 
Tot esperant el trasllat lliuro l'última samarreta que em quedava al Lluís. Quan 
han passat vint minuts de les set tenim notícies del transport que ens ha de dur al 
veïnat de Montseny. La furgoneta que esperàvem no vindrà pas, perquè està fent 
un viatge imprevist d'última hora. A canvi, sí que ens hi desplaçarem amb dos 
cotxes particulars, que conduiran el propietari de l'hostal que tenim per passar-hi 
la nit i el seu gendre. 
 
Marxem amb els dos cotxes: l'un menat pel Sr. Jovany i ocupat per l'Eduard, el 
Carles i jo. I l'altre transporta el Pau, el Josep Carles, el Pau Lluís i el Lluís.  
 
Sorprenentment, els dos cotxes no segueixen la mateixa ruta! Hi ha una nova 
carretera en construcció, de Sant Celoni a Santa Maria de Palautordera, que el 
Sr. Jovany refusa, tot fent una marrada per la C-251 de Granollers a Sant Feliu de 
Guíxols. Passats uns tres quilòmetres, enfilem la carretera local de la vall del riu 
Tordera cap a Montseny. Passem els poblets de Santa Maria de Palautordera i 



Sant Esteve de Palautordera. Continua plovent! L'eixerit Sr. Jovany, que és 
nascut a Montseny (poblet de 360 habitants), ens diu que la pluja porta ruixant 
durant tota la tarda i que les previsions són molt poc engrescadores, excepte per 
a la pagesia. 
 

 
 
A 3/4 de 8 som a Montseny i, cinc-cents metres més enllà, aïllat, tenim l'hostal 
Montserrat. La tria de l'hostal ha estat a càrrec del Santi Massagué de Terrassa i 
és d'allò més encertat: anirem de "Montserrat" a Montserrat, com en el joc de 
l'oca. Els dos automòbils són ja a l'hostal. L’altre cotxe, segons he pogut esbrinar, 
ens ha tret cinc minuts d'avantatge.  
 

 
 
Des d'un petit mirador s'albira una bella panoràmica de la frondosa i regada vall 
del riu Tordera.  



Haver vingut fins aquí ha valgut la pena! Llàstima que la reduïda visibilitat d'avui 
ens anul·li la contemplació del Turó de l'Home (1.712 m.) i la del Matagalls (1.700 
m.), els dos gegants més famosos del parc natural del Montseny. 
 
Sense pèrdua de temps anem a la recerca de les nostres habitacions: el Pau 
Lluís i el Lluís tenen la núm. 201, els germans Grau la 102, el Carles i el Josep 
Carles la 106 i jo, finalment, sense parella em pertoca l'habitació núm. 203.  
 
Ens hi instal·lem còmodament i reposadament. Demà a Aiguafreda ja tindrem un 
final de jornada molt més mogut, sempre -és clar- que l'oratge ens permeti 
començar. 
 

 
 
Un cop deixades les motxilles ens apleguem a la sala de la televisió fent hora per 
sopar. Jo ja soparia ara! La TV-3 es veu molt malament i hem de tirar de Canal 
33, on estan fent esports. El Pau Lluís, un any més, ens ha confeccionat per a 
cada un de nosaltres, un mapa amb l'itinerari dels tres dies, la tradicional mida 
catalana com a mostra de la nostra identitat i una molt resumida explicació sobre 
el Capablanca (el famós bandoler de les muntanyes de Sant Llorenç i de la serra 
de l'Obac, relleus muntanyosos que queden dintre del nostre itinerari). 
 
Estic preocupat pel mal temps que ens envolta i que, sembla, que ens 
acompanyarà els tres dies de marxa. Penso que, si demà segueix plovent com 
ara, a l'hora de sortir, seria convenient considerar de no fer la marxa a peu. A la 
muntanya s'hi ha d'anar a gaudir i no a patir! De totes maneres, confio en la Mare 
Providència, que sap que una caminada a Montserrat és molt més que una 
excursió: és un pelegrinatge d’apropament i retrobament amb la nostra Mare 
Terra. I això bé val un ajut. 
 
A les nou anem a sopar i baixem al porxo cobert que hi ha tot just a l'entrada de 
l'hostal. Fa de cambrer el gendre, o sia, el que ha fet de xofer en un dels 
automòbils que ens ha pujat aquí dalt. Amb gran cura del servei, propi d'una zona 



d'estiueig com aquesta, ens fa saber el menú de la casa: consomé o patata amb 
mongetes tendres (bajoques), xai (corder) o botifarra a la brasa i una gran 
amanida per a tots plegats. 
 
Mentre esperem la comanda l'Eduard confessa ser addicte al "pub" de la Fàbrica 
de Reus. Era una fàbrica d'àcid tartàric, segons explica el reusenc Lluís. l'Eduard 
confessa que li agraden les dones de poble que acostumen anar per allí. Brindem 
plegats amb vi (l'Eduard amb aigua) perquè no plogui demà o en tot cas que 
plogui vi. Soparem amb música ambiental, no hi ha dubte que tot està preparat 
perquè a l'estiu un s'hi trobi molt a gust; el panorama i l'entorn, per si sol, ja ho val. 
   
Una nena o nina, de simpàtica innocència, d'ulls blaus purs (la filla dels hostalers) 
es mou pel nostre voltant encuriosida: es diu Maria i té dos anyets. 
 
Tot sopant es fa un comentari sobre les pròximes eleccions generals. Malgrat la 
mala política dels darrers temps, probablement, guanyaran els mateixos, encara 
que no amb tanta diferència com en les últimes votacions. Està tot massa 
fanatitzat i hi ha molta ignorància en els ciutadans. El que no agrada de la política 
són els pactes posteriors de "supervivència" entre partits. Jo, particularment, no 
sé si voto per al país o per als polítics. 
 
Els afeccionats a la moto de trial que tenim a la colla comenten i critiquen, que els 
gloriosos festivals de moto que es feien en pavellons coberts -en els seus 
començaments- imitaven els paisatges muntanyencs; però, ara, tot això s'ha 
acabat i l'escenari és a base de tubs i ciment, acompanyat de molta propaganda 
comercial. 
 
Continua plovent i fort! Què passarà demà? La caminada segueix sent, en 
aquests moments, encara una incògnita. 
 
Acabades les postres, és l'hora dels cafès i similars. Per restar els efectes 
desvetlladors de la cafeïna demanem algunes copes de licor. No hi ha pas son i 
fem una animada sobretaula. El comentari gira, ara, sobre el furor que ha 
despertat la pràctica de la bicicleta de muntanya: trobes bicis per tots els camins i, 
fins i tot, a l'estiu aprofiten les desertes pistes d'esquiar.  
Es passa revista a la família dels nostres avis recordant quan Tarragona era un 
poble on tothom es coneixia. 
No hi ha ganes d'anar al llit, el Joan Bernat alies J.B. i la ratafia, no ens fan pas 
endormiscar, estem massa descansats. La tropa està formada per quatre casats, 
dos divorciats i un solter. Tot fent broma diem: “Que està Amparín? no, estem 
sopant i tots som homes”. 
   
Per fi, després de sentir uns quants xistes, ens retirem a dormir. Són les dotze de 
la nit i, abans, encarreguem menjar de "pic-nic" per a demà. El senyor hostaler 
ens despertarà a les vuit. 
   
Bona i aigualida nit! Bona nit, Montseny!               





 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

PRIMER  DIA 



1er DIA  30 D'ABRIL                                                   MONTSENY - AIGUAFREDA 
 

 
 

 
 
Ha estat una autèntica batalla campal d'aigua el que hi ha hagut aquesta nit, fins i 
tot, acompanyada de força aldarull. Durant la nit un festival de dansa de javelines 
resplendents amb gràvids esclats de tronada han magnificat una al·legòrica 
revetlla de Zeus amb les Nàiades (nimfes que imperen a les zones humides del 
bosc). 
 
És impossible dormir més en aquest poble! És 1/4 de 7, i ja canta el gall. A trenc 
d'alba refilen els moixons igual que una bella simfonia, fresca i joiosa com la 
jornada que neix. De moment, però, no plou! 
   
Passades les 7 em llevo definitivament. A través dels vidres de la finestra observo 
com, ara, sí que plou. Quina desil·lusió! El pati de ciment és ple d'aigua com una 
piscina i, més enllà, la frondosa boscúria roman coberta d'un llençol blanc. Tot 
sembla indicar, doncs, que hi haurà pluja per a una llarga estona i no diguem de 
la terra, que ha d'estar tota ben xopa i no sé si prou apta per caminar. 
   
Vestit d'excursionista i amb la motxilla enllestida, a 1/4 de 9 (a les 8 no ha trucat 
ningú a la porta), baixo a desdejunar. No hi veig cap mostra d'activitat. Regna el 
silenci i la quietud al bar. A més, no puc sortir defora perquè la porta d'entrada és 
tancada amb clau. Aquí, encara no s'ha bellugat ningú! Pels vidres puc veure com 
la broma es va llevant del riu Tordera i s'albira la frondosa vall. Plou poc! Defora 
se senten veus que corresponen als paletes que treballen en un nou annex. 
   
De sobte, apareix en escena una noia que vol entrar i s'estranya que estigui 
tancat l'hostal. Em fa senyes perquè li obri la porta, però, jo no sé on és la clau, 
ho sento! Malgrat el contratemps, m'indica, tot seguit, que obri una finestra i, així, 
ara sí, s'hi pot introduir. Ha estat una bona idea! 



 
No passa ni un minut i la porta ja és oberta. La noia, que treballa a la casa, s'ha 
fet ràpidament amb la clau. Surto a guaitar i, ara, no plou. No obstant això, el cel 
és tapat i el més probable és que avui ens mullem. 
 
Són 2/4 de 9 i apareix el Lluís, que també treu el nas a veure com està el temps. 
El cambrer, el gendre que s'ha adormit i la nova ajudanta, comencen a preparar-
nos el desdejuni. Sona la música ambiental igual que anit; avui, música 
"discoteca" per posar-nos "marxosos". A mal temps, bona cara!  
 

 
 
A poc a poc, acudeix a desdejunar la resta de la tropa. La boira o broma continua 
passejant-se per la vall, tot i que pels cims encara resta quieta mandrosament. 
   
Són 3/4 de 9 i ha arribat el Santi Massagué amb cotxe. Ve acompanyat d'un 
company seu que s'ha brindat a traslladar-lo. Vénen de Terrassa, on també ha 
plogut durant tota la nit. Som tots plegats a l'aire lliure i, en el mapa de l'Alpina del 
Pau Lluís, el Santi assenyala la ruta que s'ha de fer. Així, doncs, tot apunta a que 
la marxa a Montserrat no serà pas suspesa; això sí, serà molt beneïda! Els 
altímetres emplacen aquest lloc a 500 m. sobre el nivell de la Mediterrània. 
Ràpidament, desdejunem. El Pau Lluís lliura al Santi la típica samarreta d'aquesta 
marxa. Ja estem tots equipats, ara sí, amb l'uniforme que mostrarem, d'aquí a 
dos dies, a la Moreneta quan fem l'entrada triomfal al Setial montserratí. Pel que 
es pot veure la moral és molt alta, més amunt dels núvols. 
 
El desdejuni és el continental i es pot repetir, la veritat que els aires de muntanya 
són sans i obren la gana. L'Eduard demana a la jove cambrera cafè descafeïnat i 
la noia li ofereix -a falta de sobres- cafè mòlt a dojo dins d'una tassa. És cafè 
descafeïnat en pols; però, s’ha de ficar a la cafetera perquè no es dissol amb la 
llet. Quina passada! La xicota està una mica, o bastant, verda en la professió. O, 
potser, l'haurà posada nerviosa el nostre jove Eduard?  
El Santi ens explica d'on prové el nom de la colla Cansalada a la qual pertany i 



que pregona la samarreta que porta posada. L’apel·latiu va néixer d'una colla 
dominical que esmorzen cansalada quan fan sortides amb moto.  
El Sr. Jovany (el propietari de l'hostal) també hi fa acte de presència i ens saluda: 
Bon dia, si no plogués! Segurament, diu ell, tindreu boira pel Pla de la Calma 
(indret que es troba dintre de l'itinerari a fer). 
   
Cap allà a 2/4 de 10 desfem la profitosa taula i ens preparem per iniciar i 
inaugurar la marxa, que presenta una gran incògnita d'execució degut a la 
inestabilitat del temps. Ens fem omplir les cantimplores d'aigua i agafem el pic-nic: 
dos entrepans i dues peces de fruita per persona. El Carles paga les despeses de 
la nostra estada a l'hostal que puja un total de 33.660 ptes. Ens acomiadem del 
company del Santi que torna cap a Terrassa. 
 
Abans d'arrencar ens col·loquem les capellines per resguardar-nos del plugim 
que en aquests moments ens acompanya. Hi ha força humitat a l'ambient! Un 
divertit acoloriment de quatre capes vermelles, dues de grises, una de blava i una 
de groga caminen baixada avall cap al nucli del veïnat de Montseny. Ens prenem 
amb bon humor aquest inici aigualit del nostre pelegrinatge. M'encomano a les 
mans de la Nostra Senyora Providència i al nostre guia (el Santi de la colla 
Cansalada) pensant amb optimisme que tot acabarà bé i que la pluja farà, encara, 
que la marxa tingui molta més emoció. 
 
La broma ens ataca pel darrera. El camí asfaltat, de seguida, ens porta al poble 
que dóna nom a la muntanya. La reduïda parròquia és formada per una placeta, 
un carrer i algunes cases.  
 

 
 
Ens fem una foto vora l'església de Sant Julià (bell edifici romànic, ampliat i 
transformat). Badem, un minut, en un plafó on són exposades totes les 
excursions possibles de portar a cap en el paratge del Montseny. En una altra 
ocasió caldrà venir de vacances i romandre-hi uns dies per tal de conèixer 
aquestes suggestives rutes -encara que no tan humides com avui- per respirar 



l’alè verd de la natura. 
 
Deixem el poble enrere tot seguint avall i arribem a la intersecció on hi ha una 
creu de terme. Agafem rumb Seva per la carretera. De seguida ens desplacem a 
un camí paral·lel que aviat s'afona a la vall i s'endinsa a la massa forestal. El camí 
és una verda i fresca catifa. De sobte, som conduïts davant d'un mas. El Santi no 
ha triat bé el camí! Remuntem enrere i seguim un altre camí que ens porta a 
instal·lacions esportives. El Santi s'ha equivocat, de nou! El col·lectiu esbronca el 
xerpa: uuuuh...! Estem perduts només començar. El Pau Lluís pateix una torçada 
de peu i és a punt de plegar. Quin dia, Mare de Déu! 
 
Seguim un altre camí més al sud que s'afona més a la vall. De fet hem de 
travessar el riu Tordera i per aquest motiu estem intentant de baixar al fons de la 
vall. No obstant això, la cosa no està pas clara; el Santi continua sense trobar 
l'itinerari adient i se li dedica un altre: uuuuh...! Fa un mes que ho va explorar i ja 
no se'n recorda; potser l'aigua li ha esborrat les petjades! 
 
S'avança tot sol a esbrinar camí i només passen uns quants minuts que ja ens 
crida: baixeu! Seguim camí avall tots plegats. Fem una drecera de pendent molt 
pronunciat seguint el curs d'una canonada soterrada, cosa que ens indica que 
baixem pel dret. Sortim a una faixa de conreu que té un cobert per acollir palla. 
Tot seguit fem cap a un habitatge. Seguim amb la incògnita de trobar el tan 
dissimulat camí. El Santi, confús, s'avança, altre cop, vall avall. Seguiu-me! ens 
diu tot seguit. Avall anem tots; això sí, a poc a poc, ens apropem al fons de la vall. 
   
Per fi, saltem a una pista de terra! Refem el rumb direcció nord i fem cap a les 
piscines (àrea urbanitzada vora el riu). Hi ha també un càmping  "caravaning". De 
moment, l'indret és prou remarcat, el Santi ja s'haurà situat i espero que podrem 
continuar sense cap més entrebanc, perquè sinó què en farem del xerpa? El 
facturarem cap a Terrassa! 
 
Passada l'àrea de descans el camí remunta i la vista es relaxa amb els verds dels 
roures, alzines i faigs (arbres autòctons). Agafem el camí que condueix a les 
pedreres de pissarra Tubau. 
 
Per fi, passem el riu Tordera per un pont (350 m. d'altitud segons l'altímetre del 
Pau Lluís) i de seguida trobem la primera marca del GR. Al·leluia! El xerpa diu 
que a partir d'aquí ja no tindrem pas problemes. El GR-5 el podrem seguir 
còmodament per mitjà de les ratlles blanca i vermella pintades al llarg del 
recorregut. El Santi no comprèn (ni nosaltres tampoc) el per què, des del poble 
fins aquí, el camí està orfe de pintura. 
 
Seguim amunt el camí pissarrós força fressat. Darrere nostre albirem, ara, el cim 
del Turó de l'Home encara nevat de dies enrere. La temperatura que fa avui és 
fresca (molt apta per caminar. encara que una mica humida). Plou poc, ara 
només fa un borrim! Més endavant, fem una aturada per treure'ns les capes de 
plàstic que fan calor. Ha parat de ploure, però el cel continua tot tapat. No costa 
gaire explicar perquè aquesta zona és tan fèrtil. 
 
Finalment, continuem. Ens manquen, encara, dues hores i mitja per arribar al Pla 



de la Calma -segons el xerpa- i tot és pujada. No obstant això, avui no suarem 
pas. A l'esquerra tenim la riera de la Bascona on les aigües baixen mormolant a 
l'abric de la copiosa vegetació. Arribem en una bifurcació i seguim cap a la dreta. 
Una inscripció en una roca anuncia: "PARAISO" by Juan José (un bilingüisme  
gibraltareny). Algú ha quedat extasiat dins d'aquest parc natural. 
 
Les bromes aïllades simulen un incendi en el bosc. M'adono que hem fet una 
marrada impressionant per salvar la frondosa i ensotada vall. Tot caminant fem 
cap en una intersecció, tres fletxes blanques inciten a seguir el mateix rumb. No 
obstant això, el Santi no hi està d'acord i ens mana continuar pel sentit oposat. 
Esperem que, aquesta vegada, estigui més encertat! 
 
Ens anem allunyant de la vall de la Tordera en direcció oest. La farigola, en 
aquestes contrades, és molt més esvelta i més ufanosa que la que tenim al Camp 
de Tarragona. Del mig del verd madur de la massa esponjosa forestal s'alcen uns 
pollancres -com agulles- d'un verd prematur. 
 
Plou! Ja hi tornem a ser. Capellines fora! Altre cop caminem com els “monjos 
geperuts de l'Aigua Beneïda". Seguim pel parc protegit del Montseny. És 
impressionant la bellesa de la frondositat del paratge i la frescor neta que desprèn 
la pluja. A mig aire, rogles d'avets es mostren i proclamen el seu peculiar color 
dintre de la variada gamma de verds. Anem seguint un rumb, que canvia sovint, 
obligats per l'orografia del terreny. Mudem de rumb més que un vaixell sense 
timó. 
 
En una de les poques vegades que s'alça la boira albirem els dos gegants del 
Montseny: el Matagalls i el Turó de l'Home, amb capell blanc. Caminant, 
caminant, connectem amb una pista molt fressada. La seguim esquerra amunt. 
Ha parat de ploure! Per la banda de la costa el cel és més lluminós. Aquí, la 
muntanya, amb la incògnita de la foscor, sembla tenir més ben guardat el 
misteriós i secret tresor. 
 
Seguim guanyant alçada. La panoràmica és digna de ser representada per un 
pintor: un mantell de diferents escalades de verds, combinades capritxosament, i 
volums blancs dilatats que penetren per la boca de la vall mostren una bellesa 
natural d'encanteri. El Santi perpetua el paisatge a la seva màquina fotogràfica.  
 
Continuem ràpidament camí amunt apropant-nos al sostre muntanyós. Una 
mànega de goma baixa arrecerada pel camí. De tant en tant, alguna torrentera 
que creua el camí ens mostra, a banda i banda, el llit erosionat del pas de l'aigua 
salvatge que retorna a la Terra. La terra negra confirma la fertilitat d'aquesta 
contrada. 
 
Arribem al "paraiso" anunciat: un saltet d'aigua (petit, però maquetó). Salvem 
l'esquifit corrent d'aigua i seguim pujant. Tot fent amples llaçades anem guanyant 
alçada. Alzines sureres despullades mostren el seu tors nu. L'alzina surera és 
part del paisatge i de l'ecologia de la muntanya. N'hi ha moltes per Arbúcies, 
comenten el Santi i el Carles. Àrees de fagedes aclareixen el verd fosc d'alzinars i 
rouredes. Cercles d'avets em recorden l'ambient nadalenc. 
 



 
 
De sobte, la vista paisatgística s'enriqueix davant l'altiva presència de la masia del 
Molar. Una autèntica masia catalana!  
 
El fumeral és encès i són prop de les dotze del migdia. Ànecs i gallines aviades al 
voltant de la casa, un ramat de bens sobre un planell de catifa verda (amb pastor i 
dos gossos), són les figures d'aquesta foto de pessebre.  
 
Un gall tot cofoi es passeja per davant de la masia i el Santi pensa  que seria bo 
poder-lo rostir. El gall és de campionat! Ben bé ecològic, com es diu ara. 
 
Parlem amb una dona que acaba d'arribar. No pertany a la masia, però, coneix el 
nom del gos de l'amo. Es diu Pardo, que ens mira amb ulls benèvols i es deixa 
amoixar.  
 
El Pau Lluís li diu a l'amistosa dona que anem a Montserrat perquè la mare de 
Déu ens perdoni tots els pecats d'una vegada.  
 
- Els perdonen a tot arreu! li replica ella vehement. De fet, no he entès mai perquè 
a les satisfaccions en diuen pecats. Encara que, si no hi ha temor, el poder no 
governa! Tan sols la veritat pot governar sense el temor. 
 
Deixem aquest paisatge, de somni celestial, i seguim amunt. Esperem que els 
vaticinis de pluja de la gentil senyora tardin a arribar. A l'altra banda de la masia, 
en un sot, tenim els pollancres que albiràvem quan iniciàvem la pujada.  
 
Seguim la perllongació del camí que continua fent meandres i pujant cap a les 
boires tenebroses entronades en els cims, pinacles que no ofereixen pas res clar 
avui. 
 
Passen deu minuts de les dotze i el mal oratge sembla que vol canviar. De 
moment, gaudim de més claror. Serà veritat que anem cap a la llum del far 



flamant del Montserrat?  
L'astre rei vol saludar i sembla que ho està aconseguint. Benvingut! Sortim de la 
ruta marcada i agafem a l'esquerra un altre camí que ens conduirà a la font del 
Molar, indret adient per esmorzar i recomanat pel nostre xerpa. Perduda pel bosc 
se sent una serra mecànica. Lluu el Sol! 
 
Esmorzarem al costat de la font a una hora desafinada. És 1/4 d'1! Tot i que és 
una hora ja prou avançada per aquest menester, no se m'ha declarat encara la 
gana. El desdejuni ha estat bastant més que un "petit dejeneur". 
 
Estic de desgràcia! Mentre acabo de prendre els darrers apunts a la llibreta sento 
com una agosarada abella ha aterrat sobre la meva despoblada closca. L'atrevit 
insecte brunzina insistentment i no hi ha manera que em deixi en pau.  
 
Ben segur que s'ha enredat en el meus poquets i arrissats cabells, i ara no se'n 
pot sortir. Intento forçar l’enlairament de l'himenòpter agressiu amb curts i ràpids 
desplaçaments, seguit d'enèrgics moviments de cap; però, no em dóna pas 
resultat. I espero, amb angoixa, la impertinent fiblada que no tarda pas gaire a 
arribar. Per sort, tinc terra fèrtil mullada a l'abast per posar-me-la, al lloc de la 
punxada, i així puc afeblir el dolor.  
 
Al Pau Lluís li ha fet molta gràcia la picada de l'abella i no para d'enfotre-se'n de 
mi. Tothom, menys jo, ha pogut veure com l'insecte insistia de romandre damunt 
del meu pensament.  
 
La punxada m'ha afectat negativament i m'ha posat de molt mal humor. Maleeixo 
aquest indret de la font i l'abella que s'ha jugat la vida.  
 
Com se sap, a l'igual que el mosquit, l'insecte que pica és la femella. Per sort, per 
als sers humans, la dona no disposa d'agulló! Encara que té altres recursos per 
fer més mal, si cap. 
 
Esmorzem amb recel perquè ens envolten les bromes. El Carles tampoc té gana i 
l'Eduard pensa que estem dinant. Consumim un dels entrepans destinats a la 
jornada d'avui.  
 
Per beure, el Carles ens ofereix un vi ranci, de la bóta del racó, que porta en un 
pot de vidre i etiquetat com a xarop per a la tos i el fred. És un vi d'aquells que 
ressuscita els morts, collit a la vinya del Senyor! El Lluís en beu amb canyeta.  
 
Penso que un vi així m'anirà bé i que, com un antibiòtic ecològic, m'aportarà nova 
sang vitaminada. La carn fa carn, però, el vi fa sang; segons el refranyer. 
 
Descobreixo més família de la bestiola que m’ha clavat l’agulló, que sobrevolen 
un petit toll en el camí, una mica més avall de la font.  
 
Des d'aquí podríem seguir pel camí antic; però, com que el desconeixem i tenim 
por d'un futur aiguat, seguirem l'ascensió per la pista marcada.  
 
A 3/4 d'1 aixequem el vol i tornem al GR.  



 
 
Seguim pujant adreçats al Puig Drau. Tenim 14ºC. El Lluís, que ja s'havia trobat 
una ridícula "peceta" pel camí, troba ara una peça de vint duros. Això va a més! 
Sens dubte el terra és fèrtil. 
 
Seguim el traçat de la pista que no para de pujar, cap a la broma, per la part 
septentrional de la vall de la riera de la Bascona. Som ja en el preàmbul dels 
dominis de la boira, la qual cosa ens indica que som a prop del sostre terrenal. 
Continua la serra mecànica funcionant, ara a un nivell més baix que el nostre.  
 

 
 
S'albiren diversitat de pistes que encinten els relleus muntanyosos, com si 
volguessin amidar les muntanyes. Al final de la vall de la Tordera destaca un gran 



agrupament de cases; que podria ser, ben bé, la població de Sant Celoni. Poble 
que cal recordar que hi vam arribar amb tren i per on hi passa també el GR-5. 
   
El Matagalls resta, ara, ocult sota l'abric de la boira. Mala sort! Prop de la Calma 
advertim, a la nostra esquerra, un bell tallat de roca i el collet de la Ventosa amb 
caminets dissenyats per anar-hi a peu.  
 
Damunt nostre, encarats al Nord, tenim el Puig Drau tapat per la boira al qual ens 
hi haguéssim enfilat per gaudir de belles panoràmiques.  
 
A 3/4 de 2 de la tarda som a l'ampla zona batejada com el Pla de la Calma... i de 
la boira. Toquem sostre! El terra és ara més argilós. S'ha acabat la pujada 
giragonsejada que hem anat fent des de l'inici, com si repasséssim les corbes de 
nivell del plànol cartogràfic. Ens trobem al punt geogràfic: Sitja de Llop de 1.300 
m. d'altitud. 
 
Fem una curta aturada per descansar. Dissortadament el temps ens és advers i 
no podem gaudir de les exquisides vistes que té aquest indret. La condensada 
boira és autèntica!  
 
Cinc minuts més tard, seguim caminant pel Pla de la Calma. Hi descobreixo un 
rètol de la Generalitat que anuncia: Direcció General del Medi Rural. Forest CUP 
54 (això sona més a un torneig de tennis, oi?). El Vilar de la Castanya. B-1.032. 
T.M. el Brull.  
 
I, sense cap problema d'aparcament, una furgoneta aturada del Centre de 
Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF). Una nova tasca o un nou 
"xollo" legitimat? 
   
El terreny, amarat, ha canviat de color per un altre de vermell intens. El camí és 
un aiguamoix, benes d'aigua corren per tot arreu.  
 
Arribem a la intersecció de Collformic i Tagamanent. Cap a la dreta aniríem a 
Collformic, indret de pas entre el Matagalls i Aiguafreda, ruta que ja férem fa dos 
anys.  
 
Seguim, doncs, cap a l'esquerra rumb SO cap a l'interessant Tagamanent. Tot i 
que es prohibeix fer foc a la muntanya, sota una sanció econòmica de 5.000 a 
500.000 ptes., albirem una gran fumada blanca que no és precisament de boira. 
N'hi ha d'atrevits! 
   
Ens protegim de la fresca i blanca humitat que ens embolcalla. Caminem vora 
una tanca de filferro, amb una visibilitat molt reduïda, per terra fressat i planer 
amb tendència a baixar, com l'economia.  
 
Tanta Calma, i la que no es veu,  s'encomana. Cinc vegades que he estat al 
massís del Montseny i només en una he pogut gaudir de l'extraordinari 
espectacle que s’hi albira. 
 
Diu el Santi: què diferent és el paisatge d'avui amb el que hi havia quan hi vaig 



passar el mes de març. L'oratge és, avui, tan gris que si portéssim filmadora,  
gravaríem només en blanc i negre. 
 
A la dreta surt un camí que va al mas del Bellit i que, naturalment, queda també 
ofegat dins de la massa vaporosa que, ara, es condensa i ens visita de prop. El 
camp visual ha quedat limitat a uns vint metres.  
 
Són 3/4 de 3 i parem perquè el Santi ens avisa que hem de deixar la pista. En un 
revolt pronunciat tenim a mà dreta una àrea verda que hem de trepitjar.  
 

 
 
Al SO, s'alça el puig de Tagamanent i a pocs metres d’aquí, enclotada, la casa de 
l'Agustí.  
 
En un moment afortunat en què es lleva un xic la broma, podem albirar els 
Cingles de Bertí i el Pla de la Garga (indrets de la ruta paral·lela que es va fer dos 
anys enrere). 
   
Després d'una curta pausa que ha estat aprofitada per fer fotos de tota la colla i 
d'haver fruït d'una limitada, però, plaent vista, seguim i ens afonem cap a ca 
l'Agustí per un camí molt trencat.  
 
Cap al sud percebem la planura del Vallès Oriental i el gran amuntegament de 
cases de la ciutat de Granollers.  
 
El terra és molt relliscós i acabo, de sobte, amb els ossos a terra després d'una 
caiguda espaterrada com una ballarina.  
 
He tingut doble sort: no se m'ha trencat res i, també, m'he estalviat la mofa dels 
meus companys que no ho han vist. 
 



 
 
Tirant pel dret, i amb el terra força amarat, sortim davant mateix de la masia de 
l'Agustí; una gran casa i heretat, ara, propietat de la Diputació de Barcelona. Val 
la pena fer-li fotografies.  
 
De seguida reemprenem la marxa i seguim un sender molt pintoresc que segueix 
el curs de l'aigua (un més dintre dels inesgotables escorrancs de la muntanya).  
 
No sé si l'aigua segueix el camí o el camí segueix el curs de l'aigua, el cert és que 
tinc els peus tots xops.  
 
Travessat el barranc o Sot del Purgatori el sender remunta i passa sota un 
alzinar. Tot és un aiguamoll! 
   

 
 
Aviat, sortim a la pista que ens conduirà als peus del Tagamanent. Des d'allí 
seguim un encisador sender per tal de pujar al més amunt. És un indret privilegiat 



que cal conèixer per poder guaitar i contemplar un ampli paisatge.  
 
Som dalt de tot i franquegem un portal romànic amb data gravada a la pedra de 
l'any 1736, portal que encara es manté sa dintre dels ruïnosos murs, els quals 
van configurar en el seu dia la rectoria i l'antiga casa del comú del municipi de 
Tagamanent; que té, ara, la capital al nucli de Sta. Eugènia del Congost.  
 

 
 
L'església de Santa Maria, encara dreta, és un edifici romànic del segle XII amb 
campanar i dues naus laterals afegides. Avui dia l'edifici és, també, propietat de la 
Diputació barcelonina.  
 
El 1098 l'església va ser cedida a l'orde monàstica de Santa Fe de Conques 
perquè hi fundés un monestir; no obstant, per circumstàncies desconegudes, el 
desig no s'arribà mai a produir.  
 
Malgrat tot, l'església de Sta. Maria prengué el caire de santuari marià i una 
llegenda atribuïa que la imatge fou trobada per un bou del mas Bellver en una 
cova o balma situada en la cinglera o paret rocosa del turó (un relat típic de les 
Mare-de-Déus trobades). Mare-de-Déus que van desbancar les deïtats antigues, 
que encarnaven el culte pagà (natural) a la mare Terra. 
   
Segons la mitologia, la imatge del bou recorda els cultes a Júpiter (divinitat de les 
muntanyes). Una bona part de les imatges foren trobades dins d'una cova, 
habitacle del primer home que li servia de casa i de temple. Les coves i els abrics 
rocallosos mantenien un deix sagrat i foren motiu de culte i de llegenda. Les 



mares, de poblacions properes a les coves, explicaven als seus fills que havien 
estat trobats dins de les cavitats rocoses; reconeixent, així, un fons de maternitat 
a la Terra. 
 
Ens agraden les pedres velles i perpetuem la nostra presència en aquest indret, 
ara mig oblidat, fent les fotos tradicionals. Som a la  part més enlairada del Vallès 
Oriental i, per descomptat, la miranda ha de ser excel·lent quan el temps ho 
permet. S'albira l'Ametlla del Vallès, una Ametlla molt diferent de la de les nostres 
costes tarragonines: l'Ametlla de Mar. La boira juga capritxosament i tapa i 
destapa el decorat que ens envolta. 
 
Dinem vora el tallat on estava ubicat el castell de Tagamanent. El castell va tenir 
com a castlans la família Tagamanent i fou visible des de la major part de la Plana 
de Vic i del Vallès. Els comtes de Barcelona hi tenien dret d'estatge. Era el 
sentinella principal de la vall del Congost per on passava la via que comunicava el 
Vallès i Osona. Del castell, avui dia, només tenim visible unes poques restes de 
les bases dels murs. La boira pixanera ens neguiteja el dinar; no obstant això, no 
hem perdut pas l'humor ni les ganes de caminar. Em canvio els mitjons, que porto 
ben mullats, per uns altres de secs i observo les arrugues de les plantes dels 
peus, més arrugats que la pell d'una patata vella. El Josep Carles preveu el 
desgast de l'inusual esforç i es pren unes vitamines. El Carles ens tempta a tots 
amb el seu xarop de vi, que hem de prendre amb comptagotes -no per por que 
ens faci mal, sinó perquè n'hi ha poc-. Continua el generós repartiment de 
provisions: el Lluís reparteix cacauets i el J. Carles avellanes torrades. Em 
pregunto qui ho estarà més: les avellanes o nosaltres? 
 
Estem ja envaïts per la boira i l'aspecte fantasmagòric que ofereix el lloc és com 
un imaginari saló d'espera per a la glòria celestial. Tenim una altitud de 1.050 m. i 
una temperatura d'uns 10ºC. Trona! Aquest avís ens sobresalta i, a les quatre de 
la tarda, toquem el dos precipitadament, després que els companys s'hagin 
esperat que m'acabés, a corre-cuita, el bocata de truita. Iniciem la davallada 
ràpidament per un altre camí molt més fàcil. Plou! Caminem, de nou, vestits amb 
l'hàbit dels “monjos geperuts de l'orde de l'Aigua Beneïda" entortellant el turó 
afuat en fila índia. Al final fem cap al mateix lloc on havíem començat l'ascensió, 
la qual cosa em dóna a entendre que existeixen dues vies ben marcades per 
accedir al més amunt del Tagamanent. 
 
Seguim el mateix camí que portàvem, però variant el rumb cap al NO. Anem 
davallant cap a Aiguafreda, punt final de l'etapa d'avui. El camí continua enfangat 
(és tot un xipoller) i l'aigua apareix per tot arreu. La intensitat de la pluja és 
canviant, però el corrent d'aigua és constant. Si seguim així, acabarem amb tots 
els mitjons! 
 
Caminem sota una extensió d'alzinar i travessem una explotació de lloseres. 
Abandonem la pedrera i seguim davallant per un altre camí sobre roca plana molt 
trencadissa. L'aigua, còmodament, ha triat el camí per lliscar millor. Després 
d'una parada perquè l'Eduard es pugui netejar les mans brutes de fang, seguim 
"riu avall". Cap a 2/4 de 5 canviem de camí per agafar-ne un altre, a mà dreta, de 
més antic i pedregós. És més estret! És tot una ruta misteriosa, emboirada i 
plujosa, enmig del bosc, en la qual no s'endevina res. Malgrat tot, ens trobem en 



l'últim tram de la ruta d'avui i, tard o d'hora, sortirem d'aquest laberint. 
 
Anem relliscant avall com l'aigua, només algunes fites de pedra ens orienten. El 
camí, de pedra dura i llisa, no ofereix cap drenatge i ens veiem obligats a caminar 
tibats com els gegants (de puntetes) per a no relliscar. Poc importa ja mullar-te els 
peus o no, importa més no tomballar. No obstant, malgrat les precaucions preses, 
el Lluís i el Josep Carles han aterrat de cul. 
 
Passem a frec d'un mas arruïnat que té les pedres de la portalada numerades. 
Tot seguit, en una bifurcació on hi ha plantada una torre metàl·lica d'alta tensió, 
girem cap a la dreta tot seguint la marcada i persistent davallada. S'alça un xic la 
boira! Creuem la línia d'alta tensió i en una clariana del bosc albirem Aiguafreda al 
capdavall de la fondalada. L'enyorada població ja és present i m'alegra pensar 
que aviat tindrem la primera jornada executada. El final d'avui és ja ben clar, 
després d'una diada tan espessa. Seguim la baixada cap al fons de la vall. Com 
he dit abans, el camí és més aviat un riu que una via per transitar: posem quasi 
sempre els peus a l'aigua, encara que, de tant en tant, podem recolzar-los en un 
pam de terra. Per sort, unes afortunades aigüeres van desviant el cabal de l'aigua 
que no para de fluir. Algun tram de camí antic i algun sender ens fan el camí més 
dreturer. Gràcies a Déu, ha deixat de ploure! La davallada segueix endinsada en 
un bosc on es barregen els pins, les alzines i els roures. 
   
De sobte, sentim el rum-rum dels automòbils, la qual cosa indica que no tardarem 
pas gaire de conquerir (pacíficament) el poble de la nostra destinació: el poble 
d'Aiguafreda és travessat per la carretera de Barcelona a Puigcerdà (N-152). 
Saltem finalment a la pista fressada, que també davalla fort. Tenim Aiguafreda, 
davant nostre, estesa vora el Congost. S'ha de dir que al llarg d'aquesta 
persistent i llarga davallada no ha quedat ningú verge: tothom ha tingut una 
oportunitat d'embrutar-se i d'humitejar-se el cul... dels pantalons. 
 

 
 
Faltant cinc minuts per a 3/4 de 6 i entrem a la barriada de l'Avencó, després 
d'haver travessat la riera del mateix nom per un pontet; al qual s'hi accedeix, per 



les dues bandes, baixant unes escales. Caminem el carrer de l'Avencó, carrer 
que arreplega els habitatges residencials de la vall de la riera, on hi va existir la 
casa de l'Avencó que tenia els pous de gel que abastaven, en part, la ciutat de 
Barcelona. Dos xiquets juguen al carrer a canalitzar l'aigua de pluja: una fusta els 
simula una presa. Seran uns futurs enginyers? Serà per aigua? De debò que no 
en faltarà mai per aquesta zona. Avui n'hem tingut una apassionada prova! Tot 
seguit entrem a Aiguafreda. Caminem la carretera de Ribes, girem pel carrer 
mossèn Cinto Verdaguer i finalment entrem al carrer Major: al número 15 es troba 
la fonda l'Esquella. 
   
Són, ara, les sis de la tarda i entrem a la fonda on hem de pernoctar. El Lluís ha 
aprofitat la particularitat de tenir una tieta a la població per anar a saludar-la: 
coses de família! El personal que atén l'establiment, encara, ens recorda d'ara fa 
dos anys i els que tenim la sort de repetir podem repescar, altre cop, la fesomia 
oblidada de les cares. Certament, també en aquella ocasió hi vam arribar xops i, 
enguany, una vegada més -com si això fos ja una norma- demanem diaris vells 
per eixugar-nos les sabates. A diferència de la primera vegada, avui sí tenim les 
habitacions preparades. El Pau Lluís i el Santi tenen assignada l'habitació núm. 1. 
Els germans Grau i jo triem la núm. 3. I el Josep Carles, el Carles i el Lluís es 
queden amb la núm. 6. 
   
Un cop hem deixat a la dutxa la suor, el fang i el cansament, ens mudem per 
gaudir d'un merescut i desitjat descans. El Pau em pregunta per la travessa a peu 
de Tarragona (Catalunya) a Lorda (Occitània) que vaig realitzar, amb sis 
companys més, el juliol del 1987. Està interessat en el traçat de la ruta i, tot i que 
també me’n vaig fer un diari, existeix una guia editada per l'autor i creador de 
l'itinerari: el Dr. Enric Aguadé de Reus. 
 
El Pau i l'Eduard utilitzen un producte amb nebulitzador que conté càmfora 
(substància aromàtica d'efecte anestèsic i refrescant) per a les castigades plantes 
dels peus. Tenim a l'habitació un radiador que també ens servirà per eixugar 
mitjons, els quals hem sucat més a l'aigua que els catúfols d'una sínia. Un cop 
enllestits ens reunim plegats a baix al bar. Vull comprar postals d'Aiguafreda i no 
n'hi ha a l'establiment. M'adrecen cap a l'estanc que hi ha a deu metres d'aquí. Hi 
entro. 
 
- Que tenen postals? pregunto tot interessat. 
   
- Ja se'ns han acabat i no n'hem encarregat més perquè no se'n venen. 
   
- I no sap pas un altre lloc on en podria trobar? 
 
- Segueixi carrer avall i a mà esquerra trobarà una llibreria. Podria ser que allí en 
tinguessin. 
   
- Gràcies, passi-ho-bé! 
   
Uns quaranta metres més avall, dintre del carrer Major, entro a la botiga 
recomanada. No hi veig cap postal exposada; no obstant això, pregunto: 
- Que tenen postals? 



   
- No, em contesta la dependenta amb un amable somriure.  
 
- Em vam tenir, però, no n'hem fet més perquè la gent no en demana i se n'han 
d'encarregar un mínim de cent per cada vista fotogràfica. 
   
- D'acord. Però, és possible trobar en aquest poble algun lloc on venguin postals, 
encara? 
   
- No li asseguro pas, provi-ho a la botiga que venen joguines, al carrer de la 
travessia. 
   
- Moltes gràcies! 
   
Cap allà m'encamino, no gaire esperançat, i una vegada més rebo la mateixa 
resposta: la gent no en demana. Abandono la recerca resignat i me'n torno a 
l'hostal. No entenc com, en un indret turístic com aquest i tenint la travessia d'una 
carretera important, no es venguin postals. Aquest és un fenomen força curiós. 
Ben segur, que s'hi haguessin postals a la vista se'n vendrien. Quan arribo a 
l'hostal, després de mitja hora de tombar, no hi trobo ningú de la colla. Segons el 
jove cambrer, han sortit tots a passejar fins a l'hora de sopar. De passada em 
pregunta si demà prendrem entrepans.  
 
- Segurament dos per cap, li contesto.  
 
Ràpidament surt a comprar el pa que li falta. 
 
Em canso d'estar sol i surto al carrer a veure si trobo els companys. El cel s'està 
aclarint tímidament i penso que demà, des d'un punt de vista optimista, no plourà. 
Després de fer una segona volta pel poble, i amb la recerca negativa, retorno a 
l'hostal. Tot fullejant un diari espero la tornada de la colla que no tarden pas gaire. 
Segons m'expliquen, el Santi els ha portat a reconèixer l'itinerari de sortida de 
demà. 
 
Mentre esperem per sopar, el xerpa ens comenta els indrets que ens tocarà 
passar el segon dia amb els corresponents horaris que hem d'executar. De 
passada, fa al·lusió a què no hi ha cap fumador al grup, cosa ben normal en un 
ambient excursionista sa, com el nostre. Rectifico l'encàrrec d'entrepans, perquè 
m'assabento que demà dinarem a Sant Feliu de Codines. 
   
Són 2/4 de 9 i tenim ocasió de parar atenció en el telenotícies de TV-3. Ens 
sorprèn a tots, d'entrada, l'atemptat que ha sofert la tennista Mònica Seles, de 
Servia, en un torneig que s'està celebrant a Hamburg (Alemanya). Un home, 
d'uns quaranta-quatre anys d'edat, li ha fet, amb arma blanca, una ferida a 
l'esquena d'uns 2 cm. La tennista -continua dient la presentadora- hores d'ara 
roman hospitalitzada, però sembla que la seva vida no perilla pas. Tot això, 
malauradament, ha estat conseqüència del fanatisme polític que ha desembocat 
en una guerra que ha generat odis i venjances entre les diferents tribus de 
l'exrepública iugoslava. Tot un mal exemple per a no imitar! 
En un moment de pausa informativa aprofitem per exhibir, entre nosaltres, les 



darreres novetats en rellotges. El Santi en porta un que marca la pressió 
atmosfèrica, l'altitud, la profunditat marina i toca quatre alarmes. El del J. Carles 
marca els polsaments i els quilòmetres fets després de peonar. Com podeu veure 
són un caprici, però, n'hi ha algun que endevini el futur? 
 
A les nou ens indiquen que podem passar al menjador. No obstant això, 
decideixo quedar-me una estona més davant del televisor per poder escoltar 
l'oratge que farà demà. Sense tardar molt arriben les noves del temps: 
inestabilitat i tempestes fortes al Principat, encara que la depressió està perdent 
activitat. S'estabilitzarà el temps aquest cap de setmana. A Arbúcies han caigut 
60 litres per m² , a Terrassa 84 litres per m²  i a Barcelona 42 litres per m² . En 
canvi, a les comarques tarragonines ha plogut molt poc o gens. Per a demà 
continuarà la inestabilitat, encara que, menys que avui. Núvols i Sol alternaran per 
la nostra zona. El diumenge lluirà el Sol majoritàriament a Catalunya. 
   
Sembla, doncs, que demà no tindrem xàfecs. Tant de bo sigui així! Abans de 
passar al menjador faig una telefonada a casa i sé que, a Tarragona, la jornada 
s'ha mantingut ennuvolada, però sense ploure gens. Seguidament penetro al 
menjador i m'incorporo a la penya dels famèlics. Ens serveix un cambrer que em 
recorda un de la sèrie de TV-3: Gent del barri. És jove però ben desenvolupat, “no 
val la pena discutir-li res”. Sopem un entrant d'amanides diverses. De segon, a 
escollir: pollastre, llom o gall dindi,  tot mullat amb vi o aigua. I de postres gelats 
variats i flam. 
   
El Santi, de Terrassa, ens demana consell sobre els vins tarragonins (sens 
dubte els millors del món). Li aconsello: de la Terra Alta, el blanc i del Priorat, el 
negre. El sopar transcorre enmig de bona gana i bon humor. És el final de la 
jornada i és hora de recordar tot allò que ens ha agradat i les anècdotes més 
interessants. L'aigua i la boira han estat les actrius principals de la sessió 
d'avui. Malgrat els entrebancs atmosfèrics, m'ha agradat que l'excursió no 
s'hagi suspès.  
 
Tot i que ens convindria anar a dormir d'hora, la companyia és agradable i 
perllonguem l'estada a taula amb una generosa sobretaula. Demanem cafès 
per acompanyar la vetllada i licors per revenir-nos de tanta aigualera. Al cap de 
poca estona el Josep Carles ens abandona i se'n va a dormir. Gaudirà 
d'avantatge sobre la resta de nosaltres. La tertúlia continua amena i riallera fins 
a les onze, instant en què s'acorda cloure l'assemblea i anar a dormir. Demà 
sortirem a les vuit. Hem fet una nova derrama individual de 5.000 ptes. per evitar 
que el fons comú presenti números vermells. 
   
El bar és ple, de gom a gom, de gent jove. Demà és la Diada del Treball i no els 
cal matinar. De fet, els que estan a l'atur no haurien de tenir festa! El Carles paga 
la totalitat de les despeses que puja la quantitat de 22.425,- ptes. El Sr. Fermí ens 
farà el desdejuni demà. Abans de gitar-nos, el Santi i jo, sortim al carrer a veure si 
el cel festeja. No plou! però, tampoc no hi ha estels. La incògnita, doncs, s'ajorna 
fins demà. 
 
Bona vetlla, guaitanits! Bon descans, xafacamins! Bona nit, Aiguafreda! 
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A les set em sona el despertador. És l'hora! Em llevo, els ossos encara estan 
endormiscats, la coordinació és lenta i cal esperar uns minuts perquè el greix 
s'escalfi i posi la màquina, de nou, en moviment. 
 
Esplèndid! s'ha eixugat tot. Això vol dir que podrem començar la jornada, avui, 
com si la pluja d'ahir hagués estat un somni. L'Eduard comenta que el llit estava 
una mica dur.  
- El somier de làmines i el matalàs molt prim m'ha suposat que he estat fent ioga 
durant tota la nit, explica el jove de la colla.  
No sé si també hauré fet ioga o què, però, el que sí sé és que aquesta nit no m'he 
bellugat gens. 
 
En acabar d'enllestir la motxilla anem baixant al bar a fer el desdejuni (el primer 
petit àpat de la jornada). Per si no en tenim prou amb la motxilla a l'esquena, 
omplirem també la motxilla del païdor. Guaito per una finestra i observo el cel 
quasi tapat: la cosa no està pas clara! No obstant, no plou i això és important. Ha 
plogut tota la nit ; potser, els núvols s’han buidat. 
 
Desdejunem cafès amb llet, cacaolats o algun suc de fruita amb 
l'acompanyament de croissants o magdalenes (un mini continental). El Josep 
Carles confessa tenir una mica de mal de cap que espera superar quan ens 
posem en camí. Podria ser, penso, i el temps em dirà si tinc raó: l'inici d'un 
refredat. Em crida l'atenció un cartell d'una cursa pedestre: 25 km. per la vall del 



Congost (Aiguafreda, Valldeneu, Puigfred, el Figaró, castell de Tagamanent i 
Aiguafreda). Quina cursa, Déu meu!, apta per a desmais. 
 
A les vuit deixem la fonda per la porta del darrera, que ens l'obre el Sr. Fermí 
Colomer; el que ens ha servit el desdejuni. Seguim, rumb Sud, carrer Major avall i 
carrer del Pont. Tenim una temperatura d'uns 10ºC i el temps es presenta millor 
que ahir amb la possibilitat que les clarianes vagin en augment. Avui és dia festiu i 
no hi ha gaire moviment pels carrers: un home compra el diari i una dona passeja 
el gos. 
 
El Pau Lluís m'explica la simpàtica anècdota que els va succeir ahir al vespre, 
quan jo era a la recerca de les inexistents postals: l'Eduard es va fixar en unes 
tulipes que lluïen defora al carrer, davant d'una perruqueria.  
- Guaita, quines tulipes més maques! va exclamar, l’Eduard, cara alegre.  
La sorpresa, però, va ser gran quan en apropar-s'hi se'n va adonar que les 
liliàcies eren de plàstic. Les noies perruqueres encara riuen ara. 
 
Arribats a l'extrem sud d'Aiguafreda creuem el riu Congost per l'acurat pont de 
l'Abella amb un polit enllumenat de fanals. Damunt nostre tenim l'autovia de 
circumval·lació.  
 
Els famosos Cingles de Bertí són tapats, hores d'ara, per una cortina de boira. 
Seguim costa amunt. Darrera nostre, a l'altre costat de la vall, podem observar el 
Pla de la Calma i el Tagamanent d'ahir.  
 
Passem sota la via del tren i canviem de rumb cap al sud. Entrem al poblat de 
l'Abella; sector vinculat amb Aiguafreda, però que pertany al municipi de Sant 
Martí de Centelles i que correspon a l'antiga parròquia de Sant Pere de 
Valldàneu.  
 
Caminem, gairebé, paral·lels a la via del tren tot seguint el GR-5. Darrera, hem 
deixat el caminet que s'enfila al Pla de la Garga pel grau dels Tres Quarts o del 
Rouret (itinerari alternatiu que vam fer ara fa dos anys). 
 
Deixem enrere l'estació del tren a l'altre costat de la via; observo encuriosit el cel 
que presenta un color gris perla i, preocupat, continuo pel camí asfaltat. No 
s'aclarirà pas el temps!  
 
S'arriba al conjunt de cases velles de ca l'Oller i tot seguit, decantant-nos cap a la 
dreta, baixem al recinte tancat de les piscines. Seguint, sense parar, envoltem el 
lloc i continuem per un camí de terra que s'endinsa al bosc de pi i alzina.  
 
Ens adrecem al grau de les Avellanedes que encara té posada la camisa de 
dormir. El nou camí està saturat d'aigua i el terreny enganxós mostra el dibuix de 
roderes de bicicleta. Per sort, aquí abunden les marques de GR.  
 
Travessem el torrent de la Rectoria que baixa molt banyat d’aigua tèrbola de 
pluja. Tot seguit iniciem la pujada cap al grau. La temperatura és fresca, però, 
equilibradament ideal per a caminar. 
 



 
 
En poc temps som a Valldàneu. Es tracta del mas de l’Iglèsies i de l'església 
parroquial de Sant Pere de Valldàneu, un edifici d’origen romànic, que fou 
substituït per un de nou al segle XVII i, posteriorment, hi hagueren més reformes.  
Actualment la celebració del culte s’hi fa de manera esporàdica. Té el cementiri al 
costat, amb la particularitat que una tomba és fora del recinte sagrat i, a part de 
diversos simbolismes, té gravat el llinatge de família Castellar (possibles 
avantpassats del mas històric de Castellar de Dalt). El Pau Lluís amb l'humor 
irònic que, de vegades, el caracteritza diu: aquests no han fet bondat i els han 
fotut fora! 
 
Seguim, davant tenim l'impressionant grau que atacarem aviat i que comença a 
llevar-se la camisa de dormir. A l'est s'albira, encara, el Tagamanent que des 
d'aquest nou punt de vista sembla molt més alt que ahir. Continuem rumb sud. 
Són 3/4 de 9 i en un punt determinat deixem el camí per enfilar-nos, a la dreta, 
seguint un sender. Comentem que la pintura fosforescent, que s'utilitza per a la 
senyalització nocturna de la ruta Matagalls-Montserrat, ha estat prohibida al bosc 
perquè conté fotons (el fotó és el quantó específic de la llum, vehicle de les 
interaccions electromagnètiques). Algú sabria fer-ne una explicació més senzilla 
del què és un fotó? El Pau Lluís, ràpidament, proposa una solució ecològica a la 
suposada contaminació: substituir la pintura fosforescent per cucs de llum. 
 
El sender que seguim s'endinsa en un entorn molt espès de vegetació. Passem 
vora el mas de Valldàneu -un altre mas històric- actualment habitat. Hem fet saltar 
l'alarma del mas: els lladrucs dels guardians esvalotats ensumen la nostra 
presència. Dos habitatges de caravaning són prop de la masia. L'itinerari no para 
de pujar i cada vegada s'enfila més. Se sent el bram del torrent molt a prop 
nostre. Se sua! Saluda un cucut i refilen els moixons. Això és natura pura! tot 
fresc i banyat. 
 
En un moment determinat el sender es juxtaposa amb el llit del barranc, suïcida, i 
anem guanyant alçada escalonadament. Ens aferrem a les arrels com aquell que 



s'agafa a la barana de les escales. Ja que aquesta marxa excursionista és també 
una expedició de caire religiós, podríem dir que aquesta és una pujada de molt 
mala hòstia, i més avui que tot és mullat i el perill de relliscar augmenta. Però, 
compte! perquè si s'hagués de baixar, les hòsties serien molt més fortes. Som 
dins d'un frondós bosc de verdor variada i selvàtica. 
 
Per allà dos quarts de deu acabem el grau de les Avellanedes. Fem una pausa 
per esperar el Josep Carles i el Carles que estan fent l'ascensió més ralentitzada. 
Som a l'alçada d'uns 800 metres en una esplanada rocosa on la broma ens 
aclapara. No hi ha vista panoràmica i sí molta humitat. L'opinió general coincideix 
en què fer passar un GR per aquest grau és una barbaritat. Deu minuts més tard 
fan acte de presència el Josep Carles i el Carles. El Josep Carles mostra 
símptomes d'aixafament (potser la deficient preparació física i el mal de cap en 
tenen la culpa) i per això, el Carles, li ha anat fent companyia. El Josep Carles, en 
acabar d'assolir el grau, el primer que diu és: això és una putada! Des que hem 
arrencat d'Aiguafreda hem superat un desnivell d'uns quatre-cents metres, quasi 
res! El Pau Lluís s'ha ficat un passamuntanyes i la capellina vermella. Sembla el 
mític bandoler Capablanca, però, en versió Capa-roja. 
 
Després d'un descans general, a 3/4 de 10, continuem rumb sud vora el cingle. A 
la nostra dreta tenim el Puigfred -que no veiem- ingerit per la boira: vel blanquinós 
que anem destapant tal com anem avançant.  
 

 
 
En un relleu sortint de la cinglera podem veure el que es coneix com la Trona, 
una roca ja ocupada per persones d’una excursió cultural i familiar, que s'adonen, 
també, de la nostra presència.  
 
S'alça un xic la boira o broma i distingim dins de la vall del Congost la masia 
històrica de Castellar i estribacions de la serra de Bertí. Un cop observada 
aquesta ràfega panoràmica, seguim. A la dreta tenim can Rajadell que governa 
uns camps de sembrat.  



 
 

 
 
Són les 10 i s'ha d'esmorzar! Parem, prop del cingle, a la vora d'un pi caigut tot 
admirant la Trona. Al fons el Montseny es destapa. Des d'aquesta talaia guaitem 
el Sot del Bac, feréstega vall on es practica l'escalada. Ens cruspim l'entrepà 
sucat amb tomaca de truita caragolada, que hores d'ara no és tan tendre com 
acabat de fer; però, no obstant, és mengívol i fa passar el mal de cor. Per uns 
moments guaita el Sol, però se'n retira tot corrents. No és tampoc, avui, la seva 
diada. El Carles treu, altre cop, el seu vi ranci que ressuscita els morts i aixeca... 
l'ànim! 
 
Quan són 2/4 d'11 i després d'haver retratat aquest bell racó, toquem el dos. 
Anem, ara, cap a Sant Pere de Bertí. El camí segueix el perímetre de la timba, 



però, aviat s'hi desmarca i rampeja amunt, dolçament, bosc endins. Tot seguit 
seguim el mateix rumb que la línia elèctrica d'alta tensió. De sobte, ens aboquem 
a una pista que la seguim, gairebé, en la mateixa direcció. A mà dreta tenim el 
serrat de les Escorces. Quan el terra canvia a un color cendrós, l'itinerari inicia la 
davallada. L'horitzó sembla obrir-se a la llum, no obstant apareixen unes masses 
negres de cúmuls que dificulten el sortós esdeveniment. Albirem Sant Feliu de 
Codines, població triada per fer l'àpat de dinar. També es pot percebre la singular 
muntanya de Sant Sadurní que passarem a rampeu aquesta tarda.  
 
La pista fa una marrada i s'encamina cap a l'est a la recerca de Sant Pere de 
Bertí. Saludo dos ciclistes que practiquen el nou descobriment de la bicicleta 
muntesa, invent creat per a aquells que traspassen les presses de la ciutat a la 
muntanya i volen abastar, així, més itinerari en un sol dia. 
 
En un punt de la marrada surt, a l'esquerra, un camí senyalitzat com a PR, que 
porta al municipi de l'Ametlla del Vallès.  
 
Ens avancen, ara, dos motoristes amb més ànsia que els ciclistes. També 
nosaltres, per mimetisme, accelerem la marxa. Són les onze i ens trobem a Bertí.  
 

 
 
A escassos metres, tenim l'antiga parròquia de Sant Pere de Bertí del segle XI 
(l'edifici fou renovat i actualment l'església és tancada al culte).  
 
Una família amb cotxe s'ha instal·lat de "pic-nic" a frec del camí; és una altra 
manera de gaudir la crida de la mare naturalesa, aquesta molt més relaxada. 
Bon dia!... adéu-siau!, són les habituals paraules protocol·làries d’una ràpida i 
cordial salutació. Travessem el torrent de Bertí i, de seguida, deixem enrere, vora 
el camí, una caseta amb molí de vent.  
 
Persistim camí avall. Ara, un altre grup d'excursionistes a peu (aquests, sí, són 
dels nostres) circula en sentit contrari.  



És bonic trobar-nos emmarcats dins d'un habitat tan natural! El Santi s'enamora 
del paisatge i l'immortalitza a la càmera fotogràfica. De fet, ni ahir ni avui, no ha 
tingut moltes oportunitats de fer-la anar.  
 
Més endavant deixem el camí i seguim un sender, a mà esquerra, que davalla 
encara més fort. Ens afonem, amb l'itinerari que serpenteja, cap al fons del torrent 
de Puigfred.  
 
El sender segueix la pregona vall enmig d'un aclaparador bosc: el terra llueix de 
verds esponjosos i brillants. Tot el conjunt en sí es mostra com a una plàcida 
selva encantada i, posant melodia a tan paradisíac lloc, tenim fil directe musical 
amb els moixons que ens delecten (camuflats en el fullatge) amb variades i 
dolces tonades. 
 
Seguim l'espès i fresc fondal de belles masses forestals. A poc a poc, la 
vegetació canvia el verd fresc per un altre més aspre. Destaca el pi roig més 
semblant a un avet. Ens acostem al congost a bon pas. 
 
Són 3/4 de 12 i som davant de la masia abandonada de la Casa Salvador Ullar, 
bastida l'any 1580. La porta és oberta i en guaitar dins m'adono que el trespol de 
la planta superior és totalment destruït. És un dels masos tradicionals de Bertí 
que, com la majoria, resta despoblat.  
 
Després de cinc minuts de descans continuem per l'era i davallem. Ràpidament, 
des del turó de l'Ullar, podem gaudir del magnífic espectacle que ofereix la vall de  
la riera de Tenes, a Riells del Fai. El paisatge s’humanitza davant dels nuclis 
habitats. Val la pena parar un moment per fruir de tan espectacular miranda. 
 

 
 
Continuem, al cap d'uns minuts, entronats seguint el trajecte que voreja la llarga i 
imposant cinglera sobre la vall.  
 
La població de Sant Feliu de Codines se'ns mostra, cada vegada, més inflada i 
més precisa davant nostre.  
 



L'itinerari segueix guaitant sobre el mirador i, modificant el rumb cap el nord, entra 
a la vall de Sant Miquel. Lluu el Sol tímidament.  
 
A la banda de ponent podem veure un "riu" de cotxes que van seguint la carretera 
-calçada al cingle- que mena al pintoresc racó de Sant Miquel del Fai.  
 
Pam a pam, ens apropem al "parc aquàtic".  
 

 
 
Ja es veuen els dos saltants d'aigua (el de la Tenes i el del Rossinyol) que es 
precipiten  fall (fai) avall.  
 
Dominem, a vista d'oreneta, la capçalera fantasiosa de la vall de Sant Miquel que 
la naturalesa ha dissenyat amb un gust exquisit i que la mà arquitectònica del ser 
humà ha col·laborat bastint-hi un monestir.  
 
El monestir de Sant Miquel fou un petit priorat que comptava amb una comunitat 
de tres o quatre monjos i un parell de sacerdots i va ser molt de temps un centre 
viu de devoció popular.  
 
Tinc enveja de la gent que es passeja tot visitant l'indret; però, ben aviat els podré 
imitar. No obstant, el Santi ens avisa:  
 
- Fan pagar per entrar! 
 
Aleshores, el sender accentua la baixada i finalment creuem a gual el riu 
Rossinyol. Per no mullar-nos les sabates ens descalcem i hem de parar compte 
amb una roca plana humida que rellisca.  
 
El Josep Carles, el primer, sense fortuna, tasta, de rigor, les excel·lències de la 
roca banyada pel riu i ja no li ve d'aquí! Alliçonats per la mostra, fem una esquifida 
marrada per evitar patinar.  



 
Prop de la 1 del migdia ens trobem a Sant Miquel del Fai. L'indret és un lloc 
eminentment turístic, explotat modernament per una societat que ha condicionat 
el lloc i ha fet millores en els accessos, es comunica per una carretera amb Sant 
Feliu de Codines, i un corriol que puja de Riells del Fai. 
 

 
 
Tornem a travessar el Rossinyol, ara per sobre un pont de pedra, i entrem al 
recinte tancat. Cal aprofitar l'ocasió i fer turisme! El Fai és un lloc atraient per la 
seva bellesa natural i abundància d'aigua. Tot just en travessar el portal del 
tancament monàstic, una bona dona em demana el tiquet d'entrada, que se 
suposa he adquirit a l'aparcament. 
 
- No en tinc! Vinc caminant des d'Aiguafreda i no he aparcat res: totes les meves 
pertinences les porto a l'esquena, li dic tot veient que no encaixava pas en el seu 
tipus de negoci. 
 
-Són cinc-centes ptes., s'explica diligentment la dona. 

 
Tenia raó el Santi, però, penso que s'han passat! 
 
- No és, potser, massa car? m'exclamo. 
 
- Bé, com que aneu tres (el Carles, el Josep Carles i jo) s'hi entreu (que ja som 
dins) pagareu tots tres plegats mil pessetes ,contesta la taquillera. 
 
- Què fem, entrem, sí o no? pregunto tot demanant parer als meus dos 
companys. 

 
- Més ens val que no,  perquè no  podem romandre aquí més de cinc minuts, la 
marxa ha de continuar, contesta el Carles. 
 



De fet, la resta de la colla ens espera defora. No obstant això, li demano permís, 
personalment, d’acostar-me fins al quiosc per adquirir unes postals i dues 
ampolletes de l'escaient licor: “Delícies del Fai” (l'esperit del vi i del Cel van 
sempre de bracet). 
 
És la una i deu i finalment, amb els "souvenirs" a la motxilla i tots aplegats de nou, 
reemprenem la caminada abandonant Sant Miquel del Fai.  
 
Trepitgem la zona d'aparcament de cotxes i, després de passar la barraqueta de 
cobrament, seguim per la carretera: via que facilita un còmode accés fins aquest 
arrecerat indret, on la vegetació i els saltants d'aigua acompanyen el clos 
arqueològic monumental. 
   
El sostre terrenal s'està enfosquint. Núvols, negres com el carbó, ronden 
expectants tot esperant atacar. A l'horitzó, a la plana, la guerra ja ha començat.  
 
Tot guaitant des de la talaia de la carretera destaca una màquina automàtica, de 
vermell llampant, distribuïdora de “Coca-cola”, situada a la terrassa annexa a 
l'edifici que va ser el priorat: ara convertit en restaurant i hotel. 
   
Ens apropem i caminem vora la riera de Tenes, que tenim a mà esquerra. 
Plovisca! Em faig la idea que, de nou, aviat ens haurem de preparar per a la 
immersió.  
 
Saluden els ocupants d'un cotxe, matrícula de Tarragona, que, moments abans 
de marxar de St. Miquel del Fai, l'Eduard s'havia assegut sobre la seva 
carrosseria tot esgotant els darrers minuts de descans.  
 
El fet de saber que érem de Tarragona els ha provocat un clima de simpatia vers 
la nostra caminada, encara que l'Eduard és el que n'ha tret més partit: ha caigut 
molt bé a les dues xicotes que viatgen a l'interior. 
   
Creuem la riera de Tenes pel pont tot seguint la carretera que canvia de rumb i 
inicia una brava remuntada. Ara no plou!  
 
Molt aviat, en un retomb, deixem la carretera superant amb molta dificultat una 
rampa relliscosa que ens enfila a un sender que, a la vegada, ens puja i ens 
endinsa al bosc de can Perer.  
 
Es travessa la línia elèctrica d'alta tensió que neix, justament, a la central 
hidroelèctrica d'aquesta vall.  
 
El sender continua per un bosc verdal d'encanteri, enfaixat al tallat del vessant 
oest de la vall.  
 
Anem, ara, rumb sud. Trona! Va baixant la negror. Tenim por de mullar-nos i 
instintivament accelerem la marxa. En breu, som sota la pluja. Plovisca de nou! 
Ens separem del cingle seguint barranc amunt. El bosc és més clar i s'observen 
símptomes d'haver patit un incendi. La humitat ambiental continua sent forta.  
 



Travessem a gual el barranc i seguim remuntant. El camí és farcit de falgueres 
seques. La pluja és fina, però, constant i ens cal fer una aturada per preservar-
nos de tanta humitat. Ens fiquem les capellines i el Carles es canvia, també, de 
calçat. Queda una hora per arribar a Sant Feliu. 
   
Són les dues de la tarda i connectem amb una pista. La seguim, per uns 
moments, però tornem al sender. El brancatge i el fullatge ens sopluja, encara 
que el terra amarat manté la frescor del bosc verdal.  
 
Sortim a un camí carreter i, ràpidament, travessem una pista que va a mas Picó, 
el qual veiem a la nostra esquerra. El camí enceta d'immediat una baixada de 
catifa brodada de verd brillant.  
 
Retomba el camí i, sense perdre el rumb, ens fiquem en un sender que assenyala 
la conducció d'una canonada d'aigua soterrada.  
 
Anem creuant pistes tot seguint la davallada. Plou! l'actiu estat atmosfèric es 
testimonia amb un altre bateig col·lectiu. Canviem a un sender pedregós.  
 
És obvi que la vegetació creix esponerosament en aquestes terres, tant que 
podria inspirar algun relat fantasiós. L'encisador caminal baixa finalment a una 
pista, que caminem. Salvem l'abaixament de terra d'un curs d'aigua. El camí va 
vers el sud. Continua plovent i seguim sota el resguard de les capes 
impermeables.  
 
- Enguany, això és la ruta de Montserrat o la ruta de l'aigua? em pregunto. Tot i 
així -penso- que, sigui quina sigui, les dues ens beneeixen. 
 
Tenim la carretera afonada sota nostre i avancem cap a allí. També avança la 
boira.  
 
En trepitjar la carretera podem llegir un singular cartell que s'explica així: CIM 
D'ÀLIGUES. Projecte de construcció d'un Centre d'Estudi, Exhibició i Vol d'Aus 
Rapinyaires a Sant Feliu de Codines. Inauguració: juliol 1993. Amb el suport del 
Departament del Medi Ambient de la Generalitat.  
 
Interpreto això com un anunci d'una propera inauguració d'una fira d'animalets 
que volen, que la Generalitat anuncia amb molta pompa pública per tal de 
guanyar més punts.  
 
- Anem per feina, som sis "minyons"! 
   
Seguim carretera avall, que ens atansarà de seguida, a Sant Feliu, ja a un cop de 
pedra. El Lluís, tot i que no és pas un autèntic vegetarià, cull faves d'una plantació 
vora la carretera i se les menja crues. Ho farà com a aperitiu o com a 
supervivència? Si més no, aquestes deuen ser tendres, no pas com aquelles -que 
tots sabem- que són més dures i molt indigestes per a qui les rep. 
 



 
   
Són 2/4 de 3 i abandonem la carretera tot enfilant-nos, a la dreta, per una rampa 
encimentada que ens endinsa a la població de Sant Feliu de Codines per la part 
més alta, al NO de l'estès veïnat. Ja no plou! Caminem el carrer estret, llong i 
enllosat de forta baixada: carrer de la Bassella. A continuació seguim per la plaça 
Escletxa, carrer Roure Gros, carrer Creus fins sortir a la plaça on hi ha el 
restaurant els Àlbers, lloc on volem dinar. El restaurant és ple de gom a gom; no 
obstant això, encara queda un raconet per a nosaltres. Aprofitem el servei de 
lavabo per endreçar-nos i canviar-nos de mitjons una vegada més, a fi i a efecte 
de fer-nos més presentables a taula. Aparcats els estris mullats, amb roba neta i 
eixuta, tenim un aspecte molt més urbà, més en consonància amb les persones 
que ens envolten: llustroses i d'aspecte físic descansat. No hi ha dubte que 
m'estic referint a la gent que surt amb cotxe el cap de setmana. 
   
Durant un període, més o menys curt, descansarem i ens alimentarem: dues 
coses bones que podrem fer al mateix temps. Noto, encara, la protuberància 
(igual que un bony) de la picada de l'abella d'ahir. No me la puc treure del cap! 
Complaguts i cofois per haver arribat fins aquí, malgrat les inclemències 
atmosfèriques, triem l'àpat que meritòriament ens hem guanyat: d'entrada 
diferents plats refrescants amanits, per continuar amb carn al gust de cada u. I 
per remullar-nos la gola el vi fosc i l'aigua clara. 
 
El Carles ha telefonat a casa i ens comunica que també plou a Tarragona. Tenim 
el Santi preocupat pel seu tendó del peu; hi té molèsties i, això, el fa pensar que 
podria tenir problemes per caminar. En aquests moments ens sorprèn a tots 
poder veure que defora al carrer lluu el Sol, cosa anormal aquests dos últims dies. 
Tant de bo que aquest brillant esdeveniment perdurés aquesta tarda.  
 
El servei del restaurant és triganer i pronostiquem que la durada del dinar 
s'allargarà més del normal. No obstant això, ens manquen poques hores per 
finalitzar la jornada d'avui: segons el Santi, queden tres hores i mitja per arribar a 
Sant Llorenç Savall. De totes maneres el cos agraeix una mica de menjar cuinat i 



encara més en un dia tan humit. El Carles ens comenta que la colla d'enguany 
està molt equilibrada, tothom respon bé. Les etapes són dures, d'autèntica 
muntanya.  
 
Arriba l'hora de l'àpat dolç i satisfem les llaminadures que tenim de postres: flams 
i gelats. I per cloure aquest apetitós congrés prenem cafès i licors. Defora a la 
plaça han arribat uns motoristes de trial i al Pau Lluís, al Pau, al Lluís i al Santi -
grans afeccionats, també, a fer la cabra amb moto- els cau la bava veient com 
maniobren amb llurs respectives màquines. 
   
Són 2/4 de 5 i després d'haver pagat 18.550,- ptes. -els extres han incrementat 
força les despeses- reemprenem la caminada. No plou, però tampoc ja no fa Sol: 
el cel és totalment tapat. Se'ns presenta, doncs, una altra tarda aigualida. Seguim 
creuant la població de Sant Feliu, ara rumb Oest. Malgrat l'oratge hostil advers, 
l'estat d'ànim del grup és d'eufòria: el perllongat descans ens ha provat molt bé a 
tots. 
   
Pugem pel carrer Pont de Terme. El Pau Lluís saluda una Mare-de-Déu de pedra, 
que representa la nostra Mare de Montserrat. 
   
- Ja hi he arribat! diu tot plantant-se davant la imatge. 
   
És fàcil adonar-se de l'afecció que hi ha a les motos en aquesta comarca. Fins i 
tot, demà, ens toca passar per la població de Rellinars, d'on és l'actual campió del 
món de moto muntesa. Seguim pujant pel carrer Creu del Terme i abandonem la 
vila després d'haver deixat enrere les últimes cases independents. Som vora la 
Creu de Terme ancorada sobre terra arenera. Agafem el camí que apunta a Sant 
Sadurní de Gallifa, ràpidament desemboca en un altre de travesser que seguim 
uns metres i per mitjà d'un sender dreturer fem cap a la carretera de Sant Llorenç 
Savall. Hi caminem i en arribar a un cartell que anuncia la canera d'en Cuspy 
seguim el camí enquitranat que hi porta. Ens sorprèn l'alçament d'una carpa prop 
del camí. Tot sembla aparentar que és un cobert per promoure espectacles a 
l'aire lliure. És una llàstima que hi romangui buit, a mi m'hagués agradat que ens 
hagués acomiadat alguna banda de música. 
   
Deixem enrere l'entrada a Rottweilers d'en Cuspy (canera de gossos perillosos). 
Seguim baixant, ara, per camí de terra. Agafem un sender a l'esquerra que ens 
afona ràpidament al torrent de la Baliarda i seguim paral·lels el curs custodiat amb 
belles masses forestals i de terreny argilós preparat per a patinar en un dia apte 
com avui. 
   
Plovisca! ja hi tornem a ser. Ja plou! el sender es transforma en un riuet. Més 
valdria, enguany, haver fet la travessia amb barca. El sender s'obre a camí; però, 
segueix el fangueig i la dansada de les patinades sovint és assajada. Passen vint 
minuts de les cinc de la tarda i ara sí que plou de valent. El camí és un riu vermell. 
Més endavant seguim un sender a la dreta que davalla i salvem el torrent, ara 
anomenat de les Elies, tot fent equilibri per sobre d'unes pedres que fan de 
passera. Seguim el mateix sender costa amunt que continua entremig de la 
boscúria. Això és tot un festival aquàtic. La terra és com xocolata desfeta! 
   



Prop de les sis arribem a cal Cigró, habitatge arruïnat i cobert d'agressiva i 
descontrolada vegetació. Continuem en solitud endinsats al bosc, rumb oest, 
seguint l'anguilejat camí i escoltant la remor de l'aigua, que cau sense parar sobre 
el fullatge. Enmig de tanta aigua i fang se m'acut pensar que aquesta caminada té 
ben poc suc. Sé que tots hi hem vingut voluntàriament, però no paro de dir-me a 
mi mateix: que hi fas aquí tot xop, si no en tens pas cap necessitat? Quina 
enredada ens ha preparat la Providència enguany! 
   
És 1/4 de 7 i sortosament ha minvat la ruixada. Aprofitem alguna drecera secreta 
que coneix el Santi. Hem deixat enrere Sant Sadurní de Gallifa, més al nord, i no 
me n'he assabentat pas. I és que només fem que devorar quilòmetres i 
quilòmetres sota aquesta cortina d'aigua que ens treu les ganes de veure res. 
L'única referència que disposem són les marques del GR-5.  
 
Arribem en una ampla via oberta al bosc: és una talada de pins amb la 
corresponent buidada del sotabosc. Podria ser un tallafocs, però, malauradament 
no ho és. Es tracta d'un traçat per a una nova línia elèctrica d'alta tensió. Les 
fogueres, que han cremat la bosquina, han quedat reduïdes a cendra i encara 
desprenen calor. Qui crema el bosc? 
   
Sortim d'aquest esgarrapat tram de bosc tot salvant un grauet per pujar a una 
pista que caminem. Com a referència tinc a la meva esquerra un molí eòlic i dues 
cases, tot sota la vigilància dels gossos guardians. Un sender retalla camí i, de 
nou, ens retorna a la pista. La línia telefònica s'aprofita del traçat i fa, a frec, el seu 
desplegament lineal. El camí és, ara, més plaent; així com, també, la benedicció 
del cel: molt més subtil. L'itinerari ens atansa a l'antic nucli de les Ferreries i ens 
ofereix la vista dels relleus altívols d'unes sitges metàl·liques. A l'instant el camí 
es bifurca i agafem el de l'esquerra tot canviant perpendicularment el sentit de la 
marxa. L'altra ens abocaria a la carretera. L'itinerari del GR enfila la carena i 
travessa una línia elèctrica d'alta tensió. 
   
Sorpresa: no plou! Gràcies a Déu, perquè això semblava cada vegada més la 
humida Galícia i no la daurada pàtria catalana. Seguim la carena ocults en la 
solitud de les denses pinedes. Són més de les set i fem una curta parada. El 
xerpa ens congratula: portem fets trenta quilòmetres en tot el dia i ens manca, tan 
sols, una hora per acabar. O sia, que ens deuen quedar -calculo jo- uns quatre 
quilòmetres per a Sant Llorenç Savall. 
   
Ara, ja amb cara de pasqua, continuem i iniciem d'immediat la llarga baixada que 
ens ha de conduir a Sant Llorenç. S'albira el massís de Sant Llorenç del Munt -
amb el cim de la Mola- molt petonejat per la reiterada boira. El Santi, sempre 
atent, ens assenyala la ruta de demà, que passa per l'ala septentrional de la 
muntanya de Sant Llorenç: el turó de Montcau. Passem sota una altra línia 
elèctrica d'alta tensió i escolto el soroll dels fils amarats que imiten el brogit de la 
pluja. Per sort, tan sols és una ficció. 
   
Tot prosseguint la davallada arribem a un indret de terra rogenca i sorprèn veure 
un banc per seure al més amunt d'una muntanyola. S'ha retirat la poca boira de 
l'horitzó i ha quedat a la vista el Morral del Drac: fita de la canal de Sta. Agnès per 
la qual s'accedeix al més amunt del massís de Sant Llorenç del Munt. Fa dos 



anys hi vam passar, ja que el lloc formava part de la projectada ruta Viladrau-
Montserrat. També hi passava la popular marxa excursionista, d'execució bianual, 
Matagalls-Montserrat; abans que fos obligada a allunyar-se del parc natural per 
raons de conservació de l'entorn oficialment protegit. 
   
Un sender ens canvia de camí. Avancem, ara, a frec d'una acurada neteja del 
sotabosc. Fem cap perpendicularment en un altre camí, que travessem en la 
mateixa direcció i entrem en un sender, que guanya un xic de desnivell, per 
acabar davallant a la pista per on ve el nou itinerari de la Matagalls-Montserrat.  
 

 
 
Som quasi al fondal i albirem el poble de Sant Llorenç Savall. Una llum molt 
filtrada es va apaivagant, a poc a poc, darrera de la serra. Aviat som a les hortes 
tot caminant pel camí de la Busqueta i, després de passar el pont sobre el torrent 
del Burc, entrem a la població pel carrer Ripoll.  
 
Tot just en el número 14 tenim la casa que ens ha d'hostatjar: la fonda Rius. Hi 
entrem i cordialment bescanviem salutacions per benvingudes. Tota la família 
Rius -tres generacions- té cura de la fonda que és una notable casa pairal. La 
mútua coneixença, motivada per altres trobades, i l'afabilitat de la família et fa 
sentir com a casa. 
   
Ràpidament pugem a les habitacions sense numerar. El Pau Lluís reparteix la 
premsa endarrerida per a les nostres lletrades i embegudes sabates. Amb molt de 
gust substituïm el vestuari embrutat pel camp i la pluja; no sense haver superat, 
abans, la prova de la dutxa: l'aigua calenta baixava a regalim i no ens ha quedat 
més remei que afegir-hi una mica de freda per aconseguir més cabal.  
 
Tot esperant per sopar podem trucar a Tarragona des del telèfon particular, 
col·locat darrera de la porta de la colossal cuina; o veure la televisió en una gran 
sala de cosir i planxar. El vailet que corre per la casa ja no és l'entremaliada 
criatura de fa dos anys. Déu n'hi do el canvi que ha fet! 



   
A les nou anem al gran menjador a sopar. Tot és a l'engròs en aquesta casa i 
l'àpat no podia ser menys: tenim sopa de pasta, patata amb bajoca (mongeta 
tendra que diuen aquí), botifarra amb mongetes (fesols) o llom amb fredolics. La 
pubilla, que fa de cambrera, ens atén plena de satisfacció i amb moltes ganes de 
parlar.  
 
Malgrat l'optimisme que hi ha a taula, el Josep Carles no té clar si continuarà 
demà: un petit dolor en una de les cames el fa dubtar.  
 
Com he dit abans, ens tracten molt bé a can Rius. Si cada dia féssim les 
menjades aquí ens engreixaríem tant que hauríem de fer moltes travesses a 
Montserrat. 
   
Un cop finalitzades les postres tenim una animada sobretaula amb ratafia 
casolana de la família Rius ( de 36 herbes, nous verdes i sucre candi, tot sucat 
amb esperit de vi a Sol i serena 40 dies), un digestiu que sap a glòria i anul·la el 
cansament.  
 
El Josep Carles, però, està convençut que ha de plegar i pregunta a la Dolors (la 
nostra pubilla cambrera) a quina hora passa l'autobús demà al matí. 
   
- Demà, com que és diumenge i la gent no matina perquè no ha d'anar pas a 
treballar, hi ha un autobús a 3/4 de 10 cap a Barcelona, contesta la Dolors 
després d'assabentar-se'n bé. 
   
Així, doncs, tot i que les previsions meteorològiques, per a demà, ens són 
favorables per primera vegada, perdrem el Josep Carles, més que res per la 
seva tossuderia de no entrenar-se uns dies abans. Els dos germans Grau es 
retiren a dormir conjuntament amb l'atuït Josep Carles.  
 
Seguim la dolça vetllada tot tirant mà de la generosa ratafia i el Santi ens 
explica el tarannà de països exòtics. No hi ha pas ganes de plegar i sí de fer la 
reunió una mica més llarga que els altres dos dies.  
 
Sóc conscient que demà al vespre soparem ja a casa, aquesta nit és la darrera 
que passarem junts. En arribar a Montserrat es desfarà tot en un ràpid comiat. 
   
Quan passen vint minuts de les onze ens retirem per fi a descansar. Les 
despeses (potent sopar, habitació i dos entrepans per a demà) sumen un total de 
31.050,- ptes. Cal fer una derrama individual de mil pessetes per refer la 
tresoreria.  
 
S'acorda sortir, demà, a les set. 
   
Bon jaure, braus caminadors! Bona nit, Sant Llorenç! 
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3er DIA  2 DE MAIG                            SANT LLORENÇ SAVALL - MONTSERRAT 
 
 
 

 
 

Són les sis del matí, és l'hora adient -penso- per deixar la son al llit. L'etapa d'avui, 
tot i que és l'última, és la més llarga i, per això, cal treure'n profit com més aviat 
millor. Com que m'ha tocat una habitació per a mi tot sol, tinc tota la preferència 
per usar el bany. Sense presses ni interrupcions, al cap de mitja hora, puc 
abandonar l'habitació. Pels passadissos no aconsegueixo trobar l'interruptor per 
veure-m’hi, tots els que premo són de llums d'habitacions. Algú haurà rebut 
alguna sorpresa quan se li ha fet de dia o, bé, al revés, de nit. Palpant les parets 
aconsegueixo arribar fins a les escales i parant compte amb els graons; com si 
els comptés, puc baixar a la sala gran de l'entrada. 
   
Espero a les fosques la baixada dels companys. El gat, que dormia en una 
butaca, s'ha espantat quan he deixat la motxilla a terra. Despunta ràpidament el 
dia i els moixons, els més matiners, refilen tot agitant la consciència que desperta. 
Esperem que el dia del Senyor sigui resplendent, han estat dues etapes 
passades per aigua i no tenim més set. Assegut darrere els vidres no veig cap 
moviment de persones al carrer. La festivitat d'avui permet un estirat i relaxat 
despertar, que per a molts serveix per posar al dia la son endarrerida. Demà ho 
faré jo! 
   
A 3/4 de 7 fan acte de presència els germans Grau. L'Eduard -molt trist- em 
confessa que també plega. Ja són dos! Em sorprèn la inesperada notícia de la 
trista decisió. M'explica -afligit- que té fastiguejat un peu, el mateix que es va 
trencar el peroné fa un any i té por que s'agreugi la lesió. No obstant això, vindrà 
a esperar-nos a Monistrol per fer els darrers quilòmetres conjuntament amb el 
Josep Carles que, hores d'ara, encara descansa. Tots dos hauran d'agafar 
l'autobús de 3/4 de 10 fins a Barcelona i després seguir amb els Ferrocarrils 



Catalans fins a l'estació de Monistrol. 
   
Mentre, el Sr. Rius ja és a la cuina preparant-nos el desdejuni i els dos bocates 
per a la llarga i última jornada. La segmentada compareixença de la família 
pelegrina s'aplega vora els variats entrepans: de fuet (petador, com diuen en 
aquesta casa), de formatge o de truita. Simultàniament, podem desdejunar un 
cacaolat, o un cafè amb llet, o un suc de fruita. El Santi, en canvi, molt més 
original, prefereix una "fanta" de taronja; suposo, per desfer l'empatx vegetal de 
les trenta-sis herbes que tant van donar de parlar. L'avi Rius obre la porta del 
carrer i observo, amoïnat, el cel que continua tapat amb molta humitat ambiental. 
   
- Hi ha un temps molt emboirat i tornarà a ploure! opina la saviesa del veterà 
home local. 
   
- Què hi farem, ja m'hi he acostumat! accepto resignat. El Lluís també s’hi ha  
acostumat: no surto si no plou, no m'hi sentiria pas a gust! La família pelegrina ha 
quedat reduïda a sis, provisionalment. A Monistrol, a més del Josep Carles i 
l'Eduard, hem de coincidir també amb la família del Carles que caminarà l'últim 
tram. Després de satisfer el Carles les 1.300,- ptes. del desdejuni, hem d'engegar 
de nou; malgrat, encara, la cara de somnàmbul d'algú. Avui ens espera una bona 
botifarra de puja-i-baixa. 
   
Són 2/4 de 8 i marxem. A reveure, Eduard i Josep Carles! Adéu-siau família Rius! 
Caminem sota un cel gris perla i tenim uns 8ºC. de temperatura. Sortim del carrer 
Ripoll per l'extrem oposat al d'entrada d'ahir. Seguim per l'avinguda de Catalunya 
i creuem el riu Ripoll pel pont. Pugem unes escales per guanyar el nivell de la B-
124 (la carretera de Monistrol) concretament en el PK19. Hi caminem i en arribar 
a la casa núm. 11 agafem el camí de les Oliveres, direcció oest. Aquest és tan 
humit que encara hi baixa aigua. Anem remuntant terreny gairebé paral·lels a un 
barranc esglaonat de marges. El camí arriba fins a una parcel·la que té una 
bassa, tot i que el que l'ha construït li ha donat aires de piscina. A partir d'aquí 
l'itinerari continua amunt per sender. Puc veure, encara, alguna antiga marca del 
primer traçat de la marxa Matagalls-Montserrat (M.M.). 
   
El cel s'ha destapat i no veig cap núvol, sembla cert que el temps ha canviat. Tant 
de bo que sigui així! Arribem al final de la pujada i trobem una creu de terme: un 
creuer. Des d'aquest mirador ens adonem ja de la majestuosa presència del 
massís de Sant Llorenç del Munt. Aquí comença el parc natural. Seguim 
endavant i en passar el dipòsit d'aigua girem a la dreta tot seguint el GR-5. 
Complim, així, el que vam prometre fa dos anys de conèixer aquesta nova variant 
que no passa per la Mola. 
   
Davallem entre l'espessor del pinar. El Santi, que ens guia, pretén trobar l'itinerari 
endinsant-se pels senders, però, sense cap mena d'encert. Optem finalment per 
seguir el camí forestal que, tot i que fa marrades, és el més segur. Travessem el 
cabalós torrent i el camí ens encaixona a la vall d'Horta en un acurat parc 
oficialment protegit. Això explica el perquè el GR és obligat a desenvolupar-se, en 
aquest parc natural, única i exclusivament, per camins forestals. 
   
Ens apropem lentament a les parets de la serra de Sant Llorenç. Lluu el Sol! No 



obstant això, els cims s'oculten encara dins de la volàtil escuma blanca.  
 
Gaudim d'un banyat paratge relaxant de boscos frondosos, esquitxat de cases i 
amb una variada simfonia moixonera. La temperatura s'ha tornat més fresca i 
humida.  
 
De sobte, un àgil conill surt màgicament d'un sembrat i travessa la pista, a la 
vegada que ens distreu del caminar compassat.  
 
La masia, la Montada, la veiem aixecada a la nostra dreta. Som molt a prop de 
l'imposant turó de Montcau, que s'aixeca com un gegant davant nostre. Ens hi 
atansem embadalits per l'encanteri de tan bella orografia.  
 

 
 
Una fantasiosa casa, a recer de la serra, encanta l'entorn i sorprèn per la seva 
singularitat: és el Marquet de la Vall d'Horta; que es va quedant enrera, a poc a 
poc, a la nostra dreta. 
   
Tot i que la boira es passeja per dalt de la serra, lluu el Sol i eixuga 
candorosament les parets xopes, que tanta aigua hauran begut aquests darrers 
dies.  
 
Són 3/4 de 9 al meu rellotge, travessem el torrent del Llor i tot seguit se'ns acaba 
la pista forestal en una petita esplanada.  
 
Les marques del GR ens inviten a seguir per un sender boscós, paral·lel al 
torrent, que pren rumb al coll que resta ocult per l'obstinada boira.  
 
El sender rabejat s'enfila i passa molt a prop de la font del Llor. Les escales de 
pedra que hi condueixen són usades excepcionalment, d'ampla a ampla, pel 
cabal d'aigua que vessa de la sobreeixida font.  
 



Això no sé si passarà molt sovint aquí, però, el que sí sé és que ens trobem a les 
terres que més plou de tot el Principat.  
 

 
 
Malgrat tot, el Santi i el Pau Lluís s'aventuren, per sobre de la sorprenent 
cascada, a cercar aigua de la font. 
   
I mentre els dos agosarats companys no els importa sucar el calçat, la resta 
seguim, sense pressa, sender amunt.  
 
El sender remunta esglaonadament per la roca i abans de continuar haig 
d'amagar, a la motxilla, el paper i el bolígraf, ja que necessitaré ambdues mans 
per grimpar. La cosa no és pas fàcil, la roca banyada rellisca i m'he d'assegurar 
bé abans de fer el següent pas.  
 
Caram amb la pujadeta! Em recorda la d'ahir, la del Grau de les Avellanedes, de 
fort pendent i amb l'orografia retocada per l'aigua.  
 
Fa més fresca, cosa lògica perquè ens elevem més que un ascensor. El cas és 
que no sé si camino per sender o per torrent, ambdues coses em semblen el 
mateix.  
 
No és estrany que aquest muntanyam -morfològicament igual al de Montserrat- 
estigui tan abrigat ecològicament, fines cascades es despengen vertical avall i les 
parets vessen aigua ininterrompudament. A més de parc natural s'hi podria afegir: 
aquàtic. 
   
M'he quedat tot sol, desenganxat, entre el grup capdavanter que va pujant sense 
pausa i el cuer que penso que m'atenyerà després d'haver omplert les seves 
cantimplores a la font. Malgrat tot, no tinc cap problema per seguir l'itinerari ja que 
les marques blanques i vermelles són ben visibles. 
 



 
   
Sóc dalt d'un collet i, per mitjà d'un mirador que guaita sobre el pregon torrent, 
canvio de vessant. La vista seria espectacular si no fos per la boira que sembla 
estar de ronda. Cerco amb la mirada inquieta el segell característic del GR als 
arbres. El que el grup capdavanter no s'hagi aturat i no tingui cap mena de 
referència d'ells em fa avançar amb peus de plom, cada senyal de GR és per a mi 
una descoberta que em tranquil·litza. L'itinerari segueix a mig aire, sobre un tram 
de roca nua, arrapat al tallat; i tot seguit continua, de nou, pujant esglaonadament 
grau amunt. La pluja ha descarnat tant el terra que sovint les arrels són els 
graons. 
   
Són 3/4 de 10 i s'ha acabat la llarga i tortuosa ascensió no gens mancada de 
bellesa. Tinc els peus ben xops, el sender de muntada és un desguàs habitual de 
la pluja. Sóc al Coll de les Eres (925 m.) i aquí retrobo el Lluís, el Pau i el Carles. 
Ràpidament em canvio els mitjons. La humida i freda boira cala i m'obliga a 
posar-me més roba d'abric. Aquí esmorzarem! 
   
Veig un monòlit de pedra i m'hi atanso. Ha estat erigit com a ofrena de la ciutat de 
Terrassa a l’il·lustre escriptor Joan Maragall i hi diu: "Jo no sé lo que teniu que us 
estimi tant muntanyes". Jo sí que ho sé: són la nostra mare terra i nosaltres estem 
en ella i ella està en nosaltres. La terra ens estima com la mare els seus fills; la 
terra ens dóna tot el necessari per viure i també té els remeis per a quan ens 
distanciem d’una vida sana. Si estimem la mare terra, ella ens correspondrà. 
   
Al cap de deu minuts fan acte de presència el Pau Lluís i el Santi. La boira 
guarneix, la placeta d'alzines, d'un ambient fantasmagòric i la humitat ens fa sentir 
fred mentre cruspim, diligentment, el primer bocata del dia. Hi ha força trànsit 
excursionista pel coll i és que, des d'aquí -segons el Santi- es pot anar al Morral 
del Drac i a la Roca de Sant Llorenç. M'adono amb sorpresa que la mida catalana 
que penja de la meva motxilla s'ha desfilat tota, això és una prova visible de la 
dificultat de pas que té el grau del Llor. 
   



A les deu i vint toquem el dos, amb ganes, perquè l'aturada, dins de l'ambient 
malagradós, ens ha encadarnat. Sortim de la placeta i agafem un camí 
pavimentat amb reg asfàltic. Fa fred! La temperatura ambient és de 9ºC. Continua 
la boira que ens cega la miranda. Al nord anellem el cim del Montcau. El camí és 
molt transitat, tant que sembla la rambla celestial. Tot i que s'ha pavimentat no hi 
està permesa la circulació de vehicles. La serra sua, qualsevol racó és bo per 
veure lliscar aigua i aquesta va desguassant, perfil avall, paral·lel al camí. 
Envoltats de clara batuda anem realitzant la baixada ondulada cap al Coll 
d'Estenalles. 
   
Aviat, a 3/4 d'11, hi arribem. Hi ha una caseta del Centre d'Interpretació del Parc 
Natural de Sant Llorenç, on s'hi pot trobar tota classe d'informació sobre el parc. 
Travessem la carretera de Terrassa a Navarcles i, a l'altra banda, pugem en un 
camí de terra amb uns magnífics avets en el marge esquerre. Al cap de cinc 
minuts deixem el camí quan som quasi a l'antiga masia de la Mata, avui un 
restaurant camuflat darrera aquesta obstinada cortina humida. Agafem la drecera 
amb rampa, vora una bassa artificial, que circumval·la la masia amb capella 
pròpia dedicada a Sant Jaume. Seguim, gairebé el mateix rumb, pel camí que 
anguileja la carena. El GR ens marca l'itinerari a seguir. El Lluís va explicant el 
suport que dóna a son fill acompanyant-lo a les competicions trialeres que es fan 
a l'estranger i, tot satisfet, exclama: ha sortit a son pare! El Pau Lluís confessa 
que també aguanta aquesta pallissa; encara que, tan sols, en competicions 
nacionals. Un sacrifici que és tot un exemple d'amor de pare a fills. 
   
Tenim davant la serra de l'Obac, encara que només en podem visionar una petita 
mostra. Després d'haver avançat un tram més albirem la casa de la Castanyera. 
Es lleva la boira molt lentament i camina com nosaltres. El Sol va saludant! A poc 
a poc, anem guaitant miranda rocosa. Arribem a l'altura de la Castanyera 
(ubicada a mà dreta del camí) la única casa que no ha estat ensorrada i que s'ha 
salvat d'entre totes les que ja existien abans que la muntanya fos declarada parc 
natural. Aquesta sembla que ha estat indultada. 
Seguim sender molt verdal entre alzines. Més avant franquegem un tram de roca 
pelada. La llum solar ataca fort i fa brillar la roca suada. Observo la presència de 
fites vora el camí, cosa que pot tenir alguna relació amb el parc. Anem entrant i 
sortint del bosc d'alzines i algun que altre roure que hi puc veure. 
   
A les onze i vint ens trobem a la Coma d'en Vila, concretament a l'ample Coll del 
Boix. Per mitjà d'algunes clarianes podem gaudir de petites i reduïdes mirandes. 
Em sorprèn una capelleta de fusta en el nostre itinerari que, agradablement, és 
dedicada a la Mare de Déu de Montserrat. El camí continua per la carena i 
s'endinsa pels boscosos relleus de la serra de l'Obac. No estem pas sols per 
aquests paratges, gent que hi ha vingut a caminar, i d'altres amb família, 
gaudeixen del descans dominical. Lluu el sol tímidament. 
   
L'extensa serra de l'Obac mostra, ara, més la seva imatge imposant de 
conglomerats. Ens trobem a una alçada de 850 m., poc més o menys. L'itinerari 
continua adaptant-se al perfil carener. El Santi, molt més content, pot identificar 
ara: la Moleta de l'Espluga, el Quarto de Reixa i el Paller de Tot l'Any, geps 
geogràfics molt populars. Lluu el Sol a ràfegues; quan no, sembla un disc 
d'argent, com un ovni! 



   
A les dotze del migdia arribem al Coll de les Tres Creus, una intersecció de quatre 
camins. El GR es fa sender, s'introdueix en una boscúria densa i torna a la part 
alta de la serra. Se sent tronar a l'horitzó i ràpidament pensem si es repetiran els 
dos dies passats. El Santi, que ha guanyat la nostra confiança com a guia, pateix, 
ara, un dolor en un dels genolls que ja va castigar quan va caure en una excursió 
amb bici. El cel segueix tapat, però, amb clarianes; la qual cosa em fa pensar que 
no plourà, de moment. Hem guanyat força miranda, encara que no tota. Un 
baixador rocós estalvia una marrada del camí i el Santi, que coneix el terreny, 
l'executa per tal de guanyar uns metres, ja que el pobre s'ha endarrerit degut al 
malestar físic que arrossega. Uns clotets en el camí són empremtes notòries del 
pas de senglars que, per sort, han estat més matiners que nosaltres. 
   
El Santi es ressent del genoll cada vegada més i està preocupat perquè ens frena 
la marxa. S'hi fa fregues amb una pomada que combat el dolor. Som en una 
llenca de l'antic camí ral de Barcelona a Manresa.  
 

 
 
Manquen cinc minuts perquè siguin 2/4 d'1 i al darrera tenim el famós Paller de 
Tot l'Any -una roca que simula un paller- que tant li plau al Santi. El Pau Lluís i el 
Santi s'hi deixen retratar pel Carles. 
   
Seguim l'itinerari, rumb oest per la boscosa orografia, senyalitzat també amb 
blanc i verd. Pel significat ecològic del verd dedueixo que aquesta serà una de les 
rutes marcades per facilitar les passejades dins del parc. Al cap de poca estona 
anem ja pels contraforts de la serra, pel llegendari camí del Capablanca, per perfil 
rocós. Travessem una ampla cornisa que fa de mirador. Tot seguit deixem el 
camí ral, on l'aire encara guarda el ressò de les petjades d'antany, al Coll del 
Correu. 
   



Ens precipitem, per un senderó de forta baixada i pedregós, al camí que condueix 
a Rellinars. Hi caminem i seguint el traçat ondulat passem aviat sota el dominant 
relleu anomenat: el Castell de Bocs (popularment, els collons del boc). El topònim 
popular té essència de culte fàl·lic pre-cristià i, avui dia, podríem batejar-lo també 
com els “pits de la Sabrina", ah, ah, ah! S'albira la casa nova de l'Obac, casa que 
em dóna referències de la ruta de fa dos anys. El Pau Lluís vol més fotos del 
Paller de Tot l'Any que, com més lluny el veiem, més s'assembla al perfil d'un 
paller. En canvi, a mi, em sembla més un mugró. 
 

 
 
Li faig la primera a ell tot sol i la segona amb companyia del Carles i del Santi. 
D'aquesta manera, penso, en quedarà satisfet. 
   
De seguida arribem en una intersecció on recuperem el Pau i el Lluís, que fa una 
estona caminaven avançats. És la una del migdia i per fi podem cridar: Ja es veu 
Montserrat!  
 
Ha costat enguany; però, ja podem entreveure la muntanya santa de silueta més 
singular, inconfusible i irrepetible; encara que, resguardada per un vel fi. No 
obstant això, la muntanya és ben a prop. El Santi s'ha refet!, el genoll ja no li fa 
mal. Ha estat un "miracle"... de la pomada. 
   
Serpentejant pel camí passem a frec de la Boada, la masia està habitada: dintre 
s'hi sent música de discoteca. Al cap d'uns pocs metres fem una aturada i 
contemplem una allargassada miranda: la masia de les Cases, els xalets de 
Rellinars i la Canal de Sant Jeroni i el nou monestir de monges de Sant Benet de 
Montserrat. Continuant avant fem cap a la font de la Boada: la bassa té granotes. 
   
Seguim, a partir d'ara, rumb adreçat a Rellinars. En creuar dues línies elèctriques 
d'alta tensió passem a tocar la masia i pallissa de les Cases. Tot seguit, seguim la 
davallada pel camí de l’arruïnada masia.  
 



 
 
Gaudim d'una bona panoràmica de la serralada montserratina coronada amb 
núvols d'àngels blancs. S'ha acabat el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, 
som fora dels seus límits i ens anem apropant al fondal de la vall de Rellinars. 
   
S'han engrandit les clarianes i pot lluir el Sol. El cel no amenaça res en aquests 
moments i tot augura un bon final. Travessem dues importants línies elèctriques 
d'alta tensió creuades i fem alguna que altra drecera del camí. A les dues de la 
tarda som a frec de la riera de Rellinars.  
 

 
 
Vora els seus marges s'esglaonen els conreus d'hortes de la població, veïnat 
disseminat que es troba majoritàriament a l'altra banda de la riera. Tot arribant a 
l'església vella travessem per un pont la cabalosa riera i anellem l'antic molí 
fariner d'en Gibert o Molí Vell. Passem davant de la font del Sanillé. El molí, que 



fou convertit en fàbrica tèxtil, avui encara conté la maquinària que ha de ser 
usada per vestir el museu comarcal. 
   
Som a Rellinars i caminem pel carrer Emili Riera. Sortint a la perifèria 
ensopeguem amb el restaurant Can Toni, regentat per l'excuiner del campió del 
món de moto trialera Jordi Tarrés (fill de Rellinars) que l'acompanyà a les 
competicions d’arreu del món. Voldríem quedar-nos-hi a dinar, però el Santi 
prediu que perdríem massa temps. Defora podem admirar un singular elefant tot 
ell fet amb arrels d'arbres.  Ràpidament continuem la caminada i saltem a la 
carretera de Terrassa a Castellbell i el Vilar, la caminem costa amunt i en el 
primer tomb en sortim. Agafem una pista de terra cap a ponent, que puja fort al 
turó de l'Escletxa que ens barra el pas. Ha fugit la boira i això ens permet albirar, 
enrere, la bella ruta de muntanya que hem passat quasi a cegues. 
   
A mig aire de la serra benedictina s'endevina la presència dels cotxes que 
accedeixen al santuari marià: els raigs solars reflecteixen sobre la xapa metàl·lica 
dels automòbils, que la fa brillar com els estels.  
   
Gambant pel turó observo, amb pena, la cremada de pins en una extensió força 
considerable. El dimoni del foc ha emparentat amb alguna ànima forassenyada i 
ha deixat un panorama desafortunat. El Santi, sembla ser que va tenir la intuïció 
que això passaria una setmana abans de l'incendi. La seva clarividència, 
malauradament, es va complir; però, ell confessa que no hi té res a veure. 
Malgrat tot, el decorat de fons ens reconforta: l'horitzó meridional està presidit pel 
màgic encantament de la grisenca i imposant muntanya de Montserrat. 
   
Fem una drecera trialera que ens estalvia camí i, a 2/4 de 3, parem a dinar en un 
racó rocós, tocant el rogle de bosc que s’ha salvat de l'incendi. El lloc és ventós, 
però, s'està bé al Sol. No obstant, abans de cruspir-me el segon entrepà, aprofito 
l'assolellada per fer una estesa de mitjons i, així, eixugar els embolcalls dels peus 
per primera vegada. Se m'acut, també, de deslligar la desfilada mida de la 
motxilla i penjar-la en una branca de pi com un senyal més de la ruta, una vegada  
ja ha perdut el simbolisme català. L'estona de l'àpat passa millor explicant acudits 
riallers. El pelegrinatge està arribant a la seva fi. Dintre de poc serem en aquestes 
roques místiques i sentirem la llum de la Verge Bruna, asseguda en cadira alta, 
vetllant la terra catalana. 
   
És 1/4 de 4, segellem les motxilles i de nou toquem el dos. No convé regalar 
temps al temps, com més aviat siguem allà dalt millor. Penetrem en el tram no 
cremat. Fa bona tarda! Passat el coll davallem pel sender flanquejant a mig 
vessant. S'albira la nova autopista Terrassa-Manresa, una barrera artificial que 
distorsiona l'entorn, malgrat que és símbol de progrés i de desenvolupament 
econòmic. Tot just quan es veu el Borràs -colònia industrial- ens hi afonem. Sobre 
els cingles de Vacarisses s'alça airosa la Torrota, torre de planta circular on se 
suposa s'aixecava el primitiu castell. 
   
Travessem l'autopista per sota i seguidament creuem la via del tren. En caminem 
uns metres a frec i acabem endinsant-nos en un pinar tot davallant fort a la 
urbanització Gall Pigat, que ens transforma l'itinerari: ciutadans que fugen de 
l’aglomeració, sense canviar per a res la vida de l’enganyós "benestar". 



   
Caminem l'imperfecte carrer de les Moreres. Tenim dificultat de seguir la ruta dins 
la xarxa de carrers de disseny especulador. Hi trobem a faltar marques que ens 
orientin. Trencant-nos-hi el cap i després de l'interrogatori a un parcel·lista, sabem 
la trista realitat: han esborrat els senyals perquè desconeixien el seu significat i la 
seva ignorància temorosa ens ha deixat orfes dins d'aquest laberint. Per sort, el 
"far" montserratí il·lumina el rumb, la qual cosa fa que hi mantinguem permanent 
connexió. 
   
El carrer de la urbanització, que seguim a continuació, ens obliga a allunyar-nos 
de la perpendicularitat que portàvem envers Montserrat. Seguim davallant; la 
barrera urbanística, que pertany al municipi de Castellbell i el Vilar, i que ens 
condiciona a executar una gran i absurda marrada. Per fi podem sortir-nos-en i fer 
cap a la primitiva carretera de Terrassa a Manresa. La traspassem ràpidament, a 
l'altura de la riera, i a l'altra banda refem el rumb a Montserrat seguint un camí 
molt fressat, que avança vora un tallat de roca. 
   
Una forta negror s'ha aposentat a la serralada montserratina, cosa que em fa 
témer un final molt fosc i, fins i tot, passat per aigua, similar al que vam tenir quan 
vam iniciar la marxa. Anem a superar el petit obstacle muntanyós, abans d'atacar 
definitivament l'ascensió a la muntanya-castell, salvaguarda dels ideals nacionals. 
 

 
   
Un cop vençut l'últim serrat ens trobem, a deu minuts per a les cinc de la tarda, a 
l'arruïnat Hostal de la Creu; un hostal ubicat dintre del camí Romeu, que en el seu 
dia atengué els pelegrins que venien per Terrassa i Vacarisses. Avui dia, 
l'esbalandrat hostal resta mut i tocat de mort, malgrat que encara hi aplega una 
romàntica parella que hi festeja força il·lusionada. 
   
Entronquem amb l'itinerari del Matagalls-Montserrat, creat pel Centre 
Excursionista de Gràcia. La visió de la serralada és sencera en tota la cara NE i el 
nucli de Monistrol li besa els peus. El Santi està acusant l'esforç i se sent doblegat 
per les cames. El Pau Lluís li proposa un petit descans abans que se'ns trenqui 
del tot. Les punxades al genoll se li han multiplicat tant que per a ell caminar és, 
ara, un calvari; no obstant això, sap prendre-s'ho amb serenitat i se'n riu resignat. 



   
Mentre, el Carles, el Lluís i el Pau s'han aviat davant per contactar amb la Montse 
Boluda -la dona del Carles- que ens espera des de 2/4 de 5 a Monistrol, lloc on 
hem quedat també amb els dos “trànsfugues” d'avui: el Josep Carles i l'Eduard. 
   
A les cinc de la tarda reemprenem, l'honorable caminada, el Santi (desguitarrat), 
el Pau Lluís i jo. Seguim el camí, ara empedrat, que davalla dolçament cap a 
Monistrol. És camí ral i anem fregant els fragments que queden dels murs 
històrics. Un escorredís fil d'aigua va regant bondadosament l'enllosat del 
paviment, cara avall. 
   
Sota pal·li bru puc percebre, a la cara montserratina que dominem, els relleus 
destacats que els homes d'antany van donar-los nom, d'acord amb la forma 
fantasiosa que la imaginació els inspirava: la Mòmia, l'Elefant, la Cadireta dels 
Diables, els Flautats, els Gorros, el Serrat de les Barretines, el Cavall Bernat, 
Diables, els Patriarques, Paret de Sant Jeroni, Sant Jeroni, Serrat del Moro, els 
Aurons, Coll del Porc i els Frares Encantats. 
   
Lentament, però sense pausa, ens anem apropant, els tres, a l'emblema eremític, 
avenint-nos al caminar costós del Santi que provoca la rialla del Pau Lluís i li fa la 
següent referència: 
   
- Els dos cops que has vingut a Montserrat des del Montseny (en dues rutes 
diferents) en les dues vegades has tingut pana en el mateix indret: a l'hostal de la 
Creu. Veritablement, aquest lloc és una creu per a tu! 
   
Es pot distingir plaentment, a la serralada, part del traçat del GR-7-2: el Coll de la 
Fita, la Santa Cova i una llenca del Camí dels Misteris del Rosari.  
 

 
 
Es pot advertir el despreniment d'una roca i el rastre que hi ha deixat 
l'arrossegament. 
   
Havent caminat uns quants metres més, arriba (de molt a prop) a la nostra oïda, 
un llarg i fort aplaudiment. Serà per a nosaltres? Ens vénen a rebre? És com un 
hipotètic públic que ens acull en la nostra arribada triomfal.  



 
- Gràcies, gràcies, molt amables, responem satisfets. 
   
Però, ràpidament, el camí passa a tocar la casa de la Coma; una masia, ara, 
rehabilitada i habitada per la "Comunitat Terapèutica i Guaridora". L'horta 
presenta uns cartellets explicatius de cada espècie conreada. Ara m'explico d'on 
provenien els fantasmagòrics aplaudiments. En aquesta gent se'ls ha d'animar 
força perquè es puguin desenganxar per a sempre de la drogodependència. Hi ha 
gent molt maca que, enganyosament aconsellada, li han arruïnat la seva vida. 
Aquest lamentable negoci s'ha convertit en un pesat bagatge negatiu per a la 
societat. 
Seguim la suau davallada de cara a l'estació del tren dels Ferrocarrils Catalans 
que ja tenim a la vista. En arribar-hi, de seguida, ens decantem a passar sobre el 
túnel i baixem fort per un carrer enllosat. Ja som a Monistrol! (144 m.).  
 

 
 
Passen vint minuts de les cinc de la tarda i creuem el Llobregat (de cafè amb llet) 
pel pont. A l'altra banda (a frec de la travessia de la carretera d'Abrera a Bagà), 
en el primigeni nucli de Monistrol, ens esperen asseguts a la terrassa d'un bar 
tota la colla més la dona del Carles i els seus fills. 
   
Havent traspassat el riu i la travessia ens reunim tots plegats al bar els Arcs. La 
família Robert és al complet: el Carles, la Montserrat Boluda, la Laura, el Xavier i 
el Jordi. En una curta, però, satisfactòria pausa, el Santi, el Pau Lluís i jo, 
compartim també el relax general a l'espera d'executar amb ganes la pujada a 
Santa Maria de Montserrat. Com a bons pelegrins ens hem guanyat un descans a 
la posada i un refrigeri que, a la vegada que ens reposa l'alè, calma la set. 
   
El Josep Carles, el pobre Santi (que per ben poc no pot finalitzar el pelegrinatge a 
peu) i l'Eduard, tots tres fora de combat, pujaran al Santuari amb cotxe conduït 
per la Montserrat. La resta ens servirem de la profitosa presència del vehicle per 
carregar-hi les motxilles i, tan sols, portarem a la mà la capellina per si la nuvolosa 



corona que hi ha sobre Montserrat, en aquests moments, pretén beneir-nos en 
abundància. 
   
A 3/4 de 6 reemprenem la caminada: 
    
   La costa és empinada 
   com el camí del cel 
   la cara de suor raja 
   del fatigat romeu. 
   Més dalt del cim aguarda 
   amb immens deler 
   als fills la dolça Mare: 
   Som-hi companys, què fem? 
   Amunt a la muntanya, 
   a Montserrat pugem! 
   
Caminem finalment: el Lluís Borràs, el Pau Lluís Salas, el Pau Grau, el Carles 
Robert, el Xavier Robert, el Jordi Robert, la Laura Robert i qui escriu, el Rafel 
"guixapapers". Vuit en total, com el primer dia. Ataquem per l'eix del poble la 
primera pujada: la de l'estret carrer del Pont que ens aboca a la plaça porticada 
del Bo-bo (escenari de la dansa d'aquest nom). Seguim pel carrer de Sant Pere i 
per la plaça de la Font. 
   
Situats ja en l'extrem superior del pintoresc conjunt urbà ens acostem a la 
carretera que puja a Montserrat i a l'altra banda, tot guiant-nos pel senyal del GR, 
pintat en el muret d'una propietat, ens enfilem de nou fregant el tancament d'un 
petit nucli de cases. Continuem el camí amunt, que aviat passa tocant una 
plantació o viver de xiprers. Posteriorment, esglaonadament llepant el tancat de 
filferro, pugem a un camí fressat: el camí de les Canals. Hi caminem. Un PR 
(ratlla horitzontal blanca i groga) s'encara decidit a la serra per executar la que es 
coneix popularment com la Pujada dels Bojos, o dels 3/4. Veritablement ho és i, 
en una de les marxes de Matagalls a Montserrat, vaig tenir l'ocasió de comprovar-
ho. Després de l'incendi del 1986 l'itinerari es desvià i actualment passa per la 
Font de les Guilleumes. 
   
Seguim igualment amunt pel GR-5, però, amb pendent més dòcil pel camí fressat, 
gairebé paral·lel a la muntanya màgica. A l'esquerra tenim la congosta vall del 
Llobregat. Anem a preu fet i la febre d'enllestir el final ens fa suar, malgrat que 
l'ambient és fresc i humit. Em fa nosa la capellina a la mà i me'n penedeixo de no 
haver-la deixat al cotxe. Clapes de pinar cremat taquen la zona faixada i observo 
amb preocupació les nuvolades negres com el carbó, encara que amb alguna 
que altra feliç clariana. 
   
Fem cap, a 2/4 de 7, a la caseta que bombeja l'aigua al monestir, per una dreta 
canal, provinent de l'estació de captació del Llobregat. El GR aprofita els graons 
d'obra (uns tres-cents en total) i ens eleva com un ascensor pel trajecte batejat 
com el Camí de l'Aigua.  
 



 
 
Pugem l'allargassada escalinata sense parar ni un moment, com si anéssim amb 
pinyó fix. Un tram de corriol ens deixa respirar només un minut. Per sort, la 
vegetació dissimula el buit i evita el possible vertigen. Entronquem amb la drecera 
antiga, de Monistrol a la Trona (sota la roca dels Corbs) i seguim l'ascensió per la 
canaleta anomenada les Baranes. Són 3/4 de 7 i sonen les campanes de la 
basílica. Potents veus jovençanes ens indiquen que som prop del final. 
   
El sorprenent itinerari, que ens ha enlairat dos-cents cinquanta metres en cosa de 
vint minuts, ens aboca a l'inici del camí de la Santa Cova, a la sortida del túnel de 
l'antic cremallera, sota mateix del mirador cobert del passeig principal.  
 
Ha estat una evident coronació de la marxa a un ritme, sens dubte, trepidant. El 
Carles ha patit una mica per sons fills, però, aquests amb 15, 13 i 11 anys han 
respost amb poderosa i activa energia juvenil. M'ha agradat molt la descoberta 
d'aquesta nova via d'accés al santuari (enfiladissa i oculta) que és, ni més ni 
menys, que el camí de servitud de les canonades que transporten l'aigua per a 
les necessitats modernes del recinte monàstic.  
 
Passada l'estació de l'Aeri, ja tancada, i un cop superades les escales amb 
l’elegant barana d'alumini, finalitza l'excursió. 
   
SOM A MONTSERRAT i plou! Beneïts sigueu tots! 
    
   La pluja terminal, 
   ni espanta ni fa mal. 
   
Són les set de la tarda i les capellines (que semblava que les portéssim d'ofrena) 
s'han començat a desplegar, i a l'abric del seu aixopluc fem cap a la plaça del 
Santuari.  
 



 
 
Penetrem a l'atri i, davant de la portalada de la basílica, ens fem la fotografia 
tradicional d’arribada els vuit marxaires que vam eixir de Montseny. No plou ara, i 
vestits de canaris, amb mocador al coll com una reduïda representació castellera, 
aquí estem els “Xafacamins de Tarragona”. 
   
Fem l'ofrena del ciri, o llantió, encès, al més amunt del Camí de l'Avemaria: és el 
present de cera que pretén il·luminar el "coneixement", enmig de la "nit" o foscor 
de la ignorància.  
 
Entrem a la basílica que està en obres. La comunitat benedictina fa l'oració del 
vespre: escoltem els salms entre llargs silencis i solemnes acords d'orgue.  
 
El ritme matemàtic del vell cant gregorià de la Salve cantat per una sola veu dels 
monjos, i les veus blanques dels escolans, transmet una sensació de benestar.   
 
I allà dalt, observo la Mare Negra del nostre Montserrat presidint amb majestat, en 
lloc privilegiat, navegant la nau catalana. 
   
Per l'hora que és no tindrem enguany la sort de mostrar-li -cara a cara- la nostra 
satisfacció per la joia que ens ha atorgat de ser avui aquí. 
 
 
۞ Però, una setmana després, el Pau Lluís, descontent de sí mateix, va tornar a 
Montserrat (aquesta vegada amb cotxe) per personar-se davant de Santa Maria i 
cloure, així, com havia de ser, el pelegrinatge a Montserrat. 
 
 
 
 



Malgrat no poder ser avui així, jo us venero -Mare Bruna- des d'on sóc: 
 

 
 
    
    Nostra Senyora, 
    Reina de Montserrat, 
    far a tothora 
    de la Llum del Principat, 
    acull a la vora 
    a ton fill il·lusionat. 
   
Sortim del temple i anem a recollir les motxilles a l'automòbil de la Montserrat 
Boluda. El Pau Lluís troba a faltar la capellina que havia deixat oblidada sobre la 
paperera que hi ha a l'entrada del temple. 
   
- Qui voldrà una capa esquinçada? es pregunta, sense avenir-se'n. 
   
S'ha acabat l'estada a Montserrat (una mica massa curta per al meu gust) i 
tornem a Tarragona amb tres cotxes: per una banda la família Robert i el J. 
Carles Soler; per un altre costat, els germans Grau amb la companyia de l'Alba 
Roca -la dona del Pau- i son fill Gerard de dos anys i de la seva àvia Natàlia.  
 
I finalment el Pau Lluís Salas amb la seva dona M. Eulàlia Calduch, acompanyats 
del Santi Massagué, Lluís Borràs i, una vegada més, jo.  
 
Cansats, però cofois, tornem a casa feliços d'haver completat un altre 



pelegrinatge a Montserrat. 
    
    Estimada Moreneta, 
    Madona de Montserrat, 
    de vostra Santa Casa 
    amb sentiment me'n vaig. 
    Desitjaré, dia a dia,  
    tornar en aquest Palau: 
    Adéu gentil Maria, 
    Maria adéu-siau. 
   
Abans de rematar el final a Tarragona, m'acomiado abans del Santi a Terrassa i 
del Lluís a Reus. A l'endemà connectarem, altre cop, amb la realitat quotidiana. I 
fins l'any que ve, si la "Moreneta" vol. 
 
 







 

 
 

 

  

QUÈ ÉS PER A MI MONTSERRAT? 
 
 
 

 

 
 
Podria ser que la religió aparegués en el món quan el ser humà va tenir la 
necessitat d'inspirar-se i donar sentit a la mort. L'església catòlica no s'ha 
pronunciat mai, amb arguments ben raonats, sobre l'espectacularitat de les 
imatges negres de les Mares de Déu, enmig d'una civilització de raça blanca. Per 
què? Ignorància? Saviesa oculta o secreta? És un misteri que no agrada pas 
desvetllar. Malgrat tot, la Verge Maria, Josep i Jesús van viure en terreny càlid i 
assolellat. 
   
Els que acudim a Montserrat, o almenys jo, hi venim perquè tenim devoció a la 
"Moreneta", la Patrona Negra de Catalunya. El que un dia vaig començar com un 
tradicional pelegrinatge al Centre religiós de Catalunya, se m'ha anat 
transformant -any rera any- en un pelegrinatge cada vegada més d'estima a la 
Terra, encuriosit per tot el què ens ensenya. 
Avui dia, la muntanya i la imatge bruna, m'atrauen més com un fet d'expressió de 
la mare terrenal, que protegeix els seu fills i els il·lumina en el caminar per la 
vida. 
   
És fàcil d'entendre que les imatges de la mare i el nen són negres perquè així ho 
va voler l'artesà que les creà, o en tot cas la persona que les hi encarregà: una 
Madona que simbolitzés el seu origen en la fertilitat de la terra negra i la 
procreació de la vida sorgint de les fosques entranyes de la mare fèrtil. A l'Egipte 
-terra negra- ja s'adoraven les imatges negres de la deessa Isis i del seu fill 
Horus. Dintre de l'església catòlica, la Verge Maria passa a ocupar el lloc de les 
divinitats femenines de gran tradició popular; continuant, així, la consolidada 



 

 
 

 

  

devoció a la mare espiritual. Els benedictins s’instal·len als llocs on hi ha una 
Verge Negra, s'hi afermen i fan una aferrissada defensa de la identitat i de les 
tradicions del territori. 
   
La basílica actual de Santa Maria de Montserrat, prové de la primitiva capella de 
Santa Maria. Gràcies a l'empenta de l'abadia de Ripoll i a la fama que li donen 
els pelegrins, atrets pels miracles de la Verge Negra, aquesta passa a tenir gran 
rellevància; tant que desbanca la supremacia del monestir de Santa Cecília, que 
no havia tingut mai una imatge miraclera. Finalment, l'abadia de Montserrat 
aconsegueix la independència de la de Ripoll i resta subjecta a la Santa Seu. 
   
El que Montserrat sigui el santuari nacional marià de Catalunya ho prova el fet 
que la imatge fou coronada, curiosament, un 11 de setembre -avui dia també és 
diada reivindicativa nacional- fa cent dotze anys i proclamada esplendorosament 
Patrona de Catalunya pel Papa Lleó XIII. En aquesta coincidència d'onzes cal 
afegir que, últimament, algú confessa tenir -el dia 11 de cada mes- contactes 
telepàtics amb sers estranys. 
   
La festivitat del 27 d'abril, si fa o no fa, dia amunt, dia avall, coincideix amb l'inici 
d'una nova època agrària: la fertilitat (germinació de les plantes) de la primavera, 
on la terra desperta de la dormida hivernal. Maria vol significar que la mar és font 
de vida. Segons la imatge majestàtica de la Moreneta, la mare és la que governa 
el món -que té a les seves mans- i es portadora de vida en el seu fill que 
presenta, davant del seu ventre, amb una pinya: fruit de la terra. La dona té el do 
de la naturalesa de posseir, al llarg de nou mesos, el fill dintre seu i, per tant, 
governa la vida que porta en el seu interior. Després d'infantar el nadó encara té 
poders naturals per seguir alimentant-lo durant uns quants mesos més. La Terra 
demostra ser la segona mare perquè continua alimentant-nos allà on acaba la 
nostra mare carnal. Com vaig sentir dir un dia: som pedres vivents! 
   
Sortim d'una mare feta de terra, som de terra, vivim de la terra i tornem a la terra. 
No cal anar més amunt, el misteri el tenim, aquí, a la Terra. La Trinitat es pot 
arribar a entendre sense recórrer a la fe: la Terra, la Mar i el Sol són el triumvirat 
que, plegats, fan brollar la vida. I a la vegada, la Terra és vida, la Mar és vida i el 
Sol és vida.   
 
Jesucrist és NOSTRE SENYOR. I, a la Verge Maria, en el segle XII l'anomenen 
NOSTRA SENYORA.   
 
Per què el pensament i actuació de la nostra consciència ha d'estar lligada a un 
temor o a una recompensa? No hauria de pensar i actuar amb absoluta llibertat? 
   
Les Verges Negres són trobades en concavitats fosques i surten a la llum (igual 
que un part) com volent demostrar la seva procedència de l'interior de la mare 
terra. 
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