


PRÒLEG 
 
 

 
 
Són moltes les caminades que he efectuat des de Tarragona al santuari marià 
de Catalunya, tantes com unes catorze vegades. 
 
Al llarg de tants anys he arribat a conèixer fins a tres itineraris i un bon grapat 
de pelegrins, la qual cosa m’ha esperonat a seguir practicant tan interessant i 
tan natural afecció a caminar. 
 
Durant l’última jornada de la caminada a Montserrat de l’any passat, es va 
parlar, per iniciativa del Santi Massagué de Terrassa, de realitzar la marxa a 
Montserrat des del Matagalls. Aquesta caminada l’organitza, bianualment, el 
CE de Gràcia. 
 
Però, nosaltres, pretenem executar-la en tres dies, com una habitual marxa 
Tarragona-Montserrat. Fent-la així més assequible a qualsevol persona 
excursionista. Això també suposarà gaudir de tot el paisatge de dia, cosa 
impossible en una marxa de 24 hores seguides. 
 
L’edició d’enguany, doncs, m’atorga el privilegi de fruir d’una nova ruta a 
Montserrat, tot fugint de la rutinària sortida de Tarragona. 
 
Plantar-se en el cim del Matagalls, el mateix dia de caminar, és molt cansós 
atès el llarg quilometratge que el separa de Tarragona. Per aquest motiu, el 
Pau Lluís aconsellà desplaçar-se el dia abans a la població més a prop; per 
això es va escollir pernoctar a Viladrau, un atractiu poble turístic de muntanya 
conegut, a més, per la popularitat de la seva aigua embotellada.    
 
Dintre dels tres dies tradicionals de marxa, enguany se li ha afegit un altre dia 
perquè sinó, l’arribada a Montserrat, seria massa tard i ens privaria d’una 
estada relaxada al recinte monàstic. Així arribarem al monestir benedictí, un dia 
més tard, però, al matí. 
 
Una vegada més em mouré per gaudir intensament de l’hàbitat natural de la 
mare terra, tan enyorat dintre de l’àmbit urbà quotidià. 



DIA 19 D’ABRIL                                                                              TARRAGONA 
 
 

 
 

 
 

Ens reunim, a les 9 del vespre, al bar Lotus, situat davant de la Font del 
Centenari de la Rambla, per parlar de la nostra caminada. És l’hora més adient 
per a tothom i, un cop hi som tots, anem al pis de dalt que estarem més 
tranquils. 
 
Hi ha acudit la Roser Vilella, el Marcel Tous, el Carles Robert, el Pau Lluís 
Salas, el Jordi Solé amb sa filla; jo, el Rafel Casellas; i el Josep Carles Soler, 
que serà la primera vegada que vindrà en el nostre grup, és amic del Carles 
Robert i confia que ens acompanyarà tots els dies, se’l veu molt il·lusionat. 
 
Parlem del transport que necessitarem per fer cap a Viladrau. El Marcel ja té 
els horaris del trens; però, tot i així, ens caldrà un taxi per arribar finalment a 
Viladrau. 
 
El Jordi diu que no podrà venir, el primer dia, perquè té problemes que ha de 
solucionar en el seu pis. El Pau Lluís diu que el Santi de Terrassa vindrà a 
partir del segon dia. La Roser diu que serà reemplaçada per son fill Màrius 
Tous. 
 
A tocar les 11 de la nit donem per acabada la tertúlia, desitgem que tot vagi bé 
en aquesta nova aventura.  
 

    Bona nit,   

 



DIA 24 D’ABRIL                                                           TARRAGONA-VILADRAU 
 
 

 

 
 
 
3:30 (pm) – Som a l’estació de la RENFE i el Pau Lluís proposa obrir un fons 
comú per facilitar i accelerar el pagament de les despeses. El Carles serà el 
tresorer i li donem 10.000 ptes. cada u. 
 
Ha vingut a acomiadar-nos la Montse, la dona del Carles, que ens desitja una 
exitosa caminada. I també la M. Eulàlia, la dona del Pau Lluís. 
 
El Carles Robert ha tret els bitllets fins a Balenyà, cada un val 665 ptes. Al cap 
de cinc minuts anuncien el nostre tren pels embuts parlants i ens dirigim cap a  
l’andana. 
 

 
 
La Montse ens hi fa una fotografia tota satisfeta. Per a nosaltres, la caminada, 
serà com unes curtes vacances, que per uns dies oblidarem la vida quotidiana i 
gaudirem d’uns dies a plena natura. Ens trobem ja en els inicis de la singladura. 
 
3:50 – Som dalt del tren i marxem direcció Sants. Aprofitem la durada del viatge 
per engegar conversa o gaudir de la lectura d’un llibre. 
 
5:05 – Ja som a Sants! Pugem al vestíbul i preguntem a una amable hostessa 
on para el nou tren que hem d’agafar. 
 



Hem perdut el tren de les 5:10 pels pèls! No hem estat espavilats, a les 6:19 
tenim el següent. 
 
Mentre esperem que sigui l’hora, anem observant l'anar i venir de la gent, 
quanta gernació i ningú no repara en ningú, tothom va de pressa i algun 
despistat.  
Entretenim l’estona xerrant.  
 
El Màrius va boig cercant un rodet de diapositives Kodak, fins i tot fa cap a la 
plaça Espanya.  
 
El Pau Lluís exalta les excel·lències d’anar amb moto a la muntanya, fins i tot 
els forestals -diu- fan més mal al bosc, que ell amb la màquina, quan obren 
noves pistes per circular. 
 
6:10 – Baixem a la via núm. 2 a agafar el nostre tren, que porta una mica de 
retard. 
 
6:30 – Marxem cap a Balenyà. L’itinerari és atractiu ja que anem cap al nord en 
busca d’herba fresca.  
 
Durant el trajecte s’intercanvien experiències de viatges fets a l’estranger. 
 
7:56 – Hem arribat a l’estació de Balenyà. Baixem, fa fred i l’ambient és humit, i 
el cel és tapat. Les perspectives, per a demà, no són massa engrescadores. 
 
En sortir de l’estació contactem amb un taxista, el Màrius se’ns ha despistat per 
un moment: ha anat a comprar una postal. 
 
8:04 – Per fi ha tornat el Màrius i marxem cap a Viladrau. El taxista és cordial i li 
agrada la nostra companyia.  
 
Passem per davant de la casa d’en Jordi Tarrés, conegut corredor amb moto.  
 
Una anècdota per comentar, és que el taxista ens diu que els habitants de 
Viladrau, malgrat tenir aigua abundant i bona, també consumeixen aigua 
embotellada.  
Aigua de Viladrau, si us plau! 
 
8:26 – Som, per fi, a Viladrau, davant l’hostal Bofill, de construcció antiga i 
senyorial. El viatge amb taxi ens ha costat 1.000 ptes.; però, el Carles li lliura 
1.500 perquè ens ha portat a tots en un viatge. 
 
Entrem a l’hostal, pugem a les habitacions i després baixarem a sopar.  
 
En baixar a sopar trobem, damunt del plat, un dossier de mapes de la 
caminada d’enguany i una mida catalana, que el Pau Lluís en hi ha deixat. 
 
Aquest xicot ho porta tot molt ben organitzat; ets formidable, Pau Lluís! 
 



 
 
8:52 – Comencem a sopar: una amanida, una sopa exquisida i un plat de 
“botifarra amb mongetes”, com diuen per aquestes contrades. Vi i aigua. 
 
9:30 – Fem cap a sala de la televisió a veure el partit del Barça, que ja va, tot 
just en el moment en què el Juventus marca el seu primer gol... i patim durant 
la darrera mitja hora. 
 
10:47 – Sortim a fer un tomb i a pair. Humiteja, confiem en què demà no plourà. 
El Josep Carles reparteix mocadors de casteller. No es pot dir que no anem 
ben equipats. 
 
11:00 – Tornem a l’hostal quan comença a ploure. El temps sembla assajar la 
representació anunciada a les prediccions. 
 
Bona nit, Viladrau! Fins demà, companys! 





PRIMER DIA - 25 D’ABRIL                                       VILADRAU - AIGUAFREDA 
 
 
 

 

 
 
7:00 – Ens anem despertant i ens preparem per començar el primer dia de 
marxa. 
 
Aquesta matinada, a les 3, ha caigut un curt, però, intens xàfec; com si tiressin 
galletades d’aigua des del cel. Els carrers resten encara mullats i el cel està 
ennuvolat; la qual cosa fa pensar que l’oratge d’avui és, hores d’ara, una 
incògnita. 
 
El Josep Carles va trucant per les habitacions, dels nostres companys, per si 
queda algú encara que no s’ha adonat que és a Viladrau i que ja és hora 
d’estar dempeus. Avui és el primer dia, joiós, dels escollits per trencar amb la 
nostra rutina. 
 
Baixem al bar a desdejunar. Abans, sortim al carrer per observar les 
muntanyes. El Matagalls està emboirat, no fa molt de fred, és un temps fresc i 
força agradable per l’hora que és. Crec que es caminarà bé. 
 
7:45 – Anem al menjador. Desdejunem amb ganes i a gust; tots hem trobat els 
llits de l’hostal massa tous; el del Pau Lluís, a més, tenia so estereofònic quan 
es movia. 
 
Els perfils longitudinals de la marxa, que ens ha dibuixat el Pau Lluís, han 
agradat molt. El Carles s’ha deixat el raspall de les dents a casa i en comprarà 
un quan passem per un poble; però, haurà d’esperar al vespre a Aiguafreda, 
perquè no trobarem cap poble pel camí. El Màrius li proposa un remei casolà: 
fregar les dents amb sal i oli.  
El Marcel, el pare del Màrius, està obsessionat de tornar a veure avui l’ermita 
de Sant Segimon, no para d’anomenar-la. 



 
El Pau Lluís consulta a la cambrera la ruta a seguir fins trobar el Matagalls i, 
sembla, que ho té clar. Després ja serà bufar i fer ampolles perquè la ruta està 
marcada. 
 
El Màrius s’organitza la roba damunt de la taula llarga del menjador; potser li 
convindria també un cop de planxa. 
 
És hora de marxar i començar a caminar. Les despeses de la nostra estada a 
l’hostal han estat de 20.000 ptes. 
 

 
 
8:13 – Sortim defora al carrer i, primer que res, ens fem la foto davant de 
l’hostal. Comencem a caminar pel carrer Torreventosa. 
 
Viladrau és una vila residencial i turística, molt bonica, amb edificis de bella 
arquitectura. 
 
Passem per davant de “l’Hostal de la Glòria”, anem passeig Ramon Bofill 
amunt. Els moixons, més desperts que nosaltres, refilen dolces melodies.  
 
Podem contemplar cases antigues de categoria i d’altres de noves que fan la 
competència a les velles. 
 
Per si no hi ha prou boira a les muntanyes, se’n fabrica encara més: una 
foguerada aixeca una columna de boira de fum. Aquí tot va cap amunt... els 
camins, els cims, la boira i nosaltres. 
 
Som en una bifurcació i pugem, cap a l’esquerra, pel camí de la Vila. En una 
llosa de pedra hi ha escrita una poètica salutació: “Déu te guard vianant que 
t’imposi el Montseny una mica d’amor i una mica de seny” (Guerau de Liost).  
 
Fa fresca, però, s’escalfen els motors tot pujant. Anem dominant la vall 
frondosa, amb fantasia de colors, que un pintor voldria pintar. Albirem l’ermita 



de Sant Segimon, el desig del Marcel que el posa content. El Pau Lluís ens 
assenyala els tres colls, dins de la ruta, per on passarem. 
 
8:38 – A l’esquerra tenim l’indret anomenat la Vila. Girem a l’esquerra i hi 
passem a tocar. Deixem el camí que s’afona i seguim un altre que va pujant, a 
poc a poc. Travessem un pas d’aigua. El cim del Matagalls continua emboirat. 
 
8:47 – A mà dreta podem observar una gran plantació d’avets en faixes 
successives, i ja m’imagino les paradetes d’avets a la fira de Santa Llúcia. Som 
en una regió de clima fred.  
 
8:49 – A l’esquerra queda el Mas del Martí. Continuem pujant. El verd ens 
relaxa i ens fa estimar aquest hàbitat tan bell. Anem per bosc frondós d’avets, 
alzines i faigs. 
 
8:54 – Som a la carretera de Sant Marçal, concretament al Collet dels Plans. Hi 
caminem cap a la dreta. Seguim pujant; la carretera, d’ampla a ampla, és 
nostra. No cal patir que no hi ha trànsit, és ruta de caps de setmana.  
Un llimac hi camina plàcidament, li salvem la vida apartant-lo a la cuneta. Fem 
el mateix en un altre. 
 
9:06 – Un mantell d’aigua fina ens embolcalla, ens apropem a la boira. Som al 
Parc Natural del Montseny; un cartell, de la Diputació de Girona, ho diu. És un 
indret de bellesa natural que la mare terra ens regala. 
 
Al fons, i més al darrera, tapat per la broma, es troben les Agudes. Deixem la 
Roca Pastora a la vora mateix de la carretera. 
 
9:24 – Som al Coll del Bordariol o Buc de Riol. Es pot veure, encara, els tres 
puntets de color butà, a l’arbre, que hi marcà discretament el Pau Lluís. 
 
Aquí deixem la carretera i agafem el camí a la dreta que porta al Coll del Joan. 
A l’altra banda de la carretera deixem les Agudes, encara tapades per la boira, i 
el Coll de la Taula dels Tres Bisbes. 
 
Seguim pel camí tot pujant. A la dreta, al fons, lluny, veiem Viladrau. Seguim 
embolcallats, altre cop, de boscúria. Aquí també hi ha grèvols. 
 
9:31 – Bifurcació. El camí de la dreta va a la Font de l’Atlàntida. Seguim pel de 
l’esquerra que continua pujant. 
 
Agafem el camí vell, a la banda dreta, i arribem al corral d’en Vila. Podem 
gaudir d’un preciós mirador des d’on albirem els relleus muntanyosos en 
formació paral·lela. 
 
Seguim fent camí. Les falgueres fan cara de son, es preparen per a la dormida 
hivernal. 
 
9:36 – Hem arribat al Coll del Joan. Hi ha una capelleta-oratori dedicada a Sant 
Francesc d’Assís, bastida sobre una roca. Ens hi fem fotos. Vora la capelleta hi 



ha un parell de sabates esportives de criatura; cabria la possibilitat que algú les 
hi hagués deixat expressament. 
 
Tot continuant seguim cap al Coll de Sabènia. Fem cap en una trifurcació de 
camins i agafem el del mig que puja fort, és sender costerut i rocós. Anem 
guanyant el cel, de mica en mica. 
 
Fem cap en un camí travesser i el seguim en direcció a la nostra dreta. De fet, 
totes les senderes que pugen són bones: els camins del cel són diversos, uns 
arriben més aviat que d’altres, però, el què cal és arribar-hi. 
 

 
 
Caminem entre roures, grèvols, faigs, i castanyers. Els nostres peus se 
sustenten, ara, sobre una catifa de fulles de color d’or vell banyades. El camí és 
planer. 
 
Les fulles que encara resten als arbres aparenten un clar color d’or blanc, el 
Carles fa notar com neixen noves fulles que reemplacen les caigudes. El camí 
és un passadís verdal transparent provocat per la claredat que neix darrera 
d’un fons perlí. S’hi respira pau i silenci. 
 
En una clariana veiem, encara, Viladrau i, fins i tot albirem l’hostal on hi hem 
dormit. 
 
10:07 – Bifurcació. Anem pel camí de l’esquerra que puja. Relaxa aquesta llum 
verda que brota sota una capa canosa, un frescor suau ens acarona igual que 
una mà gentil. 
 
10:13 – Plovisca! El camí es torna sender i s’arruga tot fent giragonses fins que 
s’acobla en un altre, i seguim conjuntament l’ascensió. La benedicció del cel 
ens renta la cara i ens neteja l’esperit. El Pau Lluís comenta que, quan va venir 
a inspeccionar el camí, estava nevat. 
 
La pujada és lenta i ens fa suar; ens mulla l’enteniment muntanyenc. 



10:26 – Fem cap a un camí planer i el seguim cap a la dreta. Sentim el 
mormoleig de l’aigua sobre la vegetació fresca; arribem a la Font dels Mosquits. 
De ben segur que, els insectes amoïnosos, hi deuen venir només a estiuejar.  
Hi parem a esmorzar. En una llosa, que commemora el mil·lenari de Catalunya 
(988-1988), es pot llegir: es posa neu als turons; el gel les fulles amenaça; 
baixen ramades de tudons i arriben vols d’ocells de passa. (Felip Graugés). 
 
Hi tenim bona aigua, la qual aprofitem també per remullar-nos per dintre. Una 
humitat sana i neta ens envolta. És l’hora de cruspir-nos el primer bocata, dels 
dos preparats a l’hostal. El Marcel fa de bon cirineu i reparteix una mena de 
mannà celestial. El Pau Lluís invita a una beguda miraculosa, capaç de treure 
la set a un peix. 
 
10:51 – Continuem. La boira ens abraça, reculem uns metres i seguim 
l’ascensió al Coll Pregon. Una fugaç sensació de fred ens assalta, les mans 
estan fredes, però, el cor es manté calent. 
 
La broma ens trasllada a una enigmàtica boscúria de caire medieval. Esperem 
trobar algun cavaller que ens condueixi, sans i estalvis, al Matagalls. 
 
Un tronc, estirat a terra, està rosegat com carn de rapinya. Continuem 
l’ascensió celestial. “No hi ha moros a la costa”. 
 
11:17 – Som a Coll Pregon, una esplanada de gespa atapeïda, com un camp 
de golf. No tenim panoràmica, han abaixat el teló. El Pau Lluís clava la gaiata 
en una clapa de neu i corre a fer-nos una foto de final de curs. 
 
Cauen floquets de neu, no fa fred. En una pedra negra, dedicada al mestre Pau 
Casals del Vendrell, hi ha una lloança a la muntanya:  
 
Ara ve el temps del gran repòs i de la pau a les muntanyes; el primer fred marcí 
les flors; fan veles de plata les aranyes. Ara comença enllà del camp el tomb 
august de la natura; el faig ja té color d’aram i és el pollanc d’or que fulgura 
(Felip Graugés). 
 
11:22 – Seguim, ara, cap a la dreta tot continuant l’ascensió. El què abans era 
un regalim d’aigua, ha evolucionat, i ara són suaus plomalls de neu, de dòcil 
descens. Què dolça és la natura quan guanya estatura! 
Seguim amunt dins de la boira. Blancs de puresa engalanen el terra. 
 
11:35 – Som al collet de l’Home Mort. Curiós topònim, jo li diria millor de 
“l’home fotut”, perquè arribar aquí és fotut. El Marcel diu: aquest sóc jo! 
 
Ens trobem, ara, a cel obert. Seguim l’ascensió per les altures. Una lluminositat 
molt limitada ens il·lustra les muntanyes pelades del nostre reduït entorn. Més 
enllà tot s’endevina amb fe. 
 
Caminant per la carena t’adones de l’inesgotable volum de l’espai, unes 
siluetes vaporoses ens identifiquen en el llum encès. 
 



 
 
11:46 – De sobte, ens trobem davant de la Creu del Matagalls, és el què 
anàvem cercant, hem assolit la cota més alta de l’etapa d’avui. Ens felicitem i 
ens retratem al costat de la creu. Clapes de neu s’escampen al voltant; tenim 
un clima tan diferent al què hi pensàvem trobar, que sembla que estem en un 
frigorífic. Neva mentre ens fem fotos, avui és Nadal: el 25 d’abril, fum, fum, fum! 
 
Ens complau contemplar un naixement dins d’un fumeral de formigó, és 
singular com tots el que solen col·locar els excursionistes; aquest pertany al 
C.E. de Tona. 
Per una escriptura del 10 d’agost de 1614 sabem que ja hi havia plantada una 
creu al cim. El 1840, se n’erigí una de nova que, malmesa, fou substituïda l’any 
1894 per una altra de fusta. El 1909 s’inaugurà una de nova, sobre una base de 
pedra, que és la que encara  persisteix avui. 
 
El significat del mot Matagalls podria derivar de l’abundància de pedres 
triturades per la neu, o de la ginestella, nana i arrapada, que tant hi abunda. 
 
12:00 – Marxem, ara toca baixar i gaudir de la neu. Deixem la creu abrigada 
per la boira. La nevada s’accelera a l’igual que la baixada, què guai! És una 
sensació de felicitat caminar enmig dels flocs blancs. 
 
12:12 – Hem arribat a la Font Freda. L’aigua raja per un llibre i una ploma, fets 
de ferro. És una font molt poètica, té una dedicatòria a la mort de Balmes: ...ah! 
si volant a la Glòria pogués posar-me en ton cim per dir-li adéu a ma terra, la 
terra que tant a mi... (Mn. Cinto Verdaguer). 
 
Sota mateix hi ha una altra font que s’anomena Font de la Rosa. Aquesta 
també hi té l’escaient musa: pelegrí de la Creu Alta que duus encesa la galta, 
ací para’t i aprèn la lliçó divina, no hi ha rosa sense espina ni hi ha espina 
sense rosa (Joan Colom prev). 
 
Què maco poder llegir aquests poemes, inspirats en la natura, sota la neu 
flonja. 



Continuem davallant cofois. Què bell és el floc blanquí que acarona, dolç i 
suau, com la mare al fill dins del bressol. 
A la dreta ens queda el barranc de la Fagedona. 
 
12:34 – La boira augmenta i ens lliga més a tots. Els flocs són ara boletes 
blanques que comencen a fer-nos pessigolles. 
 
12:42 – Ara sí, ens cau aigua d’aquella que mulla, per la qual cosa ens posem 
les capellines. Més endavant para de ploure, però, les capellines ens guareixen 
del fred. 
Creuem una llarguíssima mànega d’aigua, que no es pot endevinar d’on ve i a 
on va.  
Prop de Coll Formic fem una parada. Sentim el soroll dels vehicles que no es 
veuen per la condensada boira. L’últim tram de baixada ha estat un trenca 
cames, i no portem recanvi. 
 
1:14 – Seguim i continuem davallant. Ens fem una foto en una creu de ferro 
abans de saltar al Coll. Aquesta creu recorda la matança, a càrrec del coronel 
Vila de Viladrau, d’una cinquantena de liberals que fugien de Vic, el gener del 
1874, quan fou ocupada pels carlins. La creu fou erigida amb subscripció 
popular en record de les víctimes. 
 
1:20 – Coll Formic. Trepitgem carretera i ens dirigim a una casa que és un 
restaurant. Defora tenen dos gossos que no són de fiar, ens tenen por. 
 
Entrem a la casa per prendre alguna cosa calenta i descansar. Gràcies al paper 
del sucre podem saber on som: “bar-restaurant Coll-Formic, carretera Seva-
Palautordera, tel. 8840055. El Brull”.   
 
S’hi està bé, uns radiadors escalfen tota la sala. Podríem dinar aquí, però, el 
problema és que encara no hi ha gana. 
 
1:42 – Continuem, seguim camí cap a Coll Ventós. Passem a tocar el 
restaurant una mica enlairats. Sembla que ha millorat el temps, veiem com la 
boira s’aixeca i agafa rumb al Matagalls. 
Tot i que ho tenim tot més clar ara, l’horitzó resta enterbolit. Ja no plou. 
 
1:53 – Ens fiquem, de nou, a la boira; sembla que aquest és el plat del dia. 
Torna a humitejar i aviat hi tornem a ser, ara plou i neva! La jornada d’avui és 
tan insegura que tindrà emoció fins al final. 
 
2,02 – Fem cap al Pla de l’Ase Mort: quins topònims que hi ha per aquestes 
contrades! Continua plovent i el camí el trobem entollat.  
 
El terra és argilós i tindrem problemes si no para de ploure. Aleshores cantem 
per espantar la pluja. 
 
2:13 – Anem a parar al Coll Ventós. Seguim la pista ampla que davalla. Per 
sort, ha parat de ploure. Tot i així, la boira ens amaga l’entorn. Anem caminant 
cap a un horitzó molt desdibuixat. 



Fem la pujada de la Mel. El nom igual li ve perquè és curta i suau, diu el 
Marcel. Sí que és dolça, sí, però el nom li deu venir per alguna altra raó; algun 
eixam d’abelles hi deu estar implicat en el nom, penso.  
 
2:23 – Som al pla de l’Estany o Bassau. El camí es bifurca, tombem a la dreta; 
recte faríem cap a Tagamanent. 
 
2:29 – Lluu el Sol tímidament, lluita per acompanyar-nos en aquest final de 
primera etapa. Li agraïm que ens ho mostri tot amb més color. 
 
2:36 – Trona! Som al Mas de la Neu on hi ha una gran bassa natural. Visitem 
els dos corrals i hi podem veure com dos pilastres antigues ajuden a aguantar 
la teulada. 
El dia s’aixeca, gràcies a Déu, i albirem la primera bona vista del dia: Centelles 
i Tona darrera el serrat del Grau. Al fons els Cingles de Bertí. Sota nostre tenim 
l’església romànica de la Mora, on ens hi encaminem. Passem a frec d’un 
tancament electrificat. 
 
Hem deixat la boira enrere i davant nostre apareix un horitzó lluminós. Al fons 
del tot sobresurten les encantades i capritxoses siluetes de la muntanya de 
Montserrat; la nostra destinació és a la vista! 
 
Tornem a caminar vora la tanca electrificada que es veu clarament que està 
fora d’ús. 
 

 
 
3:00 – Hem arribat a l’església de la Mora, és una construcció romànica del 
segle XII. La visitem, té la nau en forma de creu llatina; les parets resten nues, 
tan sols hi ha l’altar de pedra. 
Uns metres més avall tenim la Casa del Clot o de la Mora, amb mostres d’estar 
habitada. 
 
Vora l’església de la Mora decidim fer l’aturada per dinar i ens cruspirem el 
segon bocata d’avui.  



Des d’aquí s’albira perfectament la Mola de Sant Llorenç i el Coll del Morral del 
Drac, que formen part del nostre itinerari de passat demà. 
 
Gaudint de la quietud d’aquest paratge, i de la pausa per carregar nova 
energia, ens adonem que tenim, darrere nostre, una negror que ens amenaça. 
Dubtem de si ens atacarà o no, però, més d’un tro ja hem sentit. 
 
Un ramat de bens pastura molt a prop. Contemplem, amb l’ànsia de ser-hi, els 
cims montserratins; diumenge hi farem cap, encara que semblin tan lluny. 
 
El descans és profitós, encara que la temperatura és baixa. L’aire ha començat 
a caminar i la boira ens ha avançat. Sembla que la tempesta ja és aquí, trona 
de valent i el vent és força humit. 
 
3:31 – Les condicions atmosfèriques adverses ens han fet prendre, 
precipitadament, l’ordre de continuar. S’ha girat un vent molt fred. 
 
Baixem cap a la Casa del Clot; dos gossos ens donen la benvinguda, un d’ells 
és molt afectuós i no pare de córrer amunt i avall. Passem a frec de la casa i 
saludem a l’home que hi és. Defora del corral, pollastres i gallines campen 
lliures. El gos amorós ens acompanya una estona. 
 
De moment, no plou. Continuem la forta davallada cap al barranc. Passem per 
la Font del Clot que sembla més un rentador. El camí és pedregós. 
 
Comença a plovisquejar, estem sota una nuvolada negra com el carbó. 
L’horitzó, però, encara és esperançador, encara l’il·luminen els raig solars. 
Agafem uns senders que retallen camí i ens enfonsen ràpidament.  
 
3:49 – Ara ja plou més seguit i cada vegada amb més ganes. El núvols, com 
una gegantina visera, acaben fent ombra a tot l’horitzó. 
 
4:00 – Trona fort, s’acosta la tempesta a passes de gegant. Una calamarsada 
ens visita. Anem caminant per la pista paral·lela a la riera. Amb les capellines a 
sobre anem suportant el bombardeig, ja tenim el xàfec aquí! Les arrodonides 
pedres de gel rodolen talús avall. 
 
Ja més afonats, s’acaba el pedruscall de gel; però, segueix plovent. Amb les 
capellines posades semblem els “monjos geperuts de l’orde de l’Aigua 
Beneïda”. 
 
4:26 – Acaba d’arribar, ara, el diluvi! El món celestial ens ho aboca tot: pedra i 
aigua. El camí ha passat de ser un afluent a convertir-se en un riu. Llamps i 
trons ens acompanyen. Tenim els peus xops com dins d’una palangana; li fot 
de valent, diria que els pagesos del delta de l'Ebre ens aboquen la collita de 
l’arròs.  
 
La riera s’ha convertit en un riu de “cafè amb llet”. La vegetació es conserva 
fresca i ufanosa enmig de “glaçons”. És un espectacle inaudit, ens trobem 
gaudint d’una gran festa aquàtica. 



 
5:22 – Arribem a un agrupament de xalets de l’entorn anomenat l’Avencó. 
Darrera hem deixat, en el nostre pelegrinatge al llarg de la riera, unes quantes 
petites preses d’aigua i els ponts de Picamena, de la Bisbal i d’en Pere Curt. 
 

 
 
5:34 – Hem conquerit ja les primeres cases d’Aiguafreda. Anem cap al centre i 
som al carrer Major. Passada la plaça Major, trobem la fonda l’Esquella on 
tenim lloc reservat per passar-hi la nit. Espolsem l’aigua de les capellines, amb 
ganes, abans d’entrar-hi. 
Un cop dins sabem que el Jordi Solé ha telefonat i ha dit que no vindrà a 
caminar, el mal temps anunciat l’ha espantat. 
Anem al menjador, a canviar-nos de roba, perquè les nostres habitacions 
encara no estan a punt per poder ser utilitzades. Potser no ens esperaven tan 
aviat. Introduïm papers de diari al calçat per assecar-lo. 
El Màrius, des que hem entrat a Aiguafreda, continua amb la dèria de trobar 
postals. 
Sentim tronar defora; però, confiem en què demà canviï el temps, o almenys 
millori, perquè sinó hi poden haver desercions. 
 
6:14 – Continua plovent, hores d’ara. Ens avisen que les habitacions ja estan 
llestes i podem dutxar-nos. Sabem que la dutxa ens deixarà com a nous. 
 
7:00 -  Encara plou, però amb menor intensitat. Per sort, la roba mullada l’hem 
pogut col·locar sobre el radiador calent de l’habitació. 
 
L’etapa d’avui s’ha caracteritzat per la contínua variació de l’oratge, que l’ha fet 
més emocionant. 
 
El Carles ha aconseguit un raspall per a les dents. El Màrius ens fa saber que 
les prediccions futures del temps no són massa bones: ve un front fred i 
estarem dins d’una depressió inestable amb nevades a les muntanyes. Ara bé, 
les temperatures començaran a pujar a partir del dissabte. Les dificultats, però, 
ens esperonen a continuar caminant. 



 
7:51 – Ens trobem reunits a l’habitació núm. 6, adjudicada al Marcel i el Màrius. 
La notícia bona és que ara no plou, malgrat que el cel continua tapat. 
Conversem sobre les fondes petites, de l’apatia que hi ha per conservar-les en 
òptimes condicions; el tancament de moltes d’elles fa que el client rebi un tracte 
de favor en les que encara fan servei i no puguis ser exigent.   
Baixem al bar i, mentre esperem per sopar, podem llegir diaris i veure la 
televisió. No hi ha ganes de sortir a fer un tomb, el clima fresc i humit del poble 
no ens anima pas. 
 
8:30 – Anem a sopar. Una sopa calenta ens reconforta a tots; tot el dia que 
hem anat de menjar fred i més remullats que un bacallà. De gana no en falta. 
Carn a la brasa, en el seu punt de calor, regat amb vi, ens treu el cansament i 
ens aixeca l’ànim. 
 
El Pau Lluís ha parlat per telèfon amb el Santi Massagué, de Terrassa, i li ha dit 
que demà, per allà a 3/4 de 9, serà aquí, a Aiguafreda. Així, doncs, demà 
tindrem un més a la colla. 
Malgrat el dia tan mogut que hem tingut, sabem que a Tarragona no ha plogut 
gens. 
 
10:08 – Parem atenció, en aquests moments, a la predicció del temps que diu 
el canal 33: “la pressió isòbara de demà serà més baixa que la d’avui. Hi haurà 
nevades als Pirineus i al Montseny. Tempestes, aiguats i calamarsades per la 
Catalunya Central. Les temperatures baixaran en general”. 
Així, doncs, les perspectives de demà són més bones per al món de la pagesia 
que per a nosaltres. 
 
Abans d’anar a dormir hi ha ganes de fer tertúlia i els temes que més surten 
són sempre els més humans: com a bons psicòlegs, recomanem que perquè la 
relació de parella funcioni, s’ha d’estar enamorat, la comunicació i el diàleg hi 
ha de ser sempre i s’ha de lluitar perquè no es perdi; la paraula clau és 
“tolerància”. 
 
10:30 – Hi ha ganes d’anar a descansar i aixequem la paradeta. Encarreguem 
el desdejuni per a 2/4 de 9. Toca anar al llit i aconseguir carregar-nos de nou 
de força i energia per a demà. 
 
Bon descans, senderistes! Bona nit, Aiguafreda! 
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7:30 – Comença la segona jornada per als pelegrins a Santa Maria de 
Montserrat. El cansament del primer dia ha quedat enrere i, amb renovades 
forces, reprendrem la caminada avui. 
En donar-los una mica de moviment, les extremitats van despertant-se a poc a 
poc. Preparem les motxilles abans de baixar a desdejunar. 
L’oratge es presenta incert, esperem una caixa de sorpreses. El cel està 
ennuvolat amb algunes clarianes. Es respira molta humitat; però, el més 
important és que no plou. I això està força bé per començar. 
 
8:20 - El que faci més fred que ahir no ens espanta, portem roba per combatre’l 
i, a més, caminant no hi ha fred que ens intimidi. 
Podem comprovar que, físicament, estem en condicions de brandar altre cop. 
Hi ha optimisme general. 
 
8:30 – Anem a desdejunar. Un desdejuni calent tonifica el cos i “escalfa 
motors”. Comentem els beneficis del descans, sembla un miracle la rapidesa 
en què un es recupera. 
També podem veure per la televisió un programa de gimnàstica que executen 
unes belles i escollides senyoretes. Tot el què ens “ensenyen” és molt bonic; 
però, és gimnàstica per mantenir la figura esvelta, com la que mostren, no per 
resistir una caminada a Montserrat.  
 
9:00 – Acaba d’arribar el Santi Massagué, que ha vingut de Terrassa amb tren. 
Li lliurem la samarreta de la marxa. En acabar el programa de gimnàstica de la 
tele, podem veure el temps que ens espera: “segons el mapa que apareix 
dibuixat, ens espera aigua i fred”. 
 
És un panorama desastrós; però, ens consolem pensant que l’home del temps, 
de vegades, s’equivoca. Desitgem que aquesta vegada sigui així. Comprem un 
cupó de l’ONCE desitjant que la Moreneta ens el beneeixi, però, no pas 
d’aigua. 
 
Restem a l’espera d’agafar els entrepans, el Màrius ens dóna una alegria: 
“s’estan obrint més clarianes”. 



9:32 – Ja estan fets els entrepans, al·leluia! Paguem i toquem el dos 
ràpidament. Las despesa total conjunta, a l’Esquella, ha estat de 13.035 ptes.  
 
9:37 – Sortim al carrer. Fa bo i lluu el Sol tímidament. Reculem per on vam 
venir ahir. Tenim el cel blau; però, ronden un núvols negres i grisos que poden 
atacar. 
En aquestes hores la població ja es mou i les botigues són obertes. El Marcel i 
son fill Màrius aprofiten per passar per la farmàcia. L’expedició ha canviat de 
cap, a partir d’avui és el nouvingut, el Santi Massagué, que es coneix tot 
l’itinerari que ens resta per fer. 
 
Caminem per la carretera vella direcció Barcelona, la deixem per passar pel 
pont sobre el riu Congost. Pugem pel carrer de l’Estació. Un gos, que vol ser la 
nostra mascota, ens acompanya una estona. Passem sota la via del tren i 
seguim pujant. 
 
Al capdamunt de l’encimentada pujada, vora un xalet, agafem un camí molt 
frondós, de vegetació fresca a causa de la pluja d’ahir. Seguim pujant, el camí 
està net, com si l’haguessin rentat. 
 
10:01 – Parem, i ens desviem uns metres, per anar a veure un dolmen: taula de 
llosa de pedra de culte prehistòric; també se’l considera com una fita de 
corrents d’energia subterrània.  
 
Un cop satisfeta la curiositat, continuem la muntada per dins del magnífic bosc, 
de terra rogenca. Trepitgem una àrea de terra nua, com si s’hagués depilat. 
Ens apropem a la base dels cingles de Bertí. 
 
10:14 – El cel s’ha tapat i el Sol també; però, de moment, no ens baixa res de 
dalt. A la marca roja i verda d’ahir, avui s’hi ha afegit un puntet blanc 
fosforescent, pensat per a la marxa a peu, de 24 hores, Matagalls-Montserrat; 
que s’executa, en un llarg tram, de nit. Una vegada vaig tenir l’esgotadora 
experiència de fer-la en 20 hores.  
 
La pujada es fa costeruda i se sua, malgrat la frescor ambiental. Avui toca 
serial de moto muntesa: el Pau Lluís i el Santi s’expliquen vivències trialeres. 
Pins abatuts pel camí són senyals inequívoques del temporal de neu que va 
patir el bosc fa quatre anys. 
 
Ja a la base del cingle, el camí s’estilitza com una serp sense fi. Un tram del 
sender de pujada és aprofitat, per aigües lliscadisses, com a desguàs natural.  
 
El Pau Lluís comenta que per aquí hi van arribar a passar 30 motos en fila 
índia; m’imagino que en una d’elles hi anava ell.  
Som en un paratge encisador i enamoradís que la naturalesa ens ofereix per a 
delectar-nos. 
 
Seguim amunt, tot serpentejant, enmig de vegetació atapeïda i vellosa on 
dominen els colors verds i marrons. Descobrim encara algun tram empedrat del 
camí vell. El Sol sembla que vol treure el nas. 



10:45 – Hem arribat a la font dels Tres Quarts, ens sorprèn trobar-hi una aixeta. 
Ens aprovisionem d’aigua bona. Aixecant la mirada ens adonem de la 
construcció d’un petit mirador amb barana. En aquests moments, el Santi diu 
que tenim una temperatura de 8ºC. Continuem l’ascensió pel camí escalonat. 
 
10:56 – Ens trobem dalt del cingle de Bertí o del Grau dels Tres Quarts. Tenim 
la casa dels Tres Quarts davant nostre en un planell conreat. Se senten olors 
de granja. 
Traiem el cap pel mirador, que en vist fa uns moments, construït amb biguetes i 
revoltons. Tenim una impressionant vista, Aiguafreda ens apareix al fons de la 
clotada. Ens fem fotografies, el Matagalls continua dormint un somni d’hivern. 
La Serra de Centelles és al nord. 
 
Seguim rumb sud, el Sol continua mandrós, caminem pel Pla de la Llosa i 
canviem el rumb cap a l’oest. Anem vorejant terrenys conreats. Entre núvol i 
núvol el Sol hi fa un cop d’ull. Altre cop variem el rumb i anem cap a can 
Ramon. Caminem pel Pla de la Garga on es respira pau i tranquil·litat. 
 
11:16 – Passem a frec de can Ramon. És una casa ben agençada amb una 
porta folrada amb lloses de pedra. 
Ens enfilem per un sender, cap a la dreta, tot deixant la ruta marcada. Passats 
cinc minuts hi tornem, ens hem estalviat una marrada. A l’est s’albira el 
Tagamanent. Tot seguit tornem a fer drecera i ens enfilem al bosc; el Santi és 
contrari a fer pistes. Aquesta vegada descobrim una altra font amb aixeta, el 
Santi no la coneixia tot i que hi havia passat moltes vegades amb moto. 
 
11:30 – Un cop hem deixat una casa blanca enrere, a mà esquerra, connectem 
amb la pista de la ruta Matagalls-Montserrat.  
 
Continuem encara pel Pla de la Garga, crec que anem de cara al bon temps, 
davant tenim un cel de cúmuls més blancs amb clarianes. 
 
11:43 – Creuem la carretera de Sant Feliu de Centelles i entrem al camí privat 
de Cal Pou. Segons el Pau Lluís, hi ha una novel·la, d’una tal Maria de Bell-lloc, 
que parla de l’existència d’un túnel secret entre Cal Pou i el castell de 
Centelles. Sens dubte, ha de ser un túnel sorgit de la fantasia de l’autora. 
 
Seguim rumb a Cal Pou. Lluu el Sol. Observem enrere el Pla de la Calma tot 
nevat i suposem que també ho estarà el Matagalls, que continua camuflat dins 
de la boira habitual. 
 
11:51 – Hem arribat a Cal Pou. És una finca important dedicada a l’explotació 
pecuària, té una destacada casa amb aspecte de fortalesa. Veiem uns 
preciosos cavalls i poltres que pasturen dins d’un tancat de filferro. Seguim cap 
al bosc per una pista que s’enfila al Coll de Fabregar. Aviat la deixem i ens 
enfilem roca i muntanya amunt seguint les marques. Anem seguint el 
desplegament d’una línia elèctrica, que és un pujada per “fer la cabra”. 
 
El Sol ha fet augmentar la temperatura ambiental i ara tenim uns 12ºC, encara 
que la nostra és molt més alta. 



12:08 – Som al Coll de Fabregar. Travessem una cadena i el camí. Continuem 
sender amunt per un passadís vegetal. 
 

 
 
12:14 – Final de la pujada. Tot planejant i amb una suau baixada arribem a un 
esplèndid mirador sobre el Pla de la Garga. Albirem, ara, el Matagalls tot 
enfarinat. 
 
Tenim cúmuls per tot arreu, parem a esmorzar i adorarem el Sol. Ens cruspim 
l’entrepà, com de costum, i gaudim de l’esplèndida miranda: es destapen les 
Agudes i el Turó de l’Home, que és el més enfarinat; amb binocles es pot 
apreciar, la Creu del Matagalls, el Mas de la Mora i les antenes del Turó de 
l’Home. 
 
12:48 – Anem molt malament de temps i ens queda molt de tros encara per fer. 
Tenim 12ºC. Ens afanyem a continuar. Reemprenem la caminada, direcció sud, 
pel camí que planeja vora el cingle. 
 
De tant en tant, el Sol fa una becaina. Anem davallant per una pista entre una 
suma de pins, alzines i boixos. Albirem la serra de Gallifa; el Santi i el Pau Lluís 
estiren la marxa. 
 
12:58 – Deixem a l’esquerra el grau de la Viuda. Comencem a pujar i ens 
endinsem en un bosc frondós i silenciós. En una clariana del bosc albirem la 
Roca de Sant Sadurní i la Mola de Sant Llorenç amb el Coll del Morral del Drac; 
els dos últims, fites de l’itinerari de demà. 
 
Per un moment deixem el camí bo i fem la drecera del Racó de la Font. 
Davallem i fem cap a una cruïlla de cinc camins. Seguim pel camí marcat que 
puja vora el cingle. A mà esquerra veiem, enclotada, una immensa i conreada 
catifa verda esglaonada, que ens relaxa la vista. 
 
Podem veure, ara i per primera vegada, el Matagalls exposat al Sol. 
 



1:17 – A l’esquerra deixem el camí del Grau de Can Marçó. Voregem, de nou, 
el cingle i ens endinsem de seguida al bosc. 
 
Arribats a la collada podem veure el Grau de Can Marçó. Pocs minuts després 
deixem, a mà esquerra, la Casa de la Collada. Sortim del bosc i albirem 
Castellterçol. Al NO, al pre-Pirineu, es perceben les siluetes del Port del Comte 
i la de la Serra del Cadí, com si fossin dos pastissos de nata. 
 
A continuació, tot enfocant, de nou, la ruta cap a Montserrat veiem la Roca de 
Sant Sadurní ja molt més a prop. 
 
1:34 – Hem arribat al Collet  de l’Escopeter. Anem davallant cap al mas, aquí el 
paisatge és de poca vegetació, tot ell proclama una desfeta ecològica i tant 
sols, la garriga, ha aixecat cap.  
 
1:38 – Deixem ca l’Escopeter a la nostra dreta i ens afonem per un caminet 
pedregós, fins empalmar amb la pista que també davalla.  
Anem caminant paral·lelament al torrent de la Rovireta. Hem deixat el serrat de 
la Codina. Tenim 13ºC i ens visita l’astre Sol. 
 

 
 
1:50 – Som al mas de la Rovireta on estiuegen monges i capellans, segons ens 
explica el Santi. A l’esquerra, dalt la carena, destaca la presència d’un gran 
edifici, que el Santi identifica com la residència Puig d’Olena, lloc de repòs 
espiritual. Però, altres fonts informen que es tracta d’un preventori infantil, 
després d’haver estat un sanatori antituberculós; vaja, una cosa semblant al de 
la Savinosa de Tarragona 
 
Caminem i confiem tenir un bon oratge; gràcies a Déu, les negres prediccions 
climatològiques no s’han complert, de moment. Seguim torrent avall. 
 
2:04 – El sender marcat davalla perpendicularment al torrent; però, no en fem 
cas i no deixem el que caminem. 



Més endavant, el camí s’acosta al torrent i concorda, de nou, amb el del 
Matagalls-Montserrat. Penetrem a la part del bosc que no va patir l’assolament 
del foc. 
 
2:13 – Bifurcació. En aquest punt acomiadem el Marcel i son fill Màrius, que se 
separen de nosaltres i seguiran direcció a can Cerdà. Al vespre els retrobarem 
a Sant Llorenç Savall. El Marcel, que té 70 anys, creu que no ha de forçar la 
“màquina” i vol reservar-se per a demà. 
 
Guiats pel Santi seguim per l’altre baixador que fa cap també a la carretera, just  
a la intersecció de Sant Quirze de Safaja. Hi caminem direcció Barcelona.  
 
Passem el pont sobre el riu Tenes. A prop tenim les Ferreries que deixem a mà 
esquerra. Cal Climent és a mà dreta. 
 
Tot seguit abandonem la carretera i agafem un camí, a la dreta, i ens fiquem de 
nou al bosc, que és una meravella de bell jardí ornamental. Hi anem pujant. 
Fem cap a un indret de roques erosionades i de formes capritxoses. 
 
2:33 – Arribem al final de la costeruda pujada i connectem en un camí planer. 
Hi caminem cap a l’esquerra. Compte! el cel s’està ennuvolant. 
 
Més endavant, davallem cap al fons del torrent tot fent una gran marrada i el 
creuem a gual. 
 
Pugem per un sender de fulla fina, que el contrallum l’encén. A poc a poc, el 
sender s’eixampla i es fa camí. Albirem, dalt la carena, l’hotel Mas Vadó. 
 
2:50 – Saltem en un vial de la urbanització Vadó. Fem cap al Coll de Poses on 
hi ha una intersecció de carreteres. Seguim el camí que puja al mas; anem 
pujant, bosc amunt, cap a la Serra de Gallifa. Portem molt bona marxa! 
 
Dintre de l’itinerari, un llarg i estilitzat pi, ens fa la reverència i forma un arc sota 
el qual hi passem victoriosos. 
 
3:06 – Parem a dinar en una clariana de sembrats. Ja toca, en teníem ganes. 
Ens cruspim el bocata amb l’objectiu de carregar-nos d’energia per acabar 
l’etapa d’avui. 
 
Només havent passat un quart d’hora, i sota una animada tertúlia, observem 
amb preocupació com el cel s’ha anat tapant i la cosa s’està començant a 
posar negra.  
 
Fosqueja el dia i augmenta la humitat; d’un moment a l’altre pot ploure. 
Ens afanyem a acabar-nos el bocata per poder tocar el dos. Fins i tot, menjant, 
no podem treure’ns el neguit de damunt! 
 
3:30 – Ens posem, de nou, en marxa. Ja ha caigut alguna que altra gota 
d’aigua, l’aixeta del cel no tanca bé; Sant Pere, pel què es veu, no és un bon 
fontaner. El Carles, però, és optimista: confia en què no plogui tant com ahir. 



 
Seguim pujant pel bosc. A mà dreta veiem un circuit de moto-cros o enduro, 
esport d’última volada.  
 
El cel està gris; però, de moment, la bossa d’aigua no ha rebentat. 
 
Caminem a bon ritme, és nota que portem “combustible” nou. Malgrat 
l’espantada, sembla que les perspectives de mal temps, no són tan dolentes; el 
Sol ens treu el nas tímidament. Guardem els vestits de plàstic. 
 
3:47 – Arribem al Coll de Termes i som en una cruïlla de camins. Seguim pujant 
cap a la carena. 
 

 
 
Un cop arribats al punt més alt, tenim, davant nostre, a l’altra costat de la riera, 
la gran Roca de Sant Sadurní.  
 
El Mas de la Roca queda al fons de la clotada. Envoltem la colossal riera de la 
Roca.  
 
La temperatura fresca de l’ambient la refem amb el nostre caminar ràpid.  
 
Dalt de la carena, de la Serra de Gallifa, hi ha el Mas de les Pujades i de les 
Pujadetes, habitat per un moviment de consciència Hare Krishna. 
 
Caminem per la pista, gairebé plana, tot seguint els dilatats revolts. 
 
4:15 – Arribem a la masia de l’Era de les Cases. Sembla habitada pels signes 
exteriors que mostra: una bassa plena d’aigua, palla a la pallissa i una moto 
Bultaco. 
 
Albirem, altre cop, la serra del Cadí tota untada de nata. Més endavant, 
abandonem la pista i ens enfilem per un sender, que tenim a la dreta, cap dins 
del bosc. 



 

 
 
4:25 – Som, ara, a l’ermita de Sant Julià d’Uixols. La porta d’entrada és 
tancada; a sobre de la porta, en una rajola, s’esmenta: “Iglesia de S. Julián 
Sufragánea”. 
 
L’església conserva elements pre-romànics. Es manté al culte amb una rectoria 
destruïda en un incendi. 
 
De sobte, es desenvolupa un ràpid canvi meteorològic damunt nostre; una 
nuvolada grisa i fosca es prepara per atacar-nos, l’aire és humit i fred, es fa de 
nit ràpidament i, tot seguit, comença a ploure.  
 
Ràpidament ens posem, a sopluig, al cobert que hi ha adossat a l’ermita. Ens 
va arribant també, tot volant, la boira.  
 
Tot indica que ha arribat, definitivament, la pluja que estava anunciada per a 
avui. Sembla que es repeteix el mateix final d’etapa d’ahir. Ens vestim per a la 
pluja, el vent ha augmentat i tenim una temperatura de 7ºC. 
 
4:45 – No podem restar aturats més i decidim continuar malgrat el mal temps. 
Marxem de l’ermita i baixem al coll dins de les nostres capellines. 
 
Ara, sembla que plou poc i el temps s’aclareix. No obstant això, més boira i 
més núvols ens ataquen pel flanc sud. Surt el Sol! Plou i fa Sol, quanta 
comèdia! L’oratge no és seriós. 
 
Des d’aquí s’albira: el Puigllançada, la Tossa d’Alp, el Coll de Jou, les Penyes 
Altes del Moixeró, el Moixeró, el Coll del Pendís, el Coll de Tancalaporta, el 
Comabona, el Puig de la Canal Varidana i la Serra d’Encija que tapa la Serra 
del Cadí; segons “l’enciclopèdia Pau Lluís”. 
 
Seguim, per la pista, direcció al més amunt de la serra de Gallifa. Ara, no plou! 
Deixem, a l’esquerra, una cabana de fusta. Lluu el Sol i escampa els núvols. 



Tot ha canviat en un moment, hem estat víctimes d’una tempesta 
esquizofrènica, típica d’alta muntanya. Hem tornat a la bonança d’abans. 
 
4:55 – Som davant de l’entrada Shanti de la finca dels Hare Krishna; a dins hi 
veiem una gran bassa d’aigua. 
 
Per darrera ens persegueix una altra “onada” d’aigua, la boira ens ateny i ens 
amaga la panoràmica.  
 
Un cop hem superat els pocs metres de pujada, que ens quedaven, iniciem la 
davallada a Sant Llorenç Savall. 
 
Agafem un senderó. El Sol arriba, ara, per donar un toc d’alegria al bosc. 
 
5:16 – Som al Coll de Pruna; però, no n’hi ha ni una. Seguim i anem de 
muntada dòcil. De seguida, deixem de pujar tot canviant el sender pel de 
l’esquerra. Trobem unes maduixeres salvatges. 
 
Arribem en una pista i la seguim cap avall. Als pocs metres la deixem i baixem 
fort per un sender d’aquells que hi saltes, més que camines: és un destrossa 
cames. 
 
5:30 – Agafem una pista i hi davallem. 
 
5:40 – Fem cap al Mas dels Plans de Gallifa, totalment abandonat i en perill 
d’ensorrament. 
 
Posem el fre per uns moments; el Josep Carles ho agraeix, ja que, últimament, 
camina afligit pel mal comportament de la seva cama esquerra. 
 
Havent passat uns cinc minuts, continuem per por que no se’ns refredi l’oli de 
les articulacions. Caminem per una nova pista direcció a Sant Llorenç. 
 
6:13 – Arribem al camí vell, de Sant Llorenç a Castellterçol, sota una línia 
elèctrica d’alta tensió.  
 
Davallem definitivament cap a Sant Llorenç Savall. Anem seguint el 
desplegament de la línia elèctrica fins que, arriba un moment, en què la deixem 
i anem a “fer vent” a un altre cantó. 
 
6:31 – Fem drecera per un sender a mà dreta. Albirem el castell de Granera. 
Saltem, altre cop, a la pista i hi caminem. Un Sol dolç en acarona 
amigablement en el nostre darrer tram de l’itinerari. 
 
6:48 – L’última davallada ha estat com fer les “muntanyes russes”, a causa de 
les monumentals aigüeres travesseres per la pista.  
 
Albirem, la població de Sant Llorenç, sota una negror d’espant. Darrera Sant 
Llorenç, veiem la Mola tota fumada per una condensada boira. Esperem, demà, 
veure-la neta i clara. 



 
 
7:04 – Arribem a la carretera que mena a Sant Llorenç Savall; amb arbres 
plataners, a banda i banda, que serveixen per fer ombra, a l’estiu, als pagesos 
que encara van amb matxo i carro. 
 
- Ja hi som! Gràcies a Déu, diu el Josep Carles, que ja ho venia somniant feia 
una estona. 
 
7:08 – Tenim a tocar les primeres cases de la població. Passem per l’avinguda 
de Catalunya que, com d’altres poblacions, dóna nom a la travessera. 
 
Som davant del bar Royal, parada i repòs dels participants a la “marxa de les 
24 hores”. Aquí solen abandonar alguns dels seus intrèpids participants. 
 
Deixem l’església parroquial de Sant Llorenç, a mà dreta, i tombem cap al 
carrer Ripoll. 
 

 



7:13 – Som davant de la fonda Rius, on pernoctarem. Hi entrem i hi trobem els 
Tous (pare i fill) que fa hora i mitja que han arribat. Després de saludar la 
família Rius, i un cop lliurada les claus de les habitacions, anem corrents a 
cercar cada u la seva. 
Com que el bany és comú haurem d’agafar tanda. El que més ho necessita és 
el Josep Carles, que ha acabat la jornada força aixafat i malmès. 
 
Després de la gratificant dutxa i canvi de vestimenta, podem relaxar-nos amb la 
lectura o veient la televisió. El sopar se servirà a les 9. 
 
Cal dir que avui, a Montserrat, és una nit molt especial; a les 11 començarà la 
Vetlla de Santa Maria, una Missa que durarà dues hores. La Santa Missa és 
concelebrada per l’arquebisbe de Tarragona, el bisbe de Solsona i l’abat de 
Montserrat. 
La Roser (la dona del Marcel i mare del Màrius) hi assistirà acompanyada de la 
Montse. 
 
Aquí, a la fonda, una criatura de la saga dels Rius, de 5 anys, és l’atracció de 
tots. És la joguina de tota la família Rius, li agrada cridar l’atenció. Son iaio, el 
cuiner, és l’encarregat de donar-li el sopar, i li recorda que si no menja baixarà 
“el Drac” i se l’emportarà. Dedueixo que, el iaio, li parla del mític drac de la 
Mola de Sant Llorenç, que en aquesta contrada, m’adono, ve a substituir el 
recordat “Home del Sac”. 
 
9:08 – Ens comuniquen que podem passar al menjador. Hi ha força gana; un 
cop més, el menjar calent s’agraeix moltíssim. A nosaltres, no ens cal que baixi 
“el Drac”! 
 
Un cop satisfet el mal de cor gaudim d’una animada sobretaula amb cafès i 
ratafia casolana dels Rius; aquesta vegada el tema que ens engresca és la 
defensa de la llengua catalana. La defensa de la nostra parla l’ha de fer el 
poble català, en l’ús de la llengua en tots els seus actes quotidians; no hem 
d’esperar l’ajut del nostre govern. La llengua catalana tindrà la categoria que 
nosaltres vulguem, si veritablement l’estimem. 
 
11:00 – Ens retirem a descansar. El Josep Carles, pobre, és el que més ho 
necessita. Cal agrair, a Ntra. Sra. Providència, que no haguem tingut tota la 
jornada passada per aigua, tal com estava anunciada. Només ha estat un petit i 
fogós tast. 
 
Bona nit, pelegrins! Bona nit, Sant Llorenç! 
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7:15 – És l’hora acordada per tocar diana. Aquest cop decideixo, jo mateix,  
trencar el son als companys i els anuncio que, la tercera jornada, ha començat. 
 
Avui és dia de joia a la Muntanya Santa, la Mare catalana celebra la seva 
onomàstica i, com a catalans, pensarem en tot moment en Ella; la tindrem, hora 
rere hora, cada vegada, més a prop nostre. 
 
El dia es presenta magnífic, el cel és tot destapat, no hi ha amenaces de cap 
tipus i el Sol lluirà a tot l’ample dels seus dominis i oferirà força caliu en aquest 
dia d’exaltació de la Nostra Senyora catalana.  
 
Que el Sol fecundi autèntics éssers humans de gran estima a la nostra terra.  
 
Malauradament, tindrem dues baixes en el dia d’avui, que renuncien a fer la 
tercera jornada a causa del seu abatiment físic. Són el Marcel i el Josep Carles; 
però, no obstant això, els recuperarem aquest vespre a Monistrol.  
 



Tenim, en aquests moments, 6ºC. 
 
8:00 – Anem cap al menjador a desdejunar.  
 
El petit de la casa també s’ha llevat disposat a donar guerra de bon matí.  
 
Aquesta criatura és la joguina de tots, l’estan malcriant i, per al seu bé, hauria 
d’estar més assossegat i dormir més.  
 
De totes maneres, són dies feliços per a la família Rius, que han d’aprofitar 
perquè, més endavant, quan sigui gran, recordaran amb enyorança aquesta 
etapa. 
 
Tenim preparats ja els bocates que ens han d’ajudar a subsistir al llarg de tota 
la jornada muntanyenca d’avui. També, l’energètic desdejuni, ens ajudarà a 
arrencar. Desdejunem força animats i expliquem altres experiències 
excursionistes portades a bon fi. 
 
La despesa col·lectiva de la nostra estada, a la fonda Rius, ha estat de 28.350 
ptes., que el Carles descompta del compte corrent comunitari. 
 
8: 34 – Sortim al carrer i iniciem la tercera jornada. Fa fresca, hi ha nuvolada 
amb clarianes i lluu el Sol. 
 
Passem el pont sobre el riu Ripoll i, per unes escales, pugem a la carretera de 
Monistrol. 
 
Tot seguit la deixem i agafem, a la dreta, un caminet que arrenca del costat 
d’una casa.  
 
De seguida comença la costa, seguim un senderonet que passa vora una 
barriada fantasma amb els seus hortets i, fins i tot, piscina. L’aire fresquet 
tonifica el cos i l’incita a seguir amunt. 
 
8:49 – Hem arribat a la zona protegida com a Parc Natural. Trobem una creu 
plantada l’any 1968.  
 
Tenim, avui, molt clara, davant nostre, la visió impressionant de la Mola de Sant 
Llorenç del Munt. Al més amunt es distingeix el monestir.  
 
Albirem, també, el Coll del Morral del Drac. Són fites del nostre itinerari d’avui i 
ens hi encarem tot davallant. 
 
Deixem a la dreta un dipòsit d’aigua i el sender del GR-5, que fa una variant per 
dins del parc natural i que, un altre any, pensem fer-lo. 
 
Seguim recte per la ruta senyalitzada de la popular Matagalls-Montserrat. El 
cim del Montcau és tapat per un bromall que li fa de cortina.  
 
Ens fiquem al bosc. El Màrius va el primer estripant teranyines. 



 
 

9:06 – Arribem a una elegant masia bellament arranjada. Segons el Santi, és el 
Molí del Rossinyol; però, un altre mitjà d’informació diu que és el Mas de la 
Roca, de principis del segle XIII, que tenia un molí fariner que aprofitava l’aigua 
del torrent de la vall d’Horta. 
 
Que és antic es veu de seguida, si ens fixem en una finestra veurem que té un 
dentell de pedra amb dos animals dibuixats en relleu, que daten de l’any 1558. 
Dues columnes amb capitells decorats sostenen aquest dentell. 
 
El Sol daura els camps plens de verd d’aquesta privilegiada Vall d’Horta. Un 
cop passada la casa davallem cap al torrent, que creuem a gual sobre uns 
troncs acuradament col·locats, i ens tornem a enfilar cap a la Mola. Aquest bell 
racó, que acabem de passar, amb una simfonia de colors i de música de 
moixons en llibertat, és un magnífic regal de la naturalesa. És un tros de 
paradís per viure-hi feliç. 
Deixada la pista, ens endinsem al bosc i tirem amunt. 
 
9:26 – Coll de Palomeres, és el final d’una acalorada muntada. Com el seu nom 
indica, en aquest coll, es practicava la caça de tudons amb filats o grans 
xarxes.  
Tenim 8ºC. Ara, davallem cap a un barranc; com més baixem més densa és la 
selva.  
En tocar fons creuem a gual el barranc i seguim per la clotada. En breu deixem 
la fondalada per enfilar-nos de nou; però, abans, fem una pausa i gaudim del 
plaer dels càlids raigs solars. 
 
9:50 – Iniciem la pujada per un sender molt costerut i frondós. A la dreta queda 
la casa Dalmau. Planegem una estona i seguim pujant, però, més suaument. 
Connectem en un camí i hi caminem cap a l’esquerra. 
 
10:00 – Som a frec d’un pou de gel. Enmig d’algunes clarianes podem veure de 
forma clara el monestir romànic encimbellat dalt de la Mola, que es mostra 
majestuós en el seu enclavament.     



10:16 – Hem arribat als peus de la Serra de Sant Llorenç i l’anellem en direcció 
al Coll del Morral del Drac. El camí és un túnel fullat de diverses i vistoses 
tonalitats verdes, que sorprenen i fan estimar aquesta espontània naturalesa. 
De sobte, ens creuem amb tres excursionistes que caminen en sentit contrari. 
 
10:26 – Deixem la circumval·lació de la Mola i iniciem ja la veritable i vertical  
ascensió, que s’enfila ràpidament com si fos una pujada celestial, que rep el 
nom de la Canal de Santa Agnès. Per tal de fer-la més còmode ens alleugerim 
de roba. 
 
10:43 – A l’esquerra deixem, ara, l’anomenat  Camí de la Senyora, que abraça 
la Mola i va a trobar el Camí dels Monjos; tot i que ja no queda ni monjos ni 
senyora, tan sols queda la nostàlgia.   
 
10:48 – La pujada tan directa ens ha fet suar de valent. L’aire fresc que tenim 
ens fa sentir una estranya sensació al cos: és com si suéssim dins d’un 
frigorífic. Tenim les ruïnes de l’ermita de Sta. Agnès, a prop, a la nostra dreta. 
Anem a visitar el què queda d’ella. 
 

 
 
Per un corriol accedim a l’ermita abandonada, construïda aprofitant una cova 
natural, d’on es gaudeix de molt bona panoràmica: davant, el turó de les Nou 
Cabres; Sant Llorenç Savall i, al fons, el Matagalls i el Turó de l’Home, amb 
abric blanc.  
 
Una font forma un bassiol que reté l’aigua. Probablement aquest indret va ser 
habitat per deodonades, dones que servien a comunitats de religiosos, en 
aquest cas al monestir benedictí de Sant Llorenç del Munt. Posteriorment, quan 
Sant Llorenç del Munt deixà de ser monestir, l’ermita fou utilitzada per penitents 
que hi feien vida eremítica. Després de la guerra, contra l’exèrcit francès, 
l’ermita de Santa Agnès fou abandonada definitivament. 
 
Tenim companyia, compartim l’espai, ara, amb un pare i fill, i un gos pastor 
alemany. 



La llegenda conte que, a principis del segle IX, els sarraïns portaren d’Àfrica 
una cria de drac i l’amagaren dins la cova de Santa Agnès esperant que fos 
adulta. Així, doncs, quan la bèstia fou prou gran, abandonà la gruta i volà cap a 
l’esvoranc de la Cova del Drac, des d’on tenia espaordida tota la comarca. 
 
Assabentat  el comte Guifré, de Barcelona, hi envià soldats, sota les ordres del 
cavaller Spès, per tal que matessin la brívia (deformació, per la gent del país, 
del nom víbria). Malgrat els seus esforços, el cavaller Spès, no aconseguí 
donar mort a la bèstia, que enfurismada féu precipitar els cavalls daltabaix d’un 
espadat, el que avui es coneix com el Cingle del Cavalls. Spès i els seus 
homes continuaren lluitant, però, sense cap bon resultat i tornaren, abatuts, a 
Barcelona.  
Aleshores el comte Guifré decidí anar personalment a lluitar contra el drac i anà 
al seu encontre. Pujà a Sant Llorenç i, després d’una aferrissada lluita, 
aconseguí finalment travessar el cor de la brívia amb l’espasa. 
Malferit, el monstre anà a morir al puig de la Creu, sobre Castellar del Vallès i 
per fi, la muntanya de Sant Llorenç i rodalies, quedaren lliures de la fúria del 
drac.  
 
11:05 – Sortim de l’ermita enrunada i tornem al sender per continuar l’ascensió 
celestial, molt ombrívola i amb molta molsa. 
 
11:18 – Hem arribat, per fi, al Coll del Morral del Drac. Què dur és guanyar el 
Cel! Es veu Montserrat! 
 

 
 
Anem a visitar el cau del Drac. És un cau foradat, per la qual cosa notem el 
corrent d’aire. 
 
El Pau Lluís, el Carles i jo, volem visitar el monestir encimbellat a la Mola. El 
Santi ens acompanya fins al peu del grauet i ens indica el camí. El Màrius, en 
canvi, descansarà a la solana, esperant el nostre retorn, i vigilarà les motxilles 
que hem abandonat temporalment. 
 



El Pau Lluís, el Carles i jo, ataquem ara el curt grauet, que podríem batejar-lo 
com el “segon Cel”; el primer ja l’hem guanyat. Acabada aquesta mini ascensió 
seguim, amunt, caminant per un alzinar i finalment veiem el monestir. 
 
Quin aire més fred que corre per aquí dalt! Observem que hi ha més gent per la 
Mola. 
 
11:46 - Després d’una curta i engrescadora peonada arribem, acalorats de nou, 
al recinte monàstic.  
 
És fabulosa la profunda miranda que hi ha al voltant dels 360º. Sabadell i 
Terrassa semblen dues maquetes.  
 
Casualment, albirem sobre la ciutat de Terrassa, un castell de focs; segons un 
dels excursionistes presents, diu que celebren la inauguració d’un pont.  
 
Què diferents que es veuen els focs d’artifici de sota cap a dalt, que de dalt cap 
a baix, i què insignificants que són des de tanta altura. 
 
El recinte monàstic és habitat pels que regenten l’hostaleria, que disposen 
d’unes mules per aconseguir l’avituallament, i d’uns gossos de companyia. Les 
mules tragineres, en aquests moments, descansen prenent el Sol i gaudint de 
la quietud de l’entorn.  
 
Les visites al monestir es poden fer els dimecres de 12 a 2 i, els dissabtes i 
diumenges, de 10 a 5. 
 
El monestir és un monument cabdal del romànic català del període anomenat 
llombard.  
 
Entrem a l’església i no veiem res, acostumada la vista a la claror exterior; 
però, a poc a poc, podem distingir les tres naus i el centre del creuer on 
s’aixeca la cúpula. 
 

 



Defora, en una aprofitada esplanada, hi ha una roda de ferro foradada, amb 
una franja esmaltada, on s’hi assenyala la situació dels pics que es poden 
albirar des d’aquí, de quasi tot Catalunya!  
 
Hi ha sessió de fotos; l’indret és, també, un vèrtex geodèsic.  
 
Una de les magnífiques vistes és l’entranyable serralada montserratina que 
sobresurt com un relleu aïllat. 
 
12:03 – Tornem al Coll del Morral del Drac. Baixant, tot corrents, fem cap a on 
ens esperen el Màrius i el Santi.  
 
El Morral, o Cova, del Drac és molt apreciat pels escaladors; avui dia hi ha més 
d’una dotzena de vies d’escalada obertes.  
 
Arrepleguem les motxilles i continuem plegats per la carena de la Serra de Sant 
Llorenç. 
 
12:20 – Parem a esmorzar, que ja passa de l’hora habitual. Mengem de cara al 
Sol i al monestir de la Mola. 
 
El fet de ser avui dissabte fa que veiem molt de moviment excursionista, fins i 
tot en passa un corrents, que segurament s’entrena per participar el setembre 
en la tradicional Matagalls-Montserrat.  
 
Ja se sap que, els primers que l’acaben, realment no caminen, sinó que volen.  
 
Per primera vegada, des de fa tres dies, hem pogut prendre una estona de Sol. 
 

 
 
12:46 – El Santi diu que, Monistrol, encara està lluny; per la qual cosa no ens 
hem d’encantar, sinó a la tarda ens tocarà córrer.  
 
Així, doncs, toca continuar sense demora. 



12:54 – Seguim. El descans ha estat profitós, caminem amb bon humor per la 
Serra de Sant Llorenç. Anem desfilant per camí ombrívol on abunda l’alzina. 
 

 
 
1:04 – Som al pi Tort. Malauradament, descobrim que s’ha assecat i, ara, és 
tort i mort. Ens hi fem una foto abans que l’enterrin. 
 
Iniciem la davallada per la Canal del Pi Tort, o del “saltimbanqui”, per ser més 
exactes. Sortim en un clap i albirem can Pèlags. La baixada se suavitza, tenim 
ara 15ºC. 
 
1:33 – Som a can Pèlags, important mas que, conjuntament amb altres masos 
disseminats, forma part de l’antiga parròquia de la Mata Xica.  
 
Els que viuen al mas se sorprenen quan els diem que anem a Montserrat, 
saben que encara queda molt camí per fer. Però, nosaltres, no ens desanimem 
fàcilment, confiem en la nostra causa i en el nostre ímpetu. 
 
Traspassem dues cadenes i seguim davallant per la pista. Gaudim d’un dia 
especial com és la diada d’avui, la Moreneta ha volgut il·luminar-nos el camí. 
 
Trobem dues bifurcacions: a la primera, agafem la pista de la dreta; i, a la 
pròxima, seguim per la de l’esquerra. Anem fent alguna que altra drecera. 
 
Quan som a baix de tot caminem per una pista, cap a la dreta, que ens porta a 
la riera de les Arenes, que és eixuta. La creuem i... 
 
1:52 – Fem cap a la carretera de Terrassa a Navarcles. Aquí el Màrius ens 
deixa i anirà a trobar son pare i el Josep Carles. Fins al vespre, Màrius! 



Flipem carretera, direcció Navarcles, els quatre que quedem ara en ruta. La 
casa pairal la Barata i la capella de Sant Roc, la tenim, alçada, a la nostra 
esquerra. 
 
1:57 – Abandonem la carretera i ens enfilem per un sender costerut que s’inicia 
a la nostra esquerra.  
 
Saltem a un camí i seguim pujant; ens endinsem en una zona frondosa de 
vegetació. La simfonia musical dels moixonets, que sentim, harmonitza 
bellament dins de l’esclatant massa vegetal, que el Sol encén. Anem pujant la 
Serra de l’Obac. 
 
2:17 – Per una clariana podem adonar-nos de la Roca de Castellsapera. El cel 
s’ha anat omplint de núvols, tant que l’astre rei queda empresonat per uns 
moments. 
 
Superem l’últim tram de l’accés al Coll Estret en un itinerari sobre roca nua.  
 
2:28 – Som a 100 metres del Coll Estret i s’acorda descansar una estona. 
Mirant enrere podem recordar la ruta ja feta: la Mola de Sant Llorenç, a una 
gran distància; i can Pèlags. 
 
Altres punts a destacar són: el Montcau, tot calb; la Carena del Pagès, i el 
Cavall Bernat de Sant Llorenç (símbol fàl·lic). Una pista puja a la Mola.  
 
Tenim 16ºC i el Sol fa ullades. En aquests moments, els raigs solars, apunten 
al monestir de la Mola. 
 
2:41 – Continuem i arribem a Coll Estret. Hi ha un caminet que va a la Canal de 
Mura. Nosaltres seguim un xic més amunt i guaitem en un mirador natural 
sobre la Canal del Llop: descobrim les poblacions de Rellinars i Monistrol; i 
darrera de tot veiem, una vegada més, la sorprenent serra benedictina. 
 
Seguim la sendera que voreja la fondalada, tot gaudint de l’atraient panoràmica 
del Bages. 

 



2:55 – Arribem al pou de glaç, o de neu, de l’Estepar: és un clot cilíndric, amb 
cúpula, de 6 metres de diàmetre per uns 8 metres de profunditat. Unes petites 
reixes de ferro impedeixen entrar-hi. Fou construït, el 1706, per la família 
Ubach. 
Després de contemplar l’important pou, seguim camí per la carena direcció a la 
Casa de l’Obac. 
 
3:11 – A l’esquerra tenim el camí que porta a la Torrota de l’Obac. Albirem, al 
SE, Terrassa, població d’on és nat el Santi; diu que la seva ciutat es troba, ara, 
més a prop que Monistrol i dubte si tirar cap a casa. 
 
Al fons veiem el Tibidabo i la torre olímpica dels jocs de l’any que ve, en 
construcció. I a l’altra banda, al NO, percebem Manresa i Sallent. 
 
Anem baixant per un grauet i fem un brindis al Sol. Albirem el Casal de l’Obac, 
fem cap a la pista que hi baixa; finalment hem de saltar una cadena que ens 
barra el pas. 
 

 
 
3:33 – Som davant del gran Casal de l’Obac, el Pau Lluís li fa una fotografia de 
record.  
 
Crida l’atenció que té quatre plantes, en una casa rectangular aïllada a la 
muntanya.  
 
L’accés el té al primer pis per mitjà d’una rampa, és un antic mas vitivinícola 
construït per la família Ubach a començaments del segle XIX.  
 
Aquest habitatge és propietat, ara, de la Diputació de Barcelona. 
 
Ens fiquem a la propietat per tal d’agafar un senderó. Seguint, de nou, per la 
pista trobem una casa habitada pel guarda forestal, que té cura del parc 
natural. 
 



3:41 – Després d’una curta aturada seguim el nou sender tot baixant. Al NO 
albirem, novament, el Castellsapera; i al NE, darrere nostre, el Paller de Tot 
l’Any i “els Collons del Boc” per on hi passa un camí ral. 
 
De seguida anem a parar a la carretera de Terrassa a Rellinars, a l’altura de 
l’Alzina Teresa. Hi caminem tot baixant; ens adonem de les pintades d’ànim a 
Jordi Tarrés, popular corredor de moto, a sobre de l’asfalt. Això fa pensar que, 
aquest tram de carretera, ha participat en curses de motos. 
 
3:53 – Deixem la carretera quan tomba a la dreta i seguim un camí, a 
l’esquerra, que careneja. Anem directe a la serralada montserratina, que veiem 
cada vegada més gegantina.  
Agafem un sender, a la dreta, que baixa fort. Lluu el Sol, anem carenajant el 
final de la Serra de l’Obac. 
 

 
 
4:12 – Ens afonem cap a les Bendranes (Vacarisses). Fem cap en una pista i 
arribem a can Bendranes, vora una veterana alzina. Vora la casa davallem per 
un corriol que es transforma en camí molt erosionat. 
Arribem al torrent i el passem a gual i seguim la davallada fins que ens hi 
aboquem de nou. 
 
4:25 – Aquí, parem a dinar. En aquest punt tenim l’aigua que necessitem i el 
lloc per descansar que mereixem. És un raconet per gaudir d’un refrescant 
bany de peus. Manquen 10 km per finalitzar aquesta tercera jornada. 
Ens cruspim el segon bocata que traginem. El Pau Lluís es prepara el seu 
beuratge que ve a ser com un “litines”, però sense gas. 
 
Tot i que hem apressat el pas, últimament, l’aturada no pot ser massa llarga. 
Així que, un cop hem enredat la fam, pensem de tornar a posar-nos en camí. 
 
4:57 – És hora de reprendre la marxa. Caminem per l’altra banda del torrent on 
el camí torna a enfilar-se i ens mostra els encants naturals de muntanya. Ara, ja 
no som dins del parc natural protegit. 



 
 
Anem pujant cap al Coll de Vacarisses. Hem deixat el Mas Lleonard a mà 
dreta. 
 

 
 
5:16 – Som al Coll de Vacarisses. Podem veure, des d’aquí, la Torrota (torre de 
planta circular de vigilància per rebre i enviar senyals de l’acostament del 
suposat enemic); i la serralada montserratina com a teló de fons. Tot seguit 
davallem cap a Vacarisses. Bufa el vent i lluu el Sol. Albirem urbanitzacions. 
 
Aviat clissem el poble antic de Vacarisses, enfront nostre, i seguim per un 
sender que davalla ràpidament cap a l’entrada de la població actual. 
 
5:30 – Caminem uns metres per carretera. De sobte, se’ns para un cotxe i el 
conductor ens pregunta: per anar a l’estació? 
El Santi, que és qui més coneix el territori, no li pot indicar, perquè només 
coneix el camí d’anar-hi a peu i, és clar, l’home no pot pas abandonar el vehicle 



i venir amb nosaltres; a més no va sol, sinó que hi porta tota la família. Ho 
sentim molt, però, no el podem ajudar.  
 
Agafem un camí engravat, a mà esquerra, que porta al cementiri. En arribar-hi, 
no ens hi quedem, continuem davallant pel mateix camí, ara de terra.  
Anem caminant tot apuntant a la muntanya seductora. 
 
5:48 – Seguim, ara, un sender per passar sota la nova autopista A-18. Trobem 
les marques característiques que identifiquen el Camí Romeu, antic camí ral de 
Terrassa a Montserrat. 
 
Caminem vora xalets; hem arribat al món de les urbanitzacions “rovelloneres”. 
No hi ha dubte que som ja a la civilització, a les aglomeracions i al consumisme 
(l’enganyós benestar); es palpa a l’ambient. L’encant de la solitud muntanyenca 
i de la natura verge s’ha fos. 
 
5:54 – Som a l’estació del tren de Vacarisses. En veure l’estació se m’acut que 
hi podríem trobar la família que fa poc ens ha preguntat per ella. I efectivament, 
hi són, acaben d’arribar amb el cotxe. És inevitable la salutació, les rialles i el 
comentari anecdòtic de la feliç coincidència. 
 
Creuem les vies i continuem davallant tot trepitjant urbanitzacions; caminem pel 
carrer dels Clavells, que per molt que en busquem no en trobem cap.  
 
6:01 – Seguim una pista per un petit bosc de pins: és el camí d’anada a 
l’Estació (per a nosaltres el de tornada). Albirem Casa Palà i entrem en una 
altra aglomeració de cases de cap de setmana. 
 

 
 
Els cims montserratins, tant a prop, proclamen ja la nostra arribada, que ens 
guien des de fa estona, i a la vegada desperten l’impuls afectiu i sensitiu, ver la 
Nostra Santa Mare, en permanent connexió amb la gegantina corona de pedres 
capritxosament encadenades. 
 



6:18 – Apareix el bar Teresa a uns 50 metres separat de la nostra ruta. És una 
aparició molt oportuna i, com a bons pelegrins, ens hem guanyat un descans i 
ens mereixem un refrigeri. Anem cap allà. 
 
6:45 – Després del plaent descans, tornem a la caminada. Caminem, ara, més 
pinxos tot pressentint el final de la jornada. L’ambient és fred. 
Passem a gual la riera de Palà tot saltant i esquivant les aigües. Creuem la 
nova autovia, de la N-II, per sota. 
 
Darrere nostre, vénen altres excursionistes que semblen portar pressa. De 
seguida ens atenyen i expliquen que vénen a peu des de Sant Feliu de 
Codines, i que van a dormir, a dalt, a Montserrat. La pressa, precisen, és degut 
a què s’han perdut aquesta matinada en començar. Els desitgem un bon final. 
 
Nosaltres, més assossegats, seguim camí, ara, a salvar un serrat que tenim 
davant. Ens fiquem, altre cop, en territori urbanitzat. En un moment donat, 
deixem la pista per on caminem i ataquem una drecera per fer més via. 
 

 
 
7:11 – Hem arribat al Coll de l’Hostal de la Creu. De l’hostal que hostatjava els 
pelegrins del Camí Romeu, en la seva última parada, només hi queden algunes 
restes. També hi havia una creu de terme ja desapareguda.  
En aquest punt connectem amb l’itinerari del GR-5. Seguim davallant cap a 
Monistrol, que ja veiem i serà conquerit aviat. 
 
Tenim una agradable sorpresa: ens ha vingut a rebre el Marcel Tous, ha volgut 
acompanyar-nos en els últims moments de la jornada i ha caminat des de 
Monistrol. El pobre porta damunt un refredat de mil dimonis, és la conseqüència 
de l’aiguat del primer dia. 
 
Som sota mateix de la serra benedictina i, a contrallum, veiem les figures 
fantasioses de la Mòmia, l’Elefant, la Cadireta dels Diables, els Flautats, els 
Gorros, el Serrat de les Barretines, el Cavall Bernat, els Diables, els 
Patriarques, la Paret de Sant Jeroni, Sant Jeroni, el Serrat del Moro, els 



Aurons, el Coll del Porc i els Frares Encantats; el Santi és com un mapa 
montserratí. 
Ràpidament el Sol s’acomiada i s’amaga darrera la serralada. 
 
Hem arribat a Monistrol. Davant nostre deixem l’estació Monistrol Central del 
tren i davallem per un carrer enllosat, que ens portarà a passar el pont sobre el 
Llobregat. Tot seguit, caminant vora la carretera, anem cap al nostre hostatge. 
 
7:56 – Som tots plegats a l’hostal Monistrol i quan dic tots, vull dir també els 
que estaven “fora de combat” avui. 
Després de rebre les claus anem a descansar a les habitacions corresponents; 
ràpidament anem a la dutxa a treure’ns la suor i el cansament. Després 
d’endreçar-nos amb roba neta, acudim al bar a esperar el sopar que tan a gust 
desitgem.    
 
El Màrius escriu una postal a una amiga alemanya; ara ja es comprèn la seva 
fal·lera de comprar postals per allà on passàvem. 
La jornada d’avui ha estat plena d’atractiu muntanyenc. El temps ens ha 
afavorit, per primera vegada, i ha jugat al nostre favor com un bon company.   
Tots els que tenim una Montse a casa, correm a felicitar-la. 
 
Pràcticament l’excursió està finalitzada, només ens queda la darrera ascensió 
que ens portarà al santuari marià. Això està fet! Demà contemplarem, satisfets, 
Nostra Senyora. 
 
9:16 – Ara, sí, anem a sopar. Hi ha gana i per fi gaudim de l’opció d’alimentar-
nos sense entrepans. El nostre cos s’ho ha guanyat! 
 
Per a l’últim dia, demà, l’oratge se’ns presenta ennuvolat; però, sense risc de 
pluja. La pujada al santuari serà, doncs, una agradable passejada. 
 
11:30 – Contents, després de l’acostumada sobretaula, ens escampem a 
dormir. Les despeses del sopar han estat de 18.105 ptes. 
 
Bona nit, Monistrol! Fins demà, Montserrat!                                                                                
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7:30 – Esclata un nou dia, l’últim de la nostra caminada, un final que ens 
omplirà de joia i felicitat. Aquesta vegada han calgut tres dies... i unes hores 
més per assolir el  nostre somni d’assistir a la trobada amb la Nostre Mare, que  
alimenta l’esperit religiós i, la seva imatge bruna, irradia benestar a qui se li 
acosta. Anem a la recerca de la seva benedicció i la del seu Fill. 
 
El Marcel no podrà acompanyar-nos avui, tot i que en té ganes; però, ha 
d’atendre una obligació familiar, que és la de portar, amb cotxe, la seva dona 
Roser, la Montse i la tieta Juanita, a Sant Boi. 
Malgrat això, recuperem el Màrius i el Josep Carles, que tornen a formar part 
de la colla caminadora. A més, estem esperant d’altres familiars que s’afegiran 
avui a l’expedició. 
 
La jornada té mostres de caire refrescant, la barretina montserratina es 
presenta ennuvolada, tot i que no sembla pas engrescada a donar-nos guerra.  
 
8:00 – És l’hora oficial de llevar-nos. A poc a poc, anem enllestint roba i estris, i 
els acomodem ordenadament a la motxilla. 
Dintre d’unes hores, tot s’haurà acabat com el despertar d’un somni; però, 
darrera quedaran uns dies de sana i feliç convivència que enyorarem. Tot, el 
què es comença, també té un final. 
 
8:45 – Acaba d’arribar la Montse, la dona del Carles, i els fills de la parella: la 
Laura, el Jordi i el Xavier. Convé ressaltar que, per venir de Tarragona, han 
hagut de matinar més que nosaltres. 
 
9:08 – Fa acte de presència, ara, la M. Eulàlia, la dona del Pau-Lluís, 
acompanyada d’un dels fills de la parella, el Pau Lluís júnior. El fill tenia ganes 



de fer la caminada sencera, però, ha hagut de donar preferència als estudis; 
primer l’obligació que la devoció. 
 
9:25 – Ja va sent hora d’arrencar i ens preparem per fer-ho tots plegats. El preu 
de les habitacions ha costat un total de 16.900 ptes. i l’esmorzar de tots ha 
valgut 3.560 ptes. Tot un cop de pala! La “caixa forta” del Carles té recursos per 
respondre; però, gràcies a que ahir, al vespre, la vam reomplir. 
Sortim de l’hostal. 
 
9:32 – Comencem, ara sí, a caminar. La jornada d’avui és de tràmit, queden en 
prou feines uns 5 km fins al santuari marià. El cel continua tapat, però, no 
espanta. Caminem un tram de travessera. Ha augmentat la colla, avui en som 
9; quin goig que fem!  
La Montse i sa filla Laura, i la M. Eulàlia, pujaran al santuari amb els seus 
respectius cotxes que utilitzaran per tornar a Tarragona. Jo sóc l’únic que 
tornaré amb tren. 
 
Els fills del Carles, que tenen 11 i 9 anys, i el Pau Lluís júnior, són les promeses 
que ens rellevaran en la tradició d’anada a peu a Montserrat. 
Saludem el Marcel, que ja fa de xofer, de camí a Sant Boi. Després vindrà al 
santuari montserratí per estar present a l’acomiadament. 
 
Hem arribat al nucli de la població de Monistrol, després de passar per davant 
de “l’Ambaixada d’Espanya” (todo por la patria i una sola bandera).   
Som al pont del Llobregat i ens enganxem a l’itinerari que vam deixar ahir. 
Plovisca! No importa, és una benedicció del Cel. 
 
El Santi, té problemes físics, unes punxades a la cama no li deixen caminar a 
gust. Es retira, diu que ja farà cap a Montserrat i es posa a fer autostop. Ànim, 
Santi, ens veiem allà dalt! 
 
He de rectificar el què havia dit abans, ara som 8! Creuem la travessera per 
sota, pel pas inferior, i pugem pel carrer del Pont.  
 

 



Som a la plaça Bo-bó i seguim pel carrer Sant Pere. Passem per davant de 
l’ajuntament situat a la plaça de la Font, a l’igual que a Tarragona, i seguim pel 
carrer de les Escoles. Podem distingir, a sobre nostre, el monestir de Santa 
Cecília. Agafem un camí a l’esquerra, i anem, de cap, cap a la serralada. 
 
No passem el pontet, que condueix a la pista de tennis, i seguim per un munt 
de runa que desdibuixa l’itinerari.  
 
Tenim la sort de veure com es practica la moto trialera. Seguim el sender que 
s’apropa a la muntanya montserratina, on destaca l’esvelt Cavall Bernat. Ja no 
plovisca. 
 
10:17 – Saltem a la carretera de Monistrol a Montserrat i hi davallem uns 
metres. Ràpidament ens endinsem en un sender, sota mateix de Santa Cecília, 
que és un passadís de fullatge i enramada; de seguida caminem a cel obert. 
Som als peus de la muntanya mítica i actors de l’última pujada al setial de 
Santa Maria de Montserrat. 
 
10:32 – Fem cap a la Font de les Guilleumes. Hi ha gent al voltant de la font. 
Ara, és una font adaptada a la moda de l’aigua embotellada: el broc és la part 
superior d’una ampolla de plàstic. 
No hi parem, continuem l’ascensió que esdevé més costeruda. 
 

 
 
10:34 – Anem a parar a la plataforma de l’antic cremallera. A partir d’ara aquest 
serà ja l’últim camí que ens conduirà a Montserrat. Pràcticament l’excursió ha 
finalitzat, anirem tancant (de pensament) la “cremallera” amunt. 
 
Lluïm cofois el mocador casteller, obsequi del Josep Carles. Albirem la “pujada 
dels bojos” un sonat pujador per on hi passava la marxa del Matagalls-
Montserrat. Tinc encara, a la meva memòria, un record d’ell. 
 
Caminant de forma relaxada anem recordant els tràngols passats durant 
aquesta marxa; però, satisfets d’haver-los pogut superar. 



 
 
11:10 – Tenim l’excèntrica Font del Cremallera, enclavada a la roca; és un 
tubet metàl·lic amb un tap lligat a una cadeneta; una singular aixeta. 

 

 
 
11:20 – Ens fiquem al túnel; fosques tenebres corren pel seu interior; però, si 
més no, al final sortim a la llum del “coneixement”. 
 
Una gernació ens fa adonar que hem arribat a la catedral catalana dels 
pelegrinatges.  
 
Consulto els horaris de l’Aeri perquè he de tornar, amb tren, cap a casa. 
 



JA SOM A MONTSERRAT!!! Parem sota el mirador per preparar l’entrada 
triomfal. Passem comptes i desfem el fons comú que tan bé ha portat el Carles. 
 
11:37 – Continuem i pugem les escales, amb barana d’alumini, que ens pugen 
al recinte monacal. Hi trobem la Montse i sa filla Laura, que han pogut 
presenciar la nostra arribada. 
 
A la nostra esquerra queda el rastre del despreniment d’una voluminosa roca 
que, per Setmana Santa, va destrossar el rail del funicular de la Cova Santa. 
 

 
 
11:42 – Som a la plaça de l’abat Oliva, que jo l’anomeno de la “Mel i Mató”, 
recordant el mercat típic que s’hi aplega. Hi podem tastar fruits típics de la 



comarca. Trobem la Roser i el Marcel que han tornat de Sant Boi. I també 
“l’avariat” Santi.  
 
El Santi ha pujat amb una furgoneta carregada de monges, somrient ens 
explica l’anècdota que ha viscut amb una entremaliada monja. Resulta que en 
arribar a la duana montserratina de pagament, el cobrador els ha demanat 
pagar la voluntat per aparcar. La monja que conduïa se li ha adreçat al Santi i li 
ha preguntat: qué le damos, padre? 
 

 
 
11:52 – Hem arribat a la plaça de Santa Maria, davant del Santuari, i ens fem la 
foto de campions, perpetuant així la nostra promesa i proesa. 
 
Tot seguit anem a perllongar la cua que vol saludar la Moreneta. El Marcel 
continua sense veu; l’aigua freda, d’Aiguafreda, el va deixar com un glaçó. El 
cel continua gris com el plom. 
 
La Roser comenta les excel·lències de la Vetlla de Santa Maria: la basílica ja 
era plena de gom a gom unes hores abans de les 11 de la nit. La Missa va 
durar les dues hores habituals i va ser concelebrada per l’arquebisbe de 
Tarragona, el bisbe de Solsona i l’abat de Montserrat. La Santa Missa va 
transcorre dins de la norma tradicional amb càntics dels feligresos, cants de 
l’Escolania, la homilia de l’arquebisbe de Tarragona i la sagrada Comunió; tot 
honorant Santa Maria, la mare de Jesucrist. És de destacar la gernació que 
aplega la Vetlla, durant la nit, a Montserrat.  
 
Anem avançant, dins de la fila índia, molt a poc a poc; som molts els que volem 
demanar favors o miracles a la Verge Negra. La M. Eulàlia s’incorpora també a 
la llarga fila. 
 
Com que se’m fa tard i, l’Aeri i el tren, no espera, hauré de renunciar a saludar 
la Moreneta. Me n’haig d’anar, m’acomiado dels meus companys i dels 
familiars i, ràpidament, m’encamino a fer l’ofrena de ciris o llànties al Camí de 
l’Avemaria, per a mi, i d’altres d’encomanats. 



La Roser, el Marcel i el Màrius romandran a Montserrat fins a la tarda, i la resta, 
amb els cotxes que han pujat, faran un petit comiat plegats en baixar de 
Montserrat. 
 

 
 
A continuació, provo de colar-me, amb el permís del monjo que trobo, i puc 
arribar, a contra corrent, fins al Cambril i allí pregar perquè la Santa Mare 
m’ofereixi suport i guia a fi de trobar el camí de la clarividència, difícil camí 
entre tants que no porten enlloc. 
 
Toca marxar: a reveure, bella Bruna! Tornaré, gentil Senyora! 
 

 
 
Adéu-siau, Montserrat! En sortir del Cambril em dirigeixo, com un coet, a pujar 
a la cistella de l’Aeri que em baixarà a l’estació dels ferrocarrils catalans i, a 
l’estació de Martorell dinaré, i després agafaré el tren de la RENFE, cap a 
Tarragona, amb canvi a Sant Vicenç. 
 
Fins l’any que ve! 
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