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Refugi CARO “Pepito Anguera” 
Alfara de Carles
977 58 00 63 - www.refugiueccaro.cat 
Email: jnfo@refugiueccaro.cat (Pere Ros i Helena)
· Altitud: 1.090 metres · Capacitat: 50 places
· Ports de Beseit i al vessant nord del Caro (Baix Ebre)
· Activitats: muntanya, travesses, excursions, BTT, engorjats, natura, 
escalada, espeleologia.

Refugi CINQUANTENARI 
Estany de Baborte (lliure) 
· Altitud: 2.340 metres
· Pirineu, Vallferrera
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 16 places
· Activitats: muntanya, travesses, escalada, esquí de muntanya

Refugi GRÀCIA 
Estany d’Airoto (lliure) 
· Altitud: 2.200 metres
· Pirineu, massís de Marimanya, al sud de 
  l’estany d’Airoto
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 12 places
· Activitats: muntanya, escalada, esquí de muntanya, travesses

Refugi MATARÓ 
Vall de Gerber (lliure)
· Altitud: 2.460 metres
· Pirineu, vall de Gerber
· Comarca: Pallars Sobirà
· Capacitat: 16 places
· Activitats: muntanya, travesses, escalada, esquí de muntanya

Caseta del GARRAF 
(Obert només la temporada d’estiu) 
933 325 494
· Altitud: a nivell del mar
· Massís del Garraf
· Comarca: Garraf
· Capacitat: 10 places

Refugi LES CLOTES 
Horta de Sant Joan (lliure)
· Altitud: 968 metres 
· Al nord-oest del massís dels Ports
· Comarca: Terra Alta
· Capacitat: 20 places
· Activitats: ascensions, travesses, BTT, senderisme, espeleologia

Refugi de Cova Cambra
Tortosa (lliure)
· Altitud: 1306m
· Al centre del Massís del Port, a la molta del Catí.
· Comarca: Baix Ebre
· Capacitat: 18
· Activitat: Expeleologia, Barranquisme, Btt i Excursionisme

Refugi de REBOST 
Bagà
608736714 - www.refugirebost.cat
· Altitud: 1.670 metres
· Vessant sud de la Tosa d’Alp
· Comarca: Berguedà
· Capacitat: 52 places
· Activitats: ascensions, passejades, travesses, BTT, escalada, senderisme

Refugi MAS DEL TRONC 

652 849 704 - Raquel Aguilar
Facebook: Refugi Mas del Tronc
· Altitud: 730 metres
· Vessant nord de la Serra de Rubió
· Comarca: Anoia
· Capacitat: 28 places
· Activitats: travesses, passejades, BTT, excursions, senderisme

LA MOLINA 
(Xalet i refugi)
646 744 669 / 972 145 107 www.xaletuec.com
· Altitud: 1.505 metres
· La Molina, al Barri del Sitjar 
· Comarca: Cerdanya
· Capacitat: 60 places (xalet) i 40 places (refugi)
· Activitats: muntanya, esquí, esquí de muntanya, passejades, espeleologia

Refugi de PUIGCERCÓS 

872 007 022 - 680 178 940  
www.refugipuigcercos.cat
· Altitud: 820 metres
· Riba dreta de la riera de Merlès,  

entre l’Hostalet i el Cobert de Puigcercós
· Comarca: Entre el Ripollès i el Berguedà
· Capacitat: 26 places
· Activitats: senderisme, travesses, BTT, pesca
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editorial

Fe d’errades 
A la pàgina 5 del número 400 el nom de l’autora no és correcte. En lloc de Concepció 
Arnau Vilaplana, és Concepció Arnau Ros.

A la pàgina 34 del número 400 el nom de l’autor no és correcte. En lloc de Bernat Ros 
Mayorm, és Bernat Ros Mayordomo. En el mateix article, a la quarta etapa, on hi diu  
desnivell d’ascens i de descens: 1.600/0 m, només hi ha de sortir 1.600 metres de desnivell 
acumulat. I en el croquis de l’article no hi havia de sortir la línia vermella.

Amb el govern 
legítim de Catalunya

El Govern de Catalunya ingressa a la presó en compliment d’un procés judicial en què se 
l’acusa de rebel·lió arran de la proclamació de la República. Aquest és un fet demolidor 
que ens remet a d’altres moments dramàtics de la nostra història. A més d’aquest 
empresonament preventiu de set consellers, la resta del govern amb el president Carles 
Puigdemont són a Bèlgica, pendents d’una ordre de detenció internacional. Per completar 
aquest escenari, els membres de la Mesa del Parlament han de pagar fiança, afectats 
també per les mateixes acusacions. Les principals autoritats del país i els dirigents de 
dues grans organitzacions civils han estat objecte d’unes mesures repressives que obren 
un fosc panorama.

Pel bé de la democràcia i de la pau, cal que els membres del Govern legítim de Catalunya 
siguin alliberats i que, juntament amb els exiliats, puguin reprendre les seves funcions. 
Cal que es recuperi el funcionament sobirà del Parlament de Catalunya, elegit per la 
ciutadania el 2015. Cal que es tanquin els sumaris oberts contra centenars d’alcaldes, 
càrrecs públics i d’altres ciutadans. I que no es repeteixin episodis de violència contra la 
població civil com els del dia 1 d’octubre.

Cal que les institucions internacionals es facin càrrec que Catalunya és una nació, que no 
és un invent i que les seves legítimes peticions de democràcia han de ser ateses. La nació 
catalana no serà silenciada amb mesures repressives. Cal que els drets nacionals siguin 
respectats en un context de civisme i tolerància.

Encordats i 
mirant sempre amunt!
Aquesta tardor té un pes històric que farà que la recordem sempre. Des de la revista 
Excursionisme volem fer un tribut als veterans de les nostres muntanyes com Lluís Esta-
sen (1890-1947) a qui Miquel Vilaplana cita com a referent, en la seva tasca d’escalador 
i realitzador.

També volem fer memòria amb en Carles Udina i Cobo per trobar les traces del passat 
en el territori i en els camins de muntanya. Aquest 2017 l’acabem amb un article sobre 
Caminar sobre el buit, tal com ens explica en Pasqual Garriga en la portada i les pàgines 
centrals de la revista. En Pasqual Garriga ens apunta un espai poc habitual en el mapa, 
prop de Millau, una ciutat francesa del departament de l’Aveyron, perquè ens omplim 
de bellesa.

Acabem aquesta edició de la revista amb dos articles d’activitat. D’una banda, en Joan 
Guasch ens proposa endinsar-nos al País Valencià. D’altra banda, la Pilar González ens 
convida a viatjar des de Sevilla fins a Santiago de Compostel·la tot seguint la Via de la 
Plata en bicicleta. 
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Al 1876, amb la creació de l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques - que després 

es transformaria en el CEC-  es va fer visible un corrent cultural irreversible lligat al país, al 

territori i a la muntanya. Procedia de la tradició alpina europea i va créixer i es va implantar 

àmpliament a Catalunya a la segona dècada del segle XX.

Parlar d’escalada en roca, l’objecte d’aquest article, és parlar de Lluís Estasen (Barcelona 

1890 - Pedraforca 1947), excursionista i escalador, membre del CEC i iniciador de les 

travessies d’esquí, de l’escalada moderna i de l’alpinisme a Catalunya, amb una visió 

esportiva on la dificultat era ingredient imprescindible
1

. Ben aviat es funden nous centres a 

Barcelona,  Manresa, Lleida, Terrassa, Sabadell, Vic, etc. 

Filmant la història de 
l’escalada catalana

Neix un  projecte 

cinematogràfic

Durant la tardor de 2010, en una 
d’aquestes converses disteses que es tenen 
tornant d’escalar, quan sents que la paret 
i tu us acomiadeu contents, i tot sembla 
possible, li dic a Miquel Pérez: 
“Hauríem de fer una pel·lícula d’escalada!” 
La idea surt de sobte, però no és gratuïta, 

en Miquel és cineasta malgrat que fa anys 
que no filma. Em diu que sí, que pensarà 
un tema i en parlarem. Al cap d’unes set-
manes em proposa el tema dels “Pirates”, 
un grup de bons escaladors en roca que 
a partir de 1975, varen representar un 
abans i un després en l’escalada.
Així va néixer Estimball Films, una pro-
ductora cinematogràfica amateur que, 
amb el temps, ha anat trobant el pro-

jecte de divulgar les diferents etapes de 
l’escalada en roca catalana- ben docu-
mentada per escrit- a través del cinema. 
Amb tres llargmetratges documentals 
estrenats, Pirates (71 minuts, 2012), Pio-
ners (80 minuts, 2014) i NTB. Nubiola, 
Torras i Barberà (49 minuts, 2016) el 
projecte va endavant. L’equip de membres 
permanents està format per Pep Carbo-
nell, Miquel Pérez i Miquel Vilaplana.

     Membres d’Estimball Films durant el rodatge de Pioners, a l’aresta Brucs o aresta Sorolla del Dit (Frares Encantats)

Text i fotografies de Miquel Vilaplana

  1. Diccionari de l’Excursionisme Català, J. Ferrández, Encic. Cat., 2001, Barcelona
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Pirates 
Miquel Pérez, Miquel Vilaplana 
(Catalunya, 2011)
Producció i Guió: Miquel Pérez, 
Miquel Vilaplana 
Festival de Torelló 2011

A mitjans dels anys setanta del segle pas-
sat, una generació de joves escaladors 
bàsicament barcelonins, varen llençar-
se a l’obertura sistemàtica de noves vies 
d’escalada a les parets més importants de 
Montserrat i altres zones de Catalunya i 
Aragó. 
En pocs anys d’una activitat febril (1976-
1981), varen atapeir les parets catalanes 
de vies difícils d’una concepció clàssica en 
la seva metodologia i moderna en el seu 
esperit. A més, el desplegament d’aquesta 
generació va coincidir cronològicament 
amb el desenvolupament a Catalunya de 
nous hàbits culturals i de lleure, de no-
ves formes de vida en definitiva -des de 
la contracultura, el rock, el consum de 
drogues, …- que varen quedar incorpo-
rades des d’aquell moment als costums 
de les noves generacions d’escaladors. 
Procedents de barris populars de Barce-
lona i d’una extracció social modesta i 
per tant sense gaires recursos econòmics, 
desequiparen vies clàssiques i antigues de 
Montserrat per obrir amb aquest material 
recuperat les seves pròpies vies de nova 

creació. Per això varen ser anomenats 
Pirates. El documental repassa la història 
dels Pirates amb entrevistes a membres 
d’aquest grup i altres escaladors coetanis 
que en donen el contrapunt. També s’hi 
presenten filmacions actuals de l’escalada 
d’algunes de les vies “pirata” més repre-
sentatives. Algunes d’aquestes ascensions 
van a càrrec dels obridors, encara en ac-
tiu,  gairebé quaranta anys després de la 
seva obertura. 

Pioners 

Miquel Pérez, Miquel Vilaplana 
(Catalunya, 2014)
Producció: Pep Carbonell i Miquel 
Vilaplana. Guió: Miquel Pérez i Mi-
quel Vilaplana. Festival de Torelló 
2014. Menció Especial del Jurat

Al 1940,  en plena postguerra i recons-
trucció de la societat civil catalana, un 
grup de joves urbans nascuts entre quinze 
i vint anys abans, continuaren l’exploració 
i l’escalada de les muntanyes iniciada pels 
pioners com Solé i Santaló, Oliveres, Es-
tasen i altres a Montserrat i als Pirineus, 
uns i altres vinculats als pocs centres de 
muntanya consolidats  o als nous que van 
néixer  després de la guerra. Com els seus 
predecessors d’avantguerra, aquests joves 
escalaren  en roca, sobretot al massís de 
Montserrat,  un  laboratori perfecte per 
provar noves maneres, més tècniques  i 
esportives, importades dels escaladors 
centreeuropeus. 
Si als anys 20 i 30 l’objectiu era escalar les 
agulles montserratines per la ruta més fà-
cil, els escaladors dels 40 volien forçar la 
dificultat empesos pel concepte alpí de “la 
conquesta de l’impossible” i superar allò 
que semblava inexpugnable.
Com és habitual en la cultura humana, 
avançar també és superar les limitacions 
tècniques. És així com alguns escaladors 
que eren manyans d’ofici, crearen proto-
tips de nous estris d’escalada per obrir-se 
pas i assegurar-se on abans no s’havia po-
gut fer.

Sílvia Vidal durant la repetició de la via Lluís Creus (TIM) de la paret dels Diables de 

Montserrat durant el rodatge de Pioners

Reunió de Pirates a Sant Benet el 2011 després de la fi del rodatge de la 
pel·lícula homònima
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Apareix així el micropitó o pitonissa de fissura d’en  Pito Ferrer 
del CM Sant Cugat i, a meitat dels 50, en Jordi Álvarez del CE 
Puigmal tanca una època amb l’invent de la pitonissa d’expansió 
o “de buril”. Amb aquest giny Álvarez i companys resolen el pro-
blema pendent de la cara nord del Cavall Bernat.
Noms com Mallafré, Romeu, Farrés, Santacana, Panyella “Pany”, 
Alaix, Camp, Coromines, Sorolla, Álvarez i un llarg etcètera són 
els protagonistes del film juntament amb les vies d’escalada que 
van traçar en les parets i agulles quan una part important de la 
roca encara era verge.

NTB [Nubiola, Torras, Barberà]  

Miquel Pérez (Catalunya, 2016)
Producció: Pep Carbonell i  Miquel Vilaplana. Guió: 
Miquel Pérez i Miquel Vilaplana
Festival de Torelló 2016

Altre cop a la feina, el tercer film del projecte d’Estimball Films 
documenta dues històries, contemporànies de Pioners: la de la 
popular cordada Torras-Nubiola i la fundació per part de Josep 
Barberà, Torras i Nubiola, del Grup Cavall Bernat, amb el pro-
pòsit d’ajuntar escaladors d’arreu i una única condició per ser-
hi, haver petjat el cim d’aquesta agulla, la més emblemàtica del 
massís de Montserrat. Joan Nubiola (N) i Josep M. Torras (T) són 
els components d úna cordada històrica, que en les dècades dels 
40 i 50 van obrir una bona quantitat de vies, de no molta dificul-
tat però molt exposades i d úna estètica clàssica molt marcada. 
Ambdós varen escalar també amb Josep Barberà (B) i conjunta-
ment varen crear el Grup Cavall Bernat. 

Una cordada desenfadada que escalava per passar-ho bé i que 
tenia predilecció per les xemeneies, algunes de les qual varen 
obrir sense pitonar. En Josep Barberà no va ser un gran escala-
dor de dificultat, però es va saber rodejar de bons escaladors per 
aconseguir les meritòries “Operació Montserrat” i “Operació 
Sant Llorenç- l’Obac”. Cal ressaltar escaladors com en Vicenç 
Soto i Salvador Ubach (Tiba) que l’acompanyaren en la gran 
majoria d’escalades a Montserrat i Sant Llorenç. Barberà sabia 
engrescar tots aquells que l’envoltaven i amb en Josep M. Torras 
i en Joan Nubiola van crear el Grup Cavall Bernat l’any 1978 i 

Ester Sabadell escala en lliure la via Santacana de la Mòmia 

(1953), un exemple de la tècnica i l’empenta dels pioners 

assegurada per Maria Alsina

Antonio G Picazo i Martí Nubiola i el càmera escalant 

la xemeneia CNT (Capeta-Nubiola-Torras) del Sabre 

(Agulles, Montserrat)

Filmant la història de l’escalada catalana 

Lluís Estasen fent esquí de muntanya a la vall de Siscar 

(Arieja, França)
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Una de les llibretes de l’Operació Montserrat, l’escalada de totes 

les roques i agulles de Montserrat, duta a terme per Josep Barberà 

i companys (1968-1972). En aquestes planes, la via Normal de la 

Boleta del Portell Estret

D’esquerra a dreta, Josep Maria Torras, Joan Nubiola i Josep M. 

Anglada a Montserrat

Armand Ballart assegura a Pep Vila a la difícil segona tirada de la  via dels Catalans del Mallo Pisón (Riglos, Osca), una de les vies més 

difícils dels anys setanta del s. XX, oberta pels Pirates

Membres d’Estimball Films al refugi Vicenç Barbé d’Agulles 

després de filmar la via Normal del Dit (1941), una via encara 
poc repetida per la seva severa exposició. D’esquerra a dreta 

Miquel Vilaplana, Miquel Pérez, Josep Carbonell, Manel Orbay i 

Dani Brugarolas

també va crear un gran arxiu de muntanya que tenia a casa seva 
i era visitat per molts muntanyencs de renom de casa nostra i 
d’arreu del món.

Per a més informació:

http://miquelvilaplana.blogspot.com.es/2011/11/pirates-

una-vida-montserrat.html
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Un camí, del neolític i l’edat 
mitjana, fins a la guerra civil

Antecedents

En el número 372 d’Excursionisme vaig 
explicar la recuperació d’un camí entre 
les cotes 1.700 i 1.300 metres, al peu de 
les pistes d’esquí nòrdic de Sant Joan de 
l’Erm i del Parc Natural de l’Alt Pirineu, 
que va resultar ser la principal connexió 
de l’Alt Urgell amb la part alta del Pallars 
sobirà: Vall Ferrera, Valls d’Àneu, l’Aran 
i Occitània, documentat des de l’any 955. 
Animat, vaig prosseguir la recuperació 
baixant  fins a la cota 1.000, i van aparèi-
xer dos pobles medievals abandonats du-
rant prop de 700 anys, unes construccions 
viàries sorprenents i un pont romànic 
sepultat l’any 1950 per la carretera actual. 
Això va donar lloc a un altre article en 
el número 379 i un complementari en el 
següent número, el 380, amb els antece-
dents de la xarxa de camins de l’edat de 
ferro i el neolític a la vall de Castellbò.

Però abans d’explicar-vos el nou i ines-
perat descobriment vinculat a aquest 
històric camí, cal complementar els tres 
articles esmentats amb importants con-
firmacions documentals a tot el que vaig 

explicar. Posteriorment als articles, grà-
cies al suport i interès de l’Albert Vidal es 
va trobar una referència (F. Fité i Llevot) 
en un document del 28 de desembre de 
l’any 1033 que aportava el nom dels dos 
pobles, la “Llacuna sobirana”, el que jo li 
deia el “Castell-Monestir”, i la “Llacuna 
jussana”, el poble de baix.  Es tracta d’un 
document d’Arnau Mir de Tost testificant 
el regal dels dos pobles al Monestir de 
Sant Sadurní de Tavèrnoles, per part del 
rei Ermengol II.

Poc a poc, els testimonis verbals recollits 
a la vall es confirmaven documentalment. 
La importància del conjunt és indubtable. 
Per exemple, segons els tècnics, les parets 
de més de metre i mig de gruix del Castell-
Monestir fan pensar en una fortificació de 
dos o més plantes. Per l’expansió a Europa 
de la pesta negra o bubònica es pot deduir 
que l’abandó dels pobles va ser l’any 1350, 
o l’any següent.  No es tracta doncs de dos 
pobles despoblats com per exemple el cas 
de Santa Creu de Llagunes sobre Sort, re-
cuperat pels arqueòlegs als anys 90, sinó 

que es tracta de dos pobles estrictament 
desapareguts durant 663 anys. L’únic en-
cara per investigar, òbviament a través de 
l’Arxiu de la corona de Catalunya i Aragó, 
és la casa de Luna de la qual en vam par-
lar en l’article publicat a l’Excursionisme 
379. Però d’aquesta dada i altres fets ja en 
parlarem en un altre article.

La història molt més 

recent de la Guerra Civil

Segueixo la pista iniciada en aquests 3 
articles fent d’historiador i arqueòleg ac-
cidental en l’auca de la meva vida, que ha 
estat dedicada a la ciència, la planificació 
territorial i l’esport. Ni tan sols he vist les 
pel·lícules d’Indiana Jones, personatge que 
és el somni de qualsevol historiador o ar-
queòleg. Però el que he trobat en els tres ar-
ticles esmentats em manté en aquest paper 
inesperat.   
Fa dos anys els vells de la vall van tenir el 
valor de començar a parlar de la Guerra 

Text i fotografies de Carles Udina i Cobo
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Civil. La sorpresa va ser confirmar que el camí recuperat fou tam-
bé la via desubministrament de l’únic exèrcit regular que va tenir 
la Generalitat republicana, el “Batalló de muntanya”, Companyia 
d’Esquí del Regiment Pirinenc de Catalunya, corresponent a la da-
rrera batalla d’aquesta guerra i que va generar centenars o potser 

milers de baixes, que si no tinc mal entès, només van ser superades 
per la Batalla de l’Ebre. Es tracta de l’enfrontament amb les tropes 
franquistes per  evitar la seva entrada a la part alta del Pallars So-
birà: Vall Ferrera, Valls d’Àneu, i l’Aran, combatent des del Serrat 
de les Pedres d’Auló (1.700 m), sobre Sort i Rialp. Uns quilòmetres 
més a ponent però a la mateixa alçada que Sant Joan de l’Erm, des 
d’on s’accedia, aquestes valls foren el darrer reducte a Catalunya 
que va resistir l’ocupació franquista, com Alacant a València.

Sempre havia sentit que hi van haver molts morts pels voltants dels 
boscos de Sant Joan de l’Erm, però sempre sense més concreció. 
Un dia, parlant del camí i dels pobles amb la Lola Prieto i l’Albert 
Vidal, va aparèixer estretament vinculat el nom de Miquel Ojeda 
i Serra (1916-1994). En Miquel era un enamorat de la muntanya 
i l’esquí. Si havia d’anar a la Guerra Civil, si més no que  fos en 
els llocs que estimava, els Pirineus. Per això el 10 de novembre de 
1937 va sol·licitar entrar al “Batalló de muntanya”, i com a excur-
sionista, va fer de correu militar entre l’Alt Urgell i el Pallars, so-
vint al front de les Pedres d’Aulò, altres cap a Tírvia, travessant els 
boscos de Sant Joan de l’Erm i la Vall de Castellbò. I no hi ha dubte 
que  pel camí descrit als números 372, 379 i 380 d’aquesta revista, 
el quarter general del batalló era  a Sant Andreu de Castellbò, a cal 
Titarró, la casa que es veu a la portada del primer d’aquests tres 
números, entranyable foto de l’Antoni Torcal que em va fer fa 45 
anys, el 1972, en uns Campionats de Catalunya.

En Miquel va ser una persona entranyable, la vaig conèixer quan 
era àrbitre de la Federació Catalana d’Esquí. No es perdia ni un 
sol campionat d’esquí de fons que se celebrés a Sant Joan de l’Erm, 
manifestant-me sempre una cordialitat excepcional. Mai em vaig 
plantejar els motius de la seva cordialitat, qui es planteja una cosa 
així amb 20 anys? Una cordialitat que es va perllongar fins a la seva 
mort. Era normal pel sol fet que jo habitualment guanyava tots els 
campionats; i per la meva activitat de promoció de l’esquí nòrdic 
i de les seves estacions, estava acostumat a tenir, tan admiradors 
acèrrims, com jurats detractors. 

A en Miquel tothom el recorda per la seva exquisida educació, la 
seva presència, els seus elegants blazers blau marins creuats i el 
seu 600. La seva preciosa lletra, ben palesa a les seves cartes, cons-
tata el seu envejable tarannà. Però vaig descobrir només fa 2 anys, 
amb ell ja mort, que en aquella cordialitat encara hi havia un altre  
motiu molt més important per a ell. Pel Miquel jo era la persona 
que, al promoure amb el CEC els boscos de Sant Joan de l’Erm com 
a estació d’esquí nòrdic, li havia permès, 30 anys després, retornar 
al mateix escabrós escenari de por i de morts, i superposar-li un 
altre  escenari nou, d’esport i gaudi.  Una reconciliació amb els 
tristos records del seu passat.

En el primer dels tres articles sobre el camí recuperat parlava de 
l’inesborrable record de la Padrina de cal Titarró: “esgotats... en-
tràvem sigil·losament per  no despertar a ningú i dormíem en  sacs 
en els bancs que voltaven el foc sempre encès de la cuina, i al matí 
ens despertava la padrina amb uns ous ferrats irrepetibles i llet 
de vaca de veritat, ben calenta. Mai he tornat a menjar amb tanta 
fruïció.” Aquella cuina, 30 anys abans de dormir-hi jo moltes nits, 
havia estat plena de telèfons que comunicaven el Batalló amb la 
Generalitat de Catalunya, a Barcelona. I per on en Miquel havia de 
passar reiteradament. El que em resulta més significatiu és el si-

Emplaçament global dels indrets comentats. Cartografia de 
base: ICGC

Emplaçament de l’Hospital. Cartografia de base: ICGC

Portada del numèro 372 de la revista Excursionisme
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va la carretera actual, feta criminalment 
per sobre d’ell l’any 1950. En parlava al 
final de l’article del número 379 amb 
una il·lustradora fotografia. A finals de 
setembre de fa 2 anys en Miquel em va 
dir que el seu avi li havia explicat que al 
coll de Leix hi havia l’hospital militar de 
campanya del batalló, una mica retirat a 
ponent, cap al turonet del costat, el Serrat 
de Terrafarta. Prop de 50 anys esquiant 
i corrents a l’estiu per aquell coll, i no en 
sabia res! Al matí, tan aviat va clarejar 
vaig sortir a córrer, i al coll, de mig qui-

lòmetre d’ample, em vaig plantar per ob-
servar què hi veia. Vaig fer l’escombrat 
que fa qualsevol digitalitzador escàner  
amb la mirada, d’est a oest, i d’oest a est 
amb separacions cada 20 metres. Des-
prés d’una dotzena d’escombrades, ho 
vaig entendre al veure una esplanada 
d’uns 25 x 15 metres, absolutament ani-
vellada, voltada d’arbres centenaris però 
amb quatre arbres de no gaire més de 50 
anys al bell mig, amb un talús d’un pa-
rell de metres a la part nord. Un hospital 
de campanya no és de pedra vaig pensar. 

lenci de les persones que han patit una gue-
rra. En Miquel mai em va dir res. Ni la gent 
de la vall, mai m’havien parlat del que va 
passar allà durant la Guerra Civil, tot i els 
anys i la confiança que he tingut amb molts 
d’ells. No ha estat fins aquests dos darrers 
anys en els quals he pogut anar-los estirant 
de la llengua i han aparegut records de tot 
tipus. Què petit és el món! 
També va aparèixer Alfons Segalàs i Solé 
(1912 - 1989) estretament vinculat al camí, 
que l’any 1986 va escriure el Carnet d’un 
milicià-soldat 1936-1939. Fins 50 anys des-
prés, 10 anys després de la mort de Franco, 
i quan ell estava a prop de morir que no es 
va atrevir a explicar-ho!  La seva vincula-
ció al camí, permet a la vegada entendre la 
creació de l’estació d’esquí de Llessuí. Però 
fent honor a la revista, començaré pel que 
més pertoca al seu àmbit: la història vin-
culada al territori, que  és el que trepitja 
qualsevol excursionista.

L’hospital militar de 

campanya

En Joan Giró, d’Albet, m’havia fet veure 
anys enrere el pont romànic que oculta-

Carta d’en Miquel a la seva promesa, del 

09 -10-1938

Remitent de la carta d’en Miquel a la seva 

promesa, del 06-02-1938

D’esquerra a dreta, En “Manolo” (Miquel Arribas), Jordi Reynés i Miquel Ojeda a la 

Fontalba, l’any 1988. Al fons, el Puigmal

Plànol de pistes inventariades el 1968, incorporades en un treball encarregat per la 

Generalitat de Catalunya el 1983. La taca vermella és la zona de l’Hospital i el Quarter. 

La taca groga-taronja, la trinxera principal de defensa, d’on arrenquen dos carregadors 

de fusta dels anys 50

Un camí, del neolític i l’edat mitjana, fins a la guerra civil
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És prefabricat, desmuntable, transpor-
table o de fusta si hi ha milers d’arbres 
al voltant. En aquest cas, el deurien des-
trossar a l’arribar les tropes franquistes, 
i les restes de fusta, passats 80 anys en 
un lloc de neu, o se les van endur per fer 
foc o les que van quedar es van podrir.
Al costat hi ha una altra esplanada, més 
petita però altament atalussada a tres 
vents, és a dir, la petita fortificació mi-
litar que defensava l’hospital, tal com es 
veu a la imatge que obre aquest article. 
Pels voltants, diverses rasses, és a dir, 
el que resta de les trinxeres. La trinxera 
més al sud i més elevada, de dimensions 
notables que vigilava l’hospital, la va 
descobrir fortuïtament el 15 setembre 
d’aquest any corrent per la zona com 
faig habitualment. L’havia recorregut i 
inventariat l’any 1968 dins dels 200 km 
de pistes que vaig incorporar al dossier 
de 1969, cercant establir circuits d’esquí 
viables, o les connexions necessàries. Re-
cordo que no vaig entendre res d’aquell 
carregador de fusta. Simplement perquè 
no era això, era la trinxera que es va 
utilitzar anys després, als anys 50, per 
baixar la fusta dels dos carregadors que 
conflueixen a la seva part superior.

Vaig tornar a casa excitat, em vaig du-
txar, vaig agafar el cotxe i vaig anar 

Sant Andreu de Castellbó, amb cal Titarró al mig i en primer terme. Escales i porta 

d’entrada (corresponent a la foto de l’interior) amb la finestra de la cuina a l’esquerra 
(fletxa vermella). A sobre les golfes habilitades com restaurant actual. A dalt a la dreta, el 

“camí” que puja a coll de Leix (fletxa blanca). A baix a la dreta, el “camí” que baixa a Castell-
bó, en groc amb el traçat dels Campionats de Catalunya del 1972 que es veu a la foto de 

portada del número 372 (fletxa groga)

L’Andreu a l’entrada de cal Titarró.  A la paret de l’esquerra estaven els telèfons i altres 

aparells de telecomunicacions durant la Guerra civil.  A la dreta l’entrada a la cuina.  

Foto: C. Udina

d’immediat a cal Titarró, a Sant Andreu 
a veure l’Andreu. És el net de la padrina, 
i fill gran de l’Anselm, qui a finals dels 
anys 60 em va parlar d’aquest camí. La 
por pròpia d’aquells anys no li van per-
metre ser més explícit, però segur que 
també coneixia el Castell-Monestir, la 
Llacuna sobirana, que em va esmentar 

en Joan Roiger (article del 379), o els 
dos pobles que em va esmentar en Josep 
Fusté. Segur, perquè els seus dos fills, 
Andreu i Cisco anaven i tornaven cami-
nant diàriament a escola a Castellbò  per 
aquest camí, al peu de tot això.
I molt més segur sabia que a casa seva, 
cal Titarrò, avui reconvertit en un no-
table restaurant, va estar el quarter de 
comandament del batalló. Com en Joan 
el dia abans amb l’hospital, van co-
mençar a aparèixer testimonis amagats 
durant prop de 80 anys. L’Andreu em va 
ensenyar la paret en la qual el seu pare 
li havia dit on eren els telèfons que con-
nectaven els comandaments amb Barce-
lona (a l’esquerra de la foto). I que quan 
tenia uns pocs anys, 6, a finals dels 40, 
acompanyava son pare pel coll de Leix, 
encara sembrat de cadàvers per enterrar. 
Des del coll de Leix cap al Pujal Cervat 
i Sant Joan de l’Erm (vell), s’aprofitaven 
els arbres grans per fer barraques de fus-
ta que es convertirien en els pavellons de 
l’hospital.

A partir del 1950, al mateix temps que 
s’obrien les actuals carreteres, llavors 
simples pistes forestals fetes a pic i pala, 
es va crear el “Patrimonio forestal del 
Estado” per gestionar els boscos del 
Castilló, casa forestal de Pallerols, vall 
de Sant Miquel, coll de Leix, avui dins 
el Parc Natural de l’Alt Pirineu. Vaig 
visitar la zona per confirmar les seves 
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L’esplanada de l’Hospital militar de campanya.  Foto: C. Udina

Detall de la cuina, amb el mateix banc on dormia l’Andreu. Foto: C. Udina

Un camí, del neolític i l’edat mitjana, fins a la guerra civil

possibilitats l’abril de 1968. En 18 anys el “Patrimonio” hauria pogut fer aquelles 
esplanades, ja que  el 1968 bivaquejava en un cobert ja enderrocat, davant la casa 
Forestal de Pallerols. L’Andreu em va confirmar, a part del que ja he explicat de 
l’estructura de l’hospital, que el “Patrimonio” només va fer les construccions de la 
casa forestal de Pallerols i els coberts, tot al fons de la vall de Sant Miquel (1.625 m), 
mai va fer res al coll de Leix (1.700 m).  L’esplanada era doncs anterior a finals dels 
40, per tant, era  l’hospital de campanya de la Guerra Civil.

En Miquel, l’Alfons, en Manolo i molts d’altres

És clar que tot això no va ser arribar i moldre. Després d’estudiar la vida d’en 
Miquel, vaig anar a veure en Quim Bofill qui va ser el president de la Federació 
Catalana d’Esquí durant part dels 60 i dels 70 fins que el vàrem treure a finals dels 
70. Avui, nonagenari, la seva lucidesa segueix plena i trasllueix bona part de la 
seva característica energia.  Em va explicar que en Miquel tenia fills i, òbviament, 
moltes diverses altres anècdotes.

A l’estiu, en Miquel també feia de jut-
ge de regates al Masnou, on, per això, 
coneixia els pares de l’Albert. Per això, 
l’Albert va poder contactar amb un dels 
seus fills, en Miquel (Jr.), que amb els 
seus tres altres germans no van tenir in-
convenient de buscar pacientment entre 
la documentació dels seus pares. Final-
ment, buscant en la correspondència de 
la seva mare quan encara eren promesos, 
Josefina Roges, van aparèixer referències 
inequívoques.

“Prop de la Seu d’Urgell... (les referèn-
cies geogràfiques sempre eren ambigües 
per raons òbvies de seguretat) ...fa un 
xiquet de fred, i és la causa de la meva 
mala lletra...”, “...jo continuo d’enllaç 
per aquí...” (1938-12-10).

Des de Tavascan (1938-09-23).  “...si ni-
neta meva, la teva carta m’ha omplert 
d’optimisme...”, “...em torno al port de 
Civís, cada dia volto per les muntan-
yes...”. 

Més recentment, vaig parlar-ne amb Jor-
di Reynés, també àrbitre com ell, i du-
rant uns mesos president del Comitè de 
Fons de la Federació Catalana d’Esquí. 
Tots dos eren del Muntanyenc barce-
lonès i íntims amics, a foto del 1988 a la 
Fontalba, amb el Puigmal al fons, n’és 
un testimoni. Va ser emocionant retro-
bar en Jordi, amb 92 anys, aquest juliol 
tants anys després, rebent-me amb la in-
evitable expressió “Calories!” (en aquells 
anys tots teníem un àlies...). A en Jordi, 
quan coincidien a les curses de Sant Joan 
de l’Erm, en Miquel li va arribar a dir que 
ell “ja havia esquiat per allà molts anys 
abans que ho fes l’Udina”. 

És aquella mania de voler valorar qui va 
ser el primer, o el millor, o el descobri-
dor, perquè ni vaig ser jo, ni ell mateix, ni 
tots els altres membres del Batalló, Sega-
làs inclòs. Molt abans ja hi havia passat 
esquiant per Sant Joan de l’Erm, Lluís 
Estasen. Va ser el 27 de febrer de l’any 
1919, per encàrrec de la Mancomunitat 
de Catalunya de fer arribar l’esquí a la 
vall d’Aran. Detalladament descrit en el 
Butlletí del CEC de novembre - desembre 
de 1919, van posar-se els esquís sota de 
la Basseta, i pujant pel Pujal Cervat aga-
faren el camí cap a Sant Joan vell i Mon-
tenartró, on van arribar de nit i gelats, a 
quatre graus sota zero!
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Lluís Estasen camí de Sant Joan de l’Erm, l’any 1919.  

Foto: J. M. Soler, arxiu CEC

La trinxera entre les cotes 1.710 i 1.720 m.  Foto: C. Udina

L’article del 379 el començava recordant 
que la “Memòria històrica” no arrenca 
amb la Guerra Civil com habitualment  
se sobreentén erròniament: “Si ja és 
prou important recuperar un intangible 
com és la memòria històrica, quin valor 
caldrà donar a un patrimoni històric re-
cuperat, amb tangibles com camins en-
cara útils, ponts i tot un poble oblidat?”  
Poc podia imaginar-me que poc des-
prés trobaria tota aquesta memòria de 
la Guerra Civil, corresponent al que res-
trictivament s’entén per Memòria His-
tòrica.

Malauradament cada vegada és més di-
fícil recuperar la memòria. Per això he 
escollit la foto de la Fontalba que em 
va donar en Jordi, amb en Miquel, i on 
a més apareix a l’esquerra en Manolo 
Rodríguez, també del Muntanyec bar-
celonès, però que segurament encara 
recordaran bastants lectors d’aquesta 
revista. Pràcticament ningú coneixia 
que, estrictament, era Miquel Arribas, 
però per salvar la seva vida a punt de ser 
apressat i afusellat en una confrontació 
amb les tropes franquistes, va trobar la 

roba i la documentació d’un soldat ja mort que se li assembla-
va molt, fet que li va permetre suplantar-lo la resta de la seva 
vida. Òbviament, també sense saber res d’això, el vaig conèi-
xer fortuïtament el 1976 quan vaig organitzar els “25 anys d’en 
Pons”, una cursa a Sant Joan de l’Erm per  celebrar els 25 anys 
d’esquí d’en Jordi Pons, el benvolgut “Piripi”. En Manolo, és a 
dir, estrictament en Miquel, bon amic i company d’en Jordi, va 
ser un dels participants a la seva cursa-homenatge.  

L’excursionisme està ple de persones que van haver d’amagar 
una part de la seva història personal: l’Alfons Segalàs, en Mi-
quel Ojeda, en Miquel Arribas o d’altres tan coneguts i recor-
dats com Francesc Martínez Massó (UEC), Carles Balaguer 
(CEC), etc. Parlant amb en Jordi Pons em deia que és fins i tot 
possible que ni entre ells mateixos coneguessin les seves res-
pectives històries.Explicant això, em sembla que els retorno 
una mica de la dignitat que una guerra els va treure injusta-
ment.
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Caminant 

sobre el buit 
de les gorges del Tarn, la Jonte i la Dourbie

Text i fotografies de Pasqual Garriga i Martí

Tardor, època de ponts festius, és la millor època per atansar-se a visitar el sector més 

occidental del Parc Nacional de les Cevennes, a prop de Millau. Es tracta d’una zona de 

paisatges esteparis que recobreixen grans altiplans calcaris, els denominats causses. Estan 

separats entre si per les profundes gorges que hi han dibuixat els rius Tarn, Jonte i Dourbie 

en obrir-s’hi pas. Us convidem a descobrir aquesta regió plena d’encants al temps que us 

proposem  un parell d’excursions que ressegueixen els cingles per vertiginosos camins 

abocats sobre les gorges.

El Sentier des Corniches a tocar del cingle sobre les gorges de la Jonte

Situem-nos

És possible que us costi ubicar en el mapa 
la zona proposada. Parlem d’un sector 
proper a Millau, ciutat francesa del de-
partament de l’Aveyron que s’ha fet cèle-
bre pel viaducte que l’arquitecte Norman 
Foster hi va dissenyar per tal que la nova 
autopista A-75 superés la vall del riu Tarn. 
Avui en dia és el viaducte més alt del món 
a més de molt estètic i un prodigi de la 
tècnica. També hi són molt conegudes les 
gorges del riu Tarn. Són fàcilment nave-
gables en canoa i amaguen pobles d’una 
gran bellesa. Tot plegat, gràcies a les au-
topistes A9 i A75, es troba a menys de 

quatre-cents quilòmetres de Barcelona i a 
unes 4 hores per carretera. 
Parlem d’un territori dur i aspre que 
amaga molta bellesa. El sector anomenat 
dels causses i les gorges és un dels quatre 
conjunts que formen el vast Parc Nacional 
de les Cevennes, reserva de la biosfera i 
Patrimoni Mundial de la UNESCO. El 
parc el conforma el límit meridional del 
Massís Central francès i n’ocupa tant el 
vessant atlàntic com el mediterrani. Els 
quatre sectors són: el mont Lozère amb 
les seves carenes, altiplans herbats, men-
hirs i poblets, el massís del mont Aigual, 
les valls i cornises de les Cevennes al ves-
sant mediterrani del parc i, finalment, el 

que ens ocuparà en aquest article el sector 
dels causses i gorges. Aquest últim s’estén 
al límit dels departaments francesos del 
Gard, l’Aveyron i la Lozère. Els causses 
que queden fora de la zona de protecció 
del parc nacional conformen el Parc Na-
tural Regional dels Grands Causses que 
ocupa 327.000 hectàrees del departament 
de l’Aveyron.
Un causse (pronuncieu cós), és un altiplà 
calcari de vegetació estepària on l’home 
s’hi ha adaptat dedicant-se sobretot a la 
ramaderia de cabres i ovelles, a una agri-
cultura de subsistència i a alguna explo-
tació forestal. Sobre els causses només hi 
trobareu petits pobles fets de pedra. Les 
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roques que els formen són de dolomia, ba-
rreja de calcari i de dolomita. La calcita, 
més soluble que la dolomita, es va disso-
lent per efecte de la pluja. Aquesta erosió 
calcària comporta l’aparició en superfície 
de paisatges de lapiaz on es formen dolines 
d’enfonsament i espectaculars conjunts 
de roques estranyes i capricioses, que 
aquí anomenen chaos (caos) que tindrem 
l’ocasió de recórrer en les dues excursions 
proposades. Les aigües infiltrades també 
han donat origen a veritables rius subte-
rranis i a meravellosos avencs com l’avenc 
Armand, la grotte de Dargilan, o l’abisme 
de Bramabiau. De nord a sud els anome-
nats Grands Causses són: el de Sauveterre, 
separat pel riu Tarn del causse de Méjean. 
Aquest està separat del causse Noir per 
les gorges de la Jonte i finalment el causse 
de Larzac, separat del Noir per les gorges 
de la Dourbie. El causse de Larzac, al sud 
de Millau es troba situat de ple en la zona 
de producció lletera de les ovelles amb les 
que es fa el cèlebre formatge Roquefort.
És possible que si heu sentit parlar de la 
regió sigui per la bellesa de les gorges del 
Tarn. A menys que sigueu uns fanàtics de 
la navegació amb canoa en un dia les hau-
reu vist i recorregut. Les dues excursions 
proposades són un complement perfecte 
a la navegació del riu. També són del tot 
recomanables qualsevol de les tres coves 
esmentades més amunt o l’espectacular 
chaos de Montpellier le Vieux, sobre el 
causse Noir, arranjat com a recorregut de 
natura o, encara, la visita al poble de Can-
tobre, encinglerat sobre el riu Dourbie, 
una delícia.

Ruta 1. De la Roque Sainte 

Marguerite a Les Roques 

Altes. De 4 a 5 hores. 11,5 

Km. +/- 430 m

Accés:  el poble de la Roque Sainte Mar-
guerite es troba a 14 Km a l’est de Mi-
llau per la D991 a una altura de 410 m.

A tocar de la Dourbie, la Roque Sainte 
Marguerite és un poblet encisador domi-
nat per un castell. Aquest circuit circular 
s’enfila des de la gorja fins al causse Noir 
portant-nos al conjunt de les Roques Altes 
després de passar per un poble en fase de 
reconstrucció.
Sortim del poble seguint la carretera 

La Roque Sainte Marguerite a la vall de la Dourbie 

El Poble de Cantobre penjat sobre la vall de la Dourbie

Gorges de la Dourbie amb el viaducte de Millau al fons
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D991 en direcció Nant durant uns 300 
m. Allí prenem el trencall cap a la D41 
en direcció Saint André de Vezines i tot 
seguit abandonem l’asfalt per enfilar-
nos per un evident camí de ferradura 
que surt a l’esquerra, marques grogues. 
Fa marrades i guanya altura ràpidament 
dintre un bosc fins al gran pla de Corps 
situat a 586 m. Aquest  pla domina la vall 
de la Dourbie i hi pastura un ramat de 
rucs. A la sortida del pla el camí encara 
el nord i descobrim davant nostre un po-
blet penjat a mig vessant sota un castell 
encinglerat del s XI, es tracta de Mont-
méjean. Arribem en  una bifurcació que 
ens indica el camí que seguirem després, 
en direcció a les Roques Altes i, a la dre-
ta, el camí de Montméjean, distant sis-
cents metres, que farem d’anada i torna-
da. A tocar del camí trobem l’única font 
d’aigua potable de la ruta. Montméjean 
és un poblet d’una vintena de cases de 
pedra que havia quedat deshabitat. Des 
dels anys noranta una colla de romàn-
tics l’han anat reconstruïnt casa per 
casa, però encara hi queda molta feina a 
fer. Fins i tot hi ha una gîte on podríem 
dormir. El poble domina la vall de la 
Dourbie i pel costat oposat per on hem 
arribat no queda lluny de la carretera 
D41 que facilita l’accés en cotxe. Desfem 
camí fins a la bifurcació i seguint mar-
ques de GR guanyem de nou altura cap 
a la part superior del causse Noir. Sobre 
nostre comencem a veure grans bolets de 
roca calcària. Passat un portal de fusta 
per al  bestiar arribem a dalt de tot del 

causse, a uns 800 metres d’altura. A 
l’esquerra un senderó ens aparta del GR 
per fer-nos recórrer la Corniche de Rajol. 
Es tracta d’un camí que passa a tocar del 
cingle envoltat de roques aïllades de for-
mes capricioses on cadascú hi pot veure 
una cosa diferent. Un veritable gaudi per 
a la vista! Dominem la vall de la Dour-
bie: veiem  sota nostre La Roque Sainte 
Marguerite i al fons el perfil inconfusi-
ble del viaducte de Millau. Passat aquest 
sector retrobem el GR i distingim, lluny 
a la dreta, el poblet de Saint André de 
Vezines, sol sobre el causse. Avancem 

planers cap a un conjunt de roques aïlla-
des sobre l’altiplà, són les Roques Altes. 
Criden força l’atenció perquè s’alcen una 
seixantena de metres sobre plans herbats 
i pins. Uns panells explicatius ens desco-
breixen els fenòmens orogènics que les 
han format. Revoltem les roques per la 
seva dreta i arribem al mas de les Roques 
Altes, que forma conjuntament amb les 
roques un espai protegit dintre del Parc 
Natural Regional dels Grands Causses. 
Es tracta d’una construcció superba, feta 
totalment en pedra de gran valor patri-
monial. En aquest punt iniciem el retorn. 
Ens atansem de nou a les Roques Altes a 
les quals hi arribem fent la volta en sen-
tit antihorari. Abandonem el GR baixant 
a la nostra dreta cap a una porta ogival 
oberta a la roca. Just abans de travessar-
la contemplem la vall per on baixarem. 
Lluny, al vessant oposat de la vall distin-
gim el Chaos de Montpellier Le Vieux, 
espai de lleure i natura on per camins 
assenyalats o amb un trenet turístic, es 
pot gaudir de capricioses roques, d’algun 
notable pont de roca, d’una via ferrada 
i de miradors penjats al buit. És un dels 
grans reclams turístics de la  zona. Quan 
travessem la  porta de roca el sender 
(PR, marques grogues) comença a baixar 
decidit per dintre un bosc de pins fins 
a trobar una pista asfaltada, dos-cents 

Caminant sobre el buit

Capricioses formes a la Corniche du Rajol

Porta de roca on comença el descens de 

les Roques Altes

Les Roques Altes s’enlairen 60 metres sobre el causse Noir 
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cinquanta metres més avall. Arribem a 
aquesta carretereta al lloc just on, per un 
pont, creua el rierol de Riou Sec. Seguint-
la avall un parell de quilòmetres arribem 
de nou a La Roque Sainte Marguerite. 
Mentre ens hi acostem gaudim d’una 
vista privilegiada del castell encinglerat 
que domina el poble. Cal destacar-ne la 
gran torre rodona de defensa i l’església 
romànica del s. XI amb espadanya, absis 
i absidioles. 
Aquesta excursió dista a vol d’ocell uns 
vuit quilòmetres de la segona que us pro-
posem. Ara bé per carretera cal pujar i 
baixar el causse Noir i travessar les gor-
ges de la Jonte per enfilar-se finalment 
al causse de Méjean, (33 Km, 1 hora de 
cotxe). Si tenim temps val la pena des-
viar-se en direcció a Meyrueis i visitar la 
grotte de Dargilan, sobre el causse Noir, 
amb vistes impagables sobre les gorges 
de la Jonte. L’altra opció és visitar, ja so-
bre el causse de Méjean, l’impressionant 
Avenc Armand una de les coves més bo-
niques de França, coneguda pel seu bosc 
d’estalagmites, entre les quals hi ha la 
més alta del món. Accessible amb funi-
cular és d’una bellesa corprenedora.

Ruta 2. Les cornises de la 

Jonte i del Tarn. 3 h 30 min 

a 4 h. 10 Km. +/- 140 m

Accés: hem de pujar al causse de 
Méjean i dirigir-nos, al seu extrem 
sud-oest, al poble de Saint Pierre des 
Tripiers. Ho podem fer des del poble 
de la Malène a les gorges del Tarn o  
des de Millau seguint les gorges de la 
Jonte per les carreteres D996 i D63.

El causse de Méjean és un univers sin-
gular a mig camí entre el cel i la terra on 
els poblets es troben a una altura mitja-
na de mil metres. Perfectament delimi-
tat per les gorges del Tarn al nord i les 
de la Jonte al sud és un enorme altiplà 
que ocupa 34.000 hectàrees (340 Km2). 
Pertany al departament de la Lozère i 
n’ocupa l’extrem sud-oest. De fet la nos-
tra excursió recorre aquest límit amb 
l’Aveyron. La part oriental del causse 
està dintre el P.N. de les Cevennes. La 
part occidental és dintre el Parc Natu-
ral Regional dels Grands Causses. Tot 
el causse és Patrimoni de la Humanitat 

L’imponent  mas de les Roques Altes

El Balcon du Vertige sobre les gorges de la Jonte
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des del 2011 dintre el conjunt anomenat 
“Causses i Cevennes, paisatge cultural 
de l’agropastoralisme mediterrani”.
De Saint Pierre de Tripiers, ens dirigim 
per una pista asfaltada cap al nucli de 
Cassagnes, distant poc més de quatre 
quilòmetres. Nosaltres deixem el vehi-
cle un quilòmetre abans d’arribar-hi en 
un estacionament assenyalat al mapa, 
tement que al poblet no estigui permès.
Per la pista asfaltada arribem en 15 mi-
nuts al poblet de Cassagnes (Cassanhas 
en occità). El dia ennuvolat i amenaça-
dor fa que deixem la visita per la tor-
nada. Sortim del poblet pel cantó opo-
sat i cent metres més endavant deixem 
a la dreta el GR6. Al cap d’uns minuts 
arribem en una bifurcació de pistes 
amb rètols assenyalant el camí de les 
Cornises (Sentier des Corniches). Des 
d’aquest punt serà un itinerari circular 
que seguirem en sentit horari i que en 
unes tres hores ens retornarà a aquest 
punt. Girem doncs a l’esquerra perdent 
una mica d’altura per una pista dintre 
una magnífica pineda. Quan arribem 
al cantell del causse la pista esdevé un 
sender que encara l’oest paral·lel als cin-
gles. Comencem a admirar les gorges de 
la Jonte. Fem cap a l’anomenat mirador 
dels voltors. N’hi veiem força volant o 
sortint del cingle on reposen i hi tenen 
els nius. A ull nu, o millor amb l’ajut de 
prismàtics, podrem distingir-hi, a més 
de voltors comuns, algun voltor negre, 
també anomenat voltor monjo, d’una 

Caminant sobre el buit

envergadura propera als 3 metres! Si es-
tem de sort també podrem observar el 
blanc plomatge d’algun aufrany. Cingle-
ra enllà arribem al punt anomenat Bal-
con du Vertige sobre un cingle vertical. 
Ofereix una gran perspectiva de la gorja, 
tres-cents cinquanta metres més avall 
on distingim el poblet de Le Truel. El 
camí s’aparta del cingle per superar un 
parell de depressions i poc després un 
pas estret i delicat anomenat pas del llop 
( Pas du Loup) ens porta de nou al cin-
gle en què sens dubte constitueix el tram 
més espectacular de la ruta. Sobre els 
cingles vertiginosos s’alcen roques on la 
base es més estreta que la part superior, 
són els anomenats gerros, vase en fran-
cès. De sobte apareixen davant nostre el 
Vase de Chine i dos-cents metres més 
enllà el Vase de Sèvres. Passem a tocar 
del primer i, apartant-nos a l’esquerra 

El Vase (gerro) de Sèvres domina les gorges de la Jonte 

Sota el Vase de Chine amb el Vase de Sèvres al fons, el lloc més espectacular 

del Sentier des Corniches
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del camí, ens atansem a la base del segon per admirar millor 
la cinglera. Ens acostem al punt on s’ajunten la Jonte i el riu 
Tarn. Sota el cingle s’amaga el poble de le Rozier que no podem 
veure. Just davant seu, al costat de l’Aveyron, admirem el bo-
nic poble de Peyreleau (Peiralèu en occità) arraulit sota la seva 
església i dominat per un imponent castell. Un sender ens per-
metria baixar-hi però nosaltres seguim pel nostre Sentier des 
Corniches fins a arribar al denominat coll dels Deux Canyons. 
Des d’aquest punt girem cap al nord, per sobre ara de les gor-
ges del Tarn. En aquest tram el camí segueix una feixa entre 
cingles i el més espectacular són els grans cingles que s’alcen 
amenaçadors sobre els nostres caps a la dreta del camí. A la 
gorja molt per sobre de la carretera distingim un llogarret en-
lairat i troglodita, Eglazines, on les cases s’arrapen al cingle. 
Passem prop de la font del Teil, ben indicada on podem baixar 
a buscar aigua. A partir d’aquí el camí gira cap a l’est, guanya 
altura dintre un bosc de pins i fa cap, finalment, a una pista. 
Som a tocar de la bifurcació inicial i del poble de Cassagnes. 
Amb tranquil·litat el visitem abans de retornar al vehicle. Pe-
tit i organitzat al llarg d’un carrer principal és un veritable 
viatge al passat. L’estat abandonat i mig ruïnós de les cases 
ens palesa que fa temps que la gent en va marxar. Hi trobem 
malgrat tot 4 o 5 cases en bon estat i habitables, probablement 
en caps de setmana o estiu. Si teniu temps val la pena visitar 
el poblet de Saint Pierre des Tripiers on destaca  la complexa 
arquitectura en pedra de l’església. Encara més recomanable 
és la visita del poble de la Volpilière darrer poble habitat en 
aquest sector del causse. Val la pena passejar pels seus carrers 
i admirar l’arquitectura local. Per cert en aquest poble hi ha un 
càmping, la Combe du Méjean, l’únic que hi ha sobre el causse 
de Méjean, on vam fer nit.

La Volpilière,  exemple d’arquitectura del causse de Méjean

Ubicació de les dues excursions

Cartografia 
-2641 OT MILLAU per la primera ruta i quasi la totalitat 
de la segona, on queda fora del mapa l’accés.
-2640 OT GORGES DU TARN, per la segona ruta i la 
totalitat del causse de Méjean.
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A peu per la 

Tinença de 

Benifassà

          Al nord del País Valencià, al Massís del Port, a la capçalera del riu Sénia, limitant 

amb terres catalanes i aragoneses, es troba situada la contrada històrica de la Tinença 

de Benifassà. Visitem aquest territori. Anem a trobar-nos amb paratges naturals molt 

poc coneguts, amb una gran riquesa botànica i faunística, però també etnogràfica, 

arquitectònica i paisatgística. 

Text i fotografies de  Joan Guasch i Murtra

El Portell de l’Infern

Apunt històric 

Durant l’ocupació musulmana de la 
península ibèrica, en aquest territori, 
s’hi instal·là una tribu berber liderada 
per Beni-Hazà (o Beni-Hassan), la qual 
aixecà un castell en un lloc elevat des 
d’on controlava la zona. El 1195 el rei 
d’Aragó Alfons II el Cast va reconquerir 
aquest territori. Uns anys més tard, el 
castell i el terme van passar a ser propietat 

de Guillem de Cervera; aquest es va fer 
monjo del Císter i va ingressar al monestir 
de Poblet, al qual féu donació del castell i 
les seves terres. Alguns monjos de Poblet 
s’establiren al castell i el convertiren en 
ermita dedicada a Santa Escolàstica. 
Posteriorment, el 1233, el rei Jaume I 
ordenà construir un monestir dedicat a 
la Mare de Déu a prop de l’antic castell 
musulmà de Beni-Hazà. 
L’any 1250 la comunitat de monjos es va 

poder traslladar al nou cenobi: el mo-
nestir de Santa Maria de Benifassà. Des 
d’aleshores, el castell de Beni-Hazà va 
quedar totalment abandonat. L’any 1254 
l’abat de Poblet cedia a la comunitat 
de Benifassà tot el terme de Benifassà; 
d’aquesta manera, el nou monestir adqui-
ria jurisdicció i identitat pròpies.
Els monjos propiciaren la repoblació del 
seu territori amb caràcter de senyoriu 
feudal: oferien protecció a canvi de tributs 
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i treball a les seves terres, la seva tinença. 
L’abat del monestir fou el senyor del te-
rritori durant segles. Del mot tinença, 
sinònim de feu, rep aquesta contrada el 
seu nom: Tinença de Benifassà. 
Passaren un llarg període (segles) d’auge 
i esplendor econòmica, cultural i política. 
Mentrestant els assentaments humans 
sobre antics llogarrets d’origen islàmic 
creixien al voltant de l’important mones-
tir de Benifassà, s’anaven configurant els 
set pobles, la setena de Benifassà: Castell 
de Cabres, El Boixar, Coratxà, Fredes, El 
Ballestar, Bel i La Pobla de Benifassà. 
A partir del segle XVII un seguit de dalta-
baixos (penúries, escaramusses, guerres, 
pestes...) van provocar-ne la decadència 
progressiva i l’abandó definitiu l’any 1835 
arran de la desamortització de Mendi-
zábal. Posteriorment, durant la primera 
guerra carlista, va ser utilitzat com a ca-
serna, hospital i presó. 
El 1931 la Diputació de Castelló va decla-
rar les ruïnes de l’antic monestir com a 
Monument Nacional. Anys més tard, les 
donà a l’Orde dels Cartoixans. Ells el van 
restaurar acuradament, mantenint l’estil 
arquitectònic original, de transició del 
romànic al gòtic, sota el control d’experts 
de l’Orde i del Ministeri de Belles Arts. 
L’any 1967 va ser ocupat per monges 
cartoixanes i es va establir la clausura 
monàstica.

Territori que malda per no 

ser oblidat 

Els set pobles de la Tinença han sofert una 
pèrdua de població progressiva d’ençà de 
la segona meitat del segle XX, per causa 
dels canvis produïts en les formes de vida 
i per les males comunicacions. Actual-
ment, és un dels territoris més aïllats i 
despoblats del País Valencià. En conjunt, 
la població dels set pobles no arriba als 
300 habitants.
Precisament per aquest aïllament, és un 
espai natural de gran valor mediambien-
tal alhora que un recurs i reclam turístic. 
L’any 2006 es creà el Parc Natural de la Ti-
nença de Benifassà, el qual constitueix un 
dels territoris més inalterats que queden 
al País Valencià. Abraça gairebé tota la 
contrada i s’expandeix, per la similitud de 
l’ecosistema, al terme municipal de Valli-
bona, encara que aquest poble no pertany 
a la Tinença històrica. És un vast territori 
muntanyós d’orografia molt complexa, de Monestir de Santa Maria de Benifassà

Espectacular panorama del massís del Port des del camí de Fredes al Portell de l’Infern
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paisatges grandiosos, escabrosos, salvat-
ges, amb impressionants moles calcàries. 
Malgrat aquesta complexa orografia, hi ha 
nombrosos camins i senders que antiga-
ment servien per a comunicar els pobles 
i masos de la comarca, els quals avui en 
dia són utilitzats per excursionistes. Hom 
ha creat una ruta circular per a fer a peu 
anomenada 7 Pobles; uneix, aprofitant ca-
mins i senders ancestrals, els set pobles de 
la comarca i està senyalitzada amb un 7 de 
pintura vermella en roques i arbres. Per 
als que gaudeixen amb les BTT, el circuit 
anomenat Els 3 Regnes permet enllaçar 
els tres antics regnes de Catalunya, Aragó 
i València. El gran objectiu és que la gent 
vagi a conèixer aquesta zona de natura i 
història tan especial. Per descomptat que, 
d’excursions, se’n poden preparar moltís-
simes ja que els camins i senders surten 
dibuixats amb precisió a l’excel·lent i im-
prescindible Mapa i guia excursionista de 
la Tinença de Benifassà, editat per El Tos-

Embassament d’Ulldecona

sal Cartografies. Amb aquest mapa, que és un bon exemple de 
feina ben feta, vam preparar el traçat de l’excursió que es descriu.

El nostre recorregut per La Tinença 

Una recomanació per a qui vulgui endinsar-se per aquest terri-
tori és no menysprear-lo pel fet de ser muntanya baixa; les rutes 
poden ser més llargues en temps del que en principi pugui sem-

blar, els desnivells acumulats poden ser importants i el terreny, a 
cops, força enrevessat. 
L’itinerari que ens vam proposar dur a terme és un tomb de qua-
tre dies a peu per  visitar els set pobles de la Tinença i també Va-
llibona. Comença i acaba al pont de la carretera CV 105 entre La 
Sénia i La Pobla de Benifassà sobre l’embassament d’Ulldecona, 
situat a 8 quilòmetres de la població de La Sénia; tot just passat 
aquest pont, hi ha un espai apte per a deixar el cotxe. El traçat 
escollit va molt per pistes i senders GR o PR, els quals estan en 
força bon estat; però també vam passar per altres senders que, en 
alguns llocs, estan molt perduts. Alguns trams coincideixen amb 
la ruta dels 7 Pobles esmentada anteriorment.

Jornada 1: de l’embassament 

d’Ulldecona a El Boixar 

Iniciem la ruta caminant poc més d’un parell de quilòmetres 
per la pista anomenada dels Mangraners (també se la coneix 
com la pista de la Fou), la qual va vorejant en direcció nord 
l’embassament d’Ulldecona. Passat el Mas de Ximo, abandonem 
la pista, prenem un camí ample ascendent en direcció oest que es 
dirigeix al Mas d’Abella en el qual trobem els senyals amb fran-
ges blanques i grogues del PR-CV-175.1. Ja no els abandonem fins 
a Fredes. En un revolt molt tancat, agafem l’antic camí de ferra-
dura, ancestral pas que comunica les terres altes de Fredes amb 
les valls baixes de la Pobla de Benifassà. Hi ha bones vistes de 
l’embassament i els paisatges rocallosos tan típics de la Tinença 
i del Port. El sender, que es conserva empedrat en molts trossos, 
va guanyant alçada moderadament pel barranc Ronyosa: entrem 
en un món de roca i penyals, entre els quals es va endinsant la 
senda. 
Més amunt, entrem en un espès bosc de pins. Arribem a un 
tall a la muralla calcària que ens barraria el pas: és el Portell de 
l’Infern. El lloc és preciós, ofereix unes vistes meravelloses del 
barranc del Salt, punta del Solà d’en Brull i punta de l’Àguila. 
La salvatge bellesa que contemplem ens dona molt bé la mesu-

A peu per la Tinença de Benifassà

La Pobla de Benifassà i el Bellestar des de la serra de La Creu
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ra de l’aïllament de les terres altes quan 
el transport es reduïa a l’ús d’animals de 
càrrega. 
El camí segueix per l’obaga, entre les pa-
rets balmades de la muralla calcària i el 
profund barranc del Salt. Més endavant, 
deixem una senda a la nostra dreta, que 
baixa a aquest barranc. El sender ara 
s’enfila una mica més fort; de tant en 
tant, val la pena parar i gaudir de les es-
pectaculars vistes panoràmiques. Passem 
pel Maset del Pixón, totalment en ruïna i 
abandonat; té una petita era rodona limi-
tada per un marge de pedra molt ben fet. 
Després d’unes zetes del camí, creuem la 
pista que, per l’esquerra, procedeix de la 
Colònia Europa, seguim per una senda al 
costat d’un mur de pedra, entrem en un 
bosc de pins amb un sotabosc de boixos i 
grèvols, passem per la font del Teix i fem 
cap a una altra pista per la qual, cap a 
l’esquerra, arribem a Fredes.
Fredes és el poble més septentrional del 
País Valencià i es troba a uns 1.090 metres 
d’altitud. Per la seva situació, probable-
ment, és el més visitat. Dins del seu ter-
me municipal, es troba el Tossal dels Tres 
Reis, cim de 1.351 metres d’altitud al qual 
ens dirigim: és el punt exacte on confluei-
xen Catalunya, Aragó i el País Valencià.
Havent recuperat forces a Fredes, avan-
cem pel GR 7 entre marges de pedra en 
direcció NE vers el Pinar Pla, passat el 
qual abandonem el GR; trobem l’ampla 
pista forestal que, des de Fredes, va a Bes-
seit. La seguim cap a l’esquerra a buscar 
el Mas del Ric de Fredes: d’aquí, ja es veu 
el tossal dels Tres Reis. Una bona pujada 
per sender ens du al cim que és un altiplà 
rocallós d’on gaudim d’extenses panorà-
miques del Massís del Port. Al nord-est 
destaca el Mont Caro de 1.441 m, el punt 
més alt del massís. A ponent, entre lloms 
arrodonits, s’alça el tossal d’en Canadé de 
1.393 m. És el punt més alt de la Tinença: 
cap allà anem. 
Del tossal dels Tres Reis davallem per la 
carena oest, enllacem amb una pista que, 
cap a la dreta, al nord, va a Sant Miquel 
d’Espinalbar; la seguim en direcció con-
trària, cap al Coll de Tombadors, on con-
necta amb la pista esmentada anterior-
ment de Fredes a Besseit. Sense arribar-hi, 
prenem a mà esquerra un camí ample 
tallat al trànsit de vehicles mitjançant 
una cadena. Per aquest camí resseguim, 
elevats, el barranc de Fontsanta pel ves-
sant nord durant un parell de quilòmetres 
fins a trobar un eixamplament replanat 

on enllacem un sender que davalla al sud 
fins a la  llera, per la qual seguim un bocí, 
creuem l’esmentat barranc de Fontsan-
ta i, tot seguit, remuntem primer entre 
bosc i més amunt entre camps agrícoles. 
Creuem un camí ample i, per un sender 
molt perdut, assolim el tossal d’en Cana-
dé, on hi ha un vèrtex geodèsic. 
Davallem sense camí (hi ha alguna fita) 
vers el Maset del Pere Negre; el veiem des 
del cim. Continuem al sud per passar en-
tre els rònecs edificis del Mas d’en Roda, 
situat en un indret elevat i d‘accés com-

plicat, envoltat d’antics bancals envaïts de 
vegetació boscosa i limitats per marges de 
pedra seca. Entre bosc de pins, efectuem 
la baixada, salvant alguns estimballs ro-
callosos, fins a donar a una pista per la 
qual, seguint cap a l’esquerra, al sud, fem 
cap al Boixar.
Ja és vespre quan arribem al Boixar. Ca-
minem per un carrer silenciós, esgrogueït 
per la llum dels fanals, fins a localitzar 
el nostre allotjament: la Casa Refugi El 
Boixar. Les cases del Boixar estan arren-
glerades en dos carrers paral·lels en ni-

Mas de Prades

Castell de Cabres
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vells diferents; encarats a migdia d’un 
turonet, en sobresurt l’església. És corpre-
nedor, perquè sabem que hi viu algú, però 
les portalades de les cases estan tancades 
i els carrers, desèrtics. No es veu ni una 
ànima enlloc, només un parell de gats, 
quiets, arrecerats en un racó, al sol. Ens 
embolcalla el silenci absolut. És un poble 
bonic, però seria mort si no fos perquè, 
durant els caps de setmana i els perío-
des de vacances, hi deu venir algú a obrir 
aquestes cases que guarden molts records 
de temps passats, quan aquest era un 
poble important a causa d’una activitat 
artesanal d’elaboració d’eines de conreu 
i objectes d’ús domèstic (culleres, forqui-
lles,...) de fusta de boix. Per a aquesta ac-
tivitat, es proveïen dels abundants boixos 
que creixen a les rodalies; precisament 
del nom d’aquest arbust deriva el nom del 
poble.

Jornada 2: El Boixar, 

Coratxà, Castell de 

Cabres, Vallibona 

Sortim d’El  Boixar pel PR-CV-75.11 per 
la carretera CV-109 en direcció a Coratxà, 
tot i que aviat la deixem per un sender a 
la dreta que ressegueix costa amunt un 
barranc envaït de boixos. Tornem a la 
carretera; canviem de PR, tirem pel PR-
CV-75.12 carretera amunt durant 300 

metres fins a un coll de la serra de les Al-
bardes. Allí prenem una pista a la dreta 
i, després, un sender per assolir el Tossal 
Gros (1.272 m). 
Muntanyes infinites, lloms arrodonits, 
agrestes barrancades... Un panorama 
extens ens deixa contemplar amb admi-
ració l’indret per on vam caminar ahir: 
el Tossal d’en Canader i les cingleres vora 
el Mas d’en Roda. A l’oest, lluny, sobre 
una mola a més de 1.200 metres d’altitud, 
veiem Coratxà; és el poble més alt de la Ti-
nença i cap allà ens adrecem. 
Retornem a la carretera, la seguim durant 
més de dos quilòmetres en direcció a Co-
ratxà. Recuperem el PR-CV-75.11 quan 
veiem el poble a l’altre vessant del barranc 
de l’Avellanar, davallem per a creuar-lo 
per una antiga carre-rada, passem vora 
l’antic safareig públic i una petita àrea 
d’esbarjo, i entrem a Coratxà pel carrer 
principal, que ens condueix a la plaça on 
hi ha una font i un preciós til·ler al costat 
d’una hostatgeria. 
Aïllada en un turonet fora del poble, se 
situa l’església de Sant Jaume. En el punt 
més alt d’aquest indret, s’hi troba un pei-
ró a tocar del qual passa el PR-CV-75.10. 
El seguim pels alts del tallat tot vorejant 
l’esmentat barranc de l’Avellanar i la ca-
rretera, a la qual baixem per creuar-la 
per un pont. Tot seguit, prenem un curt 
tram de pista a la dreta i, a continuació, 
un camí a l’esquerra. Caminem entre 
camps de conreu abandonats, limitats 

per inacabables marges i murs de pedra. 
Passem pel Corral Nou (en ruïnes) i tirem 
camps amunt (el camí es desdibuixa) fins 
a un ample coll evident de la serra de les 
Albardes des d’on fruïm d’una extensa 
panoràmica amb el proper Mas de Segués 
i el poble de Castell de Cabres per sobre de 
les carenes de més enllà del riu Escalona, 
al qual davallem primer per un camí am-
ple des del Mas d’en Segués. Abandonem 
el PR-CV-75.10, que ens conduiria més 
directament al Castell de Cabres. A prop 
del riu, deixem aquest camí ample, enlla-
cem amb el PR-CV-75.8, pel qual acabem 
de davallar; tenim al davant el tossal del 
Maset amb un penyal rocallós que deco-
ra el paisatge. El lloc és bonic. Abans ens 
hem topat amb la làpida d’una tomba. 
Seguim aquest PR, creuem el riu a gual i 
avancem costa amunt entre el bosc ufa-
nós de pins i boixos, passem pel peiró de 
Sant Isidre, situat en un collet al nord del 
turó de Castell de Cabres que contornem 
per ponent per a arribar a aquest petit 
poble: en destaca l’enorme església situa-
da al costat d’una petita plaça amb una 
font. Per la carretera CV-105 en direcció 
a El Boixar enllacem amb el PR-CV-75.13, 
una bona pista ampla i planera en direc-
ció sud-est que travessa el Pla de l’Artiga. 
Un gran monòlit recobert de marbre ens 
anuncia que som al Parc Natural de la 
Tinença de Benifassà. Si seguíssim per 
aquesta pista, podríem arribar a Vallibo-
na; tanmateix, nosaltres compliquem una 
mica més l’itinerari. Com més enrevessat 
i més llarg, millor! A la primera corba a 
la dreta, deixem la pista, passem la porta 
d’un tancat i, a l’esquerra, continuem pel 
mateix PR tot enlairant-nos cap a un llom 
dividit per un llarg mur de pedra seca. 
L’allargassada serra del Turmell es veu 
com una barrera a l’horitzó; ens en sepa-
ren profundes i salvatges torrenteres que 
davallen vers el riu Cérvol. 
Enllacem amb el GR 7 en una pista, el se-
guim vers el sud, passem pel Mas Roig i, 
tot seguit, pel Mas de Prades, situat en un 
llom des del qual es divisa una magnífica 
panoràmica cap al barranc de la Teuleria 
i la serra de La Creu. Per aquí, pel Mas de 
Prades, hi tornarem a passar demà. Amb 
la idea de no repetir el camí, abandonem 
el GR 7 -que es desvia cap al Barranc de la 
Gatellera- ja que farem aquest recorregut 
des de Vallibona amunt per retornar. Així 
doncs, tirem per la pista. Tret d’un primer 
bocí ascendent, la resta és gairebé tot una 
llarga i sinuosa baixada que ens ofereix 
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extenses vistes de camps abandonats, cin-
gles i pregones barrancades recobertes de 
boscos d’alzines i pins. Passem a la vora del 
Mas del Grau, enllacem de nou amb el GR 
7 una mica abans d’arribar a Vallibona. És 
vespre, i gairebé és fosc. El poble, costerut, 
està encarat a la serra del Turmell en un in-
dret molt pintoresc: és un eixam de cases 
atapeïdes al voltant de l’església situat en-
tre els espadats del barranc de la Gatellera 
i el riu Cérvol. Vallibona és un poble bo-
nic de carrers estrets amb cases blanques 
molt ben arreglades, portalades de pedra, 
balconades i barbacanes de fusta, i tot això 
acompanyat d’un paisatge extraordinari. 
Ens allotgem a l’hostal La Carbonera.

Jornada 3: Vallibona, Bel, 

la Pobla de Benifassà 

Desfem el darrer tram de pista d’ahir, 
avancem pel GR 7 barranc de la Gatellera 
amunt. En una corba molt pronunciada 
de la pista, prenem un sender costerut. De 
seguida, ens endinsem per la llera del ba-
rranc; el bocí dels Estrets és molt rocallós, 
tot i que després caminem entre un bosc 
de pins. Tornem a ser al Mas de Prades. 
Davallem per un sender en direcció est, 
voregem marjades de pedra on hi ha an-
tics i rònecs masets aïllats, alguns roures 
i alzines monumentals. Creuem el barranc 
de la Teuleria i remuntem el barranc de 
les Pruneres resseguint marges i murs de 
pedra. El Mas de les Pru-
neres, emplaçat en aquest 
indret llunyà i solitari, 
ens fa imaginar com de-
via ser la vida als masos 
i l’obtenció dels recursos 
necessaris per subsistir; 
l’estable, el cor-ral, el re-
bost, la cisterna, el pou, 
l’abeurador… cada pam 
de terra fèrtil, cada gota 
d’aigua devien ser im-
portants. 
Passat el Maset de Júlio, 
enllacem altre cop amb el 
PR-CV-75.13. Encarats al 
sud-est, iniciem una for-
ta pujada fins a la serra 
de la Creu, on passem pel 
seu punt més alt, La Creu 
(1.122 m). El panorama 
és grandiós, realment 
excepcional: la vall de la 
Pobla de Benifassà i un 

bon reguitzell de muntanyes i barrancades 
del massís del Port. Continuem pel fil de 
la carena o ben a prop, vers llevant, entre 
boixos, alzines i pins, tot admirant les su-
perbes vistes a banda i banda. Cap al sud, la 
barrancada de la Borja mostra una inusita-
da salvatgia. Arribem al coll Xumador, on 
hi ha una cruïlla de camins i un pal indi-
cador. Veiem Bel, el poble més desemparat, 
desconnectat per carretera dels altres sis 
pobles de la Tinença. Isolat, situat sobre 
una carena a 953 m d’altitud, des d’aquí 
sembla un trenet de joguina, amb les ca-
ses fent de vagons i l’església amb el seu 
campanar fent de màquina. Hi arribem pel 
PR-CV-75.5. El seu únic carrer, encapçalat 
per l’església, té les cases restaurades i una 
taverna. Al capdavall, hi ha el Mirador de 
l’Era, des del qual contemplem un paisatge 
de gran bellesa natural: muntanyes infi-
nites, cingleres i profunds barrancs. Re-
tornem al coll Xumador, tirem pel mateix 
PR al nord-est i arribem a un gran replà: 
l’Ereta de Bel, un lloc espaiós que convida 
al repòs. Davallem al nord per un camí am-
ple molt embrossat que s’acaba convertint 
en sender pedregós. Un cop a baix, cami-
nem entre camps d’avellaners, ametllers i 
oliveres. Seguim una estona el barranc de 
Bel i, per la pròpia llera plena de còdols 
arrodonits, el travessem i remuntem fins 
a la Pobla de Benifassà. És el poble amb 
major nombre d’habitants de la Tinença. 
Hi ha alguna botiga, un hostal i un alberg. 
Els carrers són gairebé tots estrets, escalo-

nats o costeruts, a excepció del carrer Major, 
que és la continuació de la carretera, però que 
acaba sent un carreró tortuós al final del qual, 
ja travessat el poble, es troba l’alberg La Font 
Lluny, on ens allotgem.

Jornada 4: la Pobla de 

Benifassà, el Ballestar, 

l’embassament d’Ulldecona

De la Pobla de Benifassà, marxem per la ca-
rretera en direcció al Ballestar. Al cap de poc, 
enllacen amb el PR-CV-75.3.1, continuem 
per la carretera un bocí més fins que pel PR 
-ara per camí- davallem a creuar un barran-
quet i remuntem fins al Ballestar, que està 
situat sobre un turonet. Té un carrer major 
ample que s’acaba a l’església, i uns quants 
carrerons que hi donen. 
Pel PR-CV-75.3.2, davallem a la vall del Riu 
Verd; el camí encara conserva l’empedrat 
d’antany, arrecerat a altíssimes parets de 
roca: els Estrets. Creuem el riu, continuem 
per la dreta orogràfica, arribem a una pista, 
la seguim fins a trobar un pont més enllà del 
Forn de Vidre per on travessem i remuntem 
vers la carretera que seguim a la dreta, per 
la vora de l’embassament fins al punt d’inici 
d’aquesta excursió. 
Durant quatre dies hem gaudit del merave-
llós espectacle de la natura. També, com un 
viatge imaginari en el temps, hem observat 
la seva relació amb l’home quan la vida en 
aquests paratges era pura supervivència, una 

lluita duríssima contra la 
naturalesa hostil: el fred, 
les ventades i la terra eixu-
ta. En aquesta contrada 
històrica -quatre dels po-
bles de la qual estan situats 
a més de 1.000 m d’altitud- 
en un lloc d’orografia molt 
accidentada, envoltats de 
camps irremissiblement 
pobres, l’home no ha pogut 
vèncer la natura, ha accep-
tat la derrota, ha acabat su-
cumbint. Encara que... qui 
ho sap? Potser arribarà un 
dia que no hi cabrem, als 
pobles i ciutats de la pla-
na; n’estarem tips i cuits 
de neguits, de normes, de 
sorolls, de contaminació, 
d’obrir-nos pas a colza-
des... I potser alguns, aquí, 
hi cercaran la pau i la sere-
nitat anhelades.Mapa de la ruta
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La Via de la Plata en bicicleta

Fer el camí de Sant Jaume en bicicleta és una de les experiències més gratificants que pot 

viure qualsevol persona a qui li agradi aconseguir nous reptes amb un cert afany d’aventura 

i de descoberta. Només necessites una bicicleta, unes alforges i molta il·lusió.

Cap a Zamora

Text de Pilar González Domínguez i fotografies de Valérie Merckx i Pilar González

Farà uns 3 anys vaig començar a 
Roncesvalles el denominat camí 
francès, el que seria el meu primer 

camí, en solitari i en bicicleta. Tot i el mal 
temps, després de 12 etapes, més o menys 
penoses amb neu, fred, molta pluja i fang, 
vaig aconseguir arribar a Santiago perquè 
la il·lusió i l’esperit del camí no em van 
deixar defallir en cap moment.
Des de llavors, he tingut la il·lusió de viu-
re d’una forma més intensa un altre amí. 
N’hi havia un que m’atreia especialment 
per ser un dels més solitaris i aventurers: 
la Via de la Plata. Però aquesta vegada no 
volia emprendre’l sola; aquest algú no po-
dia ser qualsevol: per reviure la veritable 
essència del camí amb un toc important 
d’aventura, havia de ser algú amb qui 
compartís tot això. Va ser cap al 2015 
quan la meva amiga francesa i compan-

ya de muntanya va prendre el compromís 
d’intentar aquest repte juntes, ja que a 
més, per a ella tenia l’al·licient de conèixer 
un país que no era el seu.
Realitzar la Via de la Plata en tota la seva 
essència ha sigut per a mi una aventura 
amb MAJÚSCULES. I després d’haver 
fet el camí Francès, he pogut comprovar 
que ha estat el camí més bell que mai he 
realitzat, que he gaudit plenament i on 
he pogut reviure l’essència jacobea. No-
més així es pot donar a la Via de la Plata 
el valor que realment té com a Camí de 
Sant Jaume.

Descripció del camí: les 
etapes

Per no avorrir-vos gaire, intentaré expli-
car de forma condensada les etapes del 

camí, amb l’ajuda dels moments més me-
morables, que penso que mai oblidarem:

E1: Sevilla – Castilblanco 
de los Arroyos: 42 km

Aquest dia vam sortir un xic tard ja que 
vam voler tenir les bicis perfectament 
a punt per fer front a tot el periple. Però 
això no m’amoïnava en absolut perquè ha-
víem plantejat fer aquest llarg camí amb 
tres dies de marge per tal d’assegurar 
l’arribada a Santiago i en el cas de no ne-
cessitar-los, podríem apropar-nos fins a la 
‘fi de la terra’ o Fisterra, on antigament els 
peregrins hi anaven per cremar les seves 
vestidures.
Amb la finalitat de posar en marxa els 
músculs i acostumar-nos a les alforges, 
vam fer el primer dia un tram curt amb 
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poc desnivell. A més, m’interessava dor-
mir abans de l’anhelada pujada del Cal-
vari per tal de fer-la ben fresques al matí 
següent.

E2: Castilblanco de los 
Arroyos – El Real de la 
Jara: 44 km

Aquest tram no té res a veure amb el dia 
anterior: comencen les pujades, els camins 
en mal estat, les pedres i els primers 
reixats. Al matí ens enfrontem al nostre 
primer petit desafiament en travessar la 
finca dels Berrocals, al Parque Natural 
Sierra Norte de Sevilla, per una vereda 
impossible, el Cerro del Calvario, que fa 
honor al seu nom, però que recompensa 
amb magnífiques vistes. Un cop ben 
refetes les forces a Almadén de la Plata, 
ens vam endinsar en un solitari i preciós 
paisatge de devesa, per camins amb trams 
durs i en ocasions trialers, en què  vam 
preferir posar peu a terra. Nosaltres, llevat 
d’ocasions molt concretes, sempre vam 
optar per  seguir el traçat original.

E3: El Real de la Jara – 
Zafra: 63 km

Passat El Real de la Jara entrem a 
Extremadura on trobem la senyalització 
autòctona de l’itinerari històric de la Via 
de la Plata (cubs de granit). Tot el Camí 
està indicat amb les tradicionals fletxes 
grogues i amb altres elements orientatius 
que canvien a cada regió, però no són tan 
abundants com al popular camí Francès. 
Per  això vam estar sempre ben atentes ja 

que en moltes ocasions les fletxes estan 
situades en llocs difícils de veure des de 
dalt de la bicicleta, sobretot quan la nostra 
atenció es concentra a esquivar una pedra 
o mantenir l’equilibri. Passat Monesterio, 
terra de pernil ibèric, el paisatge comença 
a canviar, les deveses d’alzines deixen pas 
a la monotonia dels camps de cereals i 
vinyes de Tierra de Barros. La Via de la 
Plata és un camí compostel·là que té la 
particularitat, a diferència d’altres més 
coneguts, que canvia de latitud a mesura 
que avancem: la Via de la Plata travessa la 
Península de sud a nord és per això que 
a mida que anirem pujant observarem i 
experimentarem un suau però constant 
canvi de paisatge i naturalment del 
caràcter de la gent de les regions per les 
que passarem. Zafra és una localitat plena 
d’encant i vida, d’origen preromà.

E4: Zafra – Mérida: 67 km

Etapa fàcil, de perfil senzill, amb lleugeres 
ondulacions entre interminables vinyes. 
Els quilòmetres cauen sense complica-
cions perquè no bufa el vent, ni els guals 
estan inundats. Per sort aquell fang ro-
genc i enganxós, que dona nom a la co-
marca Tierra de Barros, està bastant sec, 
per manca de pluja. Després de superar 
l’altiplà pel port de Sevilla, descendim 
fins al Guadiana que creuem pel seu im-
pressionant pont a les portes de la inte-
ressantíssima ciutat de Mèrida. Mèrida, 
l’antiga Emèrita Augusta, és un dels llocs 
imprescindibles que val la pena visitar i 
gaudir. El conjunt arqueològic de Mèrida 
està declarat Patrimoni de la Humanitat 

i és un dels més extensos i importants 
d’Espanya.

E5: Mérida – Càceres: 73 
km

Llarga i solitària travessa per la devesa del 
Parc Natural de Cornalvo, un esplèndid 
bosc d’alzines i alzines sureres. Veiem 
vestigis romans com ponts i mil·liaris, fi-
tes de pedra que indiquen les distàncies a 
les vies romanes. Del port de les Camèlies 
es divisa Càceres i el seu monumental 
centre històric declarat Patrimoni de la 
Humanitat el 1986. El conjunt medieval 
i renaixentista de Càceres es conserva 
pràcticament intacte. Deambulem sense 
rumb pels carrerons estrets i empedrats 
laberíntics del nucli medieval i sopem en  
una de les terrasses de la plaça Mayor. Cà-
ceres m’enamora!

E6: Càceres – Grimaldo: 
53 km

Etapa assequible per camins allun-
yats dels nuclis urbans durant quasi 
35 km. Vam creuar el riu Tajo vorejant 
l’embassament d’Alcàntara. Passat Caña-
veral hem d’afrontar la pujada al Puerto 
de los Castaños pels Castillejos. La difícil 
orientació, lluny de ser un inconvenient, 
ens l’hem presa com un incentiu més, ja 
que  contribueix a donar a la Via de la 
Plata un punt d’aventura que no tenen la 
resta de camins jacobeus. Això no signifi-
ca que sigui imprescindible l’ús d’un GPS. 
Nosaltres, com bones muntanyenques que 
som, hem preferit guiar-nos amb mapes 
de paper amb els que podem fàcilment 
optar per alternatives al camí original, en 
cas de mal estat del camí, ja sigui per fang, 
pedres o pujades molt pronunciades.

E7: Grimaldo – Arco de 
Cáparra – Aldeanueva del 
Camino: 68 km

Preciosíssima etapa entre deveses d’alzi-
nes i alzines sureres amb llargs trams 
per camins i sendes aptes per a bicicleta, 
amb reixats que hem d’obrir i tancar al 
nostre pas, murets de pedra i bestiar solt. 
La cirereta la posa l’arc romà de Cáparra 
que s’aixeca al mig del no-res. Com que 
no es pot dormir a Cáparra, i les nostres 
forces segueixen intactes, continuem el 
camí fins a Aldeanueva del Camino amb 
la intenció, al dia següent de bon matí, Puente de Piedra sobre el riu Duero a l’arribada a Zamora
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d’afrontar la pujada al Puerto de Béjar. La 
travessa integral per Extremadura, de sud 
a nord, ens està fascinant. Extremadura 
segueix sent “la gran desconeguda”!

E8: Aldeanueva del 
Camino - Fuenterroble de 
Salvatierra: 43 km + A/T 
al Pico Dueña, total 79 km

Etapa entretinguda pels seus canvis 
de paisatge, pel seu port de muntanya 
i pels nombrosos vestigis romans, 
termes incloses. Emprenem la pujada 
per Baños de Montemayor seguint una 
calçada romana. Després de recórrer la 
vall d’Ambroz, al port de Béjar, deixem 
Extremadura per entrar en terres 
castellanes. Les monòtones planures 
cerealistes comencen a intuir-se només al 
final del dia. Aquest dia, tot i el desnivell, 
se suposava que havia de ser una jornada 
de descans en tractar-se només d’una 
quarantena de quilòmetres, ja que la 
parada a Fuenterroble és obligada. Va 
succeir que al dia següent havíem d’arribar 
a una fita important del camí, Salamanca, 
la meva ciutat natal i que no tindríem 
temps de pujar a la cota més alta de la Via 
de la Plata, el pico Dueña a 1.170 m. Calia 
salvar un desnivell de 250 m en 3 km de 

senda molt pedregosa i bastant tècnica i, a 
més a més, amb les alforges. Nosaltres no 
volíem deixar de pujar a aquest mirador 
des d’on les vistes sobre la planura i 
devesa salmantines són excepcionals. 
Així que sense pensar-nos-ho dos cops, 
una vegada arribades a l’alberg parroquial 
de Fuenterroble de Salvatierra, ens 
mengem un enorme entrepà de pernil i 
sense el pes de les alforges fem  anada i 
tornada al pic Dueña, coronat amb una 
enorme Creu de Santiago, afegint 18 x 
2 quilòmetres a l’etapa. El dia no havia 
acabat: una dutxa ràpida i sense temps per 
a una becaina, sopem tots els peregrins 
junts llenties i macarrons amb el cèlebre 
chorizo de Guijuelo, al poble del costat, 
boníssim! Sopant compartirem les nostres 
experiències seguit d’una benedicció 
multilingüe en castellà, francès, anglès i 
alemany.

E9: Fuenterroble de 
Salvatierra – Salamanca: 
49 km

Etapa tranquil·la per finques ramaderes, 
vies pecuàries i pistes fàcils de seguir que 
creuen la inacabable planura castellana, 
el camp charro, amb els seus camps de 
cereals, les seves alzines i deveses amb ra-
mats de braus. Aquest dia anem directes 

per tal d’arribar a Salamanca el més aviat 
possible. Agafem  la variant de Pedrosillo 
de los Aires que escurça l’etapa en 3 km. 
En els últims pendents abans d’arribar 
a Salamanca em cauen les llàgrimes 
d’emoció! És un gran dia i tot surt per-
fecte: anem de tapes amb la meva família 
a la bonica Plaza Mayor! I visitem el més 
important d’aquesta bella ciutat (Univer-
sitat, Clerecía, catedrals nova i vella, etc.). 
Quin dia de sentiments més intensos!

E10: Salamanca – 
Zamora: 67 km

Etapa senzilla quasi de descans. De ve-
gades es fa llarga per la monotonia del 
paisatge i les interminables rectes, però 
aquesta fatiga desapareix tan bon punt 
divisem Zamora a l’altre costat del Duero. 
En aquesta ciutat del romànic passegem 
pels seus carrers medievals, descobrint 
tots els seus racons i amarant-nos de la 
fragància de la seva història. Com diu la 
dita “Zamora no se ganó en una hora”.

E11: Zamora – Santa 
Marta de Tera: 89 km

Etapa llarga però de perfil amable i per 
pistes rodadores. A Granja de Moreruela 
abandonem la Via de la Plata, que con-

La Via de la Plata en bicicleta

Praia do Rostro
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tinuaria cap al nord en direcció Astorga 
per unir-se al camí Francès. Nosaltres 
preferim anar més a l’oest, pel denominat 
camí Sanabrés, més exigent i molt menys 
freqüentat. A Santa Marta dormim al fan-
tàstic alberg municipal, just al costat del 
monestir, la història del qual val molt la 
pena. Ens fa la visita guiada una persona 
també totalment entregada al camí.

E12: Santa Marta de Tera 
– Puebla de Sanabria: 68 
km

Etapa de transició entre l’altiplà i les mun-
tanyes que separen Castella i Lleó de Ga-
lícia. Durant tot el dia es remunta el riu 
Tera amb les seves pollancredes, els seus 
canals, sèquies i embassaments. Mom-
buey marca el començament de la comar-
ca de Sanabria que anuncia les muntanyes 
on els boscos s’estenen i s’espesseixen. A 
partir d’Asturianos comencen les vere-
des amb un cert regust a les corredoiras 
galegas: sendes emboscades, pedregoses, 
sovint entollades i amb fang. Travessem 
un rosari d’aldees despoblades fins a arri-
bar a la monumental Puebla de Sanabria, 
una de les viles medievals més boniques 
d’Espanya.

E13: Puebla de Sanabria – 
A Gudiña: 59 km

Arriben les muntanyes. Bonica etapa però 
amb trams exigents: primer pugem a 
l’Alto del Padornelo a 1.350 m, la cota més 
alta del camí des de Sevilla, i poc després a 
l’Alto da Canda a 1.280 m, barrera natural 
que obre les portes de Galícia. Només falta 
la pujada a l’Alto do Cañizo.

E14: A Gudiña – Xunqueira 
de Ambía: 69 km

Tot i que circulem molta estona per as-
falt, l’etapa no es fa avorrida, els paisatges 
són variats i solitaris amb esplèndides 
vistes des de la Sierra Seca, llargues i ver-
tiginoses baixades i una dura pujada a 
l’Alberguería i la Cruz de los Segadores.
Aquesta és l’única etapa en la qual ens 
hem mullat de principi a fi. La primera 
vegada al matí, quan per sort hem trobat 
un refugi de peregrins on ens han ofert 
xocolata calenta amb pa de pessic men-
tre ens eixuguem... quanta amabilitat! El 
segon xàfec ens ha enxampat de ple, just 
abans d’arribar a una localitat minúscula, 

Bobadela. Pensàvem que no hi hauria res 
però hi trobem una posada, portada per 
gent afecta als peregrins, on tenim una 
acollida d’allò més humana: mentre ens 
traiem la roba xopa ens serveixen un ros-
tit de porc ben calent... quina meravella!
Vam acabar l’etapa en un poble 
d’interessant patrimoni cultural, Xun-
queira de Ambía, on podem dormir a casa 
Tomás gràcies a les anul·lacions que hi ha-
via hagut pel mal temps.

E15: Xunqueira de Ambía 
– Monasterio de Oseira: 
59 km

Els primers quilòmetres de l’etapa pas-
sen quasi sense adonar-nos-en: traves-
sem Ourense, clàssic puja i baixa gallec i 
arribem a Cea, poble conegut pel seu pa. 
Seguim la bonica variant que passa pel 
monestir cistercenc d’Oseira que, tot i que 
afegim quilòmetres al camí, compensa: 
són impressionants tant el monestir com 
el paratge on es troba. Així que decidim 
quedar-nos-hi a dormir. D’aquesta ma-
nera gaudim  plenament de l’essència del 
camí: visita al Monestir, vespres amb els 
frares. També d’una trobada entranyable 
amb dos peregrins que ens parlen des del 
cor i que estic convençuda mai oblidarem! 
Aquí sento que el meu camí no acabarà 
mai.

E16: Monasterio de Oseira 
– Santiago: 80 km

Sens dubte l’etapa més dura de tot el camí! 
Sortim de la preciosa vall, ben d’hora al  
matí, envoltats d’un paisatge fantasma-
gòric. És una autèntica aventura arribar 
a Castro Dozón perquè l’itinerari és molt 
entretingut per les corredoiras galegas. 
Així doncs, fem algun tram per carrete-
retes asfaltades per tal d’evitar pendents 
impossibles del traçat original.
Si volem arribar a Santiago aquest dia, 
a partir de Castro Dozón, ens queda al 
davant una etapa “a la gallega”. És a dir, 
amb el típic puja i baixa i continus canvis 
de direcció que ens trenquen el ritme i 
acaben per desgastar-nos tant físicament 
com moralment. Però de nou, la il·lusió i 
l’esperit del camí ens fan pedalar sense 
descans fins al final! Avançar es fa lent 
i els últims quilòmetres semblen que no 
passen mai, sobretot després del verti-
ginós descens al riu Ulla. L’arribada a la 
catedral de Santiago, quan ja sembla que 

tot està fet, ens fa suar fins a la mateixa 
entrada al nucli històric. Llàstima que la 
façana principal està tapada per restau-
ració.
Tenint la catedral com a pedra angular, 
al seu voltant creix el nucli històric de 
Santiago carregat d’història i de gran 
bellesa que fou declarat Patrimoni de la 
Humanitat per la UNESCO el 1985. Els 
estils romànic, gòtic i barroc es barre-
gen en perfecta harmonia en llocs com 
la plaça de l’Obradoiro o el monestir de 
San Martín Pinario. És justament en 
aquest seminari major, que actualment 
fa d’hostatgeria, on ens allotgem tot gau-
dint de la inoblidable experiència de fer 
nit en un monestir del segle XVI, un lloc 
on cada pedra ens parla de la història.

Epíleg

Després de la duríssima etapa del dia an-
terior descansem merescudament. Reco-
llim orgulloses la nostra Compostel·lana, 
document acreditatiu d’haver fet el camí 
i anem després a la missa del peregrí a 
la catedral. Aquí tenim el privilegi de 
veure funcionar el Botafumeiro perquè 
algun particular ha fet una ofrena de 
450 euros. El Botafumeiro és un enorme 
encenser que amb un pes proper als cent 
quilograms es fa pendular espectacular-
ment en el creuer de la catedral des de 
l’edat mitjana. És instrument de purifi-
cació i que avui segueix meravellant els 
presents tot deixant un record per a tota 
la vida.
Com a complement a la nostra Via de la 
Plata vàrem afegir cinc etapes més que 
ens van portar a recórrer terres galle-
gues des de Santiago de Compostela fins 
a Negreira, Corcurbión, Fisterra i Muxía. 
Foren 90 km més fins a Fisterra i 150 km 
per la Costa da Morte. De fet, vam passar 
3 dies meravellosos instal·lades  a Corcu-
bión des d’on vam conèixer la Costa da 
Morte, entre Fisterra i Muxía. Sumats 
a la Via de la Plata vam fer  un total de 
1.300 quilòmetres en 21 etapes des que 
vam començar a pedalar.
Visc cada dia del record de la que ha estat 
una de les experiències més meravelloses 
de la meva vida. És per a mi un plaer i 
quasi una necessitat, ajudar a tot el qui 
necessiti consell i jo us intentaré contes-
tar des del meu modest coneixement. Em 
podeu contactar a mariapilar.gonzalez@
hotmail.com
¡Buen Camino! Bon Camí!
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És una herba perenne que mesura 
entre 30 i 90 cm d’alçada parenta 
del lliri blau que es cultiva als jar-

dins com a ornamental. 
La planta no fa un rizoma subterrani 
com el lliri blau, sinó un petit bulb. Les 
tiges creixen de forma vertical, erectes o 
ascendents. Té les fulles molt estretes de 
forma lanceolada o d’espasa. 
Floreix a l’estiu i sol fer dues úniques flors 
de mida gran de fins a 10 cm i molt visto-
ses d’un blau violeta intens. La flor té sis 
pètals, els tres superiors més curts i es-
trets que els tres inferiors. El nom d’Iris li 
ve en honor a la deessa grega del valor. Els 
tres pètals inferiors representaven la fe, la 
saviesa i el valor. El fruit és una càpsula 
ovoide.
Aquesta planta és quasi exclusiva de 
la serralada pirinenca i és localitza a 

Manel Canales
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Lliri dels 
Pirineus

Lluís Catasús

Família: Iridàcies. Espècie: Iris xiphioides

l’estatge subalpí entre els 1.500 i els 2.400 
m d’altitud. Habita sobretot en els prats 
acidòfils de sudorn, indrets solells i arre-
cerats amb un sòl profund i en relleixos 
de roca.
Per la seva rara bellesa es molt cobejada 
pels “amants de les flors” que prefereixen 
arrencar-la i endur-se-la, malgrat que de 
seguida es marceix, abans que deixar-la 
als prats pel gaudi de tothom. 
És una flor feblement arrelada i sovint 
al tallar-la ens enduem el bulb i malme-
tem tota possibilitat de regeneració. Per 
aquesta raó cada cop rareja més... Per 
tant és una d’aquelles flors que s’han de 
gaudir amb la mirada però si us plau sen-
se tocar-les.

Els germans Cadier, 
muntanya i proïsme

Fins a principis del segle XX era pràc-
tica habitual contractar els serveis 
d’un guia per fer qualsevol excursió 

mínimament complicada. Tanmateix, les 
coses van començar a canviar a partir 
del 7 d’agost de 1902. Aquell dia cinc jo-
ves germans originaris del poble bearnès 
d’Osse-en-Aspe sortien de Banhèras de 
Luishon per emprendre una travessa de 
deu dies entre l’Aneto i la Munia, passant 
per les Maladetes, el Maupas, els Cabriou-
les, el Perdiguero, el Gourgs Blancs, el 
Posets i els Eristes. Sense ser gaire cons-
cients estaven creant un estil, que po-
dríem anomenar de travessa, llavors inè-
dit al Pirineu, que bàsicament consistia 
en fer itineraris llargs i de certa dificultat 
(alguns cops per crestes), utilitzant el mí-
nim material possible, bivaquejant a gran 
altura i sense el concurs de cap guia. L’any 
següent repetiren l’experiència anant del 
pic Long al Balaitous, passant pels Asta-

zus, el Marboré, el Mont Perdut, el Taillon 
i el Vinhamala. Els cinc germans Cadier 
eren fills d’un pastor protestant establert 
a la vall d’Aspe. Tres d’ells George (1874-
1952), Albert (1879-1929) i Charles (1882-
1965) van seguir la vocació dels seu pare, 
mentre que Henri (1877-1965) i Édouard 
(1881-1958) van ser respectivament ad-

vocat i enginyer. Realitzaren importants 
tasques en pro de la fraternitat i la justícia 
social com, per exemple, acollida de nens 
orfes, millora de les condicions de treball 
de molts obrers, col·laboració en una xarxa 
d’evasió durant la Segona Guerra Mundial 
i treball de suport a presoners del camp de 
concentració de Gurs. George, que sovint 
signava en nom dels cinc germans, va es-
criure alguns llibres i nombrosos articles 
de muntanya i de caire social. Destaca 
sobretot l’obra en tres volums Au Pays 
des Isards, amb pròleg de tres personat-
ges cabdals de la història del pirineisme 
com Franz Schrader i els comtes Russell i 
de Saint Saud. En els dos primers volums 
s’expliquen les travesses dels anys 1902 i 
1903, mentre que l’últim és una monogra-
fia del massís del Balaitous, on els Cadier 
van obrir nombroses vies. L’Agulla (3.022 m) 
i el pic Cadier (2.676 m) a la zona de Balai-
tous ens els recorden.

Fotografia de Ramon Pascual

MUNTANYA
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Eduard Soler

La cascada de Gavarnie, repte vertical

La cascada de Gavarnie, o la Grande 
Cascade de Gavarnie pels france-
sos, amb 423 metres d’altura és el 

salt d’aigua més alt dels Pirineus, de tot 
França, i el segon d’Europa després del 
Röthbachfall de 470 metres situat en ter-
res alemanyes.
La cascada de Gavarnie es situa al sector 
oriental del circ del mateix nom, per bé 
que, la seva magnitut i espectacularitat 
concentren la major part de les mirades 
de tots aquells que 
visiten l’indret fent 
que ocupi un lloc 
principal. El circ 
de Gavarnie cons-
titueix el vessant 
nord-occidental del 
massís del Monte 
Perdido i s’ubica 
a d m i n i s t r at i v a-
ment dins del de-
partament francès 
d’Hautes Pyrénées. 
Es tracta d’un am-
fiteatre natural 
d’uns 6 quilòmetres 
de longitud coro-
nat per una sèrie 
de tresmils mítics, 
que arriba a prop 
dels 2.000 metres 
de desnivell gairebé 
vertical en el seu punt màxim respecte el 
fons de la vall. L’accés més fàcil, per carre-
tera, és des del poble de Gavarnie situat al 
bell mig de l’entrada del circ des d’on les 
possibilitats turístiques, excursionistes 
i alpines són gairebé infinites. La bellesa 
del paratge i l’afluència de visitants cada 
cop més nombrosa fan que formi part del 
Parc National des Pyrénées creat el 1967 
per a la conservació de l’espai natural en 
tots els seus àmbits. Igualment fou de-
clarat Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO el 1997.
Pel que fa a la cascada, els seus 423 metres 
de desnivell discorren aproximadament 
entre els 2.200 i els 1.800 metres d’altitud. 
Està dividida en dos salts, el més alt dels 
quals és el superior amb una altura de 281 

metres. L’amplada en el seu punt màxim 
és de 15 metres. El seu cabal va des dels 6 
m3/s al final de la temporada estival fins 
als 200 m3/s en època de pluges i des-
glaç. En funció de les condicions clima-
tològiques, alguns hiverns s’ha arribat a 
congelar el salt esdevenint un gran repte 
per als glaciaristes. El salt recull l’aigua 
de desglaç que prové de la conca del Lago 
Helado situat al coll del Cilindro entre 
el Monte Perdido i el mateix Cilindro, la 

qual després d’un recorregut subterra-
ni a través del terreny càrstic del massís 
surt a la superfície pocs metres abans de 
la caiguda. Un cop al fons del circ, l’aigua 
provinent de la cascada i de tota la resta 
de salts més petits que cauen per les mu-
ralles rocalloses del circ formen la Gave 
de Gavarnie, la qual es transforma en la 
Gave de Pau aigües avall a la població de 
Luz-Saint-Sauveur. El terme gave és un 
hidrònim precelta utilitzat per a designar 
un curs natural d’aigua, el qual encara es 
fa servir per anomenar els rius d’aquesta 
zona geogràfica.
A l’estiu, l’accés fins al peu de la cascada 
és l’itinerari més freqüentat pels turistes 
i excursionistes. Seguint la pista que surt 
de Gavarnie cap al circ i que després de 

creuar un pont ressegueix la riba dreta del 
riu, s’arriba en una hora al Hôtel du Cir-
que, des d’on la panoràmica de la casca-
da i de tot el circ ja és corprenedora. Des 
d’aquí, es pot assolir el peu de la cascada 
en una mitja hora més, continuant per un 
sender que sense grans dificultats disco-
rre entre els torrents que provenen d’altres 
cascades menors i les morrenes del fons 
del circ. Els últims cent metres de desni-
vell són costeruts i delicats en ascendir pel 

pedregar del con 
de dejecció perma-
nentment mullat 
pel núvol d’aigua 
polvoritzada que 
es desprèn del salt. 
Un cop arribats a 
la paret no convé 
romandre-hi gaire 
temps pel risc de 
caiguda de pedres i 
l’entorn gèlid, ven-
tós i humit del mi-
croclima local que 
origina la caiguda 
de l’aigua.
A l’hivern, l’accés 
al circ de Gavarnie 
només és apte per 
als experts. Esdevé 
el paradís dels gla-
ciaristes per la gran 

quantitat d’itineraris de gel que s’hi for-
men, sent un dels més preuats l’Overdose 
que és el que ascendeix ni més ni menys 
que la Grande Cascade, i que no sempre es 
forma. La primera ascensió dels 450 me-
tres d’aquest itinerari data de l’any 1978 a 
càrrec dels alpinistes francesos Casterán, 
Julien, Boulang i Munsch. La proesa més 
gran, però, és la que va signar el 3 de fe-
brer de 1999, el reconegut alpinista i guia 
local Rémi Thivel en escalar en solitari la 
columna de glaç en només 3 h 30 min. Uns 
dies més tard, el 15 de febrer, el madrileny 
José Isidro Gordito i el barceloní Joan 
Quintana aprofiten les bones condicions 
d’aquella temporada per fer una nova re-
petició i anotar-se el primer descens hi-
vernal en ràpel de la Grande Cascade.

RETALLS DE MUNTANYA
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‘Jordi Pons, el cinema de l’alpinisme’,

al Festival BBVA de Cinema de Muntanya

NOTÍCIES I ACTIVITATS

L’acte inaugural del 35è Festival farà un tribut al gran alpinista català a través de les seves 

pel·lícules i el testimoni de molts companys d’aventura.

Torelló ho té tot a punt per tornar a 
ser el centre neuràlgic del millor 
cinema a gran altura del 10 al 19 

de novembre de 2017. La 35a edició del 
Festival BBVA de Cinema de Muntanya 
fa un pas més per ampliar el ventall de 
propostes cinematogràfiques, tècniques i 
culturals.

Tot això, amb l’objectiu de reforçar un 
model d’èxit internacional que avui el 
situa entre els festivals de cinema de 
muntanya més importants del món. El 
certamen, coorganitzat per la Fundació 
Festival de Cinema de Muntanya, la Fun-
dació Antigues Caixes Catalanes i BBVA 
CX, comptarà amb una programació de 
luxe a tots els nivells.
Els amants del cinema de muntanya tor-
naran a tenir cita a Torelló, on per 35a 
vegada, la gran pantalla del teatre Cirvia-
num projectarà les millors pel·lícules so-

bre alpinisme, escalada, esports d’aventura 
i etnografia i natura; una de les grans 
apostes d’aquesta edició. Tot plegat, amb 
exposicions, xerrades i activitats especia-
litzades que completaran una programa-
ció única a Catalunya.
Per tercer any consecutiu, el Festival 

BBVA de Cinema de Muntanya converteix 
l’acte inaugural en l’escenari perfecte per 
recordar els grans èxits dels catalans a 
alta muntanya.
L’any 2015 va ser un espectacle dedicat al 
quarantè aniversari dels primers catalans 
que van coronar un vuit mil i el 2016 la in-
auguració va recordar les millors fites dels 
escaladors de casa nostra. Aquesta vega-
da, el Festival donarà el tret de sortida a 
la 35a edició amb un tribut a la figura de 
Jordi Pons.
L’acte inaugural servirà per reconèixer els 
grans mèrits de l’alpinista català; capaç de
combinar de la millor manera la passió 
per la muntanya i el cinema durant més 
de seixanta anys.

Jordi Pons, al costat d’Anglada, Guilla-
món, Pokorski, Cerdà, Civis i molts altres, 
van ser els referents d’una nova generació 
que a la dècada dels cinquanta van ini-

El Festival aposta per la sessió 

Natura i Muntanya, que 

comptarà amb 11 pel·lícules que 

posen el focus en l’etnografia i 

la cultura de muntanya.

L’exposició central farà un 

repàs del protagonisme que 

ha tingut la muntanya en la 

publicitat impresa durant el 

segle XX.
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Tractarem aquest tema sota el vessant 
estrictament lingüístic. Escriurem Hi-
màlaia com una paraula esdrúixola, tot 
i que alguns lingüistes l’accepten sense 
accent. És un mot compost que prové del 
sànscrit: hima (vol dir neu) i àlaia (casa o 
lloc). 

També tenim les paraules himalaisme, 
referent a la pràctica de l’alpinisme en 
aquesta serralada i himalaista, el seu 
practicant. Són paraules admeses en l’ús 
general de la llengua, encara que no les 
reculli el DIEC (Diccionari de l’Institut 

d’Estudis Catalans). I encara trobem la 
paraula xerpa que és sinònim de guia en 
nepalès.

Els topònims utilitzats per a les mun-
tanyes que conformen la serralada de 
l’Himàlaia són generalment formats pels 
idiomes sànscrit, nepalès, tibetà o tur-
questà. Aquests topònims tenen una sig-
nificació descriptiva o bé religiosa. Com 
per exemple:

Karakorum = la pedrera negra
Dhaulagiri = muntanya blanca

Makalu = el gran negre
Kang Taiga = la cadira de neu
Machapuchare = la cua de peix
Chogo Ri (K2) = la gran muntanya
Chomo-Lungma (Everest) = la deessa 
mare del món
Annapurna = plena de grans d’arròs
Lhoste = muntanya del sud
Ama Dablam = la mare i el seu collaret

Això només ha estat un tast. Per descomp-
tat que n’hi ha molts més, però seria una 
llista molt llarga i els podem consultar a la 
Viquipèdia.  

LLENGUA I MUNTANYA

El Centre Excursionista Rafel de Casa-
nova va ser l’entitat originària de la 

UEC de Gràcia i a l’any 2016 hagués ce-
lebrat el seu centenari. Aquesta entitat va 
ser la que va organitzar la primera marxa 
de regularitat a l’any 1927. Des de l’any 
1914, diverses entitats excursionistes or-
ganitzaven curses de muntanyes, però els 
nostres predecessors van considerar que 
calia trobar una competició excursionis-
ta on el guanyador no fos el més fort o el 
més preparat i van tenir la original idea 

Marxa commemorativa “Rafel de Casanova”
17 de desembre de 2017

de crear les marxes on calia orientar-se i 
seguir un horari.
Com a record de la primera marxa de 
regularitat, el dia 17 de desembre de 
2017, organitzarem una marxa de regu-
laritat lliure en commemoració del Cen-
tre Excursionista “Rafel de Casanova”. 
L’itinerari serà entre Taradell i Vic, tot 
seguint una de les rutes que l’entitat va 
publicar en un llibre d’itineraris gràfics.
Anoteu la data a l’agenda. 
Us hi esperem!

L’organització del certamen 

torna a estrènyer lligams 

amb la Biblioteca Dos Rius de 

Torelló i amplia la programació 

d’activitats paral·leles.

ciar una activitat important a tots els ni-
vells i a totes les serralades del món. Una 
punta de llança que va situar l’alpinisme 
català al nivell que li corresponia durant 
els anys seixanta i setanta. Les grans pa-
rets alpines, els Andes, l’Hindu Kush o 
l’Himàlaia van ser testimonis de les grans 
gestes d’aquests pioners, de manera que 
avui no es podria entendre el nostre alpi-
nisme sense la seva contribució. D’entre 

aquest pioners, Jordi Pons va documentar 
mitjançant el cinema, moltes de les seves 
aventures.
És per això que l’espectacle inaugural 
s’ha dedicat a les grans ascensions de 
l’alpinisme català a través de les pel·lícules 
de Pons acompanyades del testimoni dels 
seus companys d’aventures. De nou, l’acte 
estarà presentat per l’alpinista Ferran La-
torre i la periodista de TV3 Marta Bosch.
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Per participar en el concurs només heu d’enviar, abans del 30 de 
novembre, les solucions dels mots encreuats a l’adreça electrònica 
del concurs: concursionisme@excursionisme.cat indicant el vostre 
nom i telèfon de contacte. Només serà vàlid un correu electrònic per 
participant. Entre les respostes correctes se sortejarà un lot de llibres 

Avui parlarem de l’Arieja (en occità Arièja i en francès Ariège) departament francès situat a la regió d’Occitània als 
peus dels Pirineus. El seu nom li ve del riu que el travessa. 

CONCURSIONISME
Lluís Catasús i Cols

de muntanya. En el proper número de la revista sortirà publicat les 
solucions i el nom del guanyador. El guanyador del concursionisme 
399 dedicat al Garraf és Carles Costilludo. A la pàgina web de la 
revista www.excursionisme.cat podreu consultar les respostes a 
les preguntes dels números anteriors.
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Solucions del Concursionisme 399: 1 Vallcarca, 2 Estalagmita, 3 Eramprunya, 4 Jafre, 5 Avenc, 6 Mola, 7 Rascler, 
8 Carst, 9 Vilanova i la Geltrú, 10 Garrafa, 11 Penedès Marítim, 12 Falconera, 13 Malvasia, 14 Margalló, 15 Fondo

1.  Segons el Llibre Guinness dels rècords aquesta 
cova situada al sud de Tarascon-sur-Ariège té la xarxa 
subterrània més gran d’Europa.
2. Famosa cova prehistòrica que compta amb pintures 
rupestres del Paleolític Superior, especialment nom-
broses figuracions parietals magdalenianes. 
3. Un dels tres districtes en que es divideix l’Arieja.
4. El cim més alt de l’Arieja, i de pas també de Cata-
lunya.
5. Refugi de muntanya situat a 2.185 m d’altitud al cor 
de les pastures de muntanya de la vall alta de l’Aston 
sota el pic de mateix nom.
6. Regió cultural, històrica, o fins i tot una nacionalitat, 
situada al sud-oest de França. Des del 2016, una regió 
administrativa té el mateix nom.
7. El nom d’aquest departament li ve del riu que el tra-
vessa. 
8. Refugi situat a la comuna de Mérens-les-Vals, à 2.104 
metres d’altitud per sobre de l’Estany a la capçalera de 
la vall del mateix nom.
9. Aquest riu subterrani és un lloc prehistòric situat 
a 6 km al nord-oest de Foix, a les comunes de Verna-
joul i Baulou.  És el riu subterrani navegable més llarg 
d’Europa obert al públic.
10. És una petita província històrica dels Pirineus, si-
tuada a la part occidental del departament de l’Arieja. 
Va ser originalment una ciutat galo-romana. 
11. Municipi situat en un lloc de pas en l’altiplà que co-
munica les muntanyes i les planes de la vall de la Garo-
na. Considerada la capital del Couserans.
12. La capital de l’Arieja.
13. Aquest port que culmina a 2.001 metres es troba 
a la carretera D25 de Mijanès a Ascou. És una etapa 
clàssica del Tour de França.
14. Refugi de muntanya a 1.600 m d’altitud situat dins 
l’estació d’esquí de fons del mateix nom.
15. És un refugi de muntanya a 2.240 m d’altitud situat 
sota del Pic de Montcalm.
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Ermita i Puig de Sant Antoni 
408 m

Castell de Torelló  784 m i Serrat Alt 
831 m
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Horari: 2 h a 2 h 15 min.
Desnivell: 215 m.
Dificultat: excursió curta apta per fer amb nens, en general de 

fàcil orientació.
Època: excursió factible tot l’any, tot i que és recomanable evi-

tar els mesos de més calor
Cartografia: Baix Gaià a Esc. 1:20.000. Editorial Piolet.
Bibliografia: Penedès de Juan Carlos Borrego Pérez, editat 

per l’Editorial Alpina el 2016 dins la col·lecció Els camins de 
l’Alba, d’excursions per a totes les edats.

Accés: Albinyana és accessible des del Vendrell (autopista o 
N-340) on prenem la C-51 en direcció a Valls. Després de 4 
Km, entre els nuclis de la Papiola i les Peces pertanyents a 
Albinyana, prenem la carretera TV-2043 que en 2,5 Km puja 
al poble. Una vegada creuem Albinyana fem un gir de 180º 
davant del bar i enfilem amunt el carrer Bonastre fins a la 
placeta de l’església. Sortim pel camí de la Canal que guanya 
altura i acaba al carrer de la Canal, amb cases als dos costats, 
on estacionem. Som al Raval de la Canal, a 230 m.

Descripció: sortim encarant la muntanya per una pista as-
faltada que du a l’ermita de Sant Antoni. Deixem a la dreta 
el dipòsit d’aigües. Després d’un revolt, a 150 m de l’última 
casa del poble, deixem l’asfalt i prenem a mà dreta un camí 

Horari: de 2 h 30 min a 3 h en total.
Desnivell: 390 m en total, comptant les dues ascensions.
Dificultat: excursió relativament curta, apta per infants. 

Atenció amb el terreny una mica descompost de les carenes.
Època: tot l’any, tot i que és millor evitar els mesos d’estiu o els 

dies de boira osonenca.
Cartografia: Puigsacalm-Bellmunt a Esc. 1:25.000. Ed. Alpi-

na.
Accés: sortirem del poble de Sant Vicenç de Torelló. Passat 

Vic hem de prendre la carretera C-37 que va a Olot pel túnel 
de Bracons. Passem el trencall de Torelló i prenem el següent 
trencall cap a Sant Pere i Sant Vicenç de Torelló. A Sant Vi-
cenç la carretera hi passa a tocar de l’església romànica (s. XI)  
i esdevé el carrer principal del poble, l’avinguda del Castell. 
Aparquem al final d’aquesta o al carrer lateral (Salvador Es-
priu), a 574 m.

Descripció: itinerari circular per una serra, contrafort de 
la de Bellmunt, que separa les valls de Ges i del Ter. Sortim 
per la pista prolongació de l’avinguda del Castell. Encarem el 
mas dels Camps just a sota del castell de Torelló, dos-cents 
metres més amunt. Quan arribem al mas girem a la dreta i 
seguim la pista durant mig quilòmetre fins que es bifurca en 
dues. La de la dreta baixa cap a unes granges però nosaltres 

Pasqual Garriga i Martí

RESSENYES
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Ermita i Puig de Sant Antoni 408 m
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a girem cap a l’esquerra en pujada. Dei-
xem a l’esquerra una nova pista que puja 
a una granja. Just després prenem a mà 
esquerra un clar camí que enfila el Cas-
tell de Torelló. Per terreny descompost 
i pedregós guanyem altura i deixant 
a l’esquerra un turonet arribem al co-
llet de Gallina a 681 m (pal indicador). 
Aquí un camí ample segueix pujant fins 
esdevenir un corriol que s’enfila per la 
cinglera. Cal tendir a l’esquerra (sud) del 
cingle que feia inexpugnable el castell 
per anar a trobar una escala metàl·lica, 
únic punt que ens permet pujar-hi. El 
castell de Torelló (45 min, 784 m) ocupa 
tot el cim planer d’aquest cingle. Docu-
mentat l’any 881 fou bastit estratègica-
ment allí dalt per ser de fàcil defensa. De 
fet és el castell qui dona el nom als tres 
pobles que s’alcen a prop seu. En resten 
part del mur perifèric, una cisterna ex-
cavada a la roca i la gran torre de defensa 
rodona. Grans vistes a 360º. Ens fixem 
al seu vessant nord en la Vallmajor a la 
qual farem la volta sencera. Sortim del 

Castell de Torelló  784 m i Serrat Alt 831 m

RESSENYES

de ferradura amb marques del GR 92. El 
camí puja decidit sobre terreny pedregós 
i a estones descompost entre pinets i al-
zines. Passem a tocar d’un senzill pesse-
bre i d’una font que no raja. En 30 minuts 
arribem a la bonica ermita de Sant An-
toni de Pàdua bastida a 345 m. És d’una 
sola nau i en destaca l’altar de barroc 
tardà (finals del s. XVIII). No hi ha més 
dades de quan fou construïda. El cam-
panar d’espadanya s’alça sobre una torre 
rodona que és l’únic que resta dempeus 
de l’antic castell d’Albinyana. Adossada 
a l’ermita hi ha la que fou casa de l’ermità 
fins al 1936. Al voltant hi ha unes grans 
esplanades amb taules de pícnic on es fa 
un aplec cada dilluns de Pasqua. Aquí 
iniciem un itinerari circular. Sortim cap 
a l’est passant a tocar de les runes del 
castell tot seguint el GR. Baixem fins a 
tocar del darrer revolt asfaltat de puja-
da a l’ermita (310 m) on hi ha un arc de 
pedra d’entrada a una finca. Seguim a la 
dreta el GR i fem la volta al ben conservat 
Mas Perutxo, bastit sota pins i envoltat 

santuari de Bellmunt, a l’oest la vall del 
Ter i al sud la Vallmajor dominada pel 
castell de Torelló. Tornem a la carena on 
érem i la seguim íntegrament en direcció 
sud, deixant la Vallmajor a l’esquerra. 
Arribem a la masia del Sot Gran en un 
coll a 660 m. Allí prenem la pista cimen-
tada que perd altura fins a arribar a la 
pista que recorre tot el fons de la vall. La 
seguim en direcció sud fins a arribar de 
nou a Sant Vicenç de Torelló a tocar de 
l’estadi municipal de futbol i de l’escola.

Castell seguint el peu del cingle tot en-
carant el nord. Baixem a un collet a 716 
m (pal indicador) per tornar a guanyar 
altura sobre l’ampla carena i per baixar 
a un segon coll a 714 m. Un filat evita 
que ens atansem a la finca particular que 
ocupa el fons de la Vallmajor. Arribem al 
peu del Turó dels Tres Batlles on girem 
cap a l’oest. Anem  deixant el Serrat Alt 
a la nostra dreta, sense pujar-hi de mo-
ment. Quan hem recorregut tota la seva 
base una gran fita marca el camí de pu-
jada que encara el 
nord. Assolim 
el cim del Serrat 
Alt, 831 m (1h 
40 min) en qües-
tió de minuts. És 
coronat per un 
pal on a més de la 
senyera hi ha una 
bonica Morene-
ta i la lletra de la 
Santa Espina. Al 
nord destaca el 

de camps d’oliveres. La pista discorre 
arran de marges en bon estat i torna a 
guanyar alçada. A la cota 357 m el GR es 
dirigeix cap al sud cap al mas d’Escansa 
i el poble de Bonastre però nosaltres 
prenem una pista en bon estat que fa un 
marcat gir cap a la dreta i en pujada. Just 
al final del gir un pal indicador marca a 
la dreta el camí del Puig de Sant Antoni 
distant 1,2 Km. Es tracta d’una pista a 
trams desdibuixada que recorre el llom 
cobert de garriga d’aquesta muntanya 
despullada de pins, probablement a cau-
sa d’algun incendi. A mida que anem 
pujant, ara en direcció nord-est, la pa-
noràmica s’eixampla. Distingim alineats 
els pobles de Marsarbonès i Masllorenç i, 
més properes, les lletges urbanitzacions 
del terme de la Bisbal del Penedès. Dalt 
del cim, a 408 m, hi ha un vèrtex geo-
dèsic que domina la plana penedesenca 
amb Albinyana, l’ermita de Sant Antoni, 
seixanta metres més avall, i el mar com a 
teló de fons.  Del cim prenem un corriol 
que en pocs minuts de forta baixada ens 

porta de nou a l’ermita des d’on retornem 
a Albinyana pel camí de pujada.






