


 

 

 
MONTSERRAT, misteri, repte i promesa. La vida és màgia, un bon dia apareixes i un 
altre desapareixes; tot i així, tots portem dintre el nostre Montserrat. Durant segles, 
Montserrat ha estat inspiració i símbol per a allò que hi ha de més noble i més profund 
en l’ànima humana. A Montserrat tot parla, tot és ressò d’un missatge que es fa proper 
al pelegrí, al viatger que s’hi atansa, al qui fixa la seva mirada en la imatge de Nostra 
Senyora de Montserrat.  
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Aquest llibre està dedicat als meus companys d’excursió, sense els quals no hagués 
estat possible tanta literatura; i també a la meva parella, Montse Rius, que m’ha donat 
suport i temps lliure per poder escriure’l. 



GR- 4: PUIGCERDÀ – MONTSERRAT                                      PRIMERA  AVINENÇA               
 
 

 
 

 
 

El dia 27 d’octubre del 1994, la colla dels “Xafacamins de Tarragona”, tenim previst 
una reunió a la cafeteria Lotus de la Rambla de Tarragona, per parlar de la propera 
excursió muntanyenca a Montserrat -de freqüència anual- que, degut al seu llarg 
quilometratge, s’ha d’executar en diferents parts. L’itinerari a executar és el GR-4: de 
Puigcerdà (Cerdanya) a Montserrat (Bages) 
 
La primera part ha de ser aviat, els dies 5 i 6 de novembre, d’acord amb el Pau Lluís 
Salas, l’organitzador, que ha triat aquestes dates. La primera part de l’itinerari serà de 
Puigcerdà (Cerdanya) a Borredà (Berguedà). I la segona part, quedarà per a l’any que 
ve, de Borredà (Berguedà) a Montserrat (Bages). Tot i que no trobo adient realitzar 
aquesta primera part, el mes de novembre, perquè és fàcil trobar-hi mal temps (fred i 
pluja) i per la poca durada de llum que té el dia, el Pau Lluís està decidit a tirar 
endavant el seu projecte.  
 
Tota la tarda d’avui que a Tarragona hi cau un borrim d’aigua; però, no molesta pas  
perquè en prou feines cala. Ara bé, cap allà a 2/4 de 9 del vespre, sí que comença a 
ploure fort, i és hora d’anar a la reunió. Com que tampoc no és indispensable assistir-
hi, i per evitar-me una amarada, decideixo no sortir de casa. 
 
A l’endemà, el Pau Lluís, em va posar al dia de tot el que es va parlar a la reunió d’ahir 
al vespre. Com anècdota cal dir que la cafeteria Lotus, que havia estat últimament el 
nostre punt de trobada, restava tancada i clausurada. El Pau Lluís, el Josep Carles 
Soler i els dos germans Grau, van haver de reunir-se a la cafeteria Tous, uns metres 
més enllà. A part de mi, tampoc no hi va assistir el Jordi Solé (que, de moment, no 
està decidit a participar-hi), ni el Carles Robert que segurament va tenir la sorpresa de 
trobar-se amb la cafeteria Lotus tancada; i el Lluís Borràs i el Miquel Cabré, tots dos de 
Reus (Baix Camp), que ja s’entendran directament amb el Pau Lluís. El Santi 
Massagué, de Terrassa (Vallès Occidental), ja hi farà cap directament el dia de l’inici 
de la marxa amb el seu cotxe. 
 
Segons el programa executat pel Pau Lluís Salas, la primera part de la caminada, 



Puigcerdà–Borredà, es portarà a cap amb dues etapes: el dia 5 de novembre, 
Puigcerdà (Baixa Cerdanya) – la Pobla de Lillet (Alt Berguedà) i, el dia 6 de novembre, 
La Pobla de Lillet (Alt Berguedà) – Borredà (Alt Berguedà). Altrament, el Pau-Lluís, 
s’ha preocupat de fer les reserves pertinents als dos hostals on pernoctarem i, 
conjuntament amb el Santi Massagué, tots dos, com a més experimentats, tindran cura 
de l’òptima execució de l’itinerari.  
Esperem que el bon oratge ens hi acompanyi.  
 
Salut i sort! Endavant, Xafacamins de Tarragona! 
 
 

 
 
 

 



DIA 4 NOVEMBRE DE 1994                                                        PRELUDI CAMINADA 
 

 
 

 
El dia 4 de novembre (el dia anterior d’inici de la marxa) comença sota unes 
prediccions meteorològiques que es veien venir. Ja fa uns dies que s’anuncien pluges 
al Pirineu per a avui, demà i demà passat. Ahir a Tarragona, va ploure molt poc; però, 
avui, el cel es presenta tot tapat sota amenaça seriosa de pluja i amb una forta 
venteguera. Els avenços meteorològics proclamen xàfecs al Pirineu amb fort vent del 
sud i temperatures a la baixa (uns 15ºC.). Per a diumenge, s’espera la presència de 
neu en alçades superiors a 1.500 m. En resum, tot un mal auguri, que més valdria 
quedar-nos a casa. Estic escrivint tot això amb el neguit propi de la incertesa del 
temps, tot esperant esdeveniments importants d’un moment a l’altre. 
 
Tot el matí que ronden, sobre Tarragona, uns núvols molt inquiets, que apaivaguen la 
llum del dia, grisos i negres com el carbó. A la 1 del migdia, la ràdio dóna notícies 
sobre l’aiguat caigut a les comarques tarragonines que, de debò, són força importants: 
200 litres per metre quadrat.  
Havent passat uns vint minuts arriba per fi, a Tarragona, el temporal tan pregonat. S’ha 
fet de nit tot de cop i comença a caure sobre la ciutat una gran tempesta d’aigua i vent, 
seguit d’una pedregada. Tot seguint l’escolta de ràdios tarragonines, puc escriure que 
preocupa una nova crescuda del Francolí, degut a l’aigua que continua caient a la 
comarca de la Conca de Barberà. S’aconsella no agafar el cotxe, si no és necessari, 
per la possibilitat de trobar fang a les carreteres a causa de possibles esllavissaments. 
 
A les dues, escolto l’emissora de Catalunya Ràdio: Han caigut fortes pluges a les 
Comarques de Tarragona i, en aquests moments, hi ha quatre carreteres tallades; hi 
ha hagut inundacions a Tortosa; hi ha manca de subministrament elèctric a la comarca 
del Priorat i s’ha desbordat el riu Montsant. A conseqüència de tot això, s’ha decretat 
l’alerta “L” a tot el Principat (menys Girona, que es troba sota alerta “G”, de més alt risc 
encara). Es preveu un trasllat de les pluges cap al Pirineu gironí per aquesta tarda, 
amb molta més gran intensitat. S’afirma que la tendència és que continuarà plovent en 
general. A Girona tenen, ara, 16ºC. No obstant tot això, el diumenge, possiblement 
millorarà el temps. 
 
A 2/4 de 3, però, ha parat de ploure a Tarragona i lluu el Sol, encara que amb 
timidesa. Davant de tot aquest neguitós panorama, què puc dir? La marxa 
excursionista prevista per a demà sembla que està en perill. El que més em preocupa 
és que hem d’anar cap allà on s’encamina aquesta gran moguda meteorològica i, per 
tant, tenim més probabilitats que ens toqui i ens aigualeixi la festa. Anem de cap al 
suïcidi, per dir-ho d’alguna manera clara i senzilla. De totes maneres, no s’ha suspès 
l’excursió i caldrà esperar esdeveniments quan arribem a Puigcerdà, si Déu vol, aquest 
vespre. 
 
En el Telenotícies migdia, de TV3, és curiós, fan un magnífic reportatge sobre la 
comarca de la Cerdanya (Puigcerdà) com a ruta recomanada de cap de setmana. Per 
suposat, la filmació era de dies enrera perquè hi podem apreciar, en sec, les belleses 
naturals de la comarca, tant des de terra com des de l’aire. Per a diumenge, hi ha 
també anunciada una fira de cavalls a Puigcerdà. A la secció del temps, el Tomàs 
Molina, explica les pluges aïllades que han esdevingut al Principat i molt concentrades 
a la Serra del Montsant (Priorat), un total de 200 litres per metre quadrat. La predicció 
per aquesta tarda és que bufarà el vent de ponent i millorarà el temps a les comarques 
tarragonines; però, continuaran les tempestes al Pirineu. Per a demà, s’espera millora 
general, encara que molt més lenta a la serralada pirinenca. I, per a diumenge, es creu 



que hi haurà bon temps al Principat. 
Ara, és quan crec que no hi ha res perdut encara i que tot pot haver quedat, avui, en 
una crònica intranquil·litzadora, que, per sort, no ha anat a més.  
 

 
 
Finalment, a 1/4 de 6 de la tarda, s’ha acordat marxar de Tarragona amb cotxes 
particulars cap a Puigcerdà. El Pau Lluís, com que el temps és insegur, m’ha dit que 
em recollirà al Portal del Roser, a l’entrada de la Muralla. Els dos companys de Reus, 
el Lluís i el Miquel, per raons de feina, matinaran demà i faran cap directament a 
Puigcerdà. El Santi Massagué de Terrassa, en canvi, ens esperarà avui mateix prop 
de Berga (Baix Berguedà). 

 
Passen deu minuts de les cinc de la tarda i espero el Pau-Lluís defora al Portal del 
Roser. Està núvol i cau alguna gota que es poden comptar amb els dits de la mà. 
Apareixen, de sobte, els dos germans Grau, el Josep Carles Soler i el Carles Robert, 
amb cotxe, amb cares somrients, optimistes de cara a l’aventura de demà. Sempre fa 
gràcia tornar-se a veure, després d’un any en què havíem quedat desconnectats, i avui 
començar de nou una altra caminada a Montserrat.  
De fet, havíem quedat davant d’on viu el Pau Lluís. Però, en passar aquests per aquí i 
veure-m’hi plantat amb motxilla esperant el Pau Lluís, s’hi han aturat i, així, ara, 
esperem, aquí, tots plegats, el Pau Lluís. 
 
És 1/4 de 6 i arriba el Pau Lluís Salas amb cotxe gegant. Carrego ràpidament la meva 
motxilla al seu cotxe, un 4x4. El Josep Carles es trasllada de cotxe i vindrà amb 
nosaltres. A l’altre cotxe hi viatjaran, més amples, els dos germans Graus i el Carles. 
D’aquesta manera, ens hem repartit la càrrega. 
A les cinc i vint toquem el dos, que és tard i vol ploure! Hem quedat, per si ens 
despistem pel camí, a l’accés del càmping de Berga, justament a la caseta 
d’informació i turisme. El cel és tapat amb alguna clariana. Adéu, Tarragona!  
Entrem a l’autopista per l’accés situat al paratge del Pont del Diable, tot agafant rumb 
Barcelona. Més endavant, quan som a la comarca del Baix Penedès, comença a 
ploure. Penso que, a més avenç, més aigua hi trobarem. Ben segur!  
Efectivament, davant nostre, apareix un llampec llarguíssim i no tardem pas gaire a 
entrar en una nebulosa d’aigua. El neteja paravents va a tot drap i no dóna abast a 



escampar aigua. Quin xàfec, Déu meu! A més a més, llamps i trons! És tot una cortina 
d’aigua que s’espessa cada vegada més. No hi ha dubte que som al rovell de l’ou, 
passat per aigua! Hem d’afluixar la velocitat a 60 km/h per manca de visibilitat. El 
paravents és, realment, una cascada d’aigua. És quasi de nit i els llampecs, que 
contínuament van apareixent en el firmament, configuren un animat castell de focs 
dins del festival d’aigua. 
 
Al cap d’uns deu minuts, el diluvi s’atura miraculosament. Tot i així, seguim envoltats 
d’amenaçadors núvols negres per tot arreu. S’endevinen més xàfecs al nord, cap a on, 
malauradament, ens hi encaminem. Abandonem l’autopista a la sortida de Martorell, 
després d’haver pagat 225 ptes. al “buidabosses”.  
Havent passat a frec de Montserrat, arribem a Monistrol (Bages). Plou, altre cop! Ja hi 
tornem a ser! Aigua per l’amor de Déu! Travessem, ara, el túnel de Mogunyà. Anem 
direcció Manresa, ja és de nit i la visibilitat molt reduïda. El ferm mullat requereix tenir 
més cura conduint; però, per sort, el Pau Lluís posseeix un bon vehicle amb tracció a 
les quatre rodes. Prop de les sis, arribem a Manresa (El Pla del Bages) i seguim 
direcció a Berga. La forta quantitat d’aigua caiguda, ha transformat alguns trams de 
carretera en rius. 

 
Finalment, a 3/4 de 8, som a l’àrea comarcal de turisme del Berguedà on havíem 
quedat amb el Santi Massagué de Terrassa. Efectivament, ell ja hi és i porta estona 
esperant-nos, ens diu. Segons les previsions del Pau Lluís, hem arribat en aquest punt 
de trobada amb mitja hora de retard. Els dos germans Graus i el Carles Robert, que 
ens han seguit tota l’estona amb l’altre cotxe, baixen també per saludar tots plegats el 
Santi de Terrassa. Hi ha sorpresa: no fa fred i no plou! Des d’aquest punt s’albira 
l’altívol santuari de Queralt amb l’enllumenat de nit, l’exsantuari del mossèn “Tronxo”, 
renom com es coneix el mossèn Ballarín, arran de les seves explicacions per TV-3.  
 
Com que, el cotxe del Santi, és l’únic cotxe que deixarem a Borredà, la població on 
acabarem després de les dues etapes previstes; posem, al cotxe del Santi, tot allò que 
portem i que no necessitarem durant els dos dies de caminada. I que sí, en canvi, 
necessitarem quan finalitzem l’excursió el diumenge; això si el temps ens ho permet. 
 
Prop de les vuit, continuem. Seguim ara cap a Borredà, tot acompanyant el Santi a 
deixar-hi el cotxe. Travessem el túnel de Berga. La carretera que ens hi mena és 
tortuosa i de molt reduïda visibilitat, la qual cosa no agrada gens al Pau Lluís, que es 
manifesta contrari a passar-hi més vegades. A 1/4 de 9 del vespre entrem al poble de 
Borredà (Alt Berguedà) i, en una de les parets de l’església parroquial, a la plaça 
Major, el Santi hi aparca el seu cotxe. En un racó de la mateixa plaça es pot veure un 
senyal característic del GR. Tot seguit, el Santi munta en el cotxe del Pau-Lluís i 
reculem tots plegats per la mateixa carretera que hem vingut. Plou, altre cop! La boira, 
baixa a la plana a dormir.  
 
Dins del cotxe del Pau-Lluís, el Santi explica que està fent un llibre sobre la ruta de 
Candantxú a Sant Jaume de Galícia, recorregut que va fer amb bicicleta amb 
companys seus de la “colla cansalada”, nom inspirat en els seus esmorzars. Més que 
un diari, és un recull de les seves vivences filosòfiques, que al llarg de tot el recorregut 
va alimentar el seu esperit. Espero i desitjo, Santi, que quan el tinguis acabat me’n 
dediquis un.  
 
Tornem a la carretera de Puigcerdà i anem travessant els túnels de Cercs, de la Nou i 
de Guardiola; i finalment, a les 9 del vespre, el popular i anomenat “túnel del Cadí”. En 
realitat, el llarg passadís d’aquest últim túnel, es troba situat més concretament sota 
Les Penyes Altes del Moixeró, d’acord amb la informació que em facilita el Pau Lluís.  
 



L’origen del projecte de l’anomenat Túnel del Cadí es remunta a l’any 1907 i, l’1 de 
novembre del 1908, el projecte li fou presentat al rei Alfons XIII arran de la seva visita 
a l’Alt Berguedà.  
 
Circulant per dins del túnel, un rètol lluminós ens avisa de pluja a la sortida. I, 
efectivament, és veritat! El preu del peatge és un pèl superior a les 1.000 ptes. Al fons, 
albirem el brillant vestit de nit de Puigcerdà. No hi ha boira a la vista, la qual cosa ens 
facilita la visibilitat nocturna. Al llarg del trajecte d’aproximació a Puigcerdà, destaca el 
petit i bell ajuntament de Das il·luminat. 
 

 
 

A 2/4 de 10, per fi, som a Puigcerdà (Baixa Cerdanya), amb una temperatura de 8ºC. 
Aparquem definitivament a la Rambla de Josep M. Martí. Els cotxes ja no es mouran 
d’aquí fins el diumenge al vespre. Agafem les motxilles i anem a cercar l’hostal Sala. 
Plovisca! El Josep Carles entra a la botiga Granja Fran Ros i pregunta per on s’hi va. I 
tot seguint la direcció indicada, finalment trobem l’hostal SALA a la cantonada del 
carrer d’Espanya amb el carrer d’Alfons I. 
 
A l’illa dels Faisans (Konpantzia), un condomini espanyol-francès, al riu Bidasoa, el 7 
de novembre del 1659 es va signar l’acord definitiu de pau, o “Tractat dels Pirineus”, 
en què Espanya cedia a França tot el Comtat del Rosselló, el Conflent i una part del 
Comtat de la Cerdanya (33 pobles), que França considerava indispensable per tal 
d’establir i assegurar una frontera natural. Tot i així, en posteriors i successives 
guerres, Puigcerdà va patir més invasions, tant de tropes espanyoles com de 
franceses; deixant palès, així, l’interès de França per annexar-se tota la Cerdanya, 
malgrat haver-se signat ja el “Tractat dels Pirineus”. Aquesta mutilació de la Cerdanya, 
una de les comarques naturals de Catalunya, en dos estats, es manté encara avui dia. 
A l’illa s’hi va construir un pavelló especialment per a l’esdeveniment, i ara hi queda un 
monòlit que ho recorda. 
 
Entrem a l’hostal Sala i ens donen les claus de les habitacions núm: 202, 203 i 208. 
Pugem per les escales que tenen un pilot vermell encès en cada graó. De fet, l’hostal 
és ben antic, encara que es conserva en molt bon estat i la fusta és un element que 
abunda molt en la seva decoració, la qual cosa dóna a entendre que està preparat per 



suportar els rigorosos freds de l’hivern. Després de deixar les motxilles a les 
habitacions, encarreguem els entrepans per a demà i, tot seguit, anem a sopar al bar-
restaurant Mònaco, aconsellats per la direcció de l’hostal. 
 
Sabem que a Tarragona no ha plogut més en tota la tarda. A causa del nostre retard, 
des de l’hostal, impacients, han telefonat a Tarragona (a casa del Pau Lluís) per saber 
si havíem suspès l’excursió, o què? La preocupació se’ls ha esvaït, després que han 
comprovat que la demora ha estat ocasionada pel mal temps imperant. Sortim al carrer 
i plou! Això ja no és cap sorpresa. Per sort, hi ha pocs metres de distància al 
restaurant. El Pau-Lluís, molt més previsor, porta un paraigua. De seguida, entrem al 
bar-restaurant Mònaco i escollim, després d’estudiar diferents menús, el de 1.200 ptes. 
(60 F.F. en versió francesa). Pel que m’he adonat, el jovent francès no es barreja amb 
el jovent espanyol, ni català. No sé si la diferent llengua serà un obstacle, encara que 
m’inclino a pensar que no, perquè la gent d’aquí, lògicament, està acostumada a sentir 
parlar francès des de petit.  
 
El menú que hem triat és de dos plats i postres, a escollir entre: 
 

Amanida catalana 
Calamars a la romana 
Musclos al vapor 
Ous al plat 
Truita de patata (espanyola) 
Espagueti a la francesa 
             ---- 
Paella Mònaco 
Estofat de vedella 
Corder amb guarnició 
Pollastre rostit 
Botifarra a la graella 
Lluç a la planxa 
Truita de riu a la “menieure” 
             ---- 
Vi o sagnia 
             ---- 
Pastís de poma 
Gelat 
Suc de pinya 

 
No tenim clar allò què farem demà, és ben bé una incògnita. Fem petar la xerrada tot 
esperant, cada u, el plat triat. El que sí ens adonem és que el vi negre és pobre 
d’esperit. En canvi, a l’amanida catalana tan sols li manca la barretina. Estant a taula 
sopant, és lògic que s’acabi parlant de menjar, de tiberis i de règims alimentaris. 
Tampoc hi poden faltar els comentaris sobre altres excursions i, finalment, com a tot 
català, s’acaba parlant del Barça (la febre nacional). Després de les postres, prenem 
cafès i camamilles. Fem sobretaula parlant de senders de gran o llarg recorregut. El 
preu del sopar ens puja, col·lectivament, 8.900 ptes. Ràpidament encetem un fons 
comú de 5.000 ptes. per cap, que atresora el nostre banquer Carles Robert. I, després 
de pagar, toquem el dos! 
 
A 3/4 de 12 som, de nou, al carrer. Encara plou més! El Pau-Lluís, que no té pressa 
per anar a dormir, vol anar de copes. De totes formes, per a demà, ho tenim molt 
malament. Així, doncs, tots plegats anem de “guaitanits”! Entrem al bar Kennedy, situat 



a la plaça dels Herois, a matar l’estona. Reunits comentem les diferents opcions que 
podem triar per a demà. Repetim de cafès i camamilles; però, a més a més, el Carles 
Robert i el Pau Lluís s’arrisquen a fer uns “oruxos”. Es parla d’altres excursions a fer; 
fins i tot, el Pau Grau, proposa sortir de la ruta tradicional de Montserrat. Una 
possibilitat que pren cos per a demà, si plou encara, és arribar-se fins a Alp amb 
cotxes a esmorzar i començar a caminar, allí, si el temps més tard ens ho permet. 
 
El qui regenta aquest bar ens mostra, tot cofoi, una safata de bolets comestibles de la 
Cerdanya: ceps, rovellons, fredolics i moixernons. Els més famosos, aquí, són els 
ceps. Finalment, paguem una consumació total de 1.100 ptes. a càrrec, com és de 
suposar, del fons comú. Prop de la una, ens retirem definitivament a dormir, no dic a 
descansar perquè encara no ens ho hem guanyat. Segueix plovent! El Pau Lluís, 
abans, però, acompanya el Pau a “atracar” un Banc, el caixer no tanca mai. Ja dins de 
l’hostal Sala, recollim les claus i avisem que ens cridin demà a 2/4 de 7. Que sigui el 
que Déu vulgui! 
 

Bona nit a tothom! Fot-li aigua, Puigcerdà!  
 
 



 
  

DIA 5 DE NOVEMBRE DE 1994              PUIGCERDÀ-LA POBLA DE LILLET: 34 km. 
 
 
 
 
A 2/4 de 7, del matí, ens avisen tal com ho havíem demanat i oh sorpresa: no plou! No 
obstant això, el terra del carrer és molt humit com a mostra de l’aigua que ha caigut 
ininterrompudament durant  tota la nit. És de nit encara i, tot i que calculo trobar força 
fang pels camins, em preparo per caminar.  
 
Unes poques xopades d’aigua a la cara, m’ajudaran a superar la mica de son que 
encara em queda. Penso que quedarem ben bruts al llarg del dia i el calçat el que més. 
Cal agafar, també, aigua per si d’acàs; el Josep Carles em diu que la de l’aixeta és ben 
bona. Si al llarg del camí en trobem de millor, ja realitzarem el canvi. 
 
Quan són les 7 puc veure despuntar el dia pel balcó i observo el cel bastant tapat amb 
núvols molt foscos i alguna clariana. M’adono que no tenim la climatologia gens 
favorable i que ens pot ploure. La Providència, doncs, ens proveirà! 
 
En acabar d’enllestir la motxilla, baixo a recepció a recollir l’entrepà. El Pau i l’Eduard, 
els dos germans Grau, ja hi són. A poc a poc, hi anem acudint tots. Sembla que 
tindrem més bona temperatura que la que ens temíem.  
 
El Josep Carles ja comença a fer fotos, li agrada un quadre ben maco que decora la 
sala i que representa un agradable paisatge d’aquesta contrada. Perquè la foto sigui 
més completa li demano que també hi surti ell.  
 

 
 
L’hostal és força antic, ja es veu que té solera. Segons ens assabenta l’inquiet Eduard, 
és una construcció de finals de segle passat. Finalment, arriben els bocates; però, 
sense cap mena d’identificació unitària. Per tal de guanyar temps, doncs, cada u 
n’agafa un i a l’hora d’esmorzar ja ens el bescanviarem. Serà un entrepà sorpresa! Per 
a les postres, en canvi, no hi ha problema: tot són taronges! No obstant, la de l’Eduard 
sembla aficionada a jugar a la petanca, l’entremaliada taronja se li anat a amagar 



 
  

davall d’un sofà. Les despeses, per dormir i entrepans, sumen un total de 19.900 ptes. 
(propina i tot).  
 
En acabar-se una informativa conversa sobre inversions en estacions d’esquí, 
abandonem l’hostal. Puigcerdà, a més de ser la capital de la Baixa Cerdanya, és 
capital de la neu. La seva situació és de privilegi, ja que des d’aquesta ciutat es pot 
arribar fàcilment a totes les zones esquiables. 
 
Són 2/4 de 8 i som al carrer. Ja és de dia! La temperatura, d’acord amb el Santi, és de 
7ºC. A punt d’encetar la caminada, el Pau-Lluís ens obsequia a tots amb una mida 
catalana de Montserrat-95. Va una mica avançat aquest xicot, oi que sí? Passem per la 
destacada plaça de Sta. Maria on s’alça, solitari, el campanar de l’antiga parròquia que 
dóna nom a la plaça, construïda en el segle XII i destruïda el 1936. La Verge era una 
imatge romànica que es coneixia popularment per la Mare de Déu de la Sagristia o de 
la Llet. La plaça, molt guarnida d’arbres, té el terra com un dia de Corpus: fulles seques 
i mullades que els escombriaires de torn s’afanyen a arreplegar-les. 
 
Seguim pel carrer Major i per la Rambla de Josep M. Martí (on hi tenim els cotxes 
aparcats). Des de l’avinguda Coronel Molera s’albiren els cims nevats del territori 
francès. Continuem pel carrer Higini de Rivera, des d’on es percep el pas fronterer de 
la Guingueta. Anem baixant per l’avinguda de Catalunya. S’albira la Tosa d’Alp 
enfarinada. 
 
Són 3/4 de 8 i arribem a la benzinera. Allí hi trobem el Miquel Cabré i el Lluís Borràs, 
acabats d’arribar. El Lluís ens saluda i diu, de seguida: som els de Reus! No han trobat 
cap xàfec pel camí i el viatge els anat perfectament bé, ens confessen els dos 
“ganxets”. El Cadí i el Puig Pedrós també estan nevats! 
 
Anem a cercar el camí del GR adreçant-nos cap a la Tosa d’Alp, que albirem altiva a la 
llunyania. Sento fred en els dits i envejo en aquests moments aquell qui es pot posar 
les mans a les butxaques. En una paret vella, del tancat de l’estació del tren, encara 
s’hi pot llegir amb sorpresa i admiració: “Hotel España en Tarragona. Rambla 
Generalísimo”. Que en deu fer d’anys aquest rètol, ara mig esborrat! 
 
Caminem per la carretera general i, havent passat sota el pont del ferrocarril, trobem el 
primer senyal del GR. Ràpidament agafem un camí a l’esquerra on hi ha la nau de 
prefabricats de formigó Materials Domenjó. Tot seguit, anem per un camí pavimentat 
direcció SO.  
 
Enrera anem deixant velles masies i un estable. L’aiguat d’ahir es fa palès amb la gran 
quantitat de tolls que hem de sortejar. A més a més, a la dreta hi circula una sèquia 
amb aigua. I a l’altra banda una altra sèquia, però, eixuta. La vista es relaxa amb un 
seguit de camps de pastures i, dintre de la part ecològica de l’entorn, sobresurt un 
luxós hotel que evidencia el fort desenvolupament turístic de la zona. 
 
El camí és conduït, a banda i banda, per un seguit d’arbres variats de fulla caduca amb 
els colors daurats de tardor. Travessem la carretera general N-152. Un cartell de 
protesta refusa: “No volem deixalles a Ventajola!”  
 
Seguim el mateix camí i rumb que ens apropa a Alp. La serra de Queixans mostra 
petites clapes cremades, és un mal que està de moda! L’aigua de la sèquia circula, 
ara, pel costat esquerre. Algun pal de pedra de granit substitueix, aquí, el típic pal de 
fusta o metàl·lic de les tanques. Passem a frec de l’antiga casa J. Meya Ventajola. Any 
1955. Al sud, més enllà de la carretera, albirem uns quants poblets que esquitxen la 
serralada. 
 



 
  

Cal admirar la bellesa dels colors de la tardor -ara més nets després de la pluja- i la 
majestuositat dels alts cims amb barretina blanca. Portem un caminar ràpid amb ritme 
alegre i constant. S’han format tres grups: al capdavant obren pas el Miquel, el Lluís i el 
Pau; darrera, hi segueixen el Pau-Lluís i el Santi i darrera, tot escombrant  la comitiva, 
hi caminen l’Eduard, el Josep Carles, el Carles i jo. En un tram arribem a veure el riu 
d’Aravó, força cabalós, afluent del Segre. La plana que separa Puigcerdà del poble 
d’Alp és, ben bé, una catifa verda de pastura, com una devesa. Les vaques no tenen 
fred i els cavalls tampoc.  
 
En el cim de la Tosa d’Alp es percep la torre repetidora de la Cerdanya de TV-3; en 
canvi, la de la TV-1, en aquests moments, és coberta per la boira que es passeja per la 
carena. 
 
Són vora 3/4 de 9 i travessem el llarg pont del Soler sobre el riu Segre, que baixa 
d’ample a ample, tocat per les últimes pluges. Ens hi fem una foto d’equip. Estic 
convençut que, amb una piragua, aniria a parar a Lleida. El canal que hi circula 
paral·lel s’ha desbordat.  
 
Seguim i remuntem un desnivell. El Pau-Lluís me’n fa cinc cèntims del coll que s’albira 
al fons, a la llunyania, del perquè se l’anomena “el Forat de la Seu”: per a la gent de la 
Cerdanya és un portell natural per on veuen venir el temps que se’ls hi apropa.  
 
Davant nostre s’albira la Tosa d’Alp, el Moixeró, les Penyes Altes del Moixeró i el Cadí. 
Anem deixant enrera Puigcerdà i la serralada del Pirineu on s’albira la població de 
Font-romeu. Aviat saltem a la carretera que ve del Túnel del Cadí i hi caminem. Ens 
adonem com l’aigua de la pluja ha negat els camins. Acusem, a mesura que ens 
apropem a Alp, una davallada de la temperatura. El Pau-Lluís ens indica que per un 
camí paral·lel a la carretera caminarem més tranquils, encara que haurem de parar 
compte en els trams entollats. 
 
A les 9 entrem al poblet d’Escadarcs fregant l’hostal. Ens afonem i travessem el riu 
d’Alp per l’anomenat pont del Mico. A continuació, no podem seguir el camí perquè el 
riu s’ha desbordat i, això, ens obliga a caminar un tros per conreu. Tot i que hi tornem, 
aquest, es troba molt enfangat.  
 
Finalment, fem cap en un camí rural asfaltat que ens adreça a Alp. De seguida creuem 
la carretera i ja som a Alp. El cel roman tapat, encara que amb moltes clarianes i el Sol 
lluita per deixar-se veure. Tinc l’esperança encara de tenir un bon dia, tot i que està 
ennuvolat. Anem pujant al centre de la vila i entrem al bar-fonda Badia a esmorzar. 
 
Estem de pega, només podem esmorzar entrepans perquè la cuina no és encesa i 
tampoc no es poden preparar ni una amanida. Així, doncs, haurem d’agafar el que hi 
ha. Al Carles Robert li venia de gust una sopa calenta i a mi una llonganissa a la 
planxa o a la brasa. Finalment, m’hauré de conformar amb un entrepà de botifarra 
blanca, que per aquesta contrada li diuen “bull”.  
 
Com a més tard, haurem de tocar el dos a les 10. Ens queden set hores efectives de 
caminar (parada de dinar a banda) i no tenim a l’abast cap més poble fins a la Pobla de 
Lillet, final d’etapa d’avui. No tenim cap horari programat dins de l’itinerari, anirem fent 
fins que s’acabi, i és possible que se’ns faci fosc i tot. 
 
El Josep Carles es troba molt eufòric i es posa amb calça curta i samarreta; però, aviat 
se’n penedeix. L’espera es fa més llarga de l’habitual, m’adono que estem perdent el 
temps. Proposo que podríem menjar els entrepans que portem i deixar, els que hem 
demanat, per dinar; no obstant això, penso que m’he despertat tard, ja no poden tardar 
gaire. 



 
  

Tot esperant l’encàrrec alimentari, es comenta d’anar el juliol vinent al cim del 
Montblanc i fer nit a Chamonix, o bé al refugi. Va passant el temps, anem picant 
avellanes del Josep Carles per entretenir la gana. Són les 10 ja, quan, ara sí, 
comencem a esmorzar. A part, el Lluís Borràs, demana uns tacs o daus de formatge 
exclusivament per a la taula que comparteix  amb el Pau, el Miquel, el Josep Carles i 
jo. És un privilegi compartir aquesta taula!  
 
Al bar hi ha una gàbia buida. Què se n’haurà fet del moixó? Haurà aconseguit la seva 
llibertat? El Carles conversa amb la mestressa interessant-se pels aiguats que van 
patir, ahir, aquí:  la cortina d’aigua era tan espessa que no deixava veure més enllà 
d’un mateix, li comenta.  
 
Per acabar l’àpat prenem cafès i similars. El Lluís ens mostra com es fa, un, addicte al 
“trifàsic”: cafè, llet i conyac.  Finalment arriba l’hora de pagar les consumicions; “els dos 
xicots de Reus” s’integren en el fons comú: hi afegeixen 800 ptes. cada u. L’esmorzar 
ha valgut, tot plegat, 5.965 ptes. La tresoreria del Carles encara gaudeix de bona salut! 
 
Són les deu i vint quan toquem el dos. Anem amb retard! Defora, hi ha un altre grup 
excursionista preparat per entrar al bar, els informem que la cuina està apagada. 
Pugem per l’avinguda de la Tosa d’Alp, nom molt significatiu que ens indica allà on 
anem. Darrera, albirem la Carabassa, el Bony Manyer, la Serra Esquella i el Puig 
Pedrós (tal com els identifica el Santi) totalment enfarinats.  
 
Seguim amunt, per sobre de l’aigua, que llisca avinguda avall. Deixem enrera la 
població, tot caminant per la carretera que porta a Masella. Anem assolint cada vegada 
més miranda. Dalt de la Serra del Cadí destaca el Puig de la Canal Veridiana. Continua 
davallant aigua per la carretera, que surt de tot arreu. La Cerdanya està preciosa, 
gaudim d’un acoloriment d’ocres, marrons i verds amb un cel blau i núvols de nata 
muntada. El riu Alp, cabalós, baixa a tot drap! 
 
Prop de 3/4 d’11, deixem la carretera de la Masella i la Molina per agafar, a l’esquerra, 
un camí que ens adreça a la, tan contemplada, Tosa. Passat l’abocador, tornem a 
gaudir del bell paisatge de colors canviants. Aquest camí és travessat també per 
l’aigua que s’escola. Saltem el torrent de les Deveses i seguim un sender que s’enfila 
fort (també força amarat) que retroba el camí més amunt.  
 
Al fons de la vall observo una destacada masia que, ben bé, podria ser la de la Torre 
de Riu. Trobem bolets! Seguim llom amunt i el paisatge afegeix, ara, un altre color: el 
rogenc. Ens acostem a l’altiva Tosa. Uns cavalls que pasturen s’escampen al nostre 
pas. Seguim el sender que, l’aigua lliscant, ens va marcant. Empalmem en un camí 
carreter (també banyat) i hi caminem. La ruta és tot un xipoller! 
 
Deixem el camí carreter quan aquest tomba fort i seguim, ara, per un sender pedregós 
a mà dreta (sorprenentment eixut) que s’endinsa al bosc i puja fort. Cal gaudir d’aquest 
sender fantasiós on, de la seva humida fertilitat, brota una catifa de molsa. Cal estar 
amatent, en aquest paratge frondós, als canvis que sovint tenim de senders i que, 
després, ens adonem que això ha estat un caprici del responsable que té cura del GR. 
Seguim trobant bolets (llores, em diuen).  
 
Fem un petit descans en un clar del bosc i, pocs minuts després, continuem, amunt, 
caminant pel bosc de la Pleta on hi trobem buines. Sortim a una pista asfaltada i 
continuem bosc endins. En una propera bifurcació seguim cap a la dreta, la Tosa d’Alp 
ja la tenim molt a prop! El Sol marca la seva posició molt tímidament. 
 
Finalment, el camí ens porta en una zona descoberta ocupada per una construcció  
d’apartaments. Traspassem la carretera d’accés i, per una drecera boscosa, entrem al 



 
  

nucli més habitat.  
 
Som a Masella -centre d’esports d’hivern- nucli format per l’hotel de tres estels: Alp 
Masella, diversos apartaments, un autoservei i una botiga de venda de material 
esportiu.  
 
Aquesta estació d’hivern sorgí motivada per la recerca de noves pistes d’esquí (a més 
de les de la Molina) a fi de satisfer la gran demanda dels esquiadors que afluïen, cada 
vegada més, a la zona. 
 
Passem a frec d’una cabina telefònica i del luxós hotel Alp Masella. Som en una cruïlla 
de múltiples direccions: Collada de Toses 12 km., Barcelona 157 km., Túnel del Cadí 
148 km., Alp 7 km., La Molina i Coma Oriola.  
 
Seguim direcció a la Collada de Toses i, tot seguit, deixem la carretera per endinsar-
nos, a la dreta, al bosc per un sender de fort pendent que retalla una pista. Passem 
sota un telefèric que remunta una pista d’esquiar de poca dificultat. Seguint camí 
amunt n’albirem d’altres i, també, els repetidors de TV-3 i TV-1.  
 
Al fons de la vall es percep Puigcerdà, ara, a uns 14 km. de camí. La nostra altitud és, 
ara, de 1.700 m. El camí de pujada és força costerut i gairebé recte, la qual cosa fa 
pensar que a l’hivern, nevat, s’utilitzi per esquiar. En un punt determinat s’ha de salvar 
un pas d’aigua natural. 
 
Davant dels nostres ulls, brillen els cims nevats tot reflectint la llum de la pols blanca. El 
camí segueix pujant insistentment, encara que ara fa giragonses. L’aigua segueix 
lliscant avall. Albirem el Puigmal i el Pla de Salines embolicats d’un mantell blanc, tan 
brillants com si els acabessin de pintar. 
 
És 1/4 d’1 i som, ara, en una intersecció on hi trobem un cap cadavèric d’animal. Per 
darrera veiem avançar, decididament, la boira de la vall com si ens volgués atènyer.  
 
Una marca ens assenyala que hem de deixar el camí, però, el Santi no se’n refia pas i 
seguim pel camí que revolta cap a la dreta, amunt. La decisió ha estat encertada 
perquè, més endavant, trobem més marques del GR. Tot i així, no descarto que 
aquella marca pogués indicar una drecera. 
 
Tal com anem guanyant alçada i acostant-nos a la Tosa (pel camí cada vegada més 
pedregós) se senten més imminents els vapors frescos que desprèn les neus 
encimbellades. No obstant això, ajuntant-hi els vapors calents dels nostres cossos 
suats assolim una temperatura més harmoniosament igualada.  
 
La solitud dels nostre pas es trenca, per uns moments, amb la presència de dues 
motos que ens avancen amb sorollós espectacle. També un “jeep” Toyota contribueix a 
acolorir la muntanya motoritzada. 
 
Passem davall d’uns teleselles de l’estació d’esquí. Més motos segueixen practicant 
l’ascensió fàcil i esvalotadora.  
 
Amunt, amunt, fem cap al Tossal de la Pia, una gran superfície, ara verda, on hi 
conflueixen remuntadors i teleselles que ajudaran, a l’hivern, els esquiadors a superar 
el desnivell muntanyós.  
 
Per uns moments, em puc imaginar aquest entorn cobert de neu amb gran bullici de 
gent, com a l’estiu a les platges: és la febre d’esquiar! Al Josep Carles, evident suador, 
se li ha gebrat la suor a la cara i braços.  



 
  

Tenim en aquest moments 5º C. Ens trobem, de ple, dins de les pistes d’esquiar de 
Masella, que encara continuen amunt cap al cim del Pedró dels Quatre Batlles.  
 
El Carles Robert ha aconseguit fer-se amb un terròs de neu glaçada i cofoi mostra el 
seu trofeu.  
 
Continuem pel camí humit gaudint de la verda Cerdanya. Ens trobem en una zona nua, 
òrfena de vegetació; nodrida, però, d’un mantell verd mitjançant terra pissarrosa.  
 

 
 
Cap allà a la 1 de la tarda, arribem al Coll del Puig d’Alp on ens hi aturem per fer-nos 
una foto. Davant nostre, al SE, albirem el Puigllançada i, més a l’est, la Collada de 
Toses i el Puigmal. 
 
Seguim pel camí, molt enfangat, que circumval·la el Serrat Gran tot fruint d’una 
panoràmica excel·lent. Al fons, la Vall de la Molina, amb el seu complex residencial, on 
s’hi instal·len a l’hivern milers d’afeccionats a l’esport blanc. Més al sud, s’aixeca el 
Puigllançada de 2.409 m. d’altitud. 
 
Travessem per sota el telesella que puja de la Molina cap al Pedró dels Quatre Batlles, 
de 2.536m. d’altitud. Pel camí apareixen, de sobte, algunes clapes de neu; anem 
creuant a gual escorrancs d’aigua provinents del desgel.  
 
Un d’ells, ostentós com un torrent, de 4 m. d’amplada i amb escuma blanca, m’obliga a 
descalçar-me per passar-lo.  
 
La fredor de l’aigua és com un  massatge que m’estimula els peus i me’ls alleugera, 
momentàniament, de l’aixafament. A la resta de la colla, amb calçat més impermeable, 
no els ha calgut descalçar-se; però, a mi, gràcies a Déu, m’he estalviat una sucada de 
mitjons.  
 
Tot caminant, observo com el Sol treu el nas per primera vegada; després de tanta 
aigua, ja quasi el teníem oblidat: benvingut, oh rei de la llum!  
 



 
  

 
 
Passem sota una línia d’alta tensió i ens anem apropant al Puigllançada. Sento cada 
vegada més l’aire fred de cara, les clapes de neu creixen a mesura que avancem. 
 
Són 3/4 de 2 i hem arribat a la línia divisòria entre les comarques de la Cerdanya i el 
Berguedà. A partir d’aquí, el camí és asfaltat i es converteix en carretera que ens mena 
al Coll del Pal. De sobte, com una aparició, puja camps a través un “jeep” de 
l’ajuntament de Bagà, que s’incorpora ràpidament a la via asfaltada i ens avança. El 
ferm dur per on caminem és de negre asfalt, però, tot l’entorn que ens envolta és blanc 
a conseqüència d’un revestiment de fina pols blanca, la qual cosa li dóna al paisatge 
un caire hivernal i, perquè no, de prenadal! 
 
Ens apropem a un refugi, que és on ha anat a parar el “jeep” de l’ajuntament de Bagà. 
El ferm de la carretera comença a oferir-nos mostres també de neu. Davant nostre, 
percebem una nebulosa blanca i grisa per on hem de davallar després i que ens podria 
complicar la tarda. Trepitgem ja neu amb les sabates, que es fa més palesa com més 
ens apropem al Coll. Aviat arribem a l’altura del refugi del Coll del Pal, que tenim a 
pocs metres a la nostra dreta. Defora, un cartell anuncia els serveis que hi dóna: bar, 
refugi, monitors, lloguer d’esquís i club d’esquí. La temperatura és, cada vegada, més 
baixa i lluu el Sol a estones. 
 
Caminant cap al Coll, a la dreta, tenim una intersecció on arrenca un camí que puja a 
la Pleta de Comabella. Faig realitat el desig que tenen d’una foto, el Carles i el Josep 
Carles, enmig de tot aquest panorama de fred. Les gegantines torres elèctriques 
metàl.liques disposen, en aquest paratge muntanyós, de murets de defensa de formigó 
en la seva base, a fi d’aturar la força dels allaus de neu. 



 
  

Passades les dues de la tarda, som per fi al Coll del Pal de 2.110 m. d’altitud, el punt 
més alt de la jornada i de tot el GR-4. L’arribada s’ha produït, paulatinament, per mitjà 
de dos grups  poc distanciats l’un de l’altre. El primer format pel Pau-Lluís, el Pau, 
l’Eduard, el Lluís, el Miquel i el Santi. I el segon pel Carles, el Josep Carles i jo. Ens 
arriba la boira i parem un moment per condicionar-nos contra la humitat que ens visita, 
vora un pal de direccions del GR.  
 
Reemprenem la marxa, poc després, rumb a la Pobla de Lillet. Fa fred i se’m gelen les 
puntes dels dits, probablement som a Oº C. Abandonem la carretera que mena a Bagà 
i davallem fort per sender herbat. Darrera, queda tot el paisatge enfarinat que ha fet 
davallar tant la temperatura; tot i així, la humitat continua, bravades de boira se’ns 
acosten de front. 
 
Al final d’una primera baixada saltem un torrent i pugem a una mena de camí pissarrós. 
Seguim paral·lels al torrent i el camí canvia ràpidament a sender tot seguint a mig aire. 
Trobem un pal de direccions on hi diu: la Pobla de Lillet 3h. 45m.  
 
Davallem, altre cop, per aquest sender que va baixant pel vessant sud del 
Puigllançada. Seguim suportant la boira de cara, que no para de pujar. Travessem un 
altre torrent i continuem davallant pel sender.  
 
Albirem, ara, Bagà al SO. Variem un xic el rumb cap a l’Est i ens anem desenganxant, 
a poc a poc, del torrent. No fa pas gaire que han passat vaques per aquí, n’ha quedat 
el present de les buines i, ben aviat, es confirma i es fa real la presència dels pacífics 
animals. 
 
Prop de les 3 de la tarda, per fi, parem a dinar en un paratge rocós. Estem situats en 
un preciós mirador: al SO, tenim la vall de Bagà; al nostres peus i al sud, la serra de 
Catllaràs que la travessarem demà. Singularment, molt a prop nostre, en una roca s’hi 
troba enganxat un simbòlic arbret de Nadal amb la llegenda: Veterans de Cornellà.  
 
Tot i que el cel està ennuvolat i emboirat, percebem de tant en tant alguna llambregada 
solar. La boira que es passeja a discreció, cada vegada ens embolcalla més. Encetem, 
sota la incomoditat de la fresca humitat de l’entorn, els entrepans que portem de 
Puigcerdà; al final, cada u s’ha conformat i s’ha menjat el que portava. A mi me’n 
tocava un de botifarra; però, m’he quedat amb el de truita caragolada que traginava i 
que ningú me l’ha reclamat. Que aprofiti l’entrepà de botifarra!  
 
De postres, el Pau-Lluís ofereix anacards, peduncle comestible del fruit de l’arbre 
anacard, fruit sec molt similar a la lleguminosa seca cacauet; però, més gros, que es 
conrea en els països càlids; el Pau-Lluís se’ls vol treure del damunt i insisteix perquè 
ens els acabem.  
 
Percebem també, des d’aquí, com llastimosament contamina el fum de la xemeneia de 
la Tèrmica de Fígols. En acabar de dinar, decidim tocar el dos ràpidament i no 
romandre més temps aturats perquè sentim fred. Tenim uns 9º C. i es fa tard! La tarda 
és curta, la boira amenaça i la humitat és forta. Queden, encara, 3h. 25m. per al final.  
 
A 1/4 de 4 passats, continuem la caminada tot seguint la perllongada davallada. Les 
darreres llambregades il·luminen un cel que es prepara per a una nit llarga de son de 
tardor. Passem entremig d’algunes vaques que ens observen amb curiositat i 
indiferència.  
 
La boira, per sort, es manté en un pla més superior al nostre; sembla que prefereix la 
companyia de les muntanyes a la plana. El camí remunta i s’apropa a un tallat rocós: 
som a la Balma Roja on hi ha un muret de pedres per tancar bestiar. Des d’aquí, 



 
  

manquen 10 km. o 3 hores de camí (segons la topoguia) per finalitzar a la Pobla de 
Lillet.  
 
Després de tafanejar l’entorn, continuem avall tot traspassant un tancament per a 
vaques. De seguida, el sender ens guia cap al bosc on hi trobem rovellons (molt 
macos, per cert) molt fàcilment i també altres classes de bolets. El Pau Lluís i el Carles 
s’entusiasmen de tal manera en la recerca, que acaben sent més boletaires que 
senderistes.  
 
Seguim davallant per dins del bosc faldejant pel mateix vessant. Aquest tram de final 
d’etapa s’ha convertit, més que res, en una recerca de rovellons ja que “surten com a 
rovellons” prop del camí. Els ulls són temptats per la falera de buscar rovellons i tot 
caminant no deixem d’inspeccionar el terreny pam a pam; pràcticament, no aixequem 
la vista de terra! 
 
Són, ara, les quatre de la tarda i fem una curta aturada a fi de reagrupar-nos, després 
de l’escampall rovellonaire. El Pau Lluís aporta, de moment, 8 magnífics rovellons dins 
d’una bossa de plàstic.  
 
Tot seguit, continuem plegats, de moment! Travessem un altre torrent i el camí es fa, 
ara, pissarrós. Un dels trams és de terra vermella, amarada, d’acord amb la humitat del 
dia. Després d’una curta, però forta pujada, som al Coll Roig, als peus mateix del Puig 
Roig. Hi ha, altre cop, vaques! Hi esperem el Carles i el Pau-Lluís que fan d’experts 
rovellonaires per les rodalies.  
 
Tot esperant, gaudim de les últimes llambregades del dia; el Sol s’ha acotxat tant que 
l’arribem a veure’l per sota dels núvols, on n’hi ha alguns de ben foscos que amenacen 
pluja: en aquests moments, cau alguna gota aïllada. Els colors de la vall tenen, ara, 
més vitalitat i podem fruir d’una llum exquisida que ens ha mancat al llarg de tota la 
jornada. 
 
Després de veure amb goig com ha anat augmentant el nombre de rovellons, seguim 
la caminada. Trepitgem tota una catifa verda on hi pasturen les vaques. Continua la 
davallada i, el Santi, està segur -així ens ho diu- que la desafiant negror que ens 
seguia, hores d’ara, ja no és perillosa.  
 
Seguim el camí que, a la vegada, fa de desguàs de la pluja i que passa vora un 
tancament de filferro. Per saltar al camí bo s’ha de creuar una porta del tancat i paro 
compte de no tocar el filferro. Penso que, com que el tancament és per a les vaques, 
pot estar electrificat. Efectivament, l’Eduard s’ha enrampat en tocar el fil amb la mà, el 
Carles també ha sentit el petit corrent elèctric; el Lluís, tot i que ha trobat la manera de 
passar-hi bé, ha rebut també les pessigolles i el Miquel, en tancar la porta, no ha pogut 
evitar en el darrer moment un petit contacte amb el cul. A més, tenint en compte la 
humitat que portem sobre, el pessigolleig encara ha estat més viu.  
 
Davallem per la pista tot aprofitant les dreceres. Passem vora la casa Erols o Erola, la 
porta és oberta i la casa vindria bé com a refugi temporal. Pels seus voltants s’hi 
passeja una dona i unes quantes vaques. Al costat, en una arbreda hi puc percebre 
una estimulant piscina.  
 
La pista davalla a la par amb el torrent de la Molina. És tanta l’aigua que baixa per les 
torrenteres que, davant d’un alt mur de contenció, de pedres, l’aigua hi surt com a 
fonts. Hi beuen el Miquel i el Carles: és fresca i bona, diuen. A través de la perllongada 
davallada m’he adonat com les roques suaven aigua. 
Són ara  2/4 de 6 de la tarda i el dia ja es va apaivagant tot perdent força les diferents 
tonalitats de colors. Els núvols reflecteixen el típic color rogenc de la posta de Sol. La 



 
  

jornada s’acaba, però, encara ens queda un bon tros per caminar.  
 

 
 
De seguida, sortim a la carretera d’accés a la fàbrica de filats del Clot del Moro i ens hi 
aturem. Hi ha un cartell que mostra un mapa de camins forestals dels termes de la 
Pobla de Lillet i de Castellar de n’Hug. La part que hem fet avui està catalogada com 
àrea del parc natural Cadí-Moixeró.  
 
Tot descansant, el Pau Lluís i el Santi desxifren la manca de concordància entre la 
topoguia i l’itinerari marcat al mapa. El mapa assenyala un camí un pèl més dreturer, 
cap a la Pobla de Lillet, que el que hem fet. En canvi, la topoguia explica el que 
realment hem fet. Després d’una curta deliberació, tots dos opinen que hem de fer el 
que diu la topoguia. 
 
Al cap de deu minuts reemprenem la caminada seguint carretera avall. Ràpidament, 
però, la deixem i ens afonem cap a la dreta en direcció al riu Llobregat, que neix molt a 
prop d’aquí. Seguim un sender boscós i fem cap a un camí vora el riu. Som a l’antic 
Molí del Clot del Moro (la Molina) i hi passem a frec.  
 
Seguint el mateix camí, riu amunt, faríem cap, molt a prop d’aquí, al naixement del 
Llobregat -les Fonts del Llobregat- un lloc molt visitat turísticament i emplaçat als peus 
de la població de Castellar de n’Hug.  
 
Travessem un torrent i seguim el sender, que s’enfila vora el curs del riu Llobregat i 
paral·lel també a una sèquia. Sento el bramar enfurismat del jove Llobregat, que baixa 
ràpid i vigorós. S’albira, tot i la mancança de llum diürna, la plataforma de la 
desmuntada via del carrilet que treia el ciment pòrtland Asland del Clot del Moro (la 
primera fàbrica de ciment que es va instal·lar a l’Estat espanyol) i, al costat, la carretera 
de Castellar de n’Hug. 
 
Són les sis i se’ns fa de nit! Més endavant fem cap a un camí empedrat, que és l’antic 
camí del Molí. Just vora la paret que tanca una finca, fem una aturada a fi de 
reagrupar-nos i mirar de no separar-nos perquè ja no tenim claror del dia. Som molt a 
prop de la Pobla de Lillet; però, el poc camí que queda no és del tot clar. El Miquel, 



 
  

d’acord amb els seus dots d’observació, ens comenta la blancor que tenen per aquí les 
pedres i que podria ser motivat per la pols blanca que emetia l’exfàbrica de ciment que, 
amb la humitat de la nit, se solidificava damunt les pedres, a l’igual que el ciment amb 
l’aigua. 
 
Abans que sigui negra nit reemprenem la marxa. Quasi que ja no distingim qui és qui. 
Un pastor, que acaba de tancar el seu ramat, s’ofereix per indicar-nos un camí més 
segur i eixut. El Pau-Lluís, el Santi i el Lluís ignoren olímpicament l’ajuda del pastor i 
segueixen pel mateix camí tot salvant un tram d’aiguamoll on hi aboca una font natural.  
 
La resta de la colla, però, ens sentim atrets per la generosa oferta del pastor i ens 
apleguem al seu costat. Per la porta de ferro, que hi ha a la paret que tanca la finca 
privada, accedim a dins de la propietat, tot adonant-nos que la porta no és tancada 
amb clau.  
 
Baixem, acompanyats pel bon home que ha demostrat una gran generositat i 
humanitat; el camí que ell mateix ens indica va a parar a la fàbrica de paper de l’Artiga. 
Aviat, deixem la fàbrica a l’esquerra i, ja de nit completament, seguim un altre camí 
enllumenat, també de propietat privada, pel qual accedim còmodament a la Pobla de 
Lillet. 
 
Durant aquest darrer tram de camí hem anat fent preguntes, al pastor, que s’ha mostrat 
molt cordial i amb ganes de xerrar. Ens ha explicat el perquè de les pedres blanques, 
que no és com s’ho imagina el Miquel!  
 
Les pedres d’aquí han estat sempre blanques, ens diu el pastor. Per això, van construir 
la primera fàbrica de ciment aquí, tenien tota la matèria prima a peu de fàbrica i l’aigua 
del Llobregat. Aquesta zona del Clot del Moro és rica en pedra de calç i de ciment, els 
dos components necessaris per produir ciment industrial. Per aquest motiu, l’afable 
pastor, no entén com és que van abandonar la fàbrica d’aquí i se’n van anar, a altres 
llocs, on els cal portar la matèria prima a fàbrica. Els costos de producció han de sortir 
més cars, solament comptant el trasllat de les matèries primes. I el més sorprenent és 
que encara queda molta matèria prima en el Clot del Moro, afirma de forma contundent 
el pastor. 
 
Aprofito l’ocasió i li comento que, l’any 1982, vaig passar per aquí, coincidint en una 
marxa a peu de Tarragona a Núria (Ripollès), en direcció a Castellar de n’Hug (Alt 
Berguedà), i recordo encara quant em va meravellar la singular construcció de la 
fàbrica de ciment Asland i els seus habitatges annexos.  
Segons el pastor, avui dia, queda ben poca cosa de tot allò; s’ha deixat, 
malauradament, que tot el conjunt de la fàbrica i les cases annexes, s’anés degradant 
en el temps, sota la mirada indiferent de les autoritats del seu municipi: Castellar de 
n’Hug.  
Van vendre tot el ferro i no se’n van preocupar més; fins i tot, algun desaprensiu va 
calar foc a la casa de l’enginyer, que fou dissenyada pel genial arquitecte Antoni Gaudí, 
de Riudoms.  
L’Eusebi Güell, i altres socis, van fundar l’any 1901, a Barcelona, la societat per 
fabricar ciment pòrtland i van escollir aquest paratge per les condicions idònies que 
tenia l’emplaçament.  
 
Ara, potser, estan penedits d’aquesta deixadesa i estan reconstruint la via de ferro del 
carrilet que transportava el ciment des de la fàbrica del Clot del Moro a Guardiola del 
Berguedà on connectaven amb la xarxa ferroviària. Veritablement, crec que ha estat 
una pena perdre tota aquella joia arquitectònica, que ara podríem admirar si, al 
municipi, haguessin tingut una visió futurista de la zona, de cara al turisme. 
 



 
  

Entrem, finalment, a la Pobla de Lillet (Alt Berguedà). Són 2/4 de 7 i ens acomiadem 
del pastor, després d’haver gaudit d’una mútua companyia. A ell també se’l veu molt 
cofoi d’haver-nos pogut ajudar.  
 
Anem baixant cap a la banda sud del poble fins a l’Hostal Cerdanya, on hi trobem ja els 
altres tres companys desmarcats, que fa molt poc que han arribat. Tot seguit, ens 
anem distribuint per les habitacions que són totes dobles, menys la meva.  
 
He tingut sort, gaudiré d’una habitació individual amb bany: la 202. La resta de l’equip, 
aparellats, els ha tocat: l’habitació núm. 207 per al Josep Carles i el Carles; l’habitació 
núm. 309 per al Miquel i el Lluís; l’habitació núm. 302 per als dos germans Grau i 
l’habitació núm. 303 per al Lluís i el Santi.  
 
Va bé això de no tenir parella. Com a anècdota, cal dir que he tancat els finestrons 
perquè hi falta un vidre i, és clar, aquí fa fred! També, en el sostre del quarto de bany, 
just sobre la banyera, hi tinc un caragol enganxat que desafia la gravetat. Ja s’ho farà! 
Tinc la satisfacció de fruir de calefacció, a través d’un radiador, la qual cosa em permet 
eixugar la roba que s’ha mullat al llarg de la jornada, plena de tolls i torrents. 
 
Després d’una reconfortant dutxa i gaudi del recanvi de roba, eixuta, me’n vaig cap a 
una cabina pública per  telefonar a Tarragona. Al telèfon, per començar, li poso una 
moneda de 100 ptes. que no me l’accepta i me la torna, amb un rèdit de 5 ptes. Això 
sembla una màquina escurabutxaques i no un telèfon! Ja és ben estrany que una 
cabina de telèfons et regali diners i no te’ls foti! Per fi, al tercer intent, aconsegueixo 
parlar amb Tarragona. Després d’assabentar-me que Tarragona gaudeix de bona salut 
i que avui ha estat beneïda amb una mica de pluja, torno a l’hostal. Ens apleguem a 
l’espera de fruir d’un bon àpat que ens refaci de la diada excursionista que, 
satisfactòriament, ha estat sencera. Gràcies, Providència! 
 
Són ara 2/4 de 9 i som a taula a sopar. El menú que ens presenta l’hostal, és el 
següent: de primer plat, amanida, espagueti o patata amb bajoca; de segon, pollastre, 
lluç o botifarra. Després de fer l’encàrrec, i tot esperant, anem comentant la jornada 
que ens espera demà: ens llevarem a 2/4 de 7 i desdejunarem a les 7 per poder, així, 
començar a caminar a 2/4 de 8. El dinar és previst fer-ho a Castell de l’Areny (un 
singular poblet de 50 habitants). En un moment donat, el Carles alça la veu tertuliera 
per dir-nos que cal refer el fons comú: ei, calen més calés! 
 
La Iolanda, una de les cambreres, ens meravella a tots quan fa acte de presència amb 
una safata plena de rovellons (una trentena) que els companys Miquel, Pau-Lluís, 
Carles i Lluís, tots plegats, han collit en el darrer tram de l’itinerari. És d’agrair la tasca 
solidària dels nostres companys: Estan boníssims aquests rovellons del Berguedà!  
 
No ens podem queixar, dues cambreres més ens atenen durant el sopar: són la 
Montse i l’Anna. De postres: podem escollir entre flam, gelat o iogurt; i, darrerament, 
demanem cafès, infusions i alguna copa d’esperit: descartem, perquè no en tenen, 
oruxo i tequila. Fem sobretaula parlant sobre temes diversos, un d’ells és el fanatisme: 
cal rebutjar-lo intel·ligentment, a fi de no caure en el parany de ser manipulats! Un altre 
és  sobre el món dels ordinadors: aquesta finestra informàtica s’imposa dia a dia en 
totes les tasques, és el futur de totes les professions. Ara bé, també aquest món em fa 
por perquè ens deshumanitza i ens individualitza i podem acabar tots sent uns esclaus 
de la màquina.  

 
Durant el sopar, hem anat pegant ullades al televisor, perquè a la TV-3 estan 
retransmetent el partit de balopeu Reial Madrid - Atlètic de Madrid i, a la mitja part, 
estan 4 a 2 a favor del Reial. Ens és igual qui guanyi. 
Tot pensant com ens alimentarem demà, encarreguem entrepans per al nostre 



 
  

esmorzar campestre. A les 11 ens retirem a dormir, després de realitzar les trucades 
telefòniques que havien quedat pendents. El total de les despeses puja la quantitat de 
34.200 ptes.; per aquest motiu, i com ja havia anunciat el Carles, fem una derrama de 
5.000 ptes. per persona. Els dos xicots de REUS, que han hagut de matinar molt, i el 
Josep Carles, ja fa mitja hora que descansen. Per als qui vulguin romandre desperts, hi 
ha castanyada popular a les 12. Passem de castanyada! 
 
Als llits hi falta gent! Bona nit, la Pobla de Lillet! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIA 6 DE NOVEMBRE DEL 1994                   LA POBLA DE LILLET-BORREDÀ: 23 
km. 
 
 

 

 
 
A 2/4 de 7 havíem quedat que el Santi Massagué passaria per les habitacions a cridar-
nos; però, són 3/4 de 7 i encara no ho ha fet. Per això, m’afanyo a sortir al corredor i 
trucar a les diferents portes on dorm la nostra expedició, per si d’acàs algú s’ha 
adormit. Començo pel meu replà, truco a la porta on dorm el Carles i el Josep Carles i 
aviso: Amunt, que és l’hora!  
 
Quan pujo al pis superior trobo el Santi que acaba de començar la ronda: Bon dia, 
Santi! Li deixo que acabi ell mateix la despertada i me’n torno cap a la meva habitació a 
acabar d’enllestir la motxilla.  
 
Després de col·locar amb cura les diferents peces de roba i estris de neteja dins de les 
respectives bosses de plàstic, i després d’omplir la cantimplora d’aigua, i ficant-ho tot a 
la motxilla, sóc a punt per començar la segona jornada. 
 
Quan són les 7, començo a baixar a recepció a recollir l’entrepà; però, ve’t aquí, que la 
porta d’accés és tancada. Encara no s’han llevat els hostalers! Segueixo unes fletxes 
que indiquen la sortida d’emergència, que m’aboquen a un pati interior que, per molt 
que observo, no endevino la sortida.  
 
Després d’esperar els companys, és finalment el Josep Carles el qui sap trobar la porta 
d’emergència (no senyalitzada), que ens porta a les escales que hi ha per entrar a 
l’hostal, i sortim al carrer. Però, la porta de recepció, per la banda del carrer, roman 
també tancada. No podem marxar sense els entrepans!  
Avui és diumenge i, com de costum, només matinen aquells que tenen la dèria de sortir 
a caminar. 



 
 
Defora al carrer, som al lloc conegut com el Pla de la Travessia, en el nucli antic banyat 
pel Llobregat. Just, davant nostre, tenim l’aiguabarreig del Llobregat amb l’Arija, al qual 
li dediquem uns moments de contemplació.  
 
Despunta el dia i no sé distingir clarament si el cel està serè o bromós. Aprofitem que, 
a prop, hi ha obert el bar Núria per anar a desdejunar. Mentre prenem el cafè amb llet i 
el “croissant”, demano que em facin una combinació de la “lotto 6/49”, (a veure si hi ha 
sort). 
El Carles s’ha encarregat de recollir els entrepans quan han obert l’hostal. 
 
A 2/4 de 8 sortim del bar Núria. S’ha fet de dia i hi ha boira a les altures. La 
temperatura és d’uns 7º C. Seguim la travessia direcció Sud, pel carrer Jussà, i 
travessem el riu Llobregat pel pont Vell, per sobre d’un magnífic arc de mig punt de 
considerable antiguitat.  
Un llençol encara anuncia, davant de la Casa de la Vila, el Mercat del Bolet que s’ha 
celebrat tan sols fa uns dies.  
 
Seguim la indicació que ens apunta al Santuari de Falgars: 1h. 15m. Deixem el poble, 
pel seu extrem sud, enfilant-nos per un sender i per un camí que segueix pujant fent 
giragonses. Baixa el jove Llobregat amb força aldarull i neguitós a la nostra dreta, 
gaudint encara de bona salut. 
 
Tenim a tocar, la rodona plataforma encimentada de l’helisuperfície de la Generalitat, 
preparada per aterrar helicòpters.  
El camí és molt banyat (igual que ahir), la qual cosa fa entendre el perquè és tan verda 
aquesta comarca. A l’esquerra tenim un generós bosc de pi negre. 
 
En una bifurcació, seguim cap a l’esquerra tot pujant. Llisca aigua per tot arreu, és un 
espectacle al qual no hi estic habituat; per això, m’agrada experimentar com es mostra 
de generosa aquí la natura humida.  
 
Pugem fort, per camí empedrat, obeint els senyals de l’itinerari de llarg recorregut. A 
poc a poc, ens fiquem a la boira. 



 
En acabar la forta pujada, seguim un sender amunt i un camí ral empedrat que ens 
enfila pel vessant NO del Catllaràs.  
Se sua de valent! Al Josep Carles se li gebra la suor, una vegada més. El Carles 
remuga perquè no li agrada matinar i, a hores d’ara, diu que encara no s’ha despertat.  
 
Amunt, amunt, ens trobem, ara, per sobre de la boira. La vall és un llac blanc i la llum 
del Sol acarona els cims. Avui sí que tindrem Sol, el cel és net. A l’esquerra tenim un 
barranc pregon i frondós. Tot seguint la muntada, per un bell sender, la boira 
s’escampa fins arribar a desaparèixer. 
 

 
 
A 1/4 de 9 som en un l’indret que és un bell mirador: davant, al nord, la vall del 
Llobregat és tota coberta d’escuma blanca i per sobre dels cúmuls s’escapen els cims 
del Pedraforca, el Cadí, les Penyes Altes del Moixeró i el Puigllançada. Fem fotos de 
tan encisadora panoràmica, tant que fins i tot el Carles rectifica el que ha dit abans i, 
ara, diu que sí que val la pena matinar.  
 
Cinc minuts més tard, reemprenem la caminada. El sender careneja un poc i s’endinsa 
bosc amunt, de nou. Estem enmig d’una fresca verdor i aire pur que ens extasia de 
deler. Aquí, un se sent veritablement el rei de la naturalesa.  
 
Prop de la carena sortim a una nova pista, descoberta, molt pedregosa. Hi caminem de 
cara amunt. El Pau Lluís, el Miquel i el Carles, comenten l’antic ofici de carboner: 
aquests professionals, que anaven amb mules per camins de muntanya, feien foc 
enmig del bosc i no se’n cremava cap. 
 
Lluu el Sol! Finalment, l’astre, treu el nas per damunt de la serralada i els raigs 
refulgents penetren per la frondosa arbreda fins al camí. És un goig percebre aquesta 
llum de vida! Abandonem la pista i seguim sender amunt, direcció SO, sota els pins.  
 
Quan manquen deu minuts per a les 9, s’acaba la pujada que tant ens ha fet suar. El 
Josep Carles manté la cara amarada amb clares mostres d’haver-li augmentat el 
gebre. El Santi desitja esmorzar; i, com que dedueixo que som a prop del Santuari de 
Falgars, li proposo esmorzar allí perquè conec el lloc i sé que hi esmorzarem ben a 
gust. 



 
Seguim! El camí planeja ombrívolment entre roures i pins. Tot caminant, en sentit 
contrari, se’ns apareix una dona i una parella de boletaires. Tot sembla indicar, doncs, 
que som ben a prop del santuari.  
 
Altre cop el camí puja i s’acosta a la carena. De nou, el Sol ens beneeix amb el seu 
fulgor tan desitjat en aquesta època de l’any. Passem a frec d’una creu de terme amb 
el pedestal de pedra i la creu de ferro.  
 
Som dalt de la serra de Falgars. La vall del Llobregat es manté encara coberta de 
cúmuls; brindant-nos, així, un bell espectacle  d’una mar fictícia de cotofluix. I, per 
sobre de tots els cims, s’aixeca l’arrodonit cim nevat del Puigmal. Quin goig poder 
contemplar-ho tot. 

 
 

Són les 9 i tenim ja, davant nostre, el tan anunciat i desitjat Santuari de Falgars. Per 
l’accés pavimentat ens hi acostem tot fregant una altra creu de terme (o creuera). Això, 
ja sembla un “viacrucis”! Hi ha gent pels voltants, uns hi esmorzen ben entaulats: bon 
profit! Són bastants els cotxes que hi puc veure aparcats; fins i tot, una “roulotte”, 
caravana o casa rodant, com més us agradi.  
 

 
 
Visitem l’església que sortosament és oberta. L’edifici, romànic, guarda una imatge 
gòtica d’alabastre del segle XVII dedicada a la Mare de Déu. Després de l’ampla ullada 
per l’església, entrem a l’hostatgeria annexa. Aquest santuari disposa de servei de 
menjador i d’habitacions, la qual cosa facilita la còmoda estada en tan bell indret.  
A mi, personalment, aquest lloc em desperta records d’una llarga marxa: Tarragona-
Núria, que es va fer l’any 1982, la mateixa caminada que li comentava ahir al pastor 
entrant a la Pobla de Lillet. Aquí, hi vaig pernoctar formant part d’aquella expedició en 
el seu sisè dia de caminada. 
 
Ens entaulem a la sala menjador tot esperant que algú vingui a atendre’ns. Una dona, 
que esmorza en una taula al costat nostre, ens recrimina que hem deixat la porta 
oberta a l’entrar. No ens hem adonat perquè anem sobrats de calories i m’ofereixo 



d’anar a tancar-la. Aprofito que estic dret i m’arribo a l’altre extrem de la sala on hi ha la 
cuina, a fi de fer saber al personal que volem esmorzar de pressa. 
 
- Ara mateix vaig cap allà, em diu la cambrera que porta neguit. 
 
De fet, hi ha altres clients que ja hi eren quan hem entrat i, ben segur, que deuen ser 
més assidus que nosaltres. Així, doncs, reconec que ens cal una mica de paciència i 
esperar.  
 
Tot tornant a taula em recreo la vista observant les amples escalinates que pugen al 
primer pis i que menen a les habitacions. Em provoquen records d’una agradable i 
enyorada estada d’una nit en què vam sopar i dormir envoltats d’un ambient 
d’agradable amistat i companyerisme. L’únic que ha canviat de llavors ençà és que hi 
ha corrent elèctric. Aleshores, aquell 7 de setembre de 1982, al vespre, vam sopar amb 
llum fabricada per un generador que funcionava amb gas-oli. Era divertit observar les 
pujades i baixades d’intensitat del corrent elèctric mentre assaboríem un plat de carn 
amb rovellons collits en el bosc abans d’arribar al santuari. Al retirar-nos cap a les 
habitacions vam haver d’usar llanternes i, ja dintre de les nostres respectives cambres, 
ens rèiem dels llits antics de fusta que teníem amb voluminosos matalassos de llana. 
L’única bombeta de l’habitació oferia una llum tan minsa, amb continuades 
oscil·lacions de claror, que semblava tot, ben bé, una casa encantada. Gràcies a Déu, 
el progrés, encara que tard, també ha arribat a Falgars. 
 
Tot esperant el servei, podem fullejar revistes il·lustrades d’entreteniment, les quals no 
poden faltar en llocs de lleure per distreure la ment tafanera. El Pau Grau vol treure 
damunt de la taula una de les dues ampolles de vi que va encarregar, ahir a la nit, el 
Pau Lluís. Però, seria abusar massa de l’hospitalitat d’aquesta hostatgeria i el millor 
que cal fer és guardar-les per a més endavant. 
 
Per fi, després d’una llarga estona esperant, ens atén una cambrera. Li encarreguem 
amanida per a tots i dos porrons de vi. Ens cruspim els bocates, tot i que ens hagués 
fet gràcia un esmorzar de forquilla i ganivet; però, no disposem de massa temps i hem 
d’abreujar. Els porrons, encara que són iguals, tenen el broc diferent: un és d’estiu i 
l’altre d’hivern. Ja m’enteneu, oi? Els entrepans de la Pobla de Lillet són més bons que 
els de Puigcerdà i, per cert, avui sí que m’ha tocat el que vaig encarregar ahir. 
 
Mentre anem fent la primera menjada de la jornada, la conversa que se sent a taula és 
sobre competicions de motos de trial:  
Es comenta que el Tarrés ha estat campió del món per 7a. vegada i d’Espanya 9 
vegades. I és que la meitat del nostre grup practica i està boig per aquest esport.  
L’Eduard canvia el tema i pregunta: què passa amb les branques que són tallades i  
abandonades al bosc? El Miquel li respon: són a terra perquè, quan talen els arbres, 
s’emporten el tronc principal i hi deixen les branques que no se solen aprofitar; però, 
ara, la Generalitat obliga a tothom qui tala arbres al bosc a emportar-s’ho tot.  
També surt a relluir la rivalitat Tarragona-Reus o viceversa (com en el Trole). És una 
vella rivalitat; se sap que Reus es va oposar a la construcció del Port tarragoní, volia, 
conjuntament amb Barcelona, que es construís a Salou. I també li va ser negada, a 
Reus, la capitalitat de la província, que va recaure a Tarragona. Darrerament, la 
polèmica ha sorgit en la designació d’una Universitat per província, que el President 
Jordi Pujol va encarregar a un fill il·lustre reusenc. Aquest va crear la Universitat de 
Lleida i Girona; però, a l’hora de crear la de Tarragona, amb complicitat amb el 
President Pujol, va decidir crear la Universitat Rovira i Virgili, sense anomenar per a res 
Tarragona. El designat Sr. Laporte, de Reus, al·legà que no volien, a Reus, cap facultat 
de la Universitat que portés el nom de Tarragona. Tot i que el claustre de professors 
votà democràticament a favor de anomenar-la: Universitat de Tarragona – Rovira i 
Virgili, el President Pujol va revocar immediatament la votació del claustre de 



professors, malgrat ser democràtica. Després d’aquest afer he deixat de creure en el 
partit polític que lidera el Jordi Pujol. 
De totes maneres, no conec cap reusenc que tingui fòbia a l’hora de venir a treballar a 
Tarragona, o a viure-hi. “Vaya, vaya, en Reus no hay playa; vaya, vaya.” 
 
Reparo que les taules són folrades amb plàstic adhesiu, simulant fusta, a fi de no 
perdre el tipisme rural del lloc. 
 
Prop de les 10, demanem els cafès i complements. Ara, sembla que no hi ha pressa, el 
Pau Lluís i el Santi s’hi troben bé i els agrada el lloc; després, tindran neguit i tot serà 
córrer. S’encén, a la sala, l’estufa de llenya, tot i que defora lluu el Sol. Nosaltres tenim 
el cos  temperat per l’exercici físic; però, això no vol dir que l’altra gent que esmorza no 
li convingui una mica de calor, ja que han vingut calentets amb el cotxe o bé s’aixequen 
de dormir. Si més no, a mi, aquesta escalforeta que es desprèn per la sala em 
malacostuma i em fa mandra continuar. Però, per fi, es demana el compte! El Carles 
paga del fons comú 5.490 ptes.  
 
Passen deu minuts de les 10 i deixem l’hostatge, baixant ràpidament direcció sud al 
fons de la clotada, enmig d’una acampada lliure de vehicles. De seguida, som a la font 
de Falgars molt ben acurada per l’ICONA amb motiu de la commemoració del 1er. 
Centenari de la Guarderia Forestal de l’Estat (1877-1977). Des d’aquest punt surt 
també una pista asfaltada, en direcció oest, amb senyalització de GR; és l’acabament 
de la variant GR-4-2, que vam veure començar, ahir, al Coll del PAL.  
 
Seguim el GR-4, que puja per un sender per darrera de la font (a Sant Romà de la 
Clusa, 3 hores). Tal com deia l’Eduard, apareixen branques de pi abandonades pel 
camí i les fulles seques entapissen el terra. Saltem una tanca de filferro electrificada i 
seguim pujant. Trobem camí bo i el seguim amunt. Aviat, aquest, planeja. Els pins són 
molts alts i esvelts, com soldats en guaita permanent. Continuem pujant, ara de forma 
més suau, per aquest important camí. 
 
Abandonem aquest camí bo i agafem un sender a l’esquerra, que s’enfila, per tornar al 
final al mateix camí, ara entapissat de gespa. Som al més amunt, el camí s’eixampla i 
davalla suaument. El Carles troba el primer rovelló d’avui. Desemboquem en una 
placeta que és cruïlla de camins. Per sort, la marca blanca i vermella ens indica quin és 
el camí a seguir, que és força planer.  
 
De seguida, ens acostem a una tanca de filferro i la seguim  en una suau pujada. La 
travessem per una porta oberta i el pendent s’accentua, ara ja integrats dins del bosc. 
El tancament de filferro el tenim ara a l’altra banda, a la nostra esquerra. El Josep 
Carles, com és costum en ell, va amarat de suor. El camí careneja i aviat iniciem una 
suau davallada que ens aboca a un cartell que hi diu: Forest Cup 10 (això sembla més 
un torneig de tennis) Catllaràs i Vallfogona, propietat de l’ajuntament de la Pobla de 
Lillet. 
 
Traspassem una altra porta de tancament per a vaques i seguim el tancat per l’altre 
costat, bosc amunt. El terra és força xop. Dimonis de serra, quines pujades! Un 
caçador i el seu gos, sí que ho tenen còmode caminant en sentit contrari. Altre cop, 
passem a l’altra banda de la tanca de filferro. El Lluís s’encarrega d’obrir la porta parant 
compte de les pessigolles del  corrent elèctric.  
 
Continuem amunt, en “pujada celestial”, seguint el tancament electrificat i el terra 
gebrat. A les 11 i 20 minuts som al capdamunt de la fortíssima pujada, una pujada més 
llarga que un dia de pluja. Aquest punt serveix per fer el reagrupament de tots plegats. 
Hi retrobem, també, el camí bo. Un pal indicador del PR-C-52 assenyala, a la nostra 
esquerra, el camí que torna a la Pobla de Lillet passant pel Pla del Catllaràs, el Joc de 



Pilota, Mirador de la Roca de la Lluna, Xalet, Creu del Castell i monestir de Santa 
Maria. 
 
Des d’aquest indret gaudim d’una millor miranda del gegant del Puigmal, al NE. Molt 
més a prop, podem adonar-nos del Clot del Moro amb la moderna fàbrica de filatures i 
un trosset del que queda de l’exfàbrica de ciment. Fa estona que, per l’entorn que ens 
envolta, deambulen impacients caçadors, esperem i desitgem que no ens confonguin 
amb els pobrets animalets. A ponent s’albira el singular Pedraforca i diversos poblets 
com Bagà, Vallcebre i Cercs. També albirem, el Cadí i les Penyes Altes del Moixeró 
amb la carretera que s’hi empotra. A la part septentrional, possibles muntanyes 
andorranes (segons el Pau Lluís), el Coll del Pal i la perllongada baixada d’ahir. El 
Santi identifica el Prat de les Vaques i el Coll Roig, també, d’ahir. A més a més, es pot 
percebre el poble de Castellar de n’Hug on neix el Llobregat. El dia és d’allò més clar, 
cosa impensable aquest matí, encara que la temperatura és baixa i a terra les fulles 
estan gebrades. Tot delectant-nos de tan meravellosa panoràmica, el Santi, es posa a 
recitar tot allò que reconeix: Serra d’Ensija, Port del Comte, Pedraforca, Cadí, Coll de 
Tanca la Porta, Moixeró, la Tosa d’Alp, Puigllançada, Serra Montgrony, Puigmal i 
Torreneules. 
 
Sis minuts després, seguim per la pista amunt, molt destapada i humida. En una 
propera intersecció ens decantem cap a la dreta per camí planer i entollat. Arribem al 
Coll de la Clusa i davallem per zona boscosa anomenada Serrat Negre, al SO del 
Catllaràs. El Pau Lluís comenta que anem amb retard d’acord amb l’horari previst; cosa 
que, no obstant, no sembla preocupar pas massa als guies. Travessem una porta 
electrificada de tancament de filferro que segueix, ara, vora el camí a mà dreta. Seguim 
davallant! La serra sua per tot arreu i el camí està tan amarat que sembla, quasi bé, un 
riu. 
 
Travessem una altra porta de tancament per a vaques i que apareix, ara, a la nostra 
esquerra. De nou, creuem una altra porta que ja és oberta. Amb tanta tanca i tanta 
porta tenim el bosc, ben bé, reparcel.lat! Deixem el camí i agafem un sender a la dreta, 
paral·lel a un torrent, que ens afona a la clotada. El Pau Grau i el Miquel Cabré, que 
anaven a l’avantguarda, fan uns metres de més abans no s’adonen que ningú no els 
segueix. Curiosament, ens veiem obligats a circular fora del sender perquè, aquest, 
s’ha convertit en un improvisat torrent, germà de l’altre. Travessem una altra porta de la 
que sembla eterna tanca. Davallem, ara sense cap més opció, obligats per les 
circumstàncies del terreny, pel mig del banyat sender. A la dreta, a mig aire, guaitem la 
masia de Can Serra. 
 
Més avall, el camí, quan és eixut, travessa el torrent i, a l’altra banda, torna a inundar-
se. Sembla que la naturalesa hagi invertit els termes! A l’esquerra tenim la masia de 
Cabanelles. La persistent tanca de filferro és, ara, a la nostra dreta. El Miquel ens 
sorprèn: ha trobat un pebràs! Tot seguit, veig la primera vaca d’avui a l’altra banda de 
la tanca, la qual cosa no sé si justifica tant de desplegament de filferro. 
 
Trobem una intersecció i seguim direcció Vilada. El pas sobre el torrent és una mica 
dificultós i el passem a gual, uns saltant per damunt d’unes pedres i altres sucant-hi els 
peus. Seguim baixant pel mateix camí encara humit. De sobte, davant nostre, se’ns 
obre una gran miranda, encara que molt ennuvolada a la llunyania. El Santi diu que hi 
veu el Tagamanent i el Pla de la Calma; però, el Lluís no se’l creu. Sobre nostre, amb 
un cel més destapat, lluu el Sol. Als nostres peus, percebem una pregona i bella 
clotada amb cases i camins. El torrent, que ens ha deixat, hi accedeix a la brava en un 
atrevit salt. El lloc, sense cap mena de complicacions de nom, s’anomena el Clot i les 
cases que es veuen a vista d’ocell són de les colònies d’estiu. Tot seguint, el camí 
revolta i davalla fort cap al santuari de Sant Romà de la Clusa, que ja veiem davant 
nostre. Un cartell, com si anunciés una competició de tennis, diu: Forest Cup 53. 



Cabanelles. B-1023. T.M. Castell de l’Areny-Vilada.  
 

 
 
Cap allà a 3/4 d’1 de la tarda arribem a Sant Romà de la Clusa. Som davant del 
santuari i admirem el seu estil romànic del segle XII, d’una sola nau, absis, campanar 
d’espadanya i amb cementiri annex. Tocant al santuari hi ha l’antiga casa rectoria que 
és habitada.  
Al cap de cinc minuts, i després d’haver-hi fet algunes fotografies, reemprenem la 
caminada passant a frec de la casa on hi ha roba estesa i gallines aviades. En una 
pedra hi ha la següent gravació: J.C.A. 1907.  
 
Passem el rierol de Sant Romà per damunt d’una petita obra de fàbrica. A continuació, 
un pal indicador de llargs recorreguts anuncia el creuament del GR-4 amb el GR-4-1. 
El GR-4-1 se’n va per la pista que condueix a la Nou de Berguedà i Vilada. La fletxa del 
GR-4 anuncia: Castell de l’Areny a 1h. 20m, on pararem a dinar. Si volguéssim anar a 
Sant Jaume de Frontanyà (a 3h. 15m.) hauríem de seguir el GR-4-1. 
 
Continuem, com és obvi, pel GR-4. Seguim un camí verd, vora el rierol de Sant Romà, 
que després s’hi separa i davalla a passar la ribera de la Clusa. A l’altre costat, ens 
enfilem recte per un sender pedregós de forta pujada i, després, el sender va passant 
planer entremig d’un bosc de pi i faig. Fruïm de preciosos contrallums, les fulles seques 
i humides brillen quan les punxen els raigs solars. Com a mostra de la baixa 
temperatura, ens surt fum de l’alè. A la dreta, guaitem el Clot on hi està avançant la 
boira i ens tapa la miranda. Anem envoltant el penyal que separa les depressions de la 
Clusa i de l’Areny. 
 
A 1/4 de 2, som al Coll de les Pilones on ens adonem de les restes d’uns murs que 
sustentaven un cable que davallava troncs. A partir d’ara, iniciem una espectacular 
davallada pel sender, que baixa arrapat al cingle de la penya per la cara sud.  
 



 
 
Malauradament, no podem gaudir de la dilatada miranda per culpa de l’extensa boira, 
tot i que, de tant en tant, podem apreciar, a baix, les cases que formen el nucli del 
Castell de l’Areny. El descens rocós és lent i força complicat, ple de giragonses 
entremig de roures, faigs i boixos. En un tram, el pas és tallat per un despreniment i hi 
hem de parar compte. Tot i així, és un caminet preciós i singular i que se n’ha de gaudir 
a poc a poc. No em faria res tornar-lo a fer en un dia més clar. Per sort, aquests 
camins, que jo els qualifico com a camins de destresa i mestria, avui dia ja s’haurien 
perdut si no fos per l’esperit excursionista, o “randoner” com diuen al país veí. 
 
A baix de tot del tallat, la baixada es suavitza i ens apareix un altre tancament de 
filferro a la dreta. Ràpidament, ens aboquem en una pista, la seguim tot davallant i fem 
cap a camps de pastura. Trobem un naixement col·locat pels Maristes de RUBÍ-87. 
Passem a tocar un toll d’aigua o bassiola i seguim el sender marcat que s’endinsa en el 
frondós pinar per sortir, finalment, a la carretera d’entrada a la població. Un pal 
indicador de direccions del GR-4 ens dóna la benvinguda.  
 
Són més de les dues i entrem a Castell de l’Areny. Aquí teníem previst dinar, malgrat 
que sospitem que aquesta decisió ens farà perdre encara més temps. No obstant això, 
el Santi i el Pau-Lluís (els dos xerpes) diuen que aquest indret té fama de bon menjar i 
no seria adient deixar passar aquesta oportunitat que ens brinda el GR.  
 



 
 
Castell de l’Areny és un petit poble molt pintoresc arrecerat al cingle del penyal. 
Després que el Santi ha anat al restaurant a preguntar si ens podrien servir amb 
diligència, seguim fent-nos fotos davant de l’església d’origen romànic, molt 
modificada, dedicada a Sant Vicenç, amb campanar quadrat i porta amb aplicacions de 
ferro forjat. A l’entorn de nosaltres podem observar una gran quantitat de joves 
excursionistes que s’hostatgen en una casa de colònies i precisament, dos d’ells, són 
els qui ens fan les fotografies. És important saber que en aquest poble s’hi pot 
pernoctar; qui sap, si ens podria convenir quedar-nos-hi, potser, després de dinar. 
L’entorn és òptim per a un final d’etapa. 
 
Torna el Santi del restaurant molt satisfet, ja ha encarregat el dinar! Dintre d’un quart 
d’hora, ja hi podem anar que ens el serviran. Cap allà a 2/4 de 3 entrem al restaurant. 
Tot just a l’entrar veiem, en un racó, una original “anisoteca”. Tot seguit, passem al 
menjador que és grandiós amb grans finestrals. La gran sala és plena de comensals, la 
qual cosa confirma l’expectació i la seva fama. Ràpidament, se m’acut un pensament 
en veure tanta gernació: sabem quan hi entrem, però, no pas quan hi sortirem!  El 
procediment a seguir és triar el menjar a la carta, però, la paella d’arròs queda 
descartada, ja d’entrada, perquè costa 3/4 d’hora de fer-la. Així, doncs, agafem de la 
carta dels primers plats: amanida primavera o verda, escalivada amb anxoves i 
canalons; i dels segons plats, capricis com: pollastre de pagès amb prunes, vedella 
amb rovellons, ànec de pagès i xai. Per remullar-ho tot, tenim dues gerres d’aigua i un 
porró de vi. Mentre esperem la teca, podem fullejar la premsa del dia. El bon aforament 
d’aquesta sala es fa palès tot observant una llarga taula, per a vint-i-sis persones, 
ocupada pels que estan de colònies a l’alberg. Tots ells aparenten ser una súper gran 
família. 
 
A les 3 de la tarda, comencen a omplir-nos la taula de menjar. Amb molta gana anem 
cruspint tot allò que hem demanat, amb cura de no beure massa vi per por a no patir 
després somnolència. Tot és bo! En el segon plat hi hagut alguna confusió que ha 
estat esmenada de seguida. Per acabar, tenim les postres que no desentonen gens ni 
mica amb l’àpat: pastís de gers (suggerència del Pau Lluís), pastís de llimona, crema 
cremada i gelat de crocant. Ràpidament, demanem també els cafès i sense adormir-



nos, suggerim que ens portin el compte, que puja la important quantitat de 20.000 
ptes.; la qual cosa ens obliga a fer una nova derrama de 2.000 ptes. per individu: la 
teca i el lloc bé s’ho val! 
 
A les quatre i deu minuts de la tarda, més tard del previst, com era de suposar, toquem 
el dos. Sorprenentment, la taula dels 26 ha dinat més ràpidament que nosaltres. Sortim 
de Castell de l’Areny reculant per on havíem entrat. Defora, els joves de colònies ens 
fan enveja veient-los com canten i reposen mandrosament. Mentalment hem de vèncer 
la temptació de la migdiada perquè tenim l’obligació d’arribar avui a Borredà i encara 
ens queden uns 10 km. Penso que, aquest retard, que hem anat acumulant, ho 
pagarem al final car arribant de nit a Borredà.  
 
De pressa i amb marxa àgil agafem el camí vell que, arrencant de sota el mur de 
contenció de l’esplanada d’entrada, s’afona a la vall i tot seguit penetra a la frondosa 
vegetació humida. Traspassem el tancament de vaques per una porta que obre i tanca 
el Carles. A poc a poc, ens hem anat fent uns experts d’obrir i tancar portes 
electrificades, que tenen  un pom com de manillar de bicicleta. Seguim davallant amb 
pressa i som al peu de la cinglera, a l’altra banda del torrent. Podem adonar-nos de 
l’espectacular davallada que hem fet abans de dinar. És impressionant la verticalitat 
rocosa de la penya altiva! Fem cap al camí ample (la pista vella que ve de Vilada) i el 
seguim vora la ribera del Castell. El Sol ja va plegant veles! Fem una petita marrada a fi 
de canviar de vessant d’un torrent. El camí és força enfangat. Més avant, amb el camí 
eixut, veiem més vaques rumiant pels prats. Passem un torrent a gual i seguim avall, 
altre cop, per camí banyat. Creuem una línia elèctrica i sortim en un petit prat; per 
acabar, finalment, topant amb la carretera. 
 
Són 3/4 de 5 i anem caminant per la carretera de Vilada. A la dreta, podem veure com 
llisca l’aigua per la ribera. Vora la carretera tenim una masia que es dedica a la cria de 
bestiar boví. El Miquel, el Lluís, el Pau i el Pau Lluís, marquen el pas acceleradament i 
amb ganes. En acabar de passar la masia de Cal Tena, a l’esquerra, i arribant al pont 
sobre la ribera de Vilada, abandonem la carretera. Prenem el camí que tenim a mà 
esquerra i que va passant per masies esparses, conjunt que pren el nom de la Ribera. 
A la nostra dreta canvia el curs de l’aigua: de caminar vora la ribera de Vilada, aigües 
avall; passem a caminar, ara, vora la riera de Camprubí, aigües amunt. Percebem 
masies i granges a la banda esquerra i basses al costat dret. Canviem el rumb de 
forma notable. Una masia vella, amb paller, es pot veure vora la riera. En travessar la 
riera per un pontet comencem a pujar pel vessant oposat. El camí passa a frec de dues 
masies, amb llum i telèfon, i s’endinsa al bosc. 
 
Fins avui encara em creia que els camins estaven per a caminar, però, després de tot 
el que he vist aquests dos dies, ja ho dubto: l’aigua surt de mare i, una vegada més, 
baixa per damunt del camí. En una pròxima bifurcació seguim el camí de la dreta, que 
segueix humit. Immediatament, per sort, s’ajunta en un altre que és eixut. Seguim 
amunt! Es va apaivagant la llum diürna i el Sol llença els seus darrers i tímids raigs 
flamejants. A 1/4 de 6, i havent passat una important masia, deixem el camí que 
caminàvem i n’agafem un altre, a la dreta, altre cop enfangat i aigualit. De moment és 
planer, però, una vegada passat el torrent, agafem un sender que s’enfila per un 
terreny molt erosionat. Altre cop, sortim al camí mullat, realment el sender ha estat una 
curta drecera. 
 
Muuuu... muuuu... muuuu...! les vaques ens parlen i, amb el so compassat de les 
esquelles,  semblen avisar-nos: S’us fa de nit... s’us fa de nit! Fareu tard... fareu tard! 
Així és, veritablement, són les cinc i vint minuts i se’ns fa de nit! El Sol s’amaga ja 
darrera les muntanyes. Creuem una altra porta de clos de vaques, el Carles la tanca de 
nou. Tot seguit, abandonem el camí i seguim un sender, a l’esquerra, que s’endinsa al 
bosc: és una altra drecera que torna al camí. El camí aviat planeja. Penso que podríem 



fer nit amb les vaques, que pasturen tranquil·lament, i sense pressa. El camí continua 
sent un xip-xap continu de fang i aigua. Passada una bassiola el camí remunta de nou. 
 
A 3/4 de 6 es fa fosc tot arribant en un coll del frondós bosc i podem veure a l’oest, 
molt a prop, en el llom d’un serradet, l’església de Sant Sadurní de Rotgers.  
 

 
 
Tot i que ens manca la claror del dia, anem a visitar-la! Ens hi acostem i encara podem 
percebre el seu estil romànic. És buida per dins i, curiosament, el seu campanar 
quadrat dóna la sensació d’estar inclinat. L’església fou propietat del monestir de 
Ripoll, esdevingué parròquia independent i és, ara, una antiga església sufragània de 
Borredà. A llarg dels segles s’hi ha anat acoblant altres construccions al seu estat 
primitiu del segle IX. L’església, tot i el seu estat actual, se la considera com un dels 
edificis romànics més evocadors. 
 
Cinc minuts més tard, reemprenem la marxa resignats de caminar a les fosques. Ens 
queda 1 hora i 20 minuts, encara, fins a Borredà i caldrà prendre-s’ho amb filosofia. Ja 
no hi ha remei! Les parades arrelades, tant de l’esmorzar com del dinar, en tenen la 
culpa. Confio, no obstant, que els dos xerpes se’n sàpiguen sortir. Davallem dins del 
bosc quan la nit, quasi, ja es palpa. Acte seguit, l’itinerari remunta un xic tot travessant 
una altra porta de tancament de bestiar. Això, ja sembla la ruta de la ramaderia de les 
mil portes! Al més amunt, el camí es bifurca a dreta i esquerra; en canvi nosaltres 
seguim recte travessant, tot  baixant, un camp obert de prats fins trobar un altre camí 
que davalla fort.  

 
Quan, aleshores, són les sis de la vesprada -com diuen els del Canal 9- se’ns fa de nit 
del tot. Creuem, ara, el rec del Pontarró per sobre d’una presa de pedres. 
Pràcticament, ens ha faltat una hora més de llum, que en una altra època de l’any ens 
hagués sobrat i tot. A l’altra banda, enfilem un camí que voreja, a mig aire, el turó de 
Sant Marc. Encenem les llanternes i ens col·loquem en fila índia, procurant que no se 
separi ningú del grup. Ja tan sols ni veiem el que trepitgem. El camí és estret i mullat, 
per aquest motiu parem compte de no relliscar. Tot i així, el Lluís i el Miquel no poden 
pas evitar, primer un i després l’altre, dues culades a terra. L’itinerari, d’aquest fosc i 
darrer tram, l’anem intuint enmig d’un silenci que delata el cansament i les ganes de fer 
via. Com a cucs de llum, anem avançant a ritme prudent, però constant, tot cercant 



amb inquietud les marques del GR. Al qui sí sentim és el Miquel Cabré, que es 
desfoga, molt empipat, desacreditant el qui li va vendre les piles per a la llanterna. 
Certament té raó, les dues piles estaven caducades, només li han fet llum durant cinc 
minuts.  
 
El final és fa més patent quan just albirem, al SE, la petita població de Borredà 
pobrament enllumenada. Ja finalitzant sortosament l’excursió, saltem en un ample 
camí encimentat, el camí de la Coma, amb cases unifamiliars, que és l’accés d’entrada 
a Borredà.  
 

 
 
Coincideix, quan toquen les set en el campanar de l’església, la nostra arribada a la 
plaça del poble, on hi ha el cotxe del Santi que vam deixar aparcat el divendres al 
vespre. Ràpidament i sense espera, perquè s’han d’anar a recollir els cotxes que es 
van quedar a Puigcerdà, els que han de tocar el dos es canvien de muda i es renten a 
la font que hi ha a la vora.  
 
M’espero per anar amb ells a recollir la muda que tinc al cotxe del Pau Lluís a 
Puigcerdà; però, de seguida m’adono que ha sorgit un inconvenient: no tinc plaça al 
cotxe del Santi! El Santi, el Pau Lluís, el Pau, el Lluís i el Miquel seran els seus 
ocupants. El Santi, retornarà a Terrassa i, el Lluís i el Miquel, a Reus. Només, el Pau 
Lluís i el Pau, tornaran a Borredà a fi de recollir els que quedem aquí i que romandrem 
esperant al bar Puigmal. Així, doncs, em caldrà esperar que el Pau Lluís torni de 
Puigcerdà per fer servir la muda de recanvi que portava al seu cotxe. 
 
A les 7 i vint minuts, marxen els que van a Puigcerdà i, aleshores, em dirigeixo al bar 
Puigmal, ubicat a pocs metres de la plaça on m’ajunto amb els companys, que els 
trobo ja entaulats. La colla que quedem, formada per l’Eduard Grau, el Carles Robert, 
el Josep Carles Soler i jo “el guixapapers”, intentarem passar el més entretingudament 
possible les dues hores llargues que els costarà al Pau Lluís i al Pau de tornar a 
Borredà. La visita tafanera pel poble no és aconsellable per la foscor nocturna i 
temperatura freda de l’ambient. Així, doncs, caldrà parlar, entretenir la gana i veure la 
TV dins del caliu càlid del local. El Carles Robert fa saber que han sobrat 2.520 ptes. 
del fons comú, que ell mateix diu que guardarà per a quan reanudem aquesta llarga 



caminada, a l’abril de l’any vinent. 
 
De sobte, se m’encén el llum de la “carabassa”: Ostres! Sóc un imbècil! No sé com ha 
passat, però, sóc un carallot! Em pensava que, la muda que vaig dur per canviar-me al 
finalitzar aquesta primera part de l’excursió, estava a Puigcerdà i resulta que no és així; 
lògicament, la meva muda, dins d’una bossa de plàstic, era al cotxe del Santi, aquí a 
Borredà, com bé ho explico en aquest diari en l’apropament a Puigcerdà. Pensar que 
he estat durant vint minuts davant del cotxe del Santi i no se m’ha ocorregut pensar 
que tenia la muda davant dels meus nassos? És, al canviar-me el calçat ple de fang 
per un altre de més net i la camisa suada per una altra que em sobrava a la motxilla, 
quan penso i m’adono que he fet el “préssec”. La meva roba està viatjant, en aquests 
moments, cap a Puigcerdà. Aleshores, ara només poden passar dues coses: la 
primera, que ningú no s’adoni de la presència de la meva bossa de plàstic, al cotxe del 
Santi, i que faci cap a Terrassa. I la segona, que el Pau Lluís reconegui la bossa que, 
ell mateix, va col·locar en el cotxe del Santi i la porti a Borredà. La solució, d’aquest 
enigma, la tindré al cap d’unes hores. 
 
El bar Puigmal és un local molt ampli i avui, que és diumenge, és ple de gent jove que 
ha vingut a passar la tarda. El local disposa, a més, d’un petit forn per fer pa que, a la 
vegada, s’utilitza també com a calefacció. En aquest moment gaudim de la seva 
encesa, cosa que em facilita l’eixugada dels camalls dels pantalons, humits i bruts de 
fang. El satisfet Eduard ens diu que, quan torni son germà, soparem en algun lloc tots 
plegats. En un principi, sí que s’havia parlat de realitzar aquest acte de cloenda; però, 
l’Eduard, no sap que les ganes que han sorgit darrerament de fer via cap a casa, han 
desestimat aquest bonic projecte. I és que som tan lluny de casa... 
 
Quan són 2/4 de 10 tocats, apareixen el Pau Lluís Salas i el Pau Grau, que acaben 
d’arribar de Puigcerdà. Estic content perquè el Pau-Lluís em porta la meva muda 
viatgera. Això, m’assossega i m’alleugera el pes de la culpa que portava dins. Sense 
pèrdua de temps, ràpidament “embarquem” i, com si ens empaités algú, amb els dos 
cotxes emprenen la fugida cap a la nostra estimada Tarragona, que cada dia més 
enamora! 
 
Adéu, Borredà! 



SEGONA  AVINENÇA 
 

 
 

 

 
 
La segona part, de Borredà a Montserrat, que s’havia d’executar els dies 29 i 30 d’abril 
i l’1 de maig de 1995, ha sofert uns importants retocs perquè el Santi Massagué de 
Terrassa, aquests dies, no pot venir i ell és precisament qui ens ha de fer de guia. 
 
El Pau Lluís Salas proposa, aleshores, com alternativa caminar els dies 21, 22 i 23 
d’abril; no obstant això, el Pau Lluís diu que el primer dia, divendres, no podrà venir. 
Però, com que aquest primer dia l’ha d’inspeccionar, el dia 4 de març, amb el Santi 
Massagué; en acabar, ja el donarien com a fet.  
A més a més, el Lluís Borràs i el Miquel Cabré, ambdós de Reus, també s’hi afegirien 
i, així tots quatre, ja no vindrien el dia 21 d’abril.  
D’aquesta manera, resulta que el primer dia tan sols caminaríem el Carles Robert, el 
Josep Carles Soler i jo. 
 
Una altra proposició del Pau Lluís és que el dissabte, dia 4 de març, realitzem tots 
junts l’etapa de Borredà a Sant Pau de Pinós. D’aquesta manera, només ens 
quedarien dos dies per arribar a Montserrat, que segurament serien els dies 22 i 23 
d’abril.  
Aquests darrers dies no són pas tampoc gaire adients, perquè ja sabem tots plegats 
que el dia 23 d’abril és la diada catalana de Sant Jordi, i a tots ens agradaria comprar 
el llibre i la rosa. 
 
La decisió final, doncs, queda pendent a l’espera d’assabentar d’aquests canvis als 
nostres xafacamins i, aleshores, executar la solució que més convingui a la majoria. 
 
Uns dies més tard, el Pau Lluís, em fa saber que tot s’ha aclarit satisfactòriament. A 
través de diverses trucades telefòniques tots han respost favorablement i s’han avingut 
a fer aquesta etapa aïllada el 4 de març; deixant, així, els dos dies últims per a Sant 
Jordi.  
 



DIA 4 DE MARÇ DEL 1995                         BORREDÀ-SANT PAU DE PINÓS: 30 km. 
 
 

 

 
 

A 1/4 de 5 del matí -hora molt noctàmbula- em llevo i em preparo per marxar de casa. 
TV-3 encara no es veu! Estic mig engripat i aquesta nit em rascava una mica la gola. 
Ahir al vespre, abans d’anar a dormir, em vaig prendre dues aspirines i això m’ho va 
suavitzar. I aquest matí me’n prenc una més, amb llet, a fi d’evitar que aquesta 
maleïda grip m’amargui la diada excursionista d’avui. Tota la nit que bufa el vent! Fins 
ara hem gaudit a tot el Principat de temperatures primaverals, però, per aquest cap de 
setmana s’espera una gran davallada en el termòmetre. Sembla que haguem escollit, 
des que vam iniciar aquesta marxa a Puigcerdà, el pitjor oratge per caminar. L’inici, 
com ja se sap, va estar envoltat d’amenaça de pluja i, ara, avui, a patir fred! 
 
A les 5 sóc al Portal del Roser on encara hi bufa el vent. Tenim, en aquests moments, 
9º C. a Tarragona. A la parada de l’autobús hi trobo, dins del seu propi cotxe, el Pau 
Grau i son germà l’Eduard. Hi entro a fi de sentir-me més protegit del vent i de la baixa 
temperatura ambiental, mentre que esperem la resta dels companys que, ben segur, 
no tardaran pas gaire. Cinc minuts més tard, hi fan cap el Josep Carles Soler, el Carles 
Robert i el Pau-Lluís Salas que porta un nou company que anhela caminar amb 
nosaltres. El nou caminador és el Juli Español. El Juli és un xicot que també va 
estudiar al col·legi la Salle de Tarragona i d’això, ell i jo, encara ho recordem, tot i que 
fa un bon grapat d’anys; aleshores, el seu nom era Julio. 
 
A les cinc i deu minuts, marxem tots plegats de Tarragona a cercar l’autopista per la 
carretera de Valls. Tot entrant al peatge “buidabosses” del Pont del Diable podem 
veure com es distribueix la premsa diària -que ve d’origen- entre els repartidors locals 
que, a la vegada, l’escamparan pels quioscos de Tarragona i pobles veïns. El cel és 
destapat i continua bufant el vent.  
 
A les cinc i vint minuts som a l’Àrea del Mèdol, lloc on hem quedat amb els companys 
de Reus. Aquesta vegada, a part del Lluís Borràs i el Miquel Cabré, hi ha també un 
nou company que vol estrenar l’acollidora colla dels “Xafacamins de Tarragona”. 
Benvingut, Jordi Royo!  
Entrem al bar de l’àrea de servei a desdejunar: cafès amb llet o sucs naturals de 



taronja. Abans de marxar, li pregunto al cambrer els preus per poder-ho anotar en 
aquest diari: cafè amb llet i “croissant”, 290 ptes.; suc de taronja natural, 310 ptes. 
 
Després d’uns intercanvis de paraules cordials, plens d’entusiasme i confiadament 
optimistes, a 2/4 de 6, toquem el dos per la mateixa autopista fins a la sortida de 
Martorell (Baix Llobregat). Per la C-1411 anem cap a Manresa, capital del Bages,  
passant per Monistrol de Montserrat, altre cop.  
 
A 3/4 de 7 som a Sallent (Pla de Bages) on ens enganxem a la cua dels cotxes (a 60 
km/h.) que van a la neu. Les obres per eixamplar la carretera dificulten i destorben la 
fluïdesa del trànsit.  
 
Es fa de dia! En arribar a Navàs (Pla de Bages), agafem la carretera que ens portarà a 
Sant Pau de Pinós (Berguedà), on hi hem de trobar el Santi Massagué. En aquests 
moments, tenim una temperatura exterior, fora del cotxe, de -2º C. 
 
Passen deu minuts de les 7 i, a la cruïlla d’accés a l’església de Sant Pau de Pinós, hi 
ha el Santi Massagué que ens espera.  
 
Fa fred i l’alè treu fum! Ràpidament, deixem el cotxe del Santi i dels germans Grau ben 
aparcats a Sant Pau de Pinós i reculem cap a Navàs.  
 
Cal dir que el Lluís no s’ha mogut de dins del cotxe en tota l’estona, ni tan sols ha 
volgut estirar les cames.  
 
Adéu, Sant Pau de Pinós, fins al vespre! De baixada reparem, ja és de dia, en la petita 
vila de Gaià que té un famós restaurant i que pensem utilitzar-lo per sopar (avui sí) tots 
plegats.  
 
En tornar a Navàs ens apuntem, altre cop, a la fila que va a la neu. Aviat entrem a 
l’àrea del gran incendi que va patir el Berguedà aquest estiu passat.  
 
Passat Berga (Alt Berguedà), agafem la carretera BP-4654 que passa per damunt del 
pantà de la Baells i, quan és 1/4 de 9, arribem a Borredà.  

 

 
 



Al mateix lloc on vam acabar l’última vegada, a la plaça Major, baixem dels cotxes. La 
temperatura és de 0º C. Els que hem vingut amb el cotxe del Miquel Cabré, des de 
Sant Pau de Pinós, ja no ens estranya gens aquesta baixa temperatura perquè hem 
anat tota l’estona amb la finestra del conductor oberta. I fotia un gil! El Miquel ens ha 
volgut ambientar.  
Els cotxes del Miquel i del Pau Lluís queden aparcats al lateral de l’església parroquial, 
dedicada a Santa Maria, a l’espera que els seus amos els vinguin a recollir al vespre. 
 
El poble de Borredà sembla més gran de dia que de nit. Té solera de camins de llarg 
recorregut, per aquí passava l’antic camí ral de Ripoll a Berga. L’antiga imatge de la 
Mare de Déu de la Popa, de Borredà, era de la fi de l’època romànica que fou 
destruïda el 1936. L’actual és una rèplica i és molt venerada, la qual cosa ha convertit 
l’església en un santuari marià de gran devoció comarcal. 
 
Afermem les motxilles a l’esquena i començarem a caminar tot seguit. La font de la 
plaça està glaçada i no podem agafar aigua. És fort això, mai no m’havia trobat en un 
espectacle igual! Deixem la plaça, per un extrem, seguint la direcció d’un indicador 
dels Camins de la Portella: Pla de la Quar, pel GR-4, 1h. 30m. El Miquel es fa 
acompanyar d’un bastó metàl·lic d’última moda, telescòpic (ski tour).  
 
Davallem pel carrer de Manresa i, per unes escales, baixem a la carretera davant del 
restaurant la Parada. Hi caminem cap al sud. De seguida agafem, a l’esquerra, un 
camí gebrat que va baixant. Un pal de GR ens assabenta el que ens costarà fer l’etapa 
solitària d’avui: Sant Pau de Pinós 8h. 30m., tot una jornada. Seguim, baixant per 
conreus, i continuem per un sender que passa per dins d’una roureda, el terra és ple 
de fulles seques. Altre cop, endeguem la història de les portes de filferro electrificades! 
Travessem la primera i el Jordi Royo, que no sap encara de què va la cosa, s’enrampa 
quan la tanca. No es pot ser novell, Jordi! 
 
Saltem al camí del fons de la riera que travessem per damunt d’un altívol pont de 
pedra d’una sola arcada. Un llampant cartell de la Generalitat anuncia, una vegada 
més, allò que sembla més un torneig de tennis estranger i no un bosc de Catalunya: 
Forest Cup 30. Emprius. T.M. Borredà.  
 
Seguim, tot pujant el camí de terra, gelada. Tot seguit, al capdamunt d’unes escales, 
trobem una capelleta votiva amb una coberta de pedra. Em sorprèn i al·lucino quan 
llegeixo l’escrit que hi ha en una pedra que remarca el lloc. Diu així, respectant 
l’original: En este camino el Padre F. Coll y Guitart, fundador de las Hnas. Dominicas, 
yendo a predicar a Borredà sostuvo dura lucha con el demonio.  
 
M’he quedat de pedra! I també m’he quedat amb les ganes de saber si, aquest dimoni, 
és l’àngel caigut que habita l’infern i tempta els homes; o, ves a saber, si va ser 
temptat per alguna pagesa de libidinosa presència; o tan sols va ser un producte de la 
ment, o bé, la feblesa física d’una desnutrició en qüestió, o potser, ves a saber... 
senzillament un somni!  
 
Continuem el sender rocós amunt entremig de bosc de pi frondós. Lluu el Sol! Avui 
sembla que vaig de descobriments! Boletes de pedra glaçada, es troben escampades 
per dins del bosc. Una pedregada -calamarsada en versió TV3- de no fa gaires dies, 
es conserva tal com va caure i les  baixes temperatures han conservat el seu estat 
sòlid. Qui sap si es podria considerar això com un mannà singular! Anem seguint les 
marques peculiars del GR que aparenten estar repintades de fa poc. 
 
És 1/4 de 10 i sortim a una pista on fem una parada. Hi ha qui sent calor tot i la baixa 
temperatura. I és que la pujada és de campionat: el Josep Carles, per exemple, es 



queda en samarreta tot desafiant un fàcil refredat. El Juli Español, en canvi, més 
metòdic, es pren la pressió amb el seu propi rellotge: màxima 13 i mínima 7,4.  
 
Continuem i deixem la pista. A la nostra dreta agafem un sender dreturer que puja fort 
al coll de Forcons. Després de la pujada suadora ens aturem, al capdamunt, a 
contemplar la vista paisatgística. Tot i així, ens apartem una mica del coll per guanyar 
més alçada.  
 
Des d’aquesta corona albirem i fruïm de millor miranda: al nord, enfonsat, tenim 
Borredà; més a l’est, la Serra d’Ensija i el Pedraforca nevats. A més, darrera Borredà, 
es poden reconèixer, d’entre altres, el Puig Lluent i la Serra del Catllaràs. L’aire 
encimbellat és fred i, el Josep Carles, ara ja no fa el valent: s’ha ficat un jersei! 
 
Un pèl més tard de 2/4 de 10, reemprenem la caminada baixant, de nou, al coll i 
davallem per un bosc de pins i alzines. Al sud, als límits de l’horitzó, el Santi identifica 
el Tagamanent, el Pla de la Calma, els Cingles de Bertí, el de Gallifa, la Mola de Sant 
Llorenç de Munt i Montserrat. Tot una sèrie d’accidents geogràfics, coneguts, que es 
troben dins de la ruta del Matagalls a Montserrat.  
 
En un punt determinat, hem de saltar un tronc que tenim travesser davant nostre i, 
aviat, fem cap a una pista que la caminem pendent avall. La calamarsada, congelada, 
continua guarnint el bosc. 
 
A 3/4 de 10 arribem dalt d’un llom i, com que hi ha gana, parem i ens situem damunt 
d’una roca codolenca airosa i nua, a fi d’esmorzar. Satisfactòriament, gaudim de gran 
panoràmica sota el Sol!  
 
Tot cruspint-nos l’entrepà, fet a casa, el Pau Lluís i el Santi s’entretenen pronunciant la 
identitat dels cims que més sobresurten. S’albira el santuari enturonat de la Quar, que 
queda dintre del nostre itinerari i que aviat hi passarem. El Santi ofereix vi de la seva 
bota, de moment no hem trobat encara cap font. El Lluís va de gala amb els seus 
guants blancs que em recorden la meva primera comunió.  
 
Aprofitem, ara que estem tots reunits, per parlar del proper sopar que s’ha de fer, a fi 
de lliurar el Diari de la Marxa de Montserrat de l’any passat, tan sols falta decidir el dia. 
Per majoria democràtica, i a fi de complaure els xafacamins “ganxets”, triem un 
restaurant de Reus, que es diu Florida i té fama de bo. I el dia serà el proper dijous.   
 
La temperatura ambiental ha pujat, possiblement a 10º C., la qual cosa es nota perquè 
el fred ha minvat. No obstant això, l’aturada ens refreda. A les 10 i vint, ja esmorzats, 
decidim de reemprendre la caminada.  
 
Continuem davallant rumb al santuari de la Quar. El camí s’afona ràpidament i segueix 
a mig aire. Al lluny, a l’est, s’entreveu el perfil de Collsacabra. El Juli Español camina 
sintonitzat amb una altra marxa: la de Catalunya Ràdio! Finalment, davallem per 
passar a gual un torrent i tornem a remuntar per lloc ombrívol i fresc, entremig de 
roures i boixos.  
 
Al capdamunt d’un altre llom, el Juli continua prenent-se la tensió obsessivament, li 
preocupa constantment el seu estat físic i porta un control rigorós de les seves 
constants vitals. Mai no m’havia trobat un excursionista així, encara que això pot ser 
una mania com una altra.  
 
Davallem per bosc de pi, alzina i boix i, cinc minuts més tard, freguem les ruïnes de 
can Puigdolí.  



 
 
Podem veure el santuari de la Quar damunt de l’espadat. Continuem avall per un 
frondós pinar i creuem un rierol amb aigua entollada; després, seguim de cara amunt 
per camí fàcil. 
 
Quan manquen, ara, deu minuts per a les onze, hem arribat en una intersecció de 
camins que és, també, la de dos GR: GR-4 i GR-4-1. Un pal informatiu ens fa saber 
que el sender de l’esquerra és el GR-4-1 i que marxa cap a la riera de Merlès. Segons 
resa el rètol, hi ha 3 hores fins a Cobert de Puigcercós. 
 
Seguim cap a la dreta, pel GR-4, tot caminant per una gran esplanada, rumb sud, 
anomenada Pla de la Quar on la història diu que aquí tenien lloc les juntes i reunions 
de la Baronia de la Portella. A 1h. 20m. està Sant Maurici de la Quar.   
 
Arribem a un nucli de cases format per Can Pou, Can Subirats i Casa Soldevila que 
formen el lloc de la Quar. Hi parem i ens reagrupem tots plegats. Per fi, hem trobat 
aigua! Podem beure en una font i carregar aigua per a més endavant. És fresquíssima 
de debò! Al costat hi ha una bassa folrada amb lona de plàstic. Un ramat de cabres, 
menat pel pastor i dos gossos, pasturen per la zona. 
 
Deu minuts després, els onze xafacamins, reemprenem la caminada, ara rumb oest, 
per una pista que puja al santuari de Santa Maria de la Quar. Fa fred! Les “boletes” de 
gel, ara, les trobem llençades per la cuneta.  
Tot pujant, deixem, a mà dreta, un accés directe al santuari, per l’anomenat Camí de la 
Portella. El meu estat gripal ha tornat a revifar; les baixes temperatures, penso, en 
tenen la culpa. Seguim amunt! Quan és 1/4 de 12, arribem al capdamunt de la costa 
on trobem una intersecció. Som al Coll de la Creu de Jovell. Un pal de direccions ens 
informa: GR-4, a Sant Maurici 1h.  
 
Des d’aquí mateix, direcció nord, comença una pista que anella, puja i corona el turó 
on es troba el santuari de Santa Maria de la Quar. Portàvem la idea de pujar-hi un altre 
dia, avui anem bastant justos de temps i no volem jugar-nos l’excursió. El GR-4 
continua direcció sud transformant-se en sender i entra al bosc.  
 
Quan tan sols hem caminat uns vint metres, els xerpes, ve’t aquí que s’ho repensen i 
tornen enrera fent cas, ara, a la topoguia que aconsella una visita a Santa Maria de la 



Quar. Sorprèn aquesta rampellada de canvi de parer; només el Jordi, el Juli, el Miquel, 
l’Eduard i jo, seguim, el Santi i el Pau Lluís, amunt per la costeruda pista. Al coll, es 
queden reposant tranquil·lament, el Pau, el Josep Carles, el Carles i el Lluís, que, amb 
molta filosofia, esperaran el nostre retorn. 
 
Tot pujant guanyem alçada ràpidament i comencem a gaudir d’unes vistes molt 
espectaculars. Dos gossos que havien baixat fins al coll amb mala gaita, hores d’ara 
han fugit amunt “potes ajudeu-me”!  
Deu minuts més tard, arribem al capdamunt on s’acaba la pista i comença un bell 
mirador rodó, que fa les delícies de tots els que hem tingut fe de pujar-hi.  
No cal dir que, aquí dalt, el fred és més acusat i el meu estat gripal molt més agut, tant 
que em veig amb l’obligació de prendre’m dues aspirines amb aigua freda, a fi de 
combatre la febre i el mal de cap. No m’ho penso gaire i actuo com més aviat millor. 
Que sigui el que Déu vulgui! 
 
El santuari és a 1.069 m. d’altitud i domina una magnífica panoràmica sobre la Vall de 
Merlès, el Berguedà i els cims pirinencs. Albirem, d’entre altres, la Serra de Queralt, la 
Serra dels Rasos de Peguera, la Serra d’Ensija, la Serra de Falgars i, també, el 
Pedraforca i la Serra del Cadí mig tapats per la boira.  
 

 
 
Al sud, s’aixeca majestuosa la serralada de Montserrat i a l’est, les Guilleries, el 
Montseny i Collsacabra. Al bell mig d’aquest mirador envoltat de barana, tenim 
l’església que correspon a l’antiga parròquia de Santa Maria de la Quar, la casa 
rectoral i la dels ermitans. Hi podem percebre, també, restes del castell de la Portella 
que, juntament amb l’església, completava el conjunt sobirà.  
 
La imatge de Santa Maria de la Quar és una peça romànica de fusta del segle XIII 
restaurada, que es guarda actualment, per por al robatori, a la parròquia de Sant 
Maurici de la Quar. És una Mare-de-Déu trobada, asseguda en majestat amb l’infant 
assegut al bell mig de la falda de la Mare. Aquest lloc esdevingué amb la imatge, que 
fou trobada per un bou i un pastoret al peu mateix de l’església, en un centre de 
devoció marià i anà adquirint, a poc a poc, el caràcter de santuari. 
 
Un cop ho hem voltat tot i hem gaudit de l’altívol emplaçament, reemprenem el retorn 



al Coll. Sembla que les aspirines m’han fet efecte, tot i l’aigua freda! Això em permetrà 
caminar, no sé fins quan, amb més decisió i més ànims. Davallem, això sí, ara amb 
més rapidesa que quan hi hem pujat. 
 
 A les 12 del migdia ens trobem tots plegats, de nou, al Coll de la Creu de Jovell. 
Ràpidament, reemprenem la caminada amb pas decidit, tot seguint el sender que va 
pujant per dins del bosc. A poc a poc, penetrem en el cremat del macroincendi que va 
patir aquesta comarca l’estiu passat. Saltem a una pista fressada i hi caminem amunt.  
 
Ha començat la tala de pins cremats, amuntegaments de troncs en el camí esperen el 
seu trasllat. Si no s’hi posa remei o la mentalitat del ser humà no canvia, anem 
avançant inexorablement cap a la desertització del medi ambient. El terreny és, ara, 
argilós. Un home, vora el camí, està abillant el matxo per a l’arrossegament de troncs i,  
dins del bosc, se sent funcionar una serra mecànica. 
 
Al capdamunt, abandonem la pista, momentàniament, per davallar per un sender. 
Seguim, després, una línia elèctrica que careneja. Aviat el camí es transforma en 
sender, fosc per l’espès bosc.  
 
En una intersecció, tombem cap a l’esquerra, avall, per camí ral empedrat. M’adono 
que, de l’empedrat, només n’ha quedat un tram, la resta ha estat destruït amb la 
col·locació de la línia elèctrica renovada, línia que estava en precàries condicions i 
que, segur, podria haver estat la causa del monstruós incendi. Continuem davallant, 
ara, per la pista de nova construcció que s’ha carregat a la brava el tortuós, però, bell 
camí ral. Continua l’aire fred! 
 
Passem a frec de la masia de Colltinyós ornamentada amb dues rodes de carro velles. 
Seguim el camí, avall, tot sacsejat per la línia elèctrica que s’està instal·lant o cablejant 
de nou. El Pau-Lluís, el Juli, el Santi, l’Eduard i el Jordi, en canvi, han trobat una altra 
via alternativa camps a través. Després de passar una bassa, connectem amb una 
pista molt fressada i la seguim en la mateixa direcció que portàvem, rumb sud.  
 
Ràpidament, aquesta, ens aboca a Sant Maurici de la Quar quan en el meu rellotge 
manquen deu minuts per a la 1. El poble o, més bé, el petit agrupament de cases que 
forma Sant Maurici de la Quar és el cap efectiu del municipi. Aquest reduït nucli és 
format per l’església que, com he dit abans, conté la imatge romànica de Santa Maria 
de la Quar; la rectoria, l’hostal i unes poques cases més.  
 
El reduït nombre d’habitants ho exterioritza l’existència a l’aire lliure, només, de quatre 
bústies per al correu. L’hostal de Sant Maurici té un bar on fan esmorzars de ”forquilla i 
ganivet” per als ciclistes; llàstima que m’he deixat la bicicleta!  
 
Proposo dinar aquí, perquè és l’únic lloc adient per fer-ho en tota la ruta, però, els 
xerpes diuen que és una mica aviat, encara; fa por d’entaular-nos-hi massa estona. Un 
pal informatiu del GR-4 ens indica la ruta a seguir: Sant Andreu de Sagàs, 1h. 15m. i,  
Sant Pau de Pinós, la nostra meta, 5h. 45m. Un cotxe descapotable estacionat sota un 
cobert ens crida l’atenció, té quatre pedrots sobre el capó. 
 
Vist ja tot, continuem! Sortim del lloc per la seva carretera d’accés, rumb sud. En 
aquests moments arriba un home amb cotxe i dos gossos surten afablement a rebre’l; 
un d’ells és un mastí del Pirineu. Al final de la recta, deixem la carretera i per la banda 
esquerra baixem a l’antic camí de Sagàs que va paral·lel i afonat respecte a la 
carretera.  
 
El paisatge està calcinat! Fins a les portes de Sant Maurici de la Quar va arribar 



l’incendi. Penso que els seus habitants van passar força por i, en canvi, ara es respira 
molta pau. Pobre gent, quines penoses i trafegoses jornades deurien passar!  
 
No s’ha salvat ni una branca, ens trobem dins del que va ser la gran foguerada. En 
aquests moments el cel també hi vol col·laborar enterbolint-se i el Sol desapareix.  
 
Més endavant, per un senderó, miraculosament, frondós; amb mostres al terra 
d’haver-hi passat cavalls i ramats de bens, fem cap a la important i destacada masia 
del Rourell. La masia és viva!  
 
Gràcies a Déu, encara trobem masies dempeus que bullen d’activitat pels quatre 
costats; algú dels que hi viuen té afecció a l’aeronàutica: sota un cobert s’aixopluguen 
petites avionetes de construcció senzilla, però, que em desperten una gran curiositat.  
 
Després d’anellar la destacada masia, continuem, rumb sud, per l’antic camí de Sagàs. 
L’aire és fred!   
 

 
 
Ens endinsem en el bosc cremat, no hi ha color! Ara bé, d’entre el negre de la 
tragèdia, sobresurt la nostra vestimenta força acolorida, que dóna vida a tota aquesta 
natura morta. Si caminés sol, puc dir-vos que em faria por. No se sent ni un moixó! 
 
Les mànegues d’aigua dels bombers, hores d’ara, encara resten abandonades enmig 
de l’escampat cendrós, com si de gegantines serps mortes es tractessin. 
 
Més endavant, entronquem de nou amb la carretera. Un pal de direccions ens informa 
que tenim, davant nostre, l’església de Sant Andreu de Sagàs, del segle XI, i la 
Guàrdia a 2h. 10m. de camí. Caminem per la carretera i, de seguida, agafem el camí 
d’accés a Sagàs. El Pau Lluís li fa una foto al petit nucli que estem entrant.  
 
A 3/4 de 2 som dins de Sagàs sota el porxo de la Batllia. En entrar a Sagàs s’ha de 
parar compte de no seguir les marques blanques i vermelles del GR-1, que marxa cap 
a l’est rumb a Gironella. Sagàs formà part d’una de les batllies de la baronia de la 
Portella cap allà el segle XIV.  



 
 
El cap del municipi, d’aquest poblet de quatre cases, es troba al voltant d’aquesta 
església parroquial de Sant Andreu, un exemplar romànic molt alterat per reformes 
successives, que té tres absis. 
 
Aprofitem la parada per fer un mos. El Lluís en fa una de les seves: punxa un petit 
formatge de porcions en una creu de ferro. L’aire és molt fred i som conscients que 
podria nevar en qualsevol moment, per la qual cosa ens condicionem per al fred que 
ve. Tot i que tenim recer, el Santi no vol dinar aquí, ho farem més endavant.  

 
Prop de les dues de la tarda, toquem el dos. Cauen floquets, ha començat a borrufar! 
La primera arrencada no ha estat ben executada i reculem, altre cop, al porxo. A la 
segona, sí que l’encertem: ens adrecem a la carretera per la via ràpida d’unes escales. 
Un home està plantant un nou xiprer en un raconet i, tot preguntant-li el seu parer 
sobre el temps, té molt clar que ha de nevar.  
 
Caminem per la carretera, rumb sud. Pel darrera, veig com un cel gris s’acosta al 
galop. Sento més fred a les mans! Al cap d’un centenar de metres trobem un pal de 
direccions que ens assenyala canvi en l’itinerari del GR-4. Deixem aleshores la 
carretera, que segueix fins entroncar amb la C-154 de Gironella a Prats de Lluçanès i 
seguim un camí, a mà esquerra, rumb sud, direcció a la Casanova. El camí és planer i 
fem via. A la dreta tenim l’ermita de Sant Jordi. 
 
Fem cap en una intersecció de GR. Una fletxa, rumb est, assenyala el GR-1 que, 
venint de Gironella fa cap a la Malla, Lluçà i Alpens. Una altra fletxa, rumb sud, 
assenyala el GR-4, el nostre, que continua cap a Can Vilardaga, la Guàrdia i... 
Montserrat! No hi cap ha dubte, l’últim topònim és la nostra meta.  
 
Continuem, sense variar el rumb, per l’itinerari del GR-4. Definitivament, ens atrapa la 
neu! Com que ja previsorament portàvem posat l’impermeable, només ens cal alçar la 
caputxa per defensar-nos de la dolça pluja blanca. Curiosament, el meu mal estat 
gripal, que s’obstina d’acompanyar-me tot el dia, millora amb la caputxa posada. 
Portant el cap a cobert, sento una escalfor a la cara que em retorna el benestar. Tant 
de bo que la neu em congeli els microbis, de moment, que ja els liquidaré quan trobi 
una ocasió més favorable. 
 
Caminant sota els flocs flonjos, travessem un sembrat per fer drecera. Un nou color, 
ara el blanc, intenta netejar o tapar el brut que ha deixat la desfeta ecològica. És 1/4 



de 3, i encara sense dinar, passem a tocar dues masies velles aïllades del municipi de 
Sagàs. Ja, vora la carretera, trobem la Casa de la Vila, també sola. Que l’ajuntament 
es trobi aïllat de les masies i de la seva parròquia és cosa freqüent a la Catalunya 
antiga.  
 
Ràpidament, travessem la carretera de Gironella a Prats de Lluçanès. A l’altra banda, 
el camí ha estat barrat al pas dels vehicles mitjançant l’abocament de terres; no 
obstant això, m’adono que s’ha executat darrerament un nou accés, més ample, a uns 
metres més endavant, seguint cap a Gironella. La continuació del camí, direcció SO, 
ha sofert uns considerables retocs on s’hi han realitzat obres a fi de condicionar-lo en 
un futur com a carretera. Penso que l’incendi haurà influït a l’hora de prendre aquesta 
decisió. L’amplada de la plataforma actual permet, de sobres, la circulació de vehicles 
en els dos sentits i tan sols hi manca la capa asfàltica de rodament. 
 
Caminem, ara fluidament, per aquest nou tram d’acomodat camí, sobre una base 
engravada de tot-u (terres de riu). La nevada continua, encara que amb menys 
intensitat; més endavant, passem a tocar una torre de vigilància forestal, a mà dreta. 
Vist el panorama que l’envolta, tardarà anys a tornar-se a utilitzar. La regularitat del 
nou ferm i el pendent longitudinal suau del traçat de la via, permet caminar a un ritme 
viu i constant.  
 
En aquests moments, quan falten vint minuts per a les 3, ha deixat de nevar. A la dreta 
tenim la Serra de Biure. El paisatge és d’allò més descoratjador: tot el que allarga la 
vista, a dreta i a esquerra, són, pals negres plantats, com legions de soldats  preparats 
per entrar en guerra. Anem avançant, sense pena ni glòria, en una caminada que per a 
mi no té gaire sentit. Penso que és una etapa més dins de la ruta de Montserrat; però, 
que si l’haguéssim excloït no s’hagués notat gens. No obstant això, queda l’esperança 
que, més endavant, quan haguem deixat enrera tot aquest desventurat territori, tornarà 
a renéixer l’esperança i oblidarem l’etapa d’avui. 
 
Són les 3 de la tarda i, encara sense dinar, arribem a l’àrea del Salvans Vell, zona 
condicionada com a pasturatge per a vaques (devesa). Tot seguint la ràpida singlada, 
per aquesta futura carretera, de seguida retrobem l’antic camí,  just a l’altura del mas 
del Salvans Nou. En una gran esplanada hi ha aquesta important masia, ubicada molt 
a prop del camí, on descansa la maquinària i el material que es fa servir per reobrir 
aquesta nova via. Probablement, passat demà, dilluns, que tornarà a ser dia feiner, 
continuaran les obres. El més segur, és que aquesta futura carretera servirà per 
enllaçar la C-154 amb la BV-4406 (Sagàs-la Guàrdia) i, a la vegada, farà de tallafocs 
per a futurs sinistres pírics. Continuem, sense parar, ara pel traçat original del camí vell 
de terra. 
 
Cinc minuts després, parem a dinar. Ja era hora! Ens asseiem a terra, vora el camí. 
Davant nostre tenim una miranda fosca, no pas per mancança de llum; tot el que 
veiem és pedra calcinada, escuradents gegants carbonitzats i terra nua, que fa plorar. 
Malgrat tot, bon profit! Amb més gana que un antic mestre d’escola, anem per feina. 
Tothom porta el dinar de casa i, com a cosa pràctica, el millor és un entrepà si volem 
cosa sòlida o unes quantes peces de fruita si no ens agrada fer treballar massa el 
païdor.  
 
Tot dinant, es fan apostes sobre quina serà, de les dues que s’albiren, al sud, d’alt d’un 
altiplà, l’ermita de Sant Pau de Pinós, on acabem avui. En principi sembla que és la 
que està més a l’oest, però, finalment hi ha qui opina que és l’altra, la que està una 
mica més lluny en direcció est. De totes maneres, em satisfà veure el final d’avui, 
perquè això vol dir que l’acabament no està pas lluny. Si fa o no fa, hi calculo d’unes 
tres a quatre hores de camí.  



 
El vi que porta el Santi és molt bo, encara que no n’hi ha prou per a tota la colla. A 
l’hora de les postres ens intercanviem el que portem, que solen ser fruits secs. Tan 
sols hi falta el cafè! Per a una altra ocasió pensaré en aquests cafès que venen 
preparats i que s’escalfen en el mateix moment de la consumició, mitjançant el calor 
que desprèn la reacció d’aigua+calç. 
 
Passen cinc minuts de 2/4 de 4 i el Lluís sent fred. La seva alimentació no és que 
diguem de sobrades calories; sent inclinació pel menjar de poc volum, però, de molta 
proteïna, vitamina i fibra, més aviat de tendència naturista. Encara que, com tothom, 
ningú no és perfecte i sempre que pot... “s’enganxa al trifàsic!”  
 
La temperatura ambient és de 5º C. Un cop tots hem finalitzat l’àpat, s’accepta 
col·lectivament reemprendre la caminada. Ràpidament, tanquem motxilles i ens 
aixequem disposats a somiar ja en el sopar, que aquest sí que serà com Déu mana... i 
potser més. Aquest vespre farem les paus! 
 
Seguim pel mateix camí, rumb S.O. Tot i que el Sol lluu tímidament, l’aire que bufa és 
fred. Més endavant, el grup capdavanter, molt feliç, es desentén de la responsabilitat 
de vetllar per la bona marxa de l’expedició i s’empassa olímpicament una marca en un 
pi; això sí, mig esborrada pel foc. Afortunadament, el Santi, que els segueix, se 
n’adona i poden rectificar el rumb, cap a la dreta, com si no hagués passat res. De 
totes maneres, aquesta drecera ha estat una estupidesa perquè, de seguida, tornem al 
camí per on caminàvem.  
 
El Carles, fa estona que està intrigat pel gran nombre de forats que hi ha pel bosc. En 
un principi, també em pensava que aquests eren els típics caus dels animals; però, 
també tinc els meus dubtes perquè se’n veuen molts, massa diria jo. A fi de satisfer la 
nostra curiositat, ho anem a mirar de prop i ens adonem que, els sospitosos forats, no 
són caus ni tampoc no són “forats negres”; sinó que són forats cendrosos fruit de 
l’incendi que va cremar, amb brasa,  les soques dels arbres i arrels; després d’una 
lenta combustió. M’imagino, esgarrifosament, les altes temperatures que es deurien 
assolir en la foguerada devastadora del bosc. 

 
Quan són a tocar les quatre de la tarda, deixem el camí i, girant a l’esquerra, entrem a 
Vilardaga, casa pairal del 1560 en obres de reconstrucció.  
 

 
 
Percebem, més al sud, el petit nucli de la Guàrdia enturonat. Seguim pel camí que 
continua i, girant a la dreta, trobem camí planer. A l’altra banda del sembrat, hi ha una 



granja de vaques on en aquests moments els estan donant de menjar. Tot i que intuïm 
el camí, aquest tram és poc marcat i els senyals s’han perdut. Com un miracle, 
aquesta reduïda zona s’ha salvat de ser devorada per les flames i ofereix un 
esperançador verd constant.  
 
Salvem un tancat de bestiar. Saltem a un camí que mena a una gran masia, però, el 
caminem en sentit contrari als edificis. Seguim camí amunt! A banda i banda, observo 
un tancament electrificat de filferro.  
 
Ha durat poc la joia, de seguida entrem, altre cop, en zona de bosc cremat. Més 
endavant, però, caminem per una àrea d’alzinar no tan afectada i, cent metres més 
endavant, som, altre cop, on el foc va tornar a fer estralls, sobre tot allà on abunda el 
pi.  
 

 
 
Tot seguit, arribem a un camí afermat amb reg asfàltic que ens adreça i ens porta, 
quan és 1/4 de 5 de la tarda, al santuari de la Mare de Déu de la Guàrdia.  
 
Tenim un bell mirador des d’on atalaiem, a l’oest, la vall del Llobregat, on es posen de 
relleu les concentracions urbanes de Casserres, Gironella i Puig-reig; i més enllà, al 
NO, les muntanyes de Capolat; tot això d’acord amb la dissertació que ens fa el Santi.  
 
Passem per davant de l’església (bastida en el segle XVIII sobre altres restes) i la casa 
annexa; així com, també, del cementiri que és emplaçat en els terrenys que envolten 
l’església. Aquesta església guarda i venera la imatge de Santa Maria de la Guàrdia, 



una talla de fusta policromada de finals del segle XIII o inicis del XIV. 
 
A continuació, baixem per unes escales i continuem per un caminet de bosc nu que 
davalla fort, fins i tot algun tram ho fa de forma esglaonada. Saltem a la carretera 
d’accés a la Guàrdia prop del seu trencall amb la BV-4406 que ve de Puig-reig.  
 
El pal d’informació i de direcció del GR tampoc s’ha salvat del foc, ha quedat cremat 
com si hagués participat en una calçotada. Troncs apilats, vora l’asfalt, esperen qui els 
compri.  
 
Travessem la BV-4406 i seguim per un camí, visible en direcció SE, que ens porta a 
una masia blanca. Lluu el Sol! Passem a frec dels edificis de la Casa Boencs 
(Buenchs, en un rètol antic), edificis vells i arruïnats pel foc, pastats als que en el seu 
dia van sortir en els noticiaris televisius.  
 
Dos gossos tancats no ens diuen res. Fa tremolor, veure i pensar el que van arribar a 
patir els habitants d’aquesta comarca i, especialment, els que vivien aïllats en masos 
com aquest.  
 
Ha de ser molt fotut contemplar, impotent i histèric, com el foc et consumeix, en breus 
moments, tot allò que ha estat fruit de l’esforç i dedicació de tota una vida; i com, en un 
esbufec, tot queda en un no res. 
 
Després de fer la volta a la granja, el camí s’endinsa en el bosc cremat. Més endavant, 
l’itinerari realitza una forta davallada per bosc talat. Aquí, el camí ja no té sentit perquè, 
com que ja no hi ha bosc, podem triar el baixador que més ens agradi.  
 
Un home, que ha vingut amb un “sis-cents”, talla troncs amb tota normalitat i ni 
s’immuta quan passem.  
 
Tot tornant al camí fressat, el deixem quan aquest remunta i en seguim un altre que 
s’acosta, decididament, a la riera de Merlès.  
 
Sabem que el final és a prop: a l’altra banda de la riera, dalt de l’altiplà es troba 
l’església de Sant Pau de Pinós, punt final de l’etapa d’avui on hi hem deixat els cotxes 
aquest matí.  
 
Per sort, la temperatura actual és força millor que la que ens caracteritzava a primeres 
hores de la jornada i, també, més favorable que la que feia abans de dinar. No obstant 
això, el meu estat gripal continua amoïnant el meu estat d’ànim. Ja tinc ganes d’haver 
acabat! 
 
Seguint el rosegat camí, que ens aboca a la riera, ens endinsem al bosc foguejat. 
L’indret és una calamitat, les restes proclamen la frondositat perduda i el sender, ara 
desolat, enyora l’encantament d’aquell bosc encisador.  
 
Quina pena de no haver-hi vingut abans! Caminem paral·lels a la cabalosa riera de 
Merlès fins que el camí ens dóna pas, per mitjà d’un pont de pedra de tres voltes, al 
vessant oposat.  
 
Un cartell ens comunica: Riera de Merlès. Casa la Molina – Coto (àrea) de caça 
intensiva la Caseta, cal Pallot. Puig-reig (el Berguedà) 1.500 m. – Pesca intensiva 
controlada.  
 



 
 
Fem una aturada enmig del pont de pedra abans d’atacar el vessant sud de la vall, que 
ens ha de capalçar a l’altiplà terminal. Seiem al muret que ens fa de banc i recolzem 
l’esquena a la barana. Que bé que s’hi està! Fa bon Sol, com a Tarragona! El Miquel 
mata l’estona fent diapositives. 
 
Són les cinc i vint i s’ha de continuar. Passem vora la masia de la Molina que també va 
ser víctima de l’onada de foc; tot i que encara, ara, s’hi pugui veure un estable amb 
quatre matxos vius. És horrorós, la riera no va ser capaç, per ella mateixa, de fer de 
tallafocs natural. Una zona tan verda i humida com aquesta no va poder amb la força 
del foc i ha quedat socarrimada. Costa de creure-s’ho! Seguim el camí paral·lel de 
l’altra banda de la riera, caminant rumb NE. Anem confiats cercant el pujador adient 
que ens ha de permetre enlairar-nos vessant amunt. Més troncs apilats vora el camí 
esperen el seu nou amo. El Pau, el Miquel i el Jordi fan, ara, de xerpes. 
 
Quan portem una mitja hora caminant per la riera ens estranya molt que encara no 
haguem trobat cap més marca de GR. Això vol dir que no anem bé i que ens hem 
passat de rosca. Caldrà retrocedir i amb cura intentar localitzar algun senyal que ens 
confirmi la ruta bona. L’altre problema que sorgeix és que, aleshores, els companys 
que van davant nostre i que els hem arribat a perdre de vista, hores d’ara, no sabem si 
també s’hauran adonat que no van bé. No podem tirar enrera perquè els perdrem i, 
quan s’adonin del seu error, ningú d’ells estarà assabentat de les nostres intencions, 
que, fins i tot, no les sabem ni nosaltres! Finalment, decidim de seguir endavant a fi de 
no perdre’ls i mirarem, si s’escau, d’atacar algun altre pujador més endavant. 
 
Quan en el meu rellotge són ja les sis de la tarda i sóc conscient que estem fent el 
préssec, connectem per fi amb el Pau, el Miquel i el Jordi que, gràcies a Déu, s’han 
aturat tot veient que no els seguíem. Els tres estaven rumiant de fer-se enrere. Passat 
el neguit, ara, tots plegats pensem que cal trobar algun camí fiable que ens cavalqui a 
dalt de l’altiplà. Consultant el mapa podem observar quant hem caminat de més, riera 
amunt. Inspeccionem un camí que inicia l’itinerari vessant amunt, però, és molt poc 
fressat i no ens augura l’èxit. Així, doncs, val més anar al segur, encara que amb això 
haguem de perdre més temps. La marrada ja està feta i cal digerir-la amb resignació.  
 
Ràpidament, convençuts, tornem cap a la masia de la Molina tot recordant que ha 
estat allí on hem vist la darrera marca. Segons el mapa de ruta, el camí pujava de 



seguida després de passar el pont de la riera. No obstant això, ningú no s’ha adonat 
de cap canvi de sentit que hauria d’estar senyalitzat. 
 
El Sol es va apaivagant i, si tot hagués anat bé, ja estaríem finalitzant. Quan passen 
vint minuts de les sis, ens trobem davant del camí que suposem, encara que no hi ha 
marca que ho confirmi, ha de ser el que coincideix amb l’itinerari del GR-4. L’ataquem 
decididament amunt. Podria ser que, degut a l’incendi, la pintada s’hagués destruït i, 
hores d’ara, encara no s’hagi repintat. Aquest trasbals del medi ambient, i les noves 
pistes construïdes, obligarà segurament a refer un nou itinerari. 
 
De seguida m’adono que el rumb que pren el camí no és el que marca el mapa, sinó 
tot el contrari. Havíem de seguir rumb SE i, en canvi, estem pujant rumb SO. Només 
ens faltava això, una altra marrada! Ens en sortirem avui? Anem guanyant alçada amb 
dilatades ziga-zagues a cercar la carena, sense saber allà on sortirem. Després, Déu o 
la mare Providència, dirà! Aquesta ascensió, per a mi, sense control em posa de molt 
mal humor. Tota la ruta havíem anat la mar de bé i, ara que acabem, se’ns espatlla tot. 
Ni una trista marca ens confirma res! Penso que tot el que estem fent en direcció 
contrària, després, s’haurà de refer i, a més a més, caminar l’última part que encara 
ens quedarà. Quin panorama! I, per acabar d’adobar-ho tot, el Sol s’amaga ja darrera 
les muntanyes, la llum diürna s’està consumint. 
 
En aquests moments són 3/4 de 7 i ja percebem, quasi, el volum destapat de l’altiplà 
quan estem finalitzant aquesta neguitosa i desconcertant pujada. De sobte, ens 
sorprenen unes marques blanques desconegudes. No sabem ben bé a on van a parar, 
però, tot i així, les seguim perquè en algun lloc ens conduiran. Sortim del camí que 
anàvem i ens infiltrem, canviant de rumb, per un sender boscós amb forces marques 
blanques. Ara, cap a l’est, és la nova orientació que pren el nou itinerari, això ja 
m’agrada més! Podria ser, ja que les pintades blanques es veuen noves i llampants, 
que s’estigués marcant el nou itinerari del GR-4 perquè, quan es pinta un itinerari de 
llarg recorregut, primer es fa amb pintura blanca i després s’hi afegeix la vermella. 
 
Falta poc per a les 7 de la tarda i el Sol s’adorm darrera els relleus muntanyosos; no 
obstant això, ens queda poc per fer cim. Tot seguit, connectem amb un camí ample i el 
seguim amunt; aviat arribem al capdamunt, a dalt de l’altiplà. Albirem l’església de 
Pinós! Gràcies a Déu, tot i la manca de llum, ho començo a veure clar. Caminant pel 
camí de la carena, rumb est, se’ns va fent de nit. No podem evitar, doncs, un altre final 
nocturn! Puc percebre, al nord, com la coqueta ciutat de Berga s’engalana amb el seu 
vestit de nit. A l’est, el Santi, pot entreveure, encara, com el molt esfumat Paller de Tot 
l’Any se’n va a dormir. I, al Sud, reconeixem Montserrat com una festa de llumets 
arrenglerats, que marquen la desfilada dels pelegrins motoritzats. Ja a l’altura de 
l’església de Pinós hi ha un camí, rumb sud, que hi va. Però, oh sorpresa, hi passem 
de llarg!  
 
- Ostres, que no és aquesta l’església on acabem avui? 
 
Doncs, no! Els companys em confirmen que l’església de Sant Pau de Pinós és, 
encara, més endavant. Aquesta, que jo tenia com a referència, és la de Santa Maria 
de Pinós o del Ginebret. Això, em costa una altra enrabiada! Ara m’explico les dues 
esglésies que vèiem dinant, de debò tenia raó el qui deia que la bona era la que 
estava més lluny. 
 
Seguim el mateix rumb est per l’altiplà, però, aviat, el camí rectifica una mica i pren 
direcció SE. Passem a frec d’una masia, ja amb els llums encesos que s’apaguen tot 
just quan hi arribem. Més avant, trobem la masia o casa pairal de Can Puig on, en 
aquestes hores de preludi de nocturnitat, estan atrafegats alimentant els porcs i bestiar 



boví. Al cap de poc, ja és de nit i m’és impossible prendre més notes a la llibreta. El 
camí efectua un suau descens gairebé seguint la mateixa direcció. 
 
I quan són 2/4 de 8, a mà dreta del camí, ensopeguem amb l’església o parròquia de 
Sant Pau de Pinós. Al·leluia, ja hi som, ara sí! Gràcies a Déu, ja hem acabat! 
Totalment de nit, ens hem d’auxiliar amb llanternes, la Lluna està de quart creixent i 
brillen els estels en el firmament. Tenim tan sols 3º C., però no importa, ara ens podem 
salvaguardar del fred dins dels cotxes. No té lògica romandre més temps en aquest 
indret perquè no es veu res; així que ràpidament pugem als cotxes del Santi i del Pau, 
que hi hem deixat aquest matí, i per la BV-4401 prenem rumb a Gaià on soparem.  
 
En arribar, tot seguit, a Gaià (Berguedà), el Santi pren amb el seu cotxe, el Miquel, el 
Pau-Lluís i el Juli, que van a recollir els dos cotxes de Borredà. Tots els altres, ens 
quedem dins del restaurant, força calentets, esperant la tornada dels companys amb 
els automòbils. 
 
Amb tranquil·litat, m’endreço al lavabo i em mudo de roba. A continuació, primer que 
res, demano un cafè amb llet, força calent, amb dues aspirines a fi de combatre i 
calmar la meva afecció gripal, que ha reviscolat en els darrers quilòmetres amb el 
descens de la temperatura. 
 
Mentrestant, a taula, els dos Grau, el Josep Carles, el Carles, el Jordi, el Lluís i, 
finalment jo també, entretenim l’estona i la gana amb begudes i una mostra d’embotits 
de la comarca, tot això amb llesques de pa torrat, all-i-oli, olives i tomaca, fins que 
arribi el moment de sopar tots plegats. El Josep Carles confessa públicament que ha 
patit tres estirades del nervi de la cama. 
 
Estem com a reis! El restaurant, a més de tenir un foc a terra, té un sistema de 
climatització per aire calent, la qual cosa afavoreix el nostre relax, fins i tot provoca 
alguna becaina de modorra. Per a mi, és com un estat de gràcia que m’afavoreix i em 
despreocupa de la grip. Ara és un bon moment per passar al contraatac! Una altra 
manera d’aprofitar el temps és fullejar la premsa, tot i que de la nostra excursió no hi 
diu res. Aquests periodistes omplen els diaris de coses banals; quasi sempre, només 
llegiràs que catàstrofes i escàndols: això sí que ven! 
 
El poblet de Gaià, i el seu restaurant que es declara especialista en cuina típica 
catalana, es troba situat en el PK 4+800 de la carretera BV-4401 de Navàs a Prats de 
Lluçanès. Si hi desitgeu encarregar taula us heu d’adreçar al Restaurant Gaià (casa 
rectoral) i demanar per  l’Ignasi, Francesc o Esteve Trias, qualsevol dia que no sigui 
dijous feiner... i que us aprofiti! I si hi voleu anar a peu, preneu aquest diari i amb una 
mica de sort trobareu el camí més verd que nosaltres. 

 
Són 2/4 i 5 de 10 del vespre i acaben d’arribar els companys de Borredà. El viatge ha 
anat bé; fa fred defora, però, aviat ho oblidaran. Som tots plegats a taula i comencem a 
demanar de debò; les cambreres tenien ja certa inquietud per servir-nos. De primer, es 
pot triar entre: escudella, amanida, esqueixada i fusta d’embotits. De segon: ànec, 
graellada de carn, galtes de porc i xai a la brasa. Per beure, porrons de vi blanc i 
negre. 
 
Tenim molta gana, els que han fet el viatge d’anada i tornada amb cotxe, encara més. 
Les altres taules estan plenes de gent de la neu, que aprofiten l’estada per celebrar un 
bon àpat.  
 
Per primera vegada en tot el dia tenim un àpat com Déu mana! La fama d’aquest lloc 
és fàcilment demostrable, encara que, hi ha alguns plats que difereixen quelcom en el 



contingut respecte al nom popular. És clar, cada regió deu marcar les seves 
diferències, si és que això pot servir d’excusa. Vull remarcar que l’embotit, aquí, és de 
primeríssima qualitat i un bon vi del Priorat hi lligaria molt bé.  
 
Al final de la jornada esdevé adient comentar el que ha estat el caminar de tot el dia. 
Resumint, el dia ha estat molt fred i de l’itinerari poca cosa a dir, només m’ha agradat 
el principi. L’incendi de l’any passat ha tret l’encant d’allò que hagués estat una 
passejada meravellosa amb racons encisadors; com he dit abans, crec que és una 
etapa per oblidar. Finalment, arriben les llepolies de les postres: mel i mató, maduixes 
amb nata i gelat de crocant. 
 
Després que els païdors s’han massissat, els comentaris ja són més perllongats i el 
desassossec dóna pas a una etapa relaxant, que porta al darrer ritu de l’àpat: el 
cafè!... amb els seus compostos i annexos. Quan són més de les 11, demanem el 
compte que, fent números individuals, surt tot per una “mòdica” quantitat de 2.500 
ptes. per cap, amb propina i tot. El què possiblement no saben, els que han tornat de 
Borredà, és que en el compte estan també incloses les despeses de totes les 
consumicions que s’han fet abans de sopar. Quina cara! 

 
Desfem taula i, el Lluís i el Miquel, li fan la gran innocentada, al novell Jordi, com a la 
“mili”: li omplen les sabates de vi i gasosa! Quina trinca la de Reus! Desfem la colla i 
retornem amb cotxe cap a Tarragona, Reus i Terrassa. 
 
Bona nit, Xafacamins! Adéu, Gaià! 
 



TERCERA i ÚLTIMA AVINENÇA 
 
 

 

 
 
Uns dies abans d’executar l’última part d’aquesta marxa, de Puigcerdà a Montserrat, té 
lloc, a Tarragona, la que serà la darrera trobada preliminar o d’avinença. El dia 19 
d’abril, dimecres, la colla dels Xafacamins de Tarragona ens reunim a les 9 del vespre 
a la cafeteria Tous de la Rambla (la cafeteria Lotus, que fins ara havia estat el nostre 
punt de trobada, ha passat a ser un restaurant de la cadena Hipopòtamus). 
 
Amb un quart d’hora de retard iniciem la reunió. El Jordi Solé, que ha estat puntual, ha 
tocat el dos per raons de feina i, el Joan Ribot i son fill, els hem repescat quan ja se 
n’anaven cap a casa perquè, desconcertats, no sabien res del canvi de lloc de la 
reunió. 
 
Som a la cafeteria, doncs, el pare i el fill Ribot, el Pau Lluís Salas, el Pau Grau, el 
Carles Robert i un servidor, jo mateix: el “guixapapers”. Posem falta al Jordi Solé que 
se n’ha anat; a l’Eduard Grau, que aquesta vegada no vindrà perquè el diumenge ha 
d’assistir a un casament; i als dos companys de Reus, el Miquel Cabré i el Lluís 
Borràs, que, com ja és habitual, el Pau Lluís els assabentarà de tot el que haguem 
acordat. 
 
El Pau Lluís ens descriu breument l’itinerari de les dues últimes etapes a fer. La 
primera serà força ràpida, pel perfil constant de baixada que desenvoluparem; i la 
segona, a part de retallar-la uns cinc quilòmetres per estalviar-nos una gran marrada, 
serà més costosa, sobretot al final que correspon amb l’ascensió a Montserrat. 
 
A fi de desplaçar-nos a Sant Pau de Pinós, on vam acabar últimament, volem 
concertar un microbús per a l’anada. El Pau Lluís ha demanat preus a empreses 
d’autocars de Tarragona i la sorpresa és que surt més car que si el lloguem a Reus. 
Segons el Pau Lluís, li han pressupostat 38.000 ptes. I el Miquel Cabré n’ha trobat un, 
a Reus, que ens cobrarà 36.000 ptes. Així, doncs, per raons òbvies d’economia (més 
barat) el microbús s’ha llogat a Reus. L’empresa d’autocars Grau serà l’encarregada 



de traslladar-nos a Sant Pau de Pinós el dissabte, dia 22 d’abril, a partir de les 5 del 
matí. La tornada de Montserrat es realitzarà amb cotxes particulars que aportaran 
alguns dels nostres familiars. 
 
El Pau Grau (son pare té una botiga de roba a la plaça Verdaguer) s’excusa de no 
haver pogut fer samarretes de la marxa. El nombre de caminadors no està del tot 
decidit, però, calculem que serem uns 10. El nou “xafacamins” serà el fill del Joan 
Ribot, que, seguint la tradició, també es diu Joan com son pare. Els dos (el pare ja es 
va estrenar, a la nostra colla, l’abril del 1994) s’afegiran en aquest tram final, el de 
l’encontre amb la “Moreneta”. Tot i que el jove Joan és un expert excursionista, 
estrenarà nous companys. 
 
Al voltant de les 10, paguem les consumicions del bar i  toquem el dos cap a casa. 
Malgrat que patim una bona sequera, s’esperen canvis climatològics per a aquest cap 
de setmana: pluja al Principat i neu als Pirineus! Confiem, una vegada més, en la 
Providència Divina que tingui misericòrdia de nosaltres. 
 
Bona nit a tothom! Salut, Tarragona! 
 



DIA 22 D’ABRIL DEL 1995                     SANT PAU DE PINÓS-NAVARCLES: 37 km. 
 
 
 

 

 
 

Són 2/4 de 5 del matí (hora tarragonina) i defora és més fosc que un túnel amb 
carbonissa. Em  llevo i em preparo per marxar de casa. Anem a fer l’últim tram de 
l’itinerari del GR-4 que, finalment, ens ha de portar a l’encontre de la “Moreneta”.  
 
He dormit molt poc aquesta nit, calculo que unes dues hores; la culpa, com sempre, la 
té la TV que enganxa més que una cremallera (per no dir Reus). Superviso de nou la 
motxilla, mig adormit, tot i que ja ho havia fet abans d’anar a dormir.  
 
Quan em sembla que ja és hora de marxar de casa, abandono el meu domicili del 
carrer de Sant Fructuós, més conegut com “la Bocacalle” (carreró, en català). 
 
A les cinc sóc a la Rambla Vella, tal com vaig quedar amb els companys, a fi d’evitar 
de baixar innecessàriament fins a la Plaça Imperial Tàrraco, on farà la parada el 
microbús que ve de Reus.  
 
El cel és ras i la temperatura més aviat agradable. No hi ha ni trànsit ni transeünts, el 
carrer és meu! Un quart d’hora més tard, hi fa cap el Joan Ribot (pare) que també ha 
triat aquesta parada, més a prop de casa seva.  
 
Porta paraigua per si les mosques. Penso que, a part de la pluja, aquest artilugi també 
és indicat per guarir-se del Sol. El Joan em justifica els minuts de retard perquè ha 
hagut d’anar al magatzem a deixar-hi un manat de claus (té una botiga d’electricitat); 
de totes maneres, tampoc el microbús no és puntual. Son fill ens espera a Cala 
Romana. 
 
A 2/4 de 6, per fi, arriba el microbús. A dins hi ha els dos ganxets, el Miquel Cabré i el 
Lluís Borràs; i els tres pelacanyes, el Pau Lluís Salas, el Carles Robert i el Pau Grau.  
 
Ens ha fallat el Jordi Solé, com suposàvem, i, sorprenentment, el Josep Carles Soler 
perquè, segons comenta el Carles, fa pocs dies va tenir la desgràcia de caure de dalt 



d’un cavall i pateix lesions a l’esquena.  
- Amic Carles: si en lloc d’entrenar-te dalt d’un cavall, t´haguessis entrenat a caminar 
(com Déu mana), hores d’ara estaries caminant a Montserrat. 
 
Després d’haver col·locat, el Joan Ribot i jo, les motxilles al portamaletes i acomodats 
al microbús, seguim ruta cap a la Via Augusta i, després de sortir de Tarragona ciutat, 
fem parada a Cala Romana on ens espera el Joan Ribot (fill).  
 
Tot seguit, seguim rumb a Altafulla i entrem a l’autopista. Aprofitem la conducció 
relaxada per tancar els ulls i recuperar una estona de son perquè, qui més qui menys, 
ha dormit poc aquesta nit. Prova d’això és el perllongat silenci que regna dins del 
microbús.  
 
Els llums de les àrees de peatge (àrees buidabosses) són com llums de discoteca, per 
a la vista. A poc a poc, s’aixeca el dia i la claror avança a passes de gegant. 
 
En arribar a l’altura de Martorell, abandonem l’autopista per anar a recollir el Santi 
Massagué, l’últim de la colla, que com ja sabeu és de Terrassa.  
Així, doncs, a les 7 l’enganxem a la capital del Vallès Occidental, a la Rambla Egara. 
Allí, el termòmetre marca una temperatura de 5º C.  
 
Ja hi som tots! Carretera i manta, via Manresa, ens dirigim, una vegada més, per 
carreteres conegudes i ben apamades, cap a Sant Pau de Pinós: final i punt de 
connexió amb la darrera jornada passada. Reobrim el nostre fons comú amb 10.000 
ptes. cada u, que passen a engreixar les 2.520 que van quedar de l’última vegada. El 
Carles continua com a tresorer dels Xafacamins de Tarragona. 
 
Finalment, després de reconèixer la població de Gaià, on hi vam sopar ara farà 1 mes i 
mig, arribem amb el microbús a la intersecció de la BV-4401 (de Navàs a Prats de 
Lluçanès) amb l’accés a Sant Pau de Pinós.  
 
Hi hem arribat! Baixem del microbús i ens preparem per caminar amb motxilla a 
l’esquena. Aquesta vegada, no tenim cap cotxe particular per deixar-hi res. 
 
Ens sorprèn que el microbús valgui més del pressupostat: ara ens demanen 41.000 
ptes. (molt més del que ens demanaven a Tarragona). La raó d’aquest augment, és 
que el Miquel Cabré -a diferència del Pau-Lluís- va demanar pressupost sense 
concretar d’una manera precisa la destinació.  
 
Pensant en què el preu no variaria, va demanar a l’empresa pressupost per portar-nos 
als volts de Manresa; i tenint en compte que el preu ve donat, més que res, pels 
quilòmetres de la ruta a fer, resulta que finalment ens surten 31 km. de més.  
Altrament, el xofer està molt contrariat perquè en el full de ruta hi posa com a destí: 
Manresa. I si ens hagués parat la Guàrdia Civil de Trànsit, ens hagués multat. 
 
En marxar el microbús, el Pau Lluís i el Santi (els dos xerpes) s’interessen per unes 
marques de GR, pintades molt més a l’Est que on realment haurien de ser. Aquestes 
marques, comenten, desorienten una mica perquè no concorden amb l’itinerari descrit 
a la topoguia; però, un cop consultat el mapa que portem, sembla que sí que  són 
verídiques. 
 
Som a tan sols uns 40 metres de Sant Pau de Pinós i, el Santi, ens condueix cap allà, 
per poder continuar justament on vam acabar.  
Contemplem, abans d’iniciar la caminada, la muntanya de Berga, la Serra del Cadí, les 
Penyes Altes del Moixeró, la Tosa d’Alp i el Puigmal, tots enfarinats.  



 
 
Ens fem fotos prop de l’església que, a diferència de l’arribada de l’anterior etapa, ara 
la podem veure amb llum diürna. L’església o parròquia de Sant Pau de Pinós fou 
centre de la petita demarcació històrica del Lluçanès abocada a la vall de Merlès. És 
un edifici romànic, ampliat amb portal, campanar i capelles laterals. 
 
A punt de tocar 2/4 de 9, iniciem la caminada cap a Navarcles! Ràpidament, tornem a 
ser a la intersecció on ens ha deixat el microbús. Caminem, rumb sud, seguint les 
noves marques que suposem assenyalen un nou itinerari a fi de no passar per la 
carretera. Al Carles, li ha matinat la gana i ja esmorza. Els 9 caminem dins del bosc 
per un itinerari molt tortuós, i de forta baixada, que se separa de la carretera per on 
hem vingut. La ruta no se sembla en res amb la que llegim a la topoguia; però, aquesta 
segueix pintada amb ratlles blanques i vermelles, símbol del GR. Tot i així, de tant en 
tant, comprovem la nostra situació al mapa i veiem que anem paral·lels a la carretera 
que queda més a l’oest; però, sense traces d’acostar-nos-hi. El terra és gebrat i el 
refilar de rossinyols i caderneres estimula l’oïda. Seguint aquesta marrada, a les 9 i 20, 
arribem a l’església de Sant Amanç de Pedrós on fem parada per esmorzar.  
 

 



L’església, vinculada en l’actualitat a la parròquia de Sant Pau de Pinós, és bastida 
vora un ribàs, de construcció humil, però fornida; d’una única nau amb un absis 
semicircular encarat a sol ixent. La senzilla porta adovellada s’obre a l’extrem oest del 
mur del migdia i el temple rep la llum a través de dues finestres i d’una petita rosassa 
oberta a ponent per a la llum rogenca de l’ocàs, que en llenguatge esotèric simbolitza 
el foc de la filosofia mística. El campanar, que corona el mur de ponent, és format per 
una espadanya de dues obertures. L’edifici evidencia haver patit diferents 
remodelacions que han alterat la seva genuïna estructura romànica. 

 
Vora l’església farem el primer àpat, tot i que encara no tinc gana. El Ribot (pare) ens 
obsequia amb vi del Priorat, el millor vi del món, de la casa Müller. Tot i haver matinat, 
la fam encara no se m’ha despertat i, aleshores decideixo, mentre que la colla 
esmorza, moure’m per la zona. Descobreixo altres pintades de ratlles blanques fora 
del camí, camps a través, que marquen una ruta més dreturera i que, estrafolàriament, 
marxen cap a l’oest. Avanço camí, baixant al mas de Pedrós, tot continuant el 
seguiment del GR (ratlles blanques i vermelles) que m’hi porten ràpidament sense 
perdre de vista els companys en cap moment. El cel és obert amb alguna taca blanca. 
Puc parlar amb un home gran que surt de la masia i li comento les dues classes de 
senyals. 

 
- Aquest itinerari blanc i vermell es va pintar fa un any, em diu tot saberut. I les ratlles 
blanques són de Navàs, afegeix l’home sense cap més concreció. 
 
Tot i així, m’aclareix: això no vol dir que els dos tipus de senyals no puguin coincidir en 
algun tram. 
 
Sembla que això de no trepitjar carretera va de debò. Segons aquest home, ja fa 
temps que se sent parlar que volen anul·lar el pas del GR per l’esmentada carretera.  
 
L’home, tot aixecant el braç i estirant el dit índex de la mà dreta, m’assenyala la silueta 
d’un mas enturonat al sud: és Sant Jordi de Lloberes, que el GR ens hi ha de conduir. 
 
Són, ara, les deu del matí i observo, des de la masia, com els companys han acabat 
d’esmorzar i es lliguen les motxilles. De seguida, enfilen el mateix camí i vénen al meu 
encontre. Aviat caminem plegats canviant ostensiblement el rumb cap a l’oest. Ens 
fiquem, de nou, al bosc i davallem a un camí que es manté afonat, encara que refent el 
sentit de la marxa, altre cop, rumb sud.  
 
Comento a la colla que, a la vida rural, els camins importants i ben fressats  en diuen 
també carreteres. I és que el mot, carretera, amb tota lògica, prové originàriament de 
carro i carreter. El que es denominin ara carreteres les de paviment asfaltat, és un 
concepte més modern de la paraula; com poden ser també els nous mots d’autovia o 
autopista. 
 
El Joan Ribot (pare) m’explica, tot caminant, perquè van repoblar els boscos de pi roig 
o americà. Resulta que aquesta classe de pi és molt resistent, ideal per fer feixines, 
per cremar en els forns de llenya i per a la cocció de les bòbiles.  
Quant al bosc, també comenta que, temps enrera el pasturatge ramader mantenia el 
sotabosc net. Els bens es menjaven l’herba a ras de terra i les cabres fins a una 
alçada d’1 metre. Ara, amb la mancança de pasturatge, el bosc és massa espès i brut, 
la qual cosa afavoreix que es pugui encendre fàcilment. 
 
Finalment, després d’una dura, però, bella ascensió per sender boscós, arribem a 
l’accés de Sant Jordi de Lloberes. Dos gossos ens vénen a rebre! Anem cap allà. Dalt 
de l’alt mirador hi ha una casa habitada (una antena de TV i roba estesa).  



 
 
I també hi ha una església romànica molt restaurada. És una obra romànica tardana 
de principis del segle XIII, que substituïa una altra de més antiga. És d’una sola nau, 
coberta amb una volta de pedra, i al costat de llevant hi ha un absis semicircular. És un 
edifici construït de manera senzilla i austera. L’absis és pràcticament d’ample com la 
nau; però, més baix. La portalada és acabada amb un arc de mig punt i queda 
enlairada respecte el terra. L’espadanya, que corona el mur de ponent, és d’una sola 
obertura i és de construcció moderna. 
 
El lloc és una esplèndida talaia des d’on s’albira una no menys magnífica panoràmica: 
al nord, el Pirineu nevat; a l’est, el Montseny; i al sud, Montserrat i la Mola de Sant 
Llorenç. 

 
A partir d’aquí, ja coincidim amb l’itinerari vell de la topoguia. Segons el Pau-Lluís, 
haurem fet quatre quilòmetres de més; però, sense carretera! Albirem, també, les 
mines de sal potàssica de Sallent. 
 
Prop de les 11 abandonem Sant Jordi de Lloberes. Cap al SO surt una altra ruta que 
s’afona cap a la masia del Soler de Lloberes, més dreturera, que ens estalviaria camí.  
 
No obstant això, seguim pel camí del GR que marxa gairebé per la carena, rumb SE, i 
que pràcticament festeja la línia divisòria del Berguedà amb el Bages.  
 
Gaudim d’un cel net i blau. Més endavant, davallem al coll de Pitxell on hi ha una altra 
masia. El Joan Ribot (fill) li fa una fotografia, malgrat l’oposició i protesta d’un dels dos 
gossos que vigilen.  
 
Son pare, que coneix un vell truc per espantar gossos, li encara el seu paraigua tot 
provocant una ràpida obertura d’ell... i el gos se’n va esparverat.  
 
Passem entre la masia i els corrals amb criança de vaques i conills. El camí continua 
amb tanca de filferro a banda i banda. 
 
Quan és 1/4 de 12 arribem a la parròquia de Sant Miquel de Terradelles, encara 
comarca del Berguedà.  



 
 
Passem a frec de la nova església erigida l’any 1887 i de la nova casa rectoral. Més a 
l’est podem percebre la primigènia església i el mas Terradelles. Continuem pel camí, 
ara rumb sud, tot caminant per la carena de l’Obaga.  
 
1 km. més endavant, al coll de Comadoms, ja dins del Bages, tenim a la vora del camí 
un munt de pedres que ens criden l’atenció, de forma allargassada, amb aparença de 
pertànyer a un monument megalític, ara, enderrocat; però, després d’observar les 
pedres amb deteniment, el J. Ribot (pare), creu que això no és possible perquè, 
aquestes, són de composició arenosa i poc consistents. També apareix a la vora una 
creu de terme (amb creu de fusta) de l’any 1933 i un cobert per a bales de palla. El 
parer del J. Ribot és que les pedres trobades podrien ser restes d’una de les masies 
fortificades de l’antiga vida rural. Tot seguit, el Serrat de Viranes força l’itinerari cap a 
l’oest.  
 
Caminem, ara, relaxats afavorits pel suau descens del camí. A l’esquerra deixem 
l’accés a la masia de Viranes. El Joan (pare) continua donant-me lliçons de la mare 
terra: “l’eucaliptus és un tipus d’arbre que no en deixa créixer cap més, allà on ha 
estat, perquè empobreix la terra. La crescuda dels pins és molt més ràpida que la de 
les alzines, degut a que les separacions entre pisos de branques són més espaiades 
en els pins; per aquest motiu, el repoblament de boscos es fa més amb pinàcies, 
encara que aquestes són més combustibles (un pi socarrimat crea la seva pròpia 
defensa, per a un futur incendi, envoltant-se de suro aïllant)”. 
 
Passat el torrent de cal Cornet, parem en una fonteta vora el camí. Aprofito aquesta 
parada per esmorzar, perquè si no empalmaré amb el dinar; de totes maneres, el 
Santi, diu que avui dinarem tard, El J. Ribot (fill) decidit a treure volum, de la seva 
motxilla, distribueix xocolata i fruits secs, a tot drap. El Miquel aprofita la font per 
carregar la seva cantimplora. 
 
Al cap de vint minuts d’un plàcid descans, continuem! En una propera intersecció 
seguim cap a l’esquerra. Cap a la dreta ens faríem enrera cap a cal Soler de Lloberes; 
ruta per on haguéssim vingut més dreturers si l’haguéssim triat, com he dit abans, des 
de la masia de Sant Jordi de Lloberes. Però, aquesta ruta, no ha estat escollida com a  
GR (?). A mà dreta tenim la masia de cal Ponç a un nivell superior. A l’altra banda del 
torrent, al vessant del Serrat de Viranes que es veu, es pot observar com la repoblació 



espontània d’alzines i roures va substituint, a poc a poc, els pins cremats. Segons el J. 
Ribot (pare), la repoblació forçada de pins havia ofegat la manifestació de la flora 
autòctona. 
 
Hi ha hagut canvis a la volta celeste: cúmuls blancs adornen, ara, l’immaculat cel blau. 
Després de passar cal Serra, entrem en una àrea que es coneix com el Prat de 
Cornet. Anem, com els trens de la RENFE, accelerats per tal de recuperar temps, per 
camí fàcil i planer.  
 
A la 1 del migdia som a Cornet, lloc de poblament molt antic on s’hi han trobat restes 
d’època neolítica.  
 

 
 
Té la parròquia dedicada a Santa Maria, de remota antiguitat. El temple actual és obra 
romànica del segle XII d’una sola nau amb campanar quadrat i altars afegits d’època 
moderna. El finestral de l’absis i el portal d’entrada llueixen columnes i capitells 
decorats. El conjunt arquitectònic ha estat restaurat per la Diputació de Barcelona. La 
parròquia pertany a la vila de Sallent. Tot contemplant el conjunt monumental, 
m’adono que lloses sepulcrals han estat utilitzades per bastir el pedrís que hi ha al 
mas del costat. Una caseta, encarada a migjorn de l’església, complementa tot allò 
que aplega l’indret. 
 
Cinc minuts més tard, enfilem ja el bell camí que arrenca de la placeta que conformen 
aquests tres rústics edificis i hi caminem rumb Sud. En una pròxima intersecció 
apareixen uns senyals de direcció, de fusta: St. Miquel, Puigventós, Cornet, la Torre, 
Soler de Lloberes i Cererols; topònims tots oriünds d’aquesta contrada.  

 
Arribem a la carretera BP-4313 de Balsareny a Avinyó i la seguim cap a l’est. Tot i que 
el mapa assenyala continuar el camí direcció sud (més dreturer), que es dirigeix cap a 
una masia que veiem davant nostre; els xerpes han determinat fer una marrada per la 
carretera, a fi de poder visitar un dolmen, del qual en parla la topoguia. Caminem 
pendent amunt per la via asfaltada atents als cotxes que ens vénen de cara i també al 
senyal que ens anunciï la ubicació de la taula de pedra. 
 
Finalment,  després d’haver caminat més d’1 km. de carretera,  sense haver trobat cap  



 Trobat a Internet, foto CEC. 
 
identificació de la presència del dolmen; al collet de la Portella, deixem la carretera 
girant cap a la dreta tot agafant un camí ramader, rumb sud, que porta a Sallent. 
Caminant amb pas ràpid per aquesta magnífica talaia, ara, de la Carena del Morral i 
del Serrat de la Pineda; anem gaudint, a l’est, d’una varietat de serralades bagenques i 
a sota, a la fondalada, s’identifica la població d’Avinyó amb un circuit de moto-cros; i a 
l’oest, la vall del Llobregat amb la població de Balsareny i el destacat castell en el 
Serrat del Maurici; i també, malauradament, es percep la zona que van cremar l’estiu 
passat. 
 
Es veuen venir núvols baixos blancs provinents de la Garrotxa. L’aire és, ara, més 
fresc i més humit; augmenten els cúmuls. Cap al NO s’endevina que plou a la Mola de 
Sant Llorenç de Morunys. De moment, lluu el Sol damunt nostre, sempre que els 
cúmuls no ho impedeixin. Albirem la fantasiosa serralada, de “barres de pa”, de 
Montserrat, cada vegada més a prop i més assequible. I el Montcau del GR-5. 
 
Cap allà a les dues i vint, comencem la davallada pel camí. Com a cosa a destacar, a 
l’oest, percebem les ferides fetes a la terra per les explotacions mineres de sals 
potàssiques (silvina i carnal·lita) de Sallent. Més endavant, a l’est, l’enturonada l’ermita 
de Sant Sadurní. De seguida, arribem als plans de Serraïma on trobem la intersecció 
del GR-4 amb el GR-4-3. Aquest últim, és la variant que porta a Sallent per tornar, 
després, més endavant, a connectar amb el GR-4. Seguim, doncs, cap a l’esquerra 
continuant pel GR-4, rumb sud. Entrem en un bosquet, conegut com l’Alzinar de Sant 
Martí, a bon ritme. Se’ns apropa la pluja! A les envistes de la vall de l’ermita de Sant 
Martí, el camí hi davalla fort.  
 

 



 
A 1/4 de 4 som a l’església de Sant Martí de Serraïma. L’edifici, tot i que inicialment 
era una construcció romànica del segle XII, actualment, degut a les grans 
transformacions que s’hi van fer en el segle XVIII, és difícilment identificable com a 
obra romànica, ja que en la reforma s’alterà la seva estructura primitiva: se li va 
suprimir l’absis, es capgirà l’orientació del temple, els murs foren sobrealçats, es 
construí una nova coberta, s’erigí un alt i esvelt campanar de torre quadrada en 
substitució de l’antiga d’espadanya i, a més , l’església mostra els afegitons de dues 
capelles laterals. L’edifici religiós és clos per l’anellament d’un muret de pedres i s’hi 
accedeix per una porta oberta bastida de blocs de pedra. 
 
Hi parem a dinar! Altre cop fem ús dels bocates casolans que traginem pacientment 
des de bon matí. A la nit, a sopar, ja farem les paus! La família Ribot ens escalfa amb 
una altra ampolla de vi del Priorat (el millor vi del món). A l’hora de les postres hi ha un 
intercanvi “cultural” de fruits secs.  
 
Prop de les quatre, comença a ploure! Per fi, el que es veia venir, ja és aquí. Cauen 
gotes i, diligentment, escorcollem les motxilles a la recerca de les capellines 
protectores. Hem de tocar el dos ràpidament. El dinar ha estat ràpid com en un snack-
bar. Tot preparant-nos per marxar, veiem arribar dues noies que vénen a aixoplugar-se 
a l’església. Hi accedeixen per l’altre extrem oposat a fi d’estalviar-se la salutació. 
Tindran vergonya? Als pocs minuts se’n tornen per on han vingut, sense dir ni piu!  

 
Són les quatre de la tarda i reemprenem la caminada. El cel continua tapat amb núvols 
que amenacen pluja, tot i que no acaba de descarregar; les quatre gotes han estat 
només un avís. Al moment passem entre els edificis que formen la masia de Sant 
Martí i Fucimanya. Un total de set gossos surten a saludar-nos. Hi puc veure algú dins 
de l’entrada de la masia, que té la porta oberta, i una persona més en una finestra, 
guaitant encuriosida. L’itinerari continua pel camí que puja direcció sud cap a l’extrem 
est de la Serra de Montcogul. Vora l’era hi comptabilitzo 6 cotxes amb mancances de 
peces; òbviament no són aptes per circular.  
 
A mitja pujada, destacat, puc veure com el Santi encara parla amb gent de la masia i 
una noia que ve al meu encontre. Torna a ploviscar! Seguim amunt pel camí empedrat 
que s’endinsa ràpidament al bosc de pins.  

 

 



Alguns pins, sobretot els més joves, estan doblegats per culpa del sobrepès que van 
haver de suportar en una anterior nevada. Curiosament, sembla que estiguin preparats 
per fer de ballesta. 
 
Dalt el coll ens reagrupem tots. Em quedo atònit quan m’assabento que els de la 
masia m’havien pres per un detectiu privat. El Santi ha estat tota l’estona tractant de 
convence’ls que, el que apuntava a la llibreta, era la crònica d’aquest viatge i no les 
matrícules dels cotxes que presentaven clars indicis d’inici de desballestament. Així, 
doncs, ara entenc el perquè aquella jove venia al meu encontre; no era pura casualitat, 
sinó que pujava cap a mi a fi de recriminar-me (segons el parer d’ella) el que apuntés 
les matrícules d’aquells cotxes abandonats. Ara, és quan em pregunto tot encuriosit: 
quin interès amagat tindria, aquella gent de la masia, amb aquells cotxes? Per què 
estaven tan nerviosos? De debò hagués valgut la pena apuntar la matrícula dels sis 
cotxes? Després de tot això, em quedo amb el dubte raonable de sospitar que alguna 
il·legalitat hi havia. 
 
Davallem fort pel vessant sud de la Serra de Montcogul gaudint d’una àmplia miranda 
bagenca. No plou gens! Ens traiem les capellines convençuts que la cosa no ha estat 
res, tan sols una falsa alarma, gràcies a Déu. No obstant això, puc adonar-me com 
encara plou davant nostre. I és que l’aiguat està donant voltes com un ruc en una 
sínia. En arribar en una cruïlla de quatre camins, girem a la dreta.  
 
És curiós, com després d’haver menjat, el ritme és més pausat; portem una marxa de 
creuer i sembla que no hi ha pressa, a diferència d’abans de dinar en què la mentalitat 
dels guies era a l’inrevés. Davant nostre, en el Pla de Bages, se’ns presenta una gran 
perspectiva amb diverses concentracions urbanes com la populosa Manresa amb 
d’altres de més petites que la custodien: Santpedor, Sant Joan de Vilatorrada, Sant 
Fruitós de Bages i Navarcles; aquesta última punt final de l’etapa d’avui, la qual cosa 
dóna a entendre que aviat podrem gaudir d’un bon i  merescut descans.  
 
A la llunyania s’albira la muntanya que tots anhelem i que demà, si Déu vol, haurem 
assolit. Seguim rumb SO. Plou, altre cop, ara amb més força... capellines fora! El J. 
Ribot (pare), en canvi, gasta el seu paraigua. Cap allà a les cinc de la tarda, ja no plou 
i fa Sol... el temps està com una cabra! Hi ha qui diu: plou poc, però, pel poc que plou, 
prou plou. Un divertit embarbussament! Abundants pedres de color verd mar es veuen 
per terra i, atret per la singularitat d’aquestes, n’agafo una perquè passi a formar part 
de la meva estimada col·lecció de “joies de pedra”.  
 
A la vora del camí, tenim un forn de guix arruïnat. Plou, ara, una mica més. Cap allà a 
2/4 de 6 hem deixat el bosc i sortim a una zona industrial i hi caminem seguint el vial 
d’accés que baixa a la població de Cabrianes. Aviat som a la població i tombem cap a 
la dreta, caminant ara per la carretera B-430 direcció al Llobregat. A l’altra banda del 
riu hi ha la Botjosa, nom d’una antiga masia que és, avui, barri de residència d’obrers 
de les mines de potassa. I uns metres més amunt, seguint el curs del riu, es troba la 
industrial vila de Sallent, per on hi passa el GR-4-3 i que ve a morir en aquesta 
carretera. 
 
Passem a frec d’una fàbrica de filats i teixits, de la fi del segle passat, que destaca per 
la seva monumentalitat. Tot just travessat el Llobregat, per un pont, davallem al riu i 
seguim vora el seu curs avall pel marge dret. Més endavant, hi fugim tot calcigant una 
àrea repoblada d’arbres, per damunt d’una terra tova recentment abocada. 
Pessigollem el terraplè de la carretera C-1411 (tram de Manresa a Sallent) que va a un 
nivell superior i seguim un camí que ràpidament remunta i, aleshores, l’abandonem per 
acostar-nos a un canal que circula pel mateix marge dret del Llobregat. El temps, 
incert, està de ronda com la tuna.  



Ens desenganxem del canal i ens adrecem, cap a l’Oest, cap a una antiga masia. Més 
enllà tenim, com a referència, un camp de tir en plena manifestació sorollosa. Després 
de trepitjar l’antiga era, enrajolada, refem rumb (paral·lels al Llobregat) encaminant-
nos cap a una nova carretera en construcció. Aquesta, ens travessa, però, no ens 
barra el pas perquè la podem travessar per un pas inferior que ens sorprèn per la gran 
quantitat d’alegres roselles que hi ha i que donen color a tot un terreny sec. Aquesta 
carretera, en avançat estat de gestació, sembla ser la variant de Manresa de la N-141. 
Seguint el camí, riu avall, és bonic de veure com vols d’orenetes es llancen sobre els 
sembrats a la caça d’insectes per sopar. 
 
A les voltes de 3/4 de 7, parem a descansar en una fàbrica de filatures i tèxtil, 
abandonada, que se’ns presenta enmig de l’itinerari. Quina llàstima que un edifici de 
tanta monumentalitat resti indiferent a la consciència ciutadana. És testimoni mut del 
passat que, llastimosament, el municipi se’n despreocupa. Tot una pena! Acte seguit, 
passem arran d’una de les parets de  l’ex-fàbrica que, aliada amb la configuració del 
terreny, forma un encisador passadís força ombrívol.  
 
Deixem la fàbrica enrera sortint pel seu camí d’accés, que ve vorejant el Llobregat. Un 
jove, optimista, pesca a les aigües caldoses i turbulentes del riu. Uf, quin fàstic! De 
seguida passem a frec del restaurant el Pont. A la nostra esquerra tenim dos ponts: un 
(el vell) que patí la voladura l’any 1939 (només li queda una part dempeus) i l’altre (el 
nou) sencer per on circula la BV-4512 que ve d’Artés.  
 

 
 
Seguim, ara, carretera rumb Sud, que fa de travessera al Pont de Cabrianes, petit nucli 
que es formà el segle passat com a colònia febril. De seguida, surt a l’oest la carretera 
BV-4511 que mena a Santpedor, d’on és el famós jugador del Barça: el Josep 
Guardiola!  
 
Seguim direcció a Navarcles quan només queden 3 km. per arribar-hi; poble que 
podem veure perfectament, al sud, a l’altra banda del riu Llobregat. Montserrat, al fons, 
se’ns presenta com un immens decorat.  
 
Sortim de la carretera i circulem per un camí que hi va per la dreta, gairebé paral·lel. 
Davant, al SO, després de l’autopista i abans que Manresa, veiem el nucli de la 
població de Sant Fruitós de Bages i el singular hotel blanc d’Alfa. A poc a poc, el 



temps s’ha anat aclarint i els amenaçadors núvols d’aigua han passat. Lluu el Sol, ara, 
tímidament. Finalment, ens aboquem cap a l’actual N-141, de Manresa a Vic, que 
travessem amb molta cura i, per què no... corrents! És un punt molt perillós, donada la 
gran quantitat de trànsit que hi arreplega.  
 
Un cop hem pogut creuar tots la transitada carretera, seguim pel camí, rumb sud, 
direcció al restaurant el Pont Vell. El monestir de Sant Benet de Bages és a, tan sols, 2 
km.; però, avui no el visitarem pas. En una intersecció, tenim davant els rogencs 
edificis del recinte industrial del Pont Vell, ara d’ús privat. També hi ha un pal metàl·lic 
que marca les diferents direccions de Navarcles i Sant Benet de Bages. 
 
Són 2/4 de 8 quan creuem el Llobregat per sobre del pont vell gòtic. És una vergonya 
que d’això en diguin riu, més bé sembla una claveguera a cel obert. Un dels pagesos 
que són a l’hort, en veure’ns passar, ens diu, no gaire optimista, que també plourà 
demà; encara que aquesta nit no, puntualitza. Ens encarem, tot cloent la jornada, a 
l’objectiu final de l’etapa d’avui: Navarcles! El seu municipi és el més petit del Bages, 
però, no pas en el nombre d’habitants; la seva població és la més alta de la comarca, a 
part de Manresa, és clar.  
 
El territori és tot a l’esquerra del Llobregat i és ric en fonts, com la de la Mina que 
conduïda forneix d’aigua el poble. Navarcles és avui un poble atrafegat, amb un vaivé 
continu del seus habitants cap a Manresa i viceversa. Anem circulant pel passeig 
Bonavista i a la plaça Josep Anselm Clavé parem a descansar. Tots fem cara de 
felicitat per la feina feta i perquè, a partir d’ara, ens espera una dutxa reconfortant i un 
bon sopar abans de deixar descansar els ossos. En breus moments, doncs, tots serem 
recompensats amb una agradosa sensació de benestar. El Pau Lluís ha comptabilitzat 
al llarg de tot el dia un total de 42 km. caminats (5 km. més de propina), una autèntica 
marató a peu. Això mereix una puntuació d’excel·lent! 
 
Reemprenem la moguda i, de seguida, quan la marxa del dia assenyala 3/4 de 8 del 
vespre, entrem al bar-restaurant Muntané ubicat al carrer Fortià Sola, núm. 1 i 3. A la 
casa annexa tenim l’hotel on recollim la clau de les nostres respectives habitacions, 3 
individuals i 3 dobles. La distribució es fa per aquest ordre: jo mateix, la 209; el Carles 
Robert, la 207; el Miquel Cabré, la 208; el Pau Grau i el Pau-Lluís Salas, la 102; els 
dos Joan Ribot (pare i fill), la 103 i, per acabar, el Lluís Borràs i el Santi Massagué, la 
104.  
 
Ah, aquesta nit tindrem sarau! Davant del nostre hostalatge hi ha anunciada una 
revetlla popular a fi de commemorar que demà és Sant Jordi, patró “feiner” de 
Catalunya. En arribar ens hem pogut adonar com uns quants voluntaris s’afanyaven a 
col·locar taulells per a les begudes i objectes decoratius per a crear ambient festiu i 
joliu. A més, uns cartells avisen d’un correfoc a la vila per a les 10 d’aquesta nit. Serà, 
així doncs, una nit molt bellugadissa i tronada. S’ha de tenir en compte que, enguany, 
Sant Jordi és festiu i tots els que surtin avui de nit podran dormir demà al matí; excepte 
nosaltres, que no fem mai distincions entre festius i feiners. 
 
Després de passar per la dutxa, tot esperant el sopar, podem refrescar-nos al bar que, 
per cert, hi ha molta activitat. A les 9 anem a taula, el menú és el següent: de primer, 
patata amb bajoca (mongetes tendres, diuen aquí); de segon, xai o peix; i de postres, 
flam, gelat de crocant o postres de músic (sense soroll). L’origen del nom, de les 
postres de músic, sembla tenir dues versions: una, és que, quan et serveixen els fruits 
secs amb closca, en utilitzar el trencaclosques s’aconsegueixen sons variats d’acord 
amb les varietats de closques i, així, pots arribar a sentir música. I l’altra (potser la més 
verídica) és que el fruit sec té molta proteïna i poc volum i, per això, és la menja ideal 
per als músics durant el descans d’una vetllada musical. La meva preferència, però, a 



l’hora de demanar les postres és triar el flam, que acompanyat amb pa el trobo 
exquisit, costum que he heretat de mon pare. 
 
Per finalitzar l’àpat, prenem cafès i copes del licor preferit. És de remarcar que avui és 
l’última nit que la passarem plegats, demà a la tarda tot haurà finalitzat. I, si Déu vol, 
clourem la caminada que, aquesta vegada, com a cosa extraordinària l’haurem 
executat en tres tongades. Així, doncs, ens cal pensar que l’excursió, ara sí, s’apropa 
al final de tot i que, demà, en aquesta hora, cada u serà a casa seva fent vida ja 
normal. Igual que la vida mateixa, tot té un principi i un final i la caminada a Montserrat 
no pot ser menys; no obstant això, ens quedarà una agradosa experiència, una ferma 
amistat i uns bells records. 
 
Abans d’anar a dormir encarreguem, per a demà, entrepans de truita i formatge, i dues 
ampolles de vi; ja que tenim previst esmorzar i dinar pel camí. El vi d’aquí no és com el 
del Priorat del Montsant; però, sí que està ben apanyadet. A 2/4 de 8, estem citats al 
bar de la cafeteria per al desdejuni. Les despeses es pagaran demà al matí.  
 
A partir de 2/4 d’11 ens retirem a dormir. La llarga etapa d’avui ha fet osca i cal 
conciliar el son aviat a fi de dormir de pressa i quedar com a nous, per tal d’oferir, 
demà, una rosa del nostre magí, a la Moreneta. Espero que la música de la revetlla 
sigui de qualitat i, no “música borinot”, que puguem adormir-nos amb belles i suaus 
melodies. Així ho desitjo i ho proclamo. 
 
Bon descans, caminadors! Bona nit, Navarcles! 
 
 
 



 
  

DIA 23 D’ABRIL DEL 1995                                NAVARCLES-MONTSERRAT: 37 km. 
 
 

 
 

 
Navarclins, en tot temps cants de glòria, 

de llevant a ponent fem sentir, 
dedicats de la nostra Parròquia 
al Patró, Màrtir, Sant Valentí. 

      
 
Bé, aquest és el darrer dia, el que tanca la llarga caminada, que ha transcorregut al 
llarg del GR-4, que vam començar amb molta il·lusió, i també amb molta incertesa, des 
de Perpinyà.  
 
Són, ara, 2/4 de 7 i sona el telèfon de la meva habitació: rriiinng!... rriiinng! 
 
- Sí, digui. 
 
- És l’hora! 
 
- D’acord, gràcies. 
 
Vaig despertant, a poc a poc; els músculs s’estiren a fi de preparar-se per a aquesta 
última jornada joiosa, per doble motiu: la diada catalana de Sant Jordi i l’arribada al 
santuari de la Moreneta, tots dos màxims exponents (masculí i femení) del simbolisme 
d’identitat catalana.  
 
Per la finestra observo el cel net de núvols i tot allò que ha quedat després de la nit de 
gatzara al carrer. De la revetlla només recordo tres cançons; a mi que em costa molt 
agafar el primer son, el cansament de tot el dia d’ahir i les poques hores que vaig 
dormir la nit anterior, em van desconnectar ràpidament d’aquest món.  
 
L’única cosa que m’ha despertat, a les cinc del matí, ha estat el soroll de l’aigua del 
dipòsit de l’excusat que no retenia l’aigua i he hagut de solucionar-ho bloquejant 
l’entrada d’aigua, encara que el dipòsit quedés buit. 
 
Amb la motxilla a punt, baixo escales avall i m’adono que la porta d’accés a l’interior 
del restaurant (passant per recepció) roman encara tancada.  
 
- Ja hi som! Avui és diumenge i després de tot la nit de farra, ves a saber quan ens 
obriran.  
 
En canvi, la porta que dóna directament al carrer és oberta. El Pau Lluís, que apareix 
tot seguit, i jo, decidim esperar a l’escala que baixi tothom (la resta de companys, se 



 
  

suposa). Mentrestant, em passa pel cap que no ens caldria prendre el cafè amb llet i, 
així, podríem tocar el dos tranquil·lament cap a Montserrat; després que vagin a cobrar 
a cal Tut! Els entrepans, però, m’hi fan repensar i millor seria donar-los un vot de 
confiança perquè, tot plegat, potser només serà qüestió de llençar uns quants minuts.  
 
Així, una vegada tots reunits, optem per sortir al carrer i romandre a l’espera de 
l’obertura de l’establiment. Comprovem que la temperatura ambiental és fresca, però, 
agradosa. Les portes del bar-restaurant que donen al carrer també estan tancades i 
les persianes estan tirades avall. Això, potser, podria significar que la cosa va per a 
llarg. El Santi aprofita aquest lapsus de temps per punxar-se una petita butllofa del peu 
i, a continuació, s’hi fica una tireta. En aquestes hores del matí, pràcticament, tot el 
poble de Navarcles està dormint i no estaria de més que ara comencéssim nosaltres la 
gresca. 
 
Finalment, veiem moviment al bar-restaurant Muntané: s’estan aixecant les persianes! 
Van a tocar 3/4 de 8 i entrem al bar a complir amb el ritual de cada matí: cafè amb llet i 
una pasta. Al mateix temps, el J. Ribot (pare) i jo, fem el transvasament d’aigua 
embotellada de Cardó a les cantimplores, recordant el mini transvasament de l’Ebre.  
 
No sé què em passa; però, l’espera m’ha donat neguit i, per guarir-lo, res millor que 
prendre’m un altre cafè amb llet. El Pau-Lluís, acollonit, avisa que avui no tibarà la 
marxa per por a les molèsties que sent al genoll. L’edat no perdona, Pau Lluís!  
 
Abans de tocar el dos recollim, cada u, els sòlids entrepans i dues peces de fruita: 
taronja i poma. Les despeses sumen un total de 39.905 ptes. i arrodonint, per deixar 
propina, paguem 40.000. El Pau ens avisa que ens deixàvem les ampolles del vi, que 
tan bé aniran per lliscar l’atapeït pa al païdor. El Sr. Muntané, ens explica que el pont 
del Llobregat, del sud de la població, és caigut; els aiguats de novembre passat se’l 
van endur. De fet, la nit passada, mentre sopàvem, el Pau Lluís i el Santi ja parlaven 
d’aquest entrebanc; no obstant això, el Santi diu que coneix una altra sortida.  
 

 
 
Definitivament, sortim al carrer i ens fem, tots plegats, una foto davant de l’hostal 
Muntané amb el Sr. Muntané inclòs; a fi de recordar la nostra passada per aquesta 
població que, per a mi, ha estat la primera vegada. Si, ara, em parlen de Navarcles, ja 



 
  

sabré situar-me. 
 
Quan són les vuit i vint del matí, iniciem, doncs, l’última etapa d’aquesta marxa 
excursionista. La temperatura ambiental és de 5º C. Caminem pel carrer Jesús, carrer 
Torras i Bages i seguim per la travessera de la BV-1221 que creua l’avinguda de la 
Generalitat, que té unes immenses torres elèctriques d’alta tensió. Anem deixant la 
població per la banda sud fregant una renglera de cases, de dos pisos, “fotocopiades i 
enganxades”. En una finestra s’hi pot llegir: recent casats, no molestar! Ah, ah, deuen 
estar muntant el “Cavall Bernat”! mentre és dura, dura!  
 
Definitivament deixem la població enrera i seguim, ara, per la carretera amunt que ens 
portaria a Matadepera. Un home, avui diumenge, treballa construint la teulada d’una 
nova casa.  
 
Quan ja hem guanyat una considerable alçada; tenim una miranda de privilegi enrera: 
la totalitat del poble de Navarcles, envoltat per la riera de Calders i el meandre del riu 
Llobregat.  
 

 
 
I, a l’altra banda del riu, la Fàbrica del Riu i el monestir de Sant Benet, als quals hi 
haguéssim accedit de no ser pel pont desfet que, hores d’ara, no podem distingir 
perquè és dins d’un racó de boira. 
 
El monestir de Sant Benet, encara que és dins del municipi de Sant Fruitós, pertany a 
la parròquia de Navarcles i el culte a Sant Valentí és un dels lligams espirituals que 
l’uneix amb la gloriosa abadia bagenca, ja que la vila acollí les relíquies del Sant (de 
tradicional veneració en aquell cenobi) i l’adoptà com a patró del poble des de l’any 
1690; per això, Navarcles, celebra la seva festa major el dia 14 de febrer.  
 
A la vegada, com que Sant Fruitós té la jurisdicció municipal de l’antic monestir, 
existeix una evident rivalitat entre les dues poblacions: els dos municipis han inclòs la 
silueta romànica del monestir en el corresponent escut o segell municipal. Cal 
remarcar que l’onomàstic Valentí és molt freqüent en aquestes terres, quedant com a 
signe evident de la devoció al Sant. Navarcles posà el nom del sant patró a la seva 
biblioteca popular i el seu diminutiu “Tinet” és el títol d’una publicació local. 



 
  

Continuem fent l’obligada marrada per la carretera a fi de no creuar el Llobregat. 
Refilen els ocells satisfets d’un nou dia. A mà dreta tenim, ara, un taller de cotxes que 
llueix un nom molt comercial: Taller Bo-Bonet. Refila, també, l’original cu-cut! a la 
llunyania. Segons el Ribot, el cant d’aquest moixonet assenyala que farà bon temps. 
Tant de bo que tingui raó!  
 
No som pas els únics que caminem, un home que camina en sentit contrari m’explica 
la seva pena: torna del cementiri, té la seva dona malalta i ha promès que, si es posa 
bona, anirà a peu a Montserrat. També em comenta que sovint camina fins a la 
població del Pont de Vilomara i torna. Se’l veu molt deixat i desvalgut, pobre; vesteix 
roba arrugada (pantalons, camisa, corbata i americana) i sabates sense llustre. M’ha 
impressionat la seva fe i resignació. 
 
Quan som a l’entrada del cementiri municipal, abandonem la carretera i ens fiquem, 
cap a l’esquerra, en un sender boscós que no és més que una curta drecera que ens 
torna, altre cop, a la mateixa carretera. Hi caminem de nou. A l’altura del PK 32+000 
abandonem definitivament aquesta carretera per seguir, ara a la dreta, un camí 
carreter rumb oest. Tolls d’aigua, groguenca, proclamen que ahir hi va ploure pol·len. 
Anem pel serradet boscós de Sant Esteve, entre la vall del Llobregat i la de la riera de 
Mura. Per si ens havíem oblidat dels boscos cremats, el decorat ens n’ofereix unes 
mostres més.  
 
Anem seguint el curs de la riera de Mura i, més tard, ens decantem cap a la vall del 
Llobregat. Podem adonar-nos, altra vegada, de la presència serena del monestir de 
Sant Benet de Bages. Al fons, al sud, es manté ferma la fita montserratina, que espera 
tranquil·la la nostra arribada. 
 
Després de moltes ganes de lligar l’itinerari provisional amb l’oficial, per fi, quan són 
2/4 de 10, connectem amb l’itinerari del GR-4 que ve de l’altra banda del Llobregat. El 
Santi ens guia, de nou, per les característiques marques (ratlles paral·leles blanca i 
vermella), les primeres que trobem en el dia d’avui.  
 
En un principi no ens havíem adonat que el que fèiem era recular cap a Navarcles. Per 
sort, però, el Santi ha espavilat de seguida i ha sabut rectificar a temps l’error. 
Ràpidament, refem el rumb en sentit contrari tot pujant fort i seguint, després, una 
baixada lenta i serpentejada per la part solana de la riera de Mura.  
 
El Lluís té gana; però, tot i que parem un moment, els xerpes diuen que encara no és 
hora d’esmorzar. El lloc és original: dues roques altes, inclinades i unides per la part 
superior, ofereixen aixopluc gratuït o recer assolellat; si es vol, també, és una bona 
ubicació per a alguna divinitat.  
 
Seguim! Aquesta zona va participar en el monstruós incendi que va patir Montserrat, 
ara fa sis anys. Mostres d’això, ho testimonia la vegetació que, gràcies a Déu, ha 
tornat a brostar; amb més força l’autòctona. Aprofito la solitud del paisatge per reparar 
en les gaiates dels Ribot (pare i fill), dos paraigües tancats, i en la del Pau Lluís que és 
la  típica gaiata recaragolada. 
 
Finalment, a les deu i deu, el camí ens baixa a la riera de Mura, a pocs metres del seu 
aiguabarreig amb el Llobregat. El modest cabal passa pel bell mig d’una gran àrea de 
roca plana nua, que dóna a l’entorn un caire paradisíac. Aquí sí que esmorzarem! ho 
han decidit els xerpes. Aquest lloc, reconec, és molt millor que el “l’aixopluc diví”. 
També n’és adient per practicar el naturisme quant a banys integrals de Sol. Tot i així, 
no és un indret per gaudir de solitud total com em pensava, la febre de les bicicletes 
munteses també passa per aquí. I és que, a l’Oest, a l’altra banda del Llobregat està ni 



 
  

més ni menys que Manresa, la gran capital comercial i cultural del Bages, que en el 
seu dia va tenir a veure amb Montserrat a causa d’una misteriosa Llum que provenia 
d’allí. 

 

 
 
Esmorzem asseguts sobre l’extens rocam planer prop d’un mas abandonat amb tines 
de pedra. Tot aparenta que la zona, antigament, era rica en conreus de vinya; 
curiosament, encetem la primera ampolla de vi! El Lluís aprofita l’esdeveniment per 
gastar-li una innocentada al Pau Lluís: aquest, tot confiat, beu vi sense adonar-se que 
el galet, que l’hi ha ficat l’entremaliat Lluís, està col·locat sense apretar, perquè a 
l’aixecar l’ampolla el galet caigui i el Pau Lluís s’aboqui el vi sobre. Altrament, al 
Miquel, sembla que li ha impressionat la natura i practica el vegetarianisme: alterna 
una mossegada de fonoll amb una de pa. És maco també veure com s’apropen els 
pardals a picar les llesques, que hem llençat perquè no hi havia prou saliva per digerir-
les.  
 
Tot finalitzant l’esmorzar, el Pau Lluís ens mostra l’últim crit de sandàlies esportives, es 
passeja fent de model tot passant unes sandàlies amb cambra d’aire. Això és massa 
per al sibaritisme excursionista; són com “les sandàlies del pescador”, però, en versió 
muntanyenca. També es comenta, en aquest lapsus de relaxament, la propera 
excursió de l’any que ve, que tracta sobre l’execució de l’itinerari, aquesta vegada, del 
GR-5, de Sitges a Montserrat. Això sí que és planejar les coses amb temps! 
 
Són les onze i ja hem acabat d’esmorzar. Ràpidament ens posem en marxa, cal 
guanyar temps perquè com més aviat siguem a Montserrat millor. Travessem l’esquifit 
cabal de la riera i, tot just a l’altra banda, badem ullant minuciosament les tines que 
encara conserven, per dins, el recobriment de rajola de València. Al costat (una peça 
de museu i digne d’admirar, abandonada a la sort) tenim un bloc de pedra tallada, de 
superfície quadrada, amb un rebaix de mitja canya dibuixant una circumferència que 
uneix amb un altre rebaix recte de desguàs. Tot fa pensar que, aquesta pedra, servia 
per premsar-hi el raïm i que pel canaló sortia el most.  
 
Ens enfilem ràpid per l’altre vessant de la riera fins a un collet on hem de travessar un 
tancament de filferro, per un pas estret en ziga-zaga, fet exprés per a pas de persones. 
Des d’aquesta nova perspectiva es poden fer belles fotos de Montserrat, emergint de 
la vall i coronada amb artístics cúmuls. Anem de baixada cap a una masia, el 



 
  

firmament s’ha folrat de cúmuls com ahir i lluu el Sol amb força. Aviat, per un accés, 
entrem a can Roviralta, una gran masia molt acurada amb torreta de vigilància i tot. El 
seu emplaçament estratègic i aïllat és el que més m’agrada i em crida molt l’atenció el 
seu regust medieval.  
 
En una raconada apareix, de sobte, un porc socarrimat i abandonat com a deixalla; 
això, potser, és la nota negativa que no m’ha agradat d’aquesta masia. En sortim per 
un altre accés oposat que ens torna al camí. Cal esmentar que ambdues entrades són 
electrificades, cosa que ha estat constatat de debò pel Carles, que ha fet d’obreportes.  
 
Pegant una ullada al nord, encara podem apreciar cims nevats... i és que el Pirineu no 
és pas tan lluny. El camí ens endinsa, ara, per zona boscosa i ens acosta a l’alterós 
vessant esquerre del Llobregat. Apareix, a nivell de riu, una petita presa natural i, de 
seguida, arribem a la intersecció del camí de l’esglesiola de Sant Romà del segle XIV. 
Un pal de direccions així ens ho indica, és el camí que puja cap a l’est. No obstant 
això, no deixem pas el GR-4 i anem seguint el mateix camí, gairebé planer, pel mateix 
vessant. Petites centrals elèctriques es poden anar veient al llarg del curs del 
Llobregat. Un altre tancat de filferro apareix, de sobte, com un somni repetitiu; el darrer 
de la fila tanca la porta. Hi ha que veure les barreres electrificades que hem hagut de 
salvar durant tot aquest GR. Premi per a qui endevini quantes n’hi ha! 
 
A l’altra banda del riu s’aixeca una altra barrera, o muralla, aquesta molt més sòlida i 
coronada per una “llopada” de cotxes esverats, amunt i avall: és l’A-18, l’autopista de 
Terrassa a Manresa. Tot seguint el camí, rumb sud, anem trobant diversos masos, la 
qual cosa indica que som prop ja d’algun nucli habitat.  
 

  
 
Davant, tenim clar el final de la nostra aventura, l’espectacular muntanya benedictina. 
Ràpidament ens afonem per passar a gual la riera de Santa Creu, que l’última riuada 
l’ha deixada ben despullada i neta, com si hagués estat sotmesa a un laxant. A l’altra 
banda, un sender ens puja a la carretera, davant mateix de la població del Pont de 
Vilomara. Hi caminem direcció Oest.  
 
Som a la intersecció de la carretera que va a Manresa tot travessant el Llobregat pel 
nou pont. Segons el rètol informatiu, cap al NO, Manresa es troba a tan sols 5 km. 
Seguim direcció sud entrant al Pont de Vilomara per la travessera BV-1229, en 
direcció a Sant Vicenç de Castellet. El GR-4, en canvi, segueix la ruta SE per la banda 
est del Pont de Vilomara, en una marcada marrada que guanya en bellesa 
paisatgística i muntanyenca; però, que té un llarg recorregut, per anar a sortir finalment 
al mateix Sant Vicenç de Castellet. El xerpa, Pau Lluís, està decidit a estalviar-se 



 
  

aquests quilòmetres de més fent carretera. Entre un itinerari i l’altre, hi ha una 
diferència de més de 8 km. i això equivaldria a unes dues hores més de marxa. 
 

 
 
Seguint per la travessera, podem admirar a mà dreta, el bell pont del Pont de 
Vilomara, el que realment dóna nom a la població. És una obra gòtica de nou arcs i 
130 metres de llargària, construït en el seu temps per poder donar pas al camí ral de 
Manresa a Barcelona.  
 
Sense adonar-nos-en, entrem tot seguit al terme municipal de Mura i passem a frec  
del Marquet o Matadars, ara centre d’una moderna urbanització. L’edifici més 
important és l’església de Santa Maria de Matadars, pre-romànica, de capçalera 
mossàrab o de tradició paleocristiana, que fa costat a la masia del Marquet.  

 
Deixem, finalment, la concentració urbana enrera pel carrer Montserrat. Tot sembla 
indicar, doncs, que anem bé per anar a Montserrat. Ara, tot és carretera i manta! A la 
nostra dreta anem observant el Llobregat “amarronat”. No obstant això, hi ha 
pescadors, que o bé entretenen el seu lleure, o bé són capaços de menjar-se tot el 
que pesquen.  

 
A fi de trencar la monotonia asfàltica, fem una aturada aiguadera de cinc minuts. La 
carretera continua sent la BV-1229 fins a Sant Vicenç de Castellet.  
 
Quan són vora 2/4 d’1, passem sota l’autopista de Terrassa a Manresa o viceversa. El 
Lluís refresca les botes remullant la sola a l’aigua de la cuneta. L’aproximació a 
Montserrat és molt més evident. El decorat de la façana sud, cada vegada més a prop, 
augmenta en magnitud.  
 
Set minuts més tard, els xerpes anuncien que sortim de la carretera. A mà dreta, 
entrem a l’accés asfaltat d’ERIASA, de la maquinària tèxtil Castellgalí S.A. i de 
l’explotació del col·lector de salmorres; per seguir, a continuació, únicament el camí de 
terra que va a ERIASA. Albirem, ara, el monestir de Santa Cecília sota l’espadat de 
Sant Jeroni, fita final d’aquest GR-4.  
 
Vorejant un sembrat esquitxat de roselles; som, a 3/4 d’1, davant d’ERIASA. Dubtem 
de continuar endavant (cap a l’oest); però, al final, els xerpes trien un altre camí que 
pren rumb sud, amb la disconformitat de dos gossos d’una granja (un molt més 
acalorat que l’altre). El J. Ribot (pare) els espanta, com de costum, amb l’ocurrent 
obertura del paraigua. Al sud, a la muntanya montserratina, “llums misterioses” (la 
reflexió del Sol amb els vidres dels cotxes) accedeixen muntanya amunt. 
De sobte, ens adonem que aquest camí ens ha portat a unes finques conreades. 



 
  

Estarem en un cul de sac? Altre cop es ressuscita el dubte de tirar endavant o enrera. 
Aconsellats, aleshores, per un pagès de la zona ens decantem cap a les vies dels dos 
ferrocarrils, que passen per aquí a prop, per un caminet estret que passa a frec de cal 
Farraro. Travessem, primer, les vies de la RENFE vora una casa. Tot seguit, per un 
carrerany, pugem a l’alçada d’una casa d’aparença luxosa; per seguir, a continuació, 
un camí asfaltat que ens permet travessar la línia fèrria dels Ferrocarrils Catalans de la 
Generalitat.  
 
Després d’haver travessat les dues línies de trens, sortim en una placeta on hi són 
ubicades les restes d’un monument romà, ara dins d’una urbanització.  
 

 
 
És el basament de la Torre del Breny, o dels Dimonis, que fou un sepulcre romà del 
segle III i que dóna nom a la urbanització. El que queda del monument, està protegit 
per una tanca metàl·lica que l’envolta. L’any 1870 aquesta Torre fou desmuntada per 
tal d’aprofitar els seus carreus en la construcció de la resclosa de la fàbrica Castells, la 
més important de Sant Vicenç de Castellet. Si s’hagués conservat sencera, ara seria 
(segons els experts) el monument sepulcral més important de tota la península Ibèrica. 
Malauradament, no ha estat així, una vegada més s’ha destruït patrimoni. 
 
Seguim, caminem per l’avinguda de Roma de la urbanització; tal vegada, m’imagino 
que anem per una antiga via romana. Havent salvat ja la barrera dels dos ferrocarrils, 
arribar a Sant Vicenç de Castellet és bufar i fer ampolles. Resulta que la ruta que 
havíem d’haver triat, en arribar a ERIASA, era la que ens apropava més al Llobregat i 
passar a nivell els Ferrocarrils Catalans i, després, un pas inferior sota les vies de la 
RENFE. De totes maneres, tot era més fàcil per carretera, encara que amb 1 km. i mig 
més! I és que les zones urbanitzades estan pensades més per als vehicles motoritzats 
que per als xafacamins.  
 
Sortim i deixem enrera la urbanització de la Torre del Breny. Anem rumb sud per camí 
fressat i ample, per zona industrial, entre el canal del marge esquerre del Llobregat i la 
via dels Ferrocarrils Catalans. Hi anem trobant, la fàbrica de marbres Castellet SL, PV 
Castellet SL, sistemes tècnics de tancament amb PVC, i Divermun SL PIBSA. 
Finalment, calcigant ferm asfàltic, entrem, a la 1 i 10 de la tarda, a Sant Vicenç de 
Castellet a través del carrer de la Llibertat. Senyeres als balcons, ens avisen i ens 
recorden que avui és la diada de Sant Jordi. El Pau Lluís descansa els peus 



 
  

reemplaçant les botes per les famoses “sandàlies del pescador”. Entrem al bar Pirineu. 
Quina coincidència! és com si volguéssim expressament rememorar allà on vam 
començar. 
 
Aquest és ja el darrer poble de tota la ruta i volem gaudir-lo fent un aperitiu de cervesa 
amb patates de xurrero, com una pre-celebració final. Això està a punt de finalitzar! El 
bar és petit, tot ell és planta baixa única; però, malgrat això, tots hi cabem. L’ambient 
és molt cordial i la nostra tasca és molt elogiada entre els “parroquians”. A la “tele” 
estan fent un partit de tennis entre l’Arantxa i una jugadora búlgara. Enmig de tanta 
bullanga no hi ha manera de saber el resultat; però, sí que fem vots perquè guanyi 
l’Arantxa. No hi ha dubte que aquesta parada ha anat de primera, perquè ha permès 
treure’ns l’acalorament que portàvem i amansir la set. Com que no hi ha cap Jordi a la 
colla que pugui pagar la convidada, ens “convida” el Carles del fons comú. La fi de 
festa ens costa 2.390 ptes. i, del superàvit que queda, toquen a unes 1.000 peles per 
barba. 
 
Quan passen set minuts de 2/4 de 2, sortim del bar; arronso el nas perquè el cel s’està 
ennuvolant com ahir a la tarda. El J. Ribot (pare) confessa, somrient i satisfet, que mai 
no s’havia begut una cervesa tan a gust. I és que la cervesa mai no sap tan bé com 
quan es té set de debò.  
 
Caminem plegats pel carrer de F. Soler i Puigdollers, trenquem pel carrer Jaume 
Balmes, que ens apropa al canal que ve de la Torre del Breny i girem a l’oest per 
passar el Llobregat.  

 
A l’altra banda del riu, travessem ràpidament la carretera C-1411 d’Abrera a Manresa i 
Berga; darrera queda Sant Vicenç de Castellet. Ens enfilem fort per camí asfaltat 
fregant una fàbrica i un tancat de cavalls (un de blanc i un de negre), el J. Ribot (fill) els 
hi ofereix menja d’herbes, però, sembla que van tips. Passat el pont hem retrobat el 
GR-4, les marques així ens ho confirmen. Caminem a frec del polígon industrial.  
 

 
 
A la nostra dreta tenim l’agut turó de Castellet, fita històrica principal i símbol espiritual 
del poble de Sant Vicenç de Castellet. Una torre, vestigi de l’antic castell, i el santuari 
de la Mare de Déu de Castellet, molt venerat, coronen la vistosa muntanyola.  
 



 
  

Passem a tocar una depuradora evidentment espatllada o fora d’ús, els sediments a 
depurar han quedat petrificats i les males olors s’ensumen. Tot seguit, deixem enrera 
aquest (no gaire gran) polígon industrial i seguim per camí de terra amunt, gairebé 
rumb oest, encara que Montserrat és al sud: el Serrat de la Beguda ens obliga a fer 
aquesta marrada. 
 
Seguint amunt, per aquest camí o pista de terra, van apareixent cases en un paratge 
plenament urbanitzat. En un rètol hi he pogut llegir: Molist de Bravo. La veritat és que 
sorprèn, tan a prop de Montserrat, trobar tantes cases amuntegades que malmeten la 
solitud i la bellesa de la muntanya. Els culpables de tot aquest anàrquic poblament són 
els parcel·listes del segon habitatge, que hi acudeixen els dies festius a fer la paella 
d’arròs i que hi solten la canalla perquè s’oxigenin amb la bicicleta de moda. 
 
Tot i que la serralada de Montserrat la veig al sud, el camí s’entossudeix de guiar-nos 
cap a l’oest. No obstant això, un pastor em confirma que aquest camí porta a 
Montserrat. No hi entenc res!  
 
Finalment, quan són 2/4 de 3, som dalt de l’ampla collada i comencem a refer el rumb. 
Això ja m’agrada més; però, no n’estic encara satisfet del tot. Quan atacarem 
Montserrat perpendicularment?  
 
De fet, des que hem sortit de Sant Vicenç de Castellet, no hem fet res més que anar 
d’un extrem a l’altre de la façana nord de la serralada: li hem acordonat tot el 
perímetre, d’est a oest. El J. Ribot (pare) també comença a cansar-se d’aquest 
caminar absurd i es distreu refrescant-se la sola de les botes als tolls.  
 
Arribem en un indret que s’anomena les Granges, format per un agrupament de 
granges amb sitges i una casa principal, que es fa dir Granja les Palmeres, amb 
piscina. Tocant al camí hi ha una bàscula; tot aparenta, doncs, ser un negoci d’engreix 
d’animals.  
 

 
 
Seguim, ens adrecem un xic més a la muntanya encantada. Observo, inquiet, com els 
núvols han arribat a tapar el Sol. Corre més l’aire i tenim un ambient més refrescant; 
cosa que, pel costat bo, ens afavoreix caminar. 
 



 
  

A les 3 de la tarda, hem arribat a la intersecció de dues carreteres: la BV-1123 de 
Castellbell a Marganell i la BV-1122 brancall a Sant Cristòfol de Castellbell. El 
restaurant que hi ha enclavat a la cruïlla, que porta per títol el Racó de Montserrat, 
seria un punt bo per segellar el final de l’excursió; però, malauradament no ens podem 
permetre aquest gust, el temps passa i la Moreneta ens espera.  
 
Tirem endavant, això sí, enyorant una mica els “dominicals del cotxe” que hi dinen 
sense cap pressa. Travessem el pont de la carretera sobre la riera de Marganell que 
serpenteja i emmagatzema aquí uns ocurrents dolls, provocat per una petita presa de 
formigó, on la gent hi beu i hi agafa aigua; un d’ells, el nostre company Lluís Borràs.  
 
Un cartell ens avisa que som a l’àrea de protecció del Parc Natural de la Muntanya de 
Montserrat. De la mateixa intersecció surt un sender, rumb sud, que voreja la riera 
aigües avall i, de seguida, travessa la carretera d’accés a Sant Cristòfol. Tot seguit, 
pugem a un camí tocant un pou d’aigua i, seguint les indicacions de la topoguia, un 
corriol a mà esquerra ens munta ràpidament a un sembrat, on hi tenim la capella de 
Sant Jaume de Castellbell. 
 

 
 
Aquí menjarem, és 1/4 de 4 de la tarda, dinarem sobre l’enrajolat de pedra d’Alcover 
que presenta la part de davant i entrada de la capella. L’església de Sant Jaume, que 
depèn de la de Sant Cristòfol de Castellbell, és a la riba dreta de la riera de Marganell i 
a recer dels relleus montserratins, que s’alcen com a gegants davant nostre. Aquest 
petit edifici romànic consta d’una nau rectangular i un absis semicircular. La façana 
que tenim a la vista correspon a l’entrada de la capella: campanar d’espadanya, 
finestra en forma de creu i porta amb arc de mig punt, tot sobre parament llis i mancat 
de tota mena d’ornamentació. 
 
Sota la mirada de Sant Jeroni ens cruspim el segon bocata atapeït del dia i, això, 
provoca que s’acabi el vi; la qual cosa satisfà els portadors que alleugeren pes a la 
motxilla. El J. Ribot (fill) ens recita inspirat: mar endins se’n va la barca, mar endins va 
el pescador... Tindrà enyorança de la mar tarragonina? Tot observant amb cura reparo 
que, sobre el mosaic de les pedres d’Alcover, hi ha tota la numeració seguida, en 
números romans, de l’I al XX; penso, ha de tenir algun significat.  
 
Tot dinant, la cúpula celestial es tanca i una ombra permanent ens tutela. Plourà? Més 



 
  

humitat sí que hi ha! 
Quan manquen deu minuts per a les 4, ens preparem per continuar. Això s’està 
acabant! Sembla ser que queden tres hores efectives de caminar i alguna gota 
perduda es despenja de dalt. Això sí, a l’oest es veu perfectament com plou. Un cop 
ens hem amanit la motxilla, continuem! Baixem, ara, per l’accés bo de l’església que 
ens porta, altre cop, al camí que seguíem direcció a Montserrat.  
 
Per fi va de debò, ara sí que ataquem perpendicularment l’impressionant murallam de 
roques, on els relleus muntanyosos donen pas als més variats perfils fantasiosos. El 
camí va pujant, gairebé, imitant el curs del torrent de can Martorell, amb la presència 
d’alguna casa de tant en tant. Travessem a gual el torrent i la ruta s’endinsa per pins, 
roures i alzines, amb afany de carenejar. La presència altiva de Montserrat es palpa ja 
davant, al poder contemplar, bocabadats, la regió de les Agulles, els Ecos, la 
verticalitat de Sant Jeroni (el cim més alt de Montserrat) i el mític monòlit, Cavall 
Bernat (símbol de fertilitat); tots ells, quasi, al nostre abast.  
 
Pugem a un altiplà i anellem el perímetre d’un extens sembrat. Em preocupa el temps 
insegur, que ens podria batejar l’excursió en qualsevol moment; encara que, de 
moment, no ho fa! La magnífica serralada, però, presenta un aspecte tenebrós 
embolcallada de pinzellades fosques, que fa témer el pitjor a poc d’arribar al nostre 
destí. Mentre, l’excepcional configuració de la muntanya facilita que la imaginació de 
cada u hi pugui veure varietat de figures humanes i d’animals. 
 
Aviat, fem cap a la urbanització Mas Prat i caminem per un dels seus vials tot 
mantenint el rumb sud. En canvi, si variéssim el rumb cap al nord, per aquesta mateixa 
urbanització baixaríem cap a Sant Cristòfol de Castellbell.  
 
Són, ara, 2/4 de 5 de la tarda, el pendent en aquests moments és més suau i avancem 
més ràpidament; l’ambient ha canviat a més fresc. Arribats a l’extrem de la 
urbanització, en una placeta, continuem pel camí de terra que segueix el mateix rumb.  
Som quasi al damunt de les espectaculars parets verticals del muntanyam de 
reconegut símbol patriòtic, acolliment del nacionalisme català. Se sap que les 
comunitats de l’orde de San Benet són defensores en potència de la identitat, costums 
i tradicions del territori que habiten, com a mostra d’estima dels seus fills a la mare 
terra que els sustenta. 
 
Se sent tronar! Ja hi som, darrera nostre, al nord, ens adonem que plou. Per sort, però, 
bufa vent de cara i això ens fa pensar que la pluja tardarà una mica, si no para el vent. 
En un retomb es percep l’antic monestir de Santa Cecília, fita final d’aquest GR-4. 
Arribats a l’entrada de Can Martorell, es fa una parada de descans que serveix, també, 
perquè els cuers puguin atènyer els capdavanters.  
 
El J. Ribot (fill) ens sorprèn a tots, camina amb dificultat i força cansat. S’ha de 
recolzar en un dels pocs pins supervivents, que encara queden a la zona, i beu aigua 
amb l’ajut de son pare (més fresc que una rosa) que, fins i tot, s’acotxa a plegar-li el 
paraigua de terra. Qui ho diria! És desconcertant que el fill hagi fet figa i que, en canvi, 
son pare estigui tan sencer; signe evident que acumula joventut. 
 
A prop de tocar les cinc de la tarda, continuem. Hem de deixar el camí perquè unes 
quantes cintes grogues no permeten de continuar-hi. Seguim ara un sender, a 
l’esquerra, que puja molt més fort; això és l’assalt final! El Santi i el Pau-Lluís 
exterioritzen la seva alegria quan perceben, a l’est, la figura entranyable del “seu” 
Paller de Tot l’Any (pic característic de la serra de l’Obac). 
 
Quan és 1/4 de 6, saltem de nou al camí (que havíem deixat per fer aquesta última 



 
  

drecera) que ve de tombar per Can Martorell. Aquest té, ara, el pis engravat i tot 
sembla indicar que l’excursió a peu, com a tal, ha finalitzat.  
 
Rumb a Santa Cecília i paral·lels sota la carretera BP-1103, que ve de Can Maçana; 
finalment, l’últim tram encimentat ens aboca en un relleix de la muntanya on és ubicat 
el monestir de Santa Cecília, del segle X; que actualment és una casa de colònies.  
Al costat s’hi troba el refugi Bartomeu Puiggròs, dependència utilitzada per 
excursionistes. AQUÍ ACABA EL GR-4!!! Abans de continuar, però, fem un curt 
descans per reagrupar-nos tots, especialment per al Joan Ribot (fill) que en aquests 
moments puja amb la “reductora” posada. 
 

 
 
El monestir de Santa Cecília (ara casa de colònies) fou el primer cenobi organitzat de la Santa 
Muntanya. El fundador fou l’enigmàtic Abat Cesari l’any 945, acompanyat dels monjos Graciós, 
Guifré, Nampo i Zamano (d’acord amb l’acta fundacional). Aquest monestir sorgí de la 
restauració d’un altre més petit de la vida eremítica o monàstica, d’època visigòtica, que devia 
ser molt activa a la muntanya montserratina. La nova comunitat cercà la protecció comtal 
presentant-se davant la Comtessa Riquilda i demanant la col·laboració del seu marit el Comte 
Sunyer; el qual exigí el permís del Bisbe de Vic. El Bisbe Jordi els concedí la facultat de 
reedificar l’església i el monestir per viure-hi tot seguint la Regla de Sant Benet, amb la condició 
que l’església fos dedicada a Sant Pere. El Bisbe de Vic i els Comtes de Barcelona els hi foren 
atorgant diversos béns, als que s’hi sumaren els de particulars. El cenobi tingué inicialment els 
títols de Sant Pere, Santa Maria i Santa Cecília, fins que finalment triomfà el de Santa Cecília i 
quedà com a únic titular. 
 
El 956 és consagrada l’església del monestir, sotmès canònicament al Bisbe de Vic. No 
obstant, calia cercar reconeixements més importants que consolidessin la vida monàstica. 
D’entre uns quants, sorprèn molt la que, l’Abat Cesari, volgués ser reconegut com a Arquebisbe 
Metropolità de la Tarraconense. Per això, se n’anà a Compostel·la (Sant Jaume de Galícia) i allí 
fou ordenat Arquebisbe de Tarragona pel Bisbe Sisenand, d’aquella diòcesi, en un concili del 
29 de novembre del 956 en el qual participaren el Metropolità de Lugo i altres Bisbes de la 
província, donant la seva confirmació el Rei Sanç de Lleó. 
Però, ve’t aquí, que quan Cesari tornà a Catalunya ningú no li volgué reconèixer la seva nova 
titulació tarragonina. Durant anys s’hagué d’acontentar, de ser Abat de Santa Cecília i 
Arquebisbe Metropolità de Tarragona, únicament en els documents redactats dins del monestir.  
No content, tretze o catorze anys més tard, l’ambiciós Abat Cesari demanà al Sant Pare de 



 
  

Roma el reconeixement de la seva elecció feta a Compostel·la i, per consolidar aquest 
esdeveniment, envià un monjo a Roma l’any 970. Igualment, el Bisbe Ató de Vic (recolzat pels 
Comtes de Barcelona) feia el mateix viatge amb la mateixa petició.  
El resultat de la pugna per al títol d’Arquebisbe Metropolità de la Tarraconense fou resolt a 
favor del Bisbe Ató de Vic. Però, el nou Arquebisbe no tingué mai temps de protagonitzar cap 
acte com a tal, ja que fou assassinat prop de Narbona i, així, l’Abat Cesari pogué anar gaudint 
del títol honorífic d’Arquebisbe Metropolità de la Tarraconense fins al final de la seva vida. 
 
En plena lluita del monestir de Santa Cecília, per obtenir la seva independència, l’abat Oliba 
intentà annexionar-lo al monestir de Ripoll en plena disputa de l’hegemonia sobre la Santa 
Muntanya. També, el primer monestir montserratí, hagué de lluitar contra les pretensions 
annexionistes del de Sant Cugat del Vallès. D’aquesta manera, el monestir de Santa Cecília 
entrava, en el segle XIV, esgotat per les lluites externes i també per la conflictivitat interna a 
l’hora d’elegir els abats, en un estat de decadència total, ja que es veié afectat per la disminució 
d’almoines, al mateix temps de l’èxit que obtenia el nou i proper monestir de Santa Maria, que 
s’havia convertit en un nou receptor de pelegrins que se sentien atrets pels miracles de la 
Verge Negra. La decadència final vingué el 1539 quan l’Abat de Santa Cecília morí i el cenobi 
fou unit al monestir de Santa Maria de Montserrat, deixant així de tenir vida monàstica. 
 
Durant la guerra contra l’exèrcit francès de Napoleó, l’edifici fou incendiat i saquejat durant dos 
anys. Després de la restauració, donà aixopluc a una comunitat de monges benedictines que, 
més tard, van ser traslladades al monestir de Sant Benet de Montserrat, vora la Colònia Puig. 
L’església de l’antic monestir de Santa Cecília de Montserrat, d’origen romànic, és, després de 
moltes reformes, un interessant temple de tres naus amb una capçalera de tres absis de 
decoració llombarda amb finestres, un campanar d’espadanya de tres obertures i accés per 
dues portes, d’arcs de mig punt, obertes a ponent. El conjunt és cobert amb una única teulada 
de doble vessant que abraça les tres naus. 
 
Reagrupats tots, executem finalment l’accés al santuari benedictí. No podem encantar-
nos perquè el cel amenaça pluja i, cada vegada, això s’està posant més negre. Dalt 
del Cavall Bernat sobresurt un bony, que és una imatge de Santa Maria. Ara, en 
aquests moments, puc percebre allà dalt com es mouen tres persones com a tres 
formigues. Quins pebrots! Sento admiració pels escaladors pel seu desafiament a 
l’atracció del buit; reconec que no sóc capaç d’imitar-los. Un dia, baixant per la cistella 
de l’aeri de Sant Jeroni, passant a escassos metres de dos escaladors enganxats a la 
paret com a dos llangardaixos, els qui anàvem dins vam guardar absolut silenci a fi de 
no destorbar-los. La sorpresa, però, va ser gran quan, arribant a la seva altura, un 
d’ells es girà i amb tota la sang freda ens va preguntar: ens falta molt per arribar a 
dalt? 
 
Són més de 2/4 de 6 i sortim a la carretera d’accés al santuari marià. A la banda de 
muntanya hi ha un pal que assenyala el pas del GR-7-2. El podríem seguir; però, 
aquest itinerari, que ve de Can Maçana, puja al Pla de la Trinitat i davalla per l’antic 
camí de Sant Jeroni fins al recinte monàstic per l’extrem oest. Donat el limitat temps 
que disposem, no ens convé perllongar més l’excursió i, com que el GR-4 ja ha 
finalitzat, el més sensat és tirar pel dret. Així, doncs, sense cap objecció per part de 
ningú, farem els pocs quilòmetres que queden per carretera. L’aire és més fred i més 
humit; però, malgrat tot, encara estem eixuts.  
 
Tot avançant en direcció SE, passem, de seguida, a frec de la paret de Sant Jeroni i 
de l’aeri que és fora de servei. Seguidament, ens fiquem en un túnel, més curt que un 
diumenge. En sortir-ne, podem advertir, a les parets rocoses, com unes considerables 
malles protegeixen la carretera de possibles i inesperats esllavissaments. La culpa de 
tot això han estat els incendis diabòlics que ha patit la muntanya en pocs anys.  
Veritablement em preocupa, d’uns anys ençà, la salut de Montserrat. 
 
Com a possible solució per fugir de la monotonia de la carretera, tenim l’opció de 



 
  

seguir el Camí dels Degotalls que transcorre paral·lel a la carretera, un xic més airós. 
Solució que satisfà a tothom; tot caminant-hi podem adonar-nos, des d’una posició 
privilegiada, de la “duana montserratina”.  
 
Es tracta del peatge buidabosses que, una mica més amunt de la intersecció amb la 
carretera de Monistrol, s’ha de pagar si hi arribes amb automòbil. És un impost, 300 
ptes. per dia, que se satisfà en el moment de traspassar la línia “fronterera”, tot i que el 
Patronat de la Muntanya, que en aquest cas n’és el beneficiari, no es fa responsable 
de la vigilància del vehicle. El que més gràcia ens fa a tots és l’uniforme que porten els 
cobradors, tots amb la mateixa vestimenta que fan força patxoca i semblen uns 
autèntics vigilants fronterers; tot i que a Europa, això, ja va de baixa. 
 
Més endavant, van apareixent, a la zona més transitada com a passeig, un seguit de 
majòliques que volen ser l’ofrena de la fe catòlica del poble català a la Santa 
Muntanya. Aquestes ofrenes són en forma d’escriptura, en nom de les Verges 
domèstiques de cada població representada. La meva intenció és plasmar-les totes en 
aquest llibre; però, no sé si serà possible. Allà va: 
 

HA SADOLLAT DE BÉNS ELS POBRES 
I ELS RICS HA DEIXAT SENSE RES. 
Mare de Déu de la Gleva. Vic 

 
HA DERROCAT DEL SOLI ELS PODEROSOS 
I HA EXALTAT ELS HUMILS. 
Mare de Déu de la Cisa. Premià 

 
CONCEDIU-NOS, MARE AIMADA, 
LA SALUT TAN DESITJADA, 
PERQUÈ A DÉU POGAM LLOAR. 
Mare de Déu de la Salut. Les Planes de Vallvidrera.  
1931-81 

 
MARE DE DÉU DE LA RIERA, 
SIGUEU LA NOSTRA MITJANCERA 
DAVANT DEL CRIST NOSTRE SENYOR. 
Mare de Déu de la Riera. Les Borges del Camp 

 
DELS RAVALS DE SABADELL 
SOU PATRONA MOLT AMADA. 
VERGE SANTA DE LES NEUS 
SIGUEU LA NOSTRA ADVOCADA. 
Mare de Déu de les Neus. Guivernau abril 1988 

 
ENTRE BOSCOS I CARENES 
VOSTRA ERMITA ÉS NOSTRA LLAR, 
VULGAU-NOS SEMPRE EMPARAR 
OH, VERGE DE LES ARENES. 
Ntra. Sra. de les Arenes. Castellar del Vallès 

 
HA MOSTRAT LA POTÈNCIA DEL SEU BRAÇ: 
HA DISPERSAT ELS DE COR SUPERBIÓS. 
Mare de Déu del Vilar. Blanes 

 
MIREU-NOS SEMPRE AMOROSA 
OH VERGE DE VALLDEFLORS. 
Mare de Déu de Valldeflors. Patrona de Tremp 

 
 



 
  

PUIX ÉS JOIA VOSTRE AMOR 
I ÉS PENYORA DE BONS DIES 
ALEGREU EL NOSTRE COR 
REINA DE LES ALEGRIES. 
Mare de Déu de les Alegries. Lloret de Mar 

 
QUAN EN MAR TEMPESTUÓS 
I EN GRAN PERILL DE SA VIDA 
PER LA BONANÇA SUSPIRA. 
EL MARINER ANSIÓS 
SI TAL IRIS VEU EIXIR 
LA BORRASCA ESTÀ CALMADA. 
SIUA-NOS SEMPRE ADVOCADA 
Mare de Déu del Camí. Cambrils 

 
... etc. i altres més. Malgrat les meves ganes de seguir copiant els diferents versos que 
encara em queden, ho haig de deixar perquè estic perdent el fil de la colla i em fa por 
de quedar-m’hi despenjat. La meva joia seria, algun dia, col·locar també una majòlica 
com aquestes, que digués així: 
 

SALUT, MARE SANTA ! 
FAR D’AQUESTA SERRA. 
GENTIL GOVERNANTA, 
FRUITOSA DE LA TERRA. 
ACULL DEL CAMINANT 
DE NEGRE MIRACLE, 
AMOR DOMINANT 
D’INGENT ESPECTACLE. 
Els Xafacamins de Tarragona 

 
Us heu adonat que tot són lloances de la devoció mariana? La devoció mariana 
recorda un temps passat, ara ocult, en què la humanitat va sentir la cosa divina sota 
un aspecte essencialment femení: “la Gran Mare o la Deessa”, gran teixidora de la 
vida: el món dins d’una societat matriarcal. 
 
Aleshores, per què tanta varietat de mare-de-déus, si totes volen representar la 
mateixa Mare? 
 
La coneixença dels celtes s’utilitzà en el procés de la civilització occidental d’Europa 
quan els monjos irlandesos, fugint de les escomeses escandinaves contra Irlanda, 
foren pioners de la saviesa celta. Els celtes professaven una doctrina que creia en 
l’ànima immortal. El culte a les forces naturals i els seu particularisme, tan polític com 
religiós (les conquestes celtes no aportaren mai cap estat poderós; però, sí creà una 
gran varietat de cultures regionals amb un estil propi i representatiu), donà multiplicitat 
de divinitats locals. Un exemple són les “matres”, divinitats femenines protectores de la 
llar domèstica i de la comunitat, com ho demostra les seves advocacions que van 
seguides de sobrenoms geogràfics. No obstant això, eren conscients que les divinitats 
eren les mateixes en tots els pobles. Fou una civilització que va saber viure en els 
cims, donant culte a les muntanyes i a l’aigua. Maria (Míriam), ve a significar l’inici de 
vida. 
 
En sortir del Camí dels Degotalls, ens trobem ja a les portes del recinte monàstic. A 
2/4 de 7 podem dir ja: SALUT, MADONA MONTSERRAT, JA SOM AQUÍ!  
 
Havent iniciat ja l’apropament al santuari, compareix la Lali (la dona del Pau Lluís) amb 
un Opel Corsa vermell que aprofitem per deixar-hi les motxilles, provisionalment. El J. 



 
  

Ribot (fill) està tan rendit que, només per pujar a la vorera, s’ha de recolzar amb la 
seva “tercera cama”. El seu cruiximent és tal, que camina a cops; més que un 
excursionista, diries que ve de la guerra.  

 
El lluïment de la meva samarreta de PortAventura, que avui estreno, causa admiració i 
curiositat per aquí, quan encara no s’ha inaugurat oficialment el parc temàtic de Vila-
seca i Salou. Un cop superades les escales que accedeixen al replà del més amunt, a 
la plaça de Santa Maria, ens plantem tots plegats, a 3/4 de 7, davant del santuari.  
 

 
 
Abans d’entrar a la basílica, ens fem la foto obligada que perpetuarà el nostre objectiu 
aconseguit, una vegada més. La M. Eulàlia, “la Lali”, ens fa de reportera gràfica (per 
cert, amb gran estil) i es disposa a fer la foto de tot l’equip, tantes vegades com 
màquines hi ha. Acte seguit, a corre-cuita, anem a visitar la Moreneta abans que 
tanquin; però, una vegada a l’atri ens adonem que hem fet tard, per tan sols 1/4 d’hora! 
Això sí que no hi ha dret, hi hauria d’haver més tolerància per als qui venim a peu. Ara, 
tristos i una mica decebuts, ens haurem de conformar de veure de lluny la nostra Mare 
tan volguda. 
 
Entrem a la basílica i escoltem les Vespres una estona. Els ulls se’n van de seguida 
allà dalt on, dominant el temple i entronitzada com una reina, destaca una Senyora 
perceptora del miracle de la vida i, a la vegada, pedra excepcional d’aquesta magna 
construcció. Tot seguit, pensant en el seu rostre estimulant i la seva mirada 
encantadora, li traspasso la meva gratitud perquè un any més sóc aquí present en el 
bressol del Coneixement.  
Mare: us demano respectuosament que il·lumineu la foscor de la meva ignorància i 
m’ajudeu a trobar el camí de la Llum.  

 
Després d’haver sentit la felicitat de la pau en el cor, és hora d’anar a fer l’ofrena de les 



 
  

tradicionals llànties a la Verge Bruna. Particularment, tinc costum de encendre’n 
sempre cinc; crec que, així, estic segur que no m’oblido mai de ningú. Són tantes les 
flames, en honor de tan gentil Senyora, que en el Camí de l’Avemaria desapareixen 
les tenebres. Múltiples llums de colors manifesten la necessitat d’estimar que senten 
els fills vers la seva Mare. 
 
En acabar, tornem de nou a l’atri i hi trobem, ara, la Mari i la Carolina (les dones del 
Lluís i del Miquel, respectivament) que han pujat a recuperar els seus marits. 
Festegem l’encontre i intercanviem salutacions cordials, com se sol fer en aquests 
casos. La Mari i la Carolina ens porten notícies fresques de les comarques 
tarragonines: va ploure força ahir, a Reus, per allà a les 3 de la tarda i el Montcar de lo 
Port està nevat. 
 
Davant la impossibilitat de l’amorós cara a cara amb Nostra Senyora, sortim defora a 
la plaça i seiem plegats una estona, a les escales, a parlar sense presses. També hi 
ha comparegut la Nuri (la dona del J. Ribot gran), acompanyada de la tieta Juanita, 
ambdues amb la suposada intenció d’emportar-se per avall els dos Joans (pare i fill) 
amb un taxi de Tarragona. La Nuri explica a son fill -una mica desconcertat- l’absència 
de la seva dona Anna, que necessàriament ha hagut de quedar-se a Tarragona a fer 
companyia a sa mare (la sogra, per entendre’ns) perquè ha tingut un atac de pedra al 
ronyó (còlic nefrític) tot just avui i està ingressada a la clínica. Al Joan, aquesta 
justificació el deixa una mica escèptic i pregunta més detalls. La Nuri, continua dient 
que la seva sogra, hores d’ara, ja està millor i que el pitjor ja ha passat. Tot i així, el 
Joan segueix mostrant uns signes estranys de sorpresa.  
 
I, finalment, la Nuri (sa mare) li aboca la veritat al Joan: qui ha tingut, de debò, l’atac de 
ronyó ha estat la seva dona, l’Anna. Ella és certament qui està ingressada i, a més, 
sabem que està embarassada! Ens hem quedat tots de pedra... i això que no hem 
tingut cap atac! La Nuri, ha preferit explicar la notícia a son fill, així, per por que tingués 
un fort sobresalt en el primer moment. De totes maneres, tard o d’hora, ho ha sabut 
igualment. 
 
Per fi (aquesta vegada el que estava neguitós era el Carles Robert) acaba d’arribar la 
seva dona Montse Boluda. La Montse, avergonyida del que li ha passat, no vol que ho 
digui a ningú; no obstant, penso que és una excel·lent anècdota, si de cas ho diré en 
veu baixa perquè no se senti: venint per l’autopista, s’ha passat la sortida de Martorell i 
ha hagut d’anar a tombar a Barcelona!!! Déu meu, quina badada!  
-Que pensaves en el Corte Inglés, Montse?  
De totes formes, si vols aprendre’t bé, qualsevol cosa, equivoca’t primer! 
 
Cap allà a 3/4 de 8, és l’hora del comiat. Han estat uns dies de convivència molt 
macos, que recordarem sempre com una experiència profitosa. Un pelegrinatge a 
Montserrat és sempre una ascensió, una ascensió interior, d’un acostament del magí i 
del cor vers la Madona: la Gran Mare. A Montserrat tot hi acompanya, la natura, la 
Mare de Déu, la litúrgia del Monjos; tot fa que no costi massa sentir-se en un món 
màgic, de bones vibracions, de felicitat fàcil que desitjaríem que mai no s’acabés.  
 
Però, demà, hem de tornar a la realitat quotidiana del nostre limitat món exterior, en 
què somiem desperts i que només satisfà les necessitats materials.  
Amb l’esperança que ho tornarem a intentar, us desitjo, Xafacamins i família, un bon 
viatge de tornada a casa. Seguidament, amb els respectius cotxes, “embarquem” cap 
a Tarragona, Reus i Terrassa.  
 
Ah! quasi se m’oblidava, no ha plogut gens! Gràcies, Providència! Una vegada més 
s’ha de dir: a reveure Bella Bruna, tornarem Gentil Senyora; adéu-siau, Montserrat! 



 
  

 
Amb el cotxe del Pau-Lluís: ell mateix, la Lali, el Santi i jo enfilem carretera cap a 
Terrassa per anar a deixar el Santi. Allí, a la Rambla Egara, el Pau Lluís i jo, encara 
podem comprar, per 300 ptes, una rosa per a les nostres respectives dones; fent 
honor, així, a la diada de Sant Jordi: Visca Catalunya! Visca la tradició!  
 

 
 
Salut, Xafacamins! Amunt i crits; fins l’any que ve! 
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