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EL CDLLSACABRA

Benvinguts.

Dintre de l~a~pli ventaLL de possibles activitats que podriem

portar a cap La Secci6 de Cultura de l'A.E.Tataia, se'ns va acu

dir organitzar excursions, per tal de donar a con~ixer als nostres

associats una sèrie de llocs del nostre país.

No s'havia de tractar però, d~una pura caminada, sinó d'intentar

profunditzar en et coneixe~ent del país que es trepüja, tant en ets

aspectes geo~ràfics, històrics i artístics com botànics, folklòrics

et z ••.•••

Aquesta d'avui és la primera experiència, et lloc ens va se;,¡hlar

molt at.rlient perqué reunia una colla de condicions que varem conside

rar òptimes.

Tot preparant-la, els organitzadors ens vam prometre que hi tor

naríe"T'l més d'una vegada.

Es tracta d~una co~arca que reuneix l~encant de les cascs ~ran

rlioses i impre~onants (cingleres i salts d~aigua). i té la nostàlgia

ñ~un passat que ja no tornarà (Sau l Susqueda). acompanyat tot d~un

problema ecològic d~actualitat (jaciments d~urani). tot aixa respira

entre boscos d'alzines. sorolls de salts d~aigües i serres mecànique

que tallen els castanyers.

Xosaltres hi hem posat tota la il.lusi6 i ens agr8d~ria que cns

po~essi~ tornar a trobar tots en una propera excursi6.

Don viatge

SECCIO DE CcLTURA

de l'A.E.TALAIA
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GEOGRAFIA

la comarca del Collsacabra està situada entre la Plana de Vic i

ta ValL d'Hostoles, per sobre del riu Ter, i constitueix una sèrie

d~altiplans encinglerats ~ue hi donen una imatge característica,

formant part de l'enumenat Sistema Transversal Català. S'esten en

tre els 900 i 1.300 metres d'alçada, amb una extensió de 12 Km. a

proximadament. La cinglera que la separa de les GuilLeries té de

300 a 400 metres de desnivell, amb unes cotes mAximes de 1.t23 mr.tr.

al santuari del Far, i 1.186 a l'Avenc.

Aquesta particular estructura fa que els rius que la travessen,

la major part afluents del Ter, hagin de saltar grans desnivells;

ocasionant els típics salts d'aigua i gorgs, com Són el de Sallent

i el.de la Trapa, respectivament.

El Collsacabra, no constitueix pas una comarca administrativa

dins la divisi6 gengràfica acceptada actualment a Catalunya; doncs

pertany a la comarca d·Osona la seva part occidental, i a ta Selva

la part Oriental. Però, geogràficament forma una unitat hen diferen

ciada i amb una personalitat pròpia que creiem cal respectar.

Les comunicacions de la comarca s6n, bàsicament, la carretera

de Vic a Olot, des de la qual surten alguns braços per arrihar als

pobles més apartats.

El nucli de població més important és l'Esquirol (10.304 hah.

el 1.970). El nom oficial del pobles és Santa Maria de Corc6, que

correspon al de la parròquia.

Dintre el terme municipal, hi ha l'altiplà i santuari de Cabre

ra, que ha donat el nom a la comarca. També s6n importants, Rupit

(243 hab. el 1.970), i Taver~et (273 hab. el l.970).

Deixant a part el turisme d'aquesta zona deguda a l'expansi6

automobilística observad~ aquests darrers anys, l'activitat tradi

cional de la comarca és l'agricultura, sohretot les plantacions rle

cereals, i la ramaderia aprofitant els prats naturats existents.

També, però amb menys importància, l·exptotació forestal. A

l'Esquirol hi ha una petita activitat tèxtil.

Tota la comarca és plena de masies que, en la major part, estan

deshabitades; excepte aquelles que es troben a prop de la carretera



GEOLOGIA-
Ets materials que caracteritzen la zona són pràctica~ent eocè-

nics, o sigui, de principis de l~època terciària; constituLts per

gresos vermells que formen La base de les cingleres i que correSpo

nen als materials més antics de l~època, gresos, margues i pedra cal

cària nummulítica de color clar, Que formen les parets i parts altes

de les mateixes; i en un altre pLa, les margues grises.

Tot aixb forma estrats quasi horitzontals que descansen sobre

materials paleozoics, i encara més antics, formats per roques mott

metamofitzades (pissarres). Apareixen en un altre nivell roques plu-

tbniques com el granit.

La regió estA limitada per importants falles, com La ValL d~Hos

toles, al nord, que limita el Cabrerès amb la Selva i la Garrotxa.

CABRERA A'ATS RIU TER EL FAR
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HIDROLOGIA

El riu ~és important de :a regi6 és el Ter, on hi desguassen la

riera de les Gorges, la riera de Rupit i el torrent de l~Om entre

d~altre8j que han de saltar les cingleres i ocasionen els salts d~

aigua que hem vist en el cas de la riera de Rupit.

A la Vall d~Hostoles hi corre el riu Brugent, també afluent del

Ter, i desguassant una mica més avall d~Amer.

Actualment la vall del Ter està totalment transfigurada per I.a

construcció dels embassaments de Sau (ll7 milions de m3), Susqueda

(230 milions de m3), i el Pasteral¡ que regulen el 8ubministra~ent

d~ai~ua a Barcelona i la seva zona d~influència.



DOT>"ICA

Domina l~EL.LtBOR VERD (Hetteborus viri

dis), que sol viure a tes riberes i ets hos

cos humits. Es una ranuncul~cia que brota a

,ol.u!. o..
~ R....~UJ.~ ~uA,.._~5. ')

nen unes flors verdoses compostes de cinc

sèpals meS llargs que els estams, -nentre fl.u

els pètals s'han convertit en nectarífers.

En' el reduLt estrat arbustiu, destaquem el BOIX (Duxus sempervivens)

la vegetaci6 correspon als trets generals deL clima. Porlem ~sse

nyalar com a caracterí.stic que la fAGEDA ocupa extensions importants

a Les parts altes, i preferentment, a les

obagues. Així, per exemple, el Puig del Dac

de CoLlsacabra fins al Cingle de l~Avenc.

El. bosc de FAIG, que encara no té fuLla;

d~aspecte magestu6s i compacte canvia co~

pletament d~una ~poca de l#any a t#altra.

Ara nosaltres els veure~ sense fulla i po

drem observar les plantes herbAcies que co

mencen a brotar al sota-bosc.

~A .....,...e. ha"",; "')
~ bQ. ~"~Q re..,

dal, es caracteritza per Les seveS fu

lles rígides, dures, brillants, ondula

des, amb dents fortes i punxants; per

sistents tot l'any. Fa flors blanques,

i els ,fruits, rodons i vermells.

L'elevada humitat que es dòna dins

la fageda, fa que hi trobem bastant ex

teses, diverses falgueres; com la FAL

GUERA MASCLE (Dryopteris filix-mas),

i el GR!VOL (Ilex aquifolium). El boix sol, prefereix els terrenys

calcaris on creix amb relativa abundància. Quasi sempre d'aspecte

arbustiu, es manté verd durant tot l'any. Té les branques i tes fu

lles oposades, enteres i bastant dures.

EL GRlVOL, sobradament conegut per

La seva utilització decorativa per Na-
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que és una de les fa 19ueres més r,~hustes de t pa is. So l també ocupar

les voreres del ri.l. De característiques anà!.o~ue5, és 1.a FALGUERA

FE~ffilLA (Athyrium filix-foemina), si be aquesta té tes futles ~é5

ret a llades.

De les plantes herbàcies hom en troba que son corrents com l~HER

BA FETGERA (Anemone hepatica), ranunculàcia de fulles tritobades ~ot

característiques, de flors blanques, violetes o, rarament rosarles.

Floreix amb les primeres plantes de la prima-

vera i és abundosa, normalment als boscos ca-

ducifoLis humits.

i

fT\Q.,",o..."':'òo ·oC\..

l ~~ f'",,~,; ~ -;

A la vora d'indrets humits de boscos i ri-

drets d'exposició variada més baixes, és el

ROURE MARTINENC (Quercus pubescens), que sovint

es barreja amb l'avellaner i amb altres arbres

Al Coltsacabra, molt més humit que les Gui

lleries, domina et bosc d'arbres caducifolis.

L'arbre predominant en els solells i en els in-

beres, trobem també la CAMPANETA (Campanula

trachelium), de tija dreta, angulosa i peluda.

Les flors, de color blau, s6n relativa

ment grosses (de 3 a S ems.), amb cinc l~buls

ciliats.

caducifolis. En la resta domina el FAIG, la

BRUGUEROLA (Calluna vulgaris), i la FALGUERA

(Pteris aquilina), molteS vegades clapades de

BEDOLLS (Retula pendula), ocupen els s~Ls h-

rids, allA on les antigues fagedes han estat destruldes. Entre a- :

quests boscos de faigs i roures s'estenen pasturatges estimats pel

bestiar. Cal indicar que prop del santuari de la Salut hi ha un dels

boscos més importants de nedolls.

Farem una menció breu de les assa

ciacions rodera ls que es fan a les va

rereS dels camins, ca~ps, etz.¡ on

trobem sòls rics en productes nitro

genats. Aquestes les observarem a la

sortida de Rupit fins a trobar 1.a rie
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ra. 56n la VERO~ICA (Veronica persica), BOSSES DE PASTOR (Capse '.l a

bursa-pastoris), coneguda pel seu fruit triangular; et PIXALLITS

(Taraxacum officinale)¡ les ORTIGUES; la RAVENISSA BLANCA; els LLET

SONS, etz.

Cat observar també, les ~~RGARIDOIDES (Betlis perennis), que

trobarem davant l'ermita de Sant Pau de Fornils. Pertany a la fami

lia de les compostes; les flors centrals s6n grogues i les lígules

externes, blanques o roses, sovint tenyides de púrpura a la part més

externa. Floreix tot l'any perb, sobretot, a la primavera.

El ROURE ~RTISENC forma rouredes plenes d'arbusts: XUCLA~reL

(Lonicera xilosteum), de flors blanques, de dues en dues, cada pare

lla a l'extrem d'un peduncle curt el qual neix a L'axil.la d'una fu

lla; el MARX!VOL (Helleborus foetidus); el LLORERET (Daphne laureo~a

petit arhust que es triba també a l'alzinar muntanyenc. Forma unes

tiges dretes molt flexibles Que sostenen fulles només a la part su

perior; el SANGUINYOL (Cornus sanguinea), característic per les Se

ves fulles oposades, de nervis parat.lels i vermelles del costat on

toca el sol.

A les Guilleries, el bosc més extens és l'alzinar muntanyenc, de

caràcter marcadament mediterrani. ts un arbre vigorós (20 metres d'

al~ada màxima), amb les fulles persistents, relativament llargues,

estretes, endurides i peludes per la cara inversa. A part del Grèvol

i el Lloreret ja comentats, els arbusts més significatius de l'alzi

nar són l'ESTEPA (Cistus salvifolius); el GINEBRE (Juniperus com~u

nis), de fulles en forma d'agulla i fruit madur de color violaci, u

tilitzat per aromatitzar el famós aiguardent de ginebre; els GRUCS;

i el GALZERAN (Ruscus aculeatus), arbust Que no sobrepassa el metre

d'alçada, tot ell verd, de flors petites Que neixen d'unes fa~ses

fulles les Quals donen pas els fruits, rodons i vermells, d'aspecte
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:~olt vistó:<;. UtiLitzat per decoració en l'època nadalenca.

Hi ha algunes fal~uercs :nolt vincuLades a l'alzinar, COil .01

FALZIA ~EGIU. (Asplcniwn adiantu:n nigru:'¡); i la FALGt:ERA. AQUILIXA

(Pteris aqui l ina), et' aspecte arbust iu, a::l.ant de terrenys si l ic is

que en assecar-se, a L'hivern, es torna cie color r~arró fosc i, en

aquestes condicions destaca amb el verd de l'alzinar.

L'alzinar va aco1.panyat d'aLguns pins: el PI ROIG (Pinus syl.vc:"

tris); i el PI PISYOXER (Pinus pineal, segons els indrets. EL Pi

Roig es caracteritza per la seva fulla curta, escorça ro~enca i

pinya triangular; i el Pi Pinyoner per la fulla més Llarga, pinya

rodona i cap~arla en forma de parasol. Aquests dos pins no s'han de

confondre mai amb el PI BL~~C (Pious halepensis), d"escorça bLan

quinosa, pinyes eooico-triangulars i capçada esclarissada. En els

obacs abunden les plantacions de CASTANYERS, que podreu observar en

el trajecte amb autocar des de Sant ~iart{ Sacalm fins Amer; carac

teritzats per la seva escorça gris-fosca al principi i retallada

després. EL fruit és la castanya, continguda dins d;una eàpsu~a

molt espinosa.

El CASTANYER és un arhre introduït fa molt de temps. La seva ~_

daptaci6 ha estat completa fins el punt que neix de forma espontà

nia a molts llocs. A vora els riberals hi abunden els VE~~S.

El Collsacabra, conServa doncs encara una meravellosa riquesa

arbòria, la més bella botànica de les comarques del pre-Pirineu.

Josep ~11 de Sagarra, en un cant d "un de ls seus pOemes més vastos, h

enumerat amb un admirable sentit realista, aquesta botànica. L'hi et Ui

La soea de l'alzina, front de vella,

i el fale verd d'aigua i enamoradís,

i el roure, fulla seca i cassanella,

i el poltancre estirat i socattís,

i el • fonda i viva, .vern, musica copa

i el trèmo l, que no atura el tremolor,

i el beç, fulla de neu i tronc d"oliva,

i el pi, grapada verda de verdor,

i el castanyer, eneantada pampolada,

i el freixe, que és" tot nervi i brancadret,... / ...
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i L"o'", trena rissada i refilada,

i més amunt, la pompa de l"avet.

FAUNA

La fauna és poc ferèstega. Avui dia, com a animals superiors,

podem fer eSment de les guiLles, senglars, teixons, gats mesquers i

algun depredador semblant com el gorjablanc.

Hi ha abundància de conills~ esquirols i alguna llebre, però la

caça incontrolada gairebé les ha fet perdre.

La resta d·animalons s6n els comuns, entre els que destaca tota

mena de rates i ratolins bosquetans i de casa, eriçons, alguna mus

te la, etz.

On hi ha molta varietat és en els ocells.

La seva llista seria llarguíssima: mallaren

queS, reietons, enganyapastors, pica-soques,

merles, rossinyols, pinsans, verdums, cader

neres, passarells, etz. Com ocells típics cal

e~mentar les gralles~ que nien en els penyals

i tenen un crit breu, nassal i sonor; també

hi ha ducs i corbs. Algú ha vist alguna vega

da l"àguila roquera, però és L·esparver el

que ronda vigilant entorn de les masies per

malmetre l"aviram. Menys esquerpes s6n les puputs i les garses. De

nit~ les blibes i els mussols~ lamb el seu xiular poden donar alt:Un

ensurt, però tots s6n a la li~rga benefactors i bons companys que

alegren la solitud i donen vida al bosc.

CLPIA--
La manca periòdica d"observacions meteorològiques d·aquesta zo

na impideix donar dades concretes. Basant-se en les observacions es

poràdiques realitzades, hom dedueix que l"índex p1uviom~tric és su

perior als 1.000 Litres per metre quadrat i any; amb un mínim hivcr

-
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l 'an~' l.9f¡,),

·..
nal i IIn :nàxi-'l est.lllcnc. ,\ t:ll.l rl'cxcmple, Rupit, dur ..,nt

cnrr.~¡:str~ lIn total dc 1.~7~ litr(~s per :nct.re quadrat.

Les prr.ci;)itacioJl.-> niv()Sr~S hi són frequents i. irrc!?;l1lars, ilrt1!J Jlr.-

rlodc de innL\""ció "71olt brell. El perill de ~li\c::"ldc5 s'estén d'loS '!ci

~cs rlc novc~lJrc firls cI rnar~.

Les tc:mpcratllrcs hi són haixes durant tot l 'an~·j si bé (lcPp.1l r1r.

L'altlJra i. l,'orientació solar de les vessants (pot ot,servar-sc la fJi-

A l cor de ~ 'h i v~rll i dI": -,1.1 1-fercnciació de tes cs~èci~s ve~ctaLs)

nada s'arriha r.:l¡ci! :lent als -lUQ C.

En eL llit de la vall encaixada del riu Ter hi snvintc.ia la l>oir':l

i per les altures la boira b~"lixa s' ..lrrosscq;a plàcida:,ent per la ci·:

-:lera. Aquesta hu:nitat atmosfèrica caracteritzada peLs núboLs i 'a

boira, ensems de La pLuja, ha facilitat

ptlS cIe ve~etaci6 atlàntica o nòrdica, a

la persistència d'a~uest ti

Les zones altes i l'oha~a.
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Difícilment pot tro-

ReP IT
=

seves proximitats, ta l co",

ets datmens de Ca~p-sa-ll

antiquíssima; i en 56n te

timoni ets mon~~ents ~ega

lítics descoberts en tes

gen medieva L

La pre5~ncia hu~na

dins la seva rorlalia és

har-se en el nostre pai~

una pohlació que CO::1 Rupi

haCi sabut conservar la

seva integritat i hegemo

nia arquitectànica rl1ori-

\p
Arca, Puig-ses-Pedres i

Sant Corne t i j tes tO'll!les

antropomorfes del Bassis, de tlAvenc de Tavertet i de Cantallops;

els habitants troglodites avui encara visibles en diferents 'llocs

de la llarga cinglerada.

EL CASTELL DE RUPIT

la poblaci6 actual deu t10rigen a l;exist~ncia del castell ro

quer. Se sap que en els segles XII i XIII La poblaci6 era molt esca

ssa i el petit edícol religi6s depenia de Sant Joan de Fàbregues,

aleshores en plena activitat parroquial. Les pestes i malures del

segle XIV deixaren la pobtaci6 molt redufda, i no es va refer fins

a finals del segle XVI i més esplendorosament en el segle següent,

d~on provenen la major part de les actuals edificacions.

El castell de Rupit fou possessi6 de la casa vescomtal d~Osona,

o sigui, la familia Cardona, durant la major part de l ~edat mitjana

juntament amb et de Sant Joan de Fàbregues, nom que tingué el muni

cipi fins l~any 1.955; passant després a diversos propietaris. Du

rant el segle XVI estava molt despoblat doncs només hi vivien sis o

set fa.ilies, i era propietat dels Crutlles. El 1.681, el rei Carle

... / ...
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aL lLar~ de la hi.stòri.~ restaren paiesat,s en dir qlJe han estat :l()-

sserdors del. terme clp\. castell les ca·es rie: Cardona, Hu~ oc 1'.'1~; "

o dc Fornits, Vilade'nan" i Crutlles, Bornon\'ila i :\randa. Els "'l--:

hols heràldics, representatiu d~una bona part d'aquestes caSes sc-

n"orials, f'i~uren en els sis f1l1arters amh els quals està co;nrost

'=SCIJt de ;{IJpit, un,) he I.la reproduoció

n .. de la casa que dóna cnt rada al c;lrr~r de ~a Uarhacana, dit "1.-.:í.

per cst"r edificat r!a'nunt Lcs harllaciHJ'~S dc roca, buidades pcr l ~e'-:

nent..l de lcs at~lles ·de l.a ;{ier;\.,

:UE:~:\ DE RCPIf

Ln riera ~e RU:Jit ,illTlt ;",1> la de tes Gor~lles, constitueixen 1I-

neS vies fluvials de ":lllntan\'a que no tenen pari.ó en l'intf"ri.or de

CataLlln,·a. Fnr-nada part ,,-,lInt de La vila en conjuntar-se diferents

.. ltes CW'1eS de l 1'11 i~ dc !{ .. -

.iols, del [~ac, del Pla d',\i-

ats, de la serra de ls ~:'ltCIIS

i de I s ca lms de l Ca Ll de

flruil, a partir del _'Iolí.

de Soler i, fins que les Sl'

ves ai~lles s~esti:nlJen en el

cèlebre Salt ric Sallent, et

se\l curs aconqosto1t i ahrll;)-

te cntr~ pcnyats_<lc vistos~~

configuracions, es rlesenrot-

lla formant successius sai.-

t."lnts, ~or~s i rehei.~s, ca-

dascun d~eLls amh singula-

r it;¡,ts prèpies.

En un recorre~llt no .5:1-

perior als dos quilò~etres

de la riera de Rupit, des

del ~lolí. del Soler, fins el

I ..: .
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Gorg del Diable on s'estavellen les aigues del Salt de Sallent, se

nyala un desnivell de més de 500 metres, cosa que comporta l'exis~

tència de la sèrie de salts i cascades com els del ~lí del Rod6 i

de la Pomareda, en altre temps ~profitats per la successi6 de matin.

fariners.

CASTELL DE L'ENVESTIDA

Un dia, en un temps remotíssim, l'~ngel i el diable. tot vet

llant per l'arreplegament de t'ànima de gent coterrAnla. es troha

ren al cim del castell de l'Envestida, i com que tots dos no hi ca

bien, s'arriscaren en una fenomenal batussa. Abraonats, caigueren

cinglera avall, i encara avui es veuen en les parets rocoses del

Grau de la Donada les unglades del dimoni i les petjades de l'àngel,

fetes en rebotre en els vaivents del camé. Lluitant aferrissadament.

arribaren al Gorg de la Trapa. al peu del Salt de Sallent, i, allí,

el dimoni, vençut, esmaperdut i esporuguit, s'esmunyí vers els in

fernals abims.

L' AGULLOLA DE SANT JO~V DE FADREGUES

Des de qualsevol pujol o carena dels voltants de Rupit, "es des

cobreix arrogant i espectacular l'Agutlota de Sant Joan de Fàhregues

constituint un dels penyals més característics del Collsacabra.

Fortià Solà, va dedicar-hi aquestes estrofes~

Penyal descomunal.

després de la cinglera.

ets fita o ets senyat

~e tanta gent feinera

que viu per aquests cims

de roquetars i abims ••• ?

EL PONT PENJAT

Rupi. fins hi tot. té un pont penjat. la riera que passa es feia

difícil de travessar. aleshores la gent de Rupit, ideA la construc

ci6 d'un pont penjat gràcies al qual s'uneixen dreturerament ambdues

espones. El pont és relativament modern. Fou construït l'any 1.945

per artesans rupitencs. Des d'aleshores. el pont, és un bon atractiu

pels visitants que no volen deixar perdre l'oc~si6 de gronxar-s'hi.
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ART

L'església parroquial de Rupit constitueix un har:nini6s exponent

de l'arquitectura renaixentista, construrt se~ons les normes impe

rants en el segle XVII. EL corpulent i encimbellat cloquer, acabat

l'any t.~69J constitueix una excel.lent talaia des d'on els seus vi

sitants tenen l'ocasi6 d'admirar el bell panorama que des d'ac( es

contempla.

Tanmateix, a t'altar major, gaudeix d'un magnífic retaule barroc

amb notables alt-relleus dedicats a la vida de Sant Esteve. Obrat

pels Costa, es trobava sobrant a Sant Esteve d'Olot, per haver-se'n

construit un de majors dimensions, obra d'en Peny6. Aleshores ~'eS-

queia l'any 1.92~; els administradors de Rupitl'adquiriren per 4)0

lliures i, desmuntat, el traslladaren a la vila sobre uns animals

dé bast, ascendint pel carn! ral del Grau.

El retaule restà instal.lat definitivament el dia 26 de juny del

1.930 segons consta en el llibre del administradors, que encara es

guarda a la parrbquia.

El carrer del Fossar és un carrer cantaltut, costerut i esqrao

nat, on se centre tota la maravella arquitectbnica, genurna i rúste

~a que Rupit ha sabut guardar d'ençà dels seus inicis en el te~ps

medieval. Així anomenat pcr haver confrontat amb t'antic fossar o

cementiri, ha estat reprodurt en mol.t!ssimes publicacions, "spots"

publicitaris, cinema i televisió; i és el punt preferit i major~ent

captat per l'estol de pintors, dibuixants i fotàgrafs que amb conti

nuitat acudeixen a la població.

La pedra picada, ets carreus o dovelles, hi 56n presents en tots

els seus edificis sense excepció, formant portals i finestres, ll.in

des i escuts, cantells i marAapeus, columnes i barbacanes. La pedra

ho significa tot, creant una hegemonia arquitectànica com poques po

blacions poden mostrar. En són un bón exemple: el portal dovellat de

la Ferreria¡ la llinda del portal de ca l'Apotecari, en el qual hi

consta aquesta be l ta inscr ipció, que traduïda de l llat.! diu: "uéu•
rle la terra va crear els medicaments, i l'ho:ne prudent no els al1o

rreix.- Esteve Iloguerie.- Any L.68~1I¡ o bé, el PaLau Notarial, on a

sobre deL portal doveLlat hi figura un formós escut en eL qual es

llegeix: ta data .(1.603), et nom (Soler), . i s'hi veu perf· cta:nent... / ...
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e5co!pit Utl sn. J cn~ ~ S[-,llOl escaient de la casa senyoriaL.

:\<:;<;~Il~·.:tl~:, ta !!lé r¡uc, al norcl-ol~st c!e RUj)it i prop del cascri.:l

de ~a Sa i.a, ho":: ;"lot. ólprcci..:lr Iln pont de pedra de L'èlloca. ,:lcdic'\",' L

que tras;")ass., d'un., "",nda [\ L'altra sobre el llit del torrent dei

Pinós. ;)cs de ccnt\írics enrera, (16n3 paS aL camí. raL vers el Coi l-

scs-Vi:c;<;. :\\'ui dia r>0C pr<lcticilt, dc~t a l"ús de la carrctcril.
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SA~TUARI DE LA ~ARE DE DEC DEL FAR

El santuari del far pertany al municipi de Susqueda, comarca de

la Selva; i a La parròquia de Sant ~artí Sacalm. Corona et sortint

més oriental d'aquesta impressionant cinglerada que va endolcint-se

i perdent la seva agressivitat a mesura que s'avança en direcci6 al

nord, sobre la Vall d'Hostoles.

Aquesta cinglera, potser la •mes sensacional de tot Catalunya, de-

Limita perfectament la "comarca" del Collsacabra de ta regi6 de les

Guilteries i de ta Vall d'Hostoles. Històricament, el far és terra

osonenca; propietat inicial dels vescomtes d'Osona (els Cardona), i

Lligada durant segles a la jurisdicci6 de la baronia i després mar-

quesat de Rupit.

El santuari del Far té, pròpiament, un únic caml d'accésj puix

que tots ets altres camins secundaris enllacen amb el caml principal

que fineix en el mateix santuari. En el punt quilom~tric 3S.~00 de

la carretera intercomarcal de Vic a Olot, i més exactament en el Coll

de Condreu (l.OlO m.), hi ha el trencall que a~b un r~corregut de

4.300 Km. acaba al santuari.

El santuari se'ns mostra ara ben restaurat i acollidor, rlesprés

de les ohres i millores que s'hi han fet a partir del t.C)tí9 • .E: ... un

indret ideal per a passar uns dies de repós, unes convivàncies o unes

jornades d'estudi.

HISTORIA

El primer document que fa referència al santuari del Far d~ta

de l'any 1.2('9, segons un test.a:nent d'un fill del veLnat trohat fa

poc. Un a!.tre eSment segons la Butlla d'Indulgències que es.·va ex

pedir a favor de l santuari, data de t 1.3.12. Però és ben segur qllP. e'.

Far existia ja "1'lolt temps abansj segurament a mitjan ... set;"le XIII. A

l·igual de com existia Cabrera, el santuari germà del Cabrerès, que

surt ja documentat el 1.144.

L'any 1.332, algú molt relacionat amb Sant ~tartl de Canta~lops,

devia fer cap a la ciutat d'Avinyó, on aleshores es trobava la Cort

Papal, i va aconseguir per al santuari del Far i per l'altar de l.a

... / ...
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màrtir Santa fe, Que aleshores eS devia haver erigit dintre l'esglé-

sia cie Sant ~lartí, una Butlla d'Indulgències. Aquesta butlla Vil é¡:;sr.

donada en te~ps del papa Joan ~XII (1.316-1.334).

El 1.375 hi havia una confraria, Que perdurà bastants segles.

Concretament arribà a tenir en el segle XVII un miler de fidels.

Es diu que el segle XVII fou el segle d'or del santuari del Far.

Per aquest temps havia Quedat molt arrelat el cost~ que el di~arts

després de Pàsqua Granada visitessin el Far en processó les Set pa

rrbquies de: Sant Hartí Sacalm, Sant Feliu de Pallerols, Sant Cris

tbfol de les Planes, Sant Cristbfol de COgatls, Santa Maria de les

Encies, Sant Andreu de Pruit i Sant Joan de Fàbregues, aquesta amb

els feligresos de la Seva filial de Rupit.

Recordava aquest costum el pedr6 erigit al 1.601 al costat de

l'es~lésia del Far, on es cantaven els Bvangekis. Aquest pedró, que

va subsistir fins fa pocs anys tenia vuit cares i, en set d'elles,

hi tenia gravada el nom de cadascuna de les parrbquies anteriors i,

en la vuitena, l'anagrama de Jesús. Aquest piad6s cost~~ acnbà en

torn eL 1.726, degut a una més de les di~posicions extrc::talla::tcnt Se

veres i autoritàries del bisbe de Vic, Ramon de ~rirnon.

En el segle seguent, el Far cntr~ en una ~poca de decadència,

degut en part al vetnatge dcl santuari de la Salut, erigit el 1.643

prop d'una antiga cruïlla rIe camins, més a prop de les poblacions

grans, de més bon trànsit i on acudirien més tard les processons que

abans venien al Far a demanar ésser deslliurats de tempestats i pe

dregades. Perb L'increment d'aquelL santuari és produí ben entrat el

segle XVIII quan el Far eS trobava ja en pLena decad~ncia.

Després de la guerra civil, el santuari tornà a trobar-se a cà

rrec deLs rectors de Sant :1artI., moLts deLs quaLs fixaren La resi

d~ncia al Par. Des del 1.963, La parrbquia de Sant Mart! deixà de

tenir capelLA propi. Més funest per al santuari que eL temps de la

Guerra Civil, fou l'abandona~ent Que sofrí entre els anys 1.96) i

1.969, degut a la plaga moderna del gamberrisme. Durant quatre anys

romangué tancat i orfe de cuLte. L'any 1.969 L;aspecte del Far era

desso Lador.

L;obra restauradora La portA a terme el bisbat de Vic. Essencia'

ment es trobava Llest eL 23 d'agost del 1.970, quan va retornar-sc

· .. / ...
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la i"TIatltc al. santu;:ari, retirada a Vic rlegut al perill d'un rohato-

rL

L'ànima rie totes aquestes millores que s'han anat fent •es el

seu capellà custodi, ~ln. Josep Isern i Oliver, riestinat al Far el

1.9~9, tot just a l'inici de les obres.

ART

l'es~lésia correspon a tota una sèrie de reedificacions o a~plia-

cions i dificilment s'hi pot veure cap element estructurat anterior

al s. XV. La volta de canó és de perira vista i un bon xic apuntadaj

per aixa s'acostuma a dir que és un edifici de transició del romànic

al ~6tic. Això no és cert, i es creu més aviat que l'església actuaL

correspon bàsicament a l'obra que s'hi va fer a mitjan s. XV, després

que l·obra anterior es va esfondrar o clivellar molt fortament en els

terratrèmols que varen sacsejar la cinglera del Far i tota la contra

ria, a~h el seu epicentre prop d·Amer, a partir del 1.42).

Després d'aquesta reconstrucció feta a mitjans s. XV, hom suposa

rieuria seguir la construcció d·una nova imat~e, bé perqué t·anterior

s·havia fet malbé amb el terratrèmol, bé perquè els nous gustos artis

tics aconsellarien d·esculpir-se una de nova.

L·església actual del Far, rodejada per edificacions més tardanes,

és un edifici de planta rectangular d'uns divuit metres de fondhria

per uns quatre i poc més d'amplada, cOSa que la fa desproporcionada

ment fonda. ~s una obra massissa feta de c6dols poc deshastats, amb

molt morter entre ells. Ni la nau ni el presbiteri no tenen cap ~rc

toral o resalt que trenqui la ~onotomia dels seus murs o la impressi6

de túnel que fa de bell antuvi. Malgrat tot, la rusticitat dels murs
•

i de la volta li dona una bellesa i categoria especials.

A uns tres quarts de la seva longitud, s'obren, a banda i banda

rie la nau, uns arcs de pedra picada que emmarquen dueS capelles late_

rals. A desgrat de la seva semblança, el de la banda esquerra, que co

rresponia a t·antiga capella de Sant ~arc, ara del Sant(ssi~, és ~olt

~és antic que el seu parió i té gravada, a la pedra clau del seu arc,

la data deL 1.648, mentre que el d·enfront, Que eS comunica per una
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li per:net de rebre tota la

claror ric!. portat n'entrada.

través del modern cancell de

vidre que, a la ve~ada que

finestra i rep tota la sc,-a

t lu," pe l roset6 o ull de hou

l'a'[tla del Fred exterior J

L 'es~lésia, per trohar

se entre dos cossos més tar-

la volta de l'es~lésiil en

seva ~ran al~ada, han ~uti

l.at un xic l~arrencada de

abat. '\m.bd6s arcs, per lil

era dedicat a Sant Adjutori

clans (l'eclificaci6, no té call

("orta a:nh l'hostat~eria, fall

fet el l.Q'4, i eL seu a'tolr

de la façana i ara ta~bé a

Co:n que l'esq lés ia ~ua rd.'l 1 'or icntac i6 t l p ica de les esg Iés i es

ro:nàniqucs J té el presbiteri a l1.evanl i la façana actual es COllS-

trllí vers ell. 7':,(;, poc rlesprés de fet (" l campanar, que té ~ravilt

la data rlcl L7::!O.

La fa'(ana de l'est;lésia és :nolt auster'''\J si bé que no :nanc.,d"

de qr~ciêl: té un gran flortal quadrat amb llinda i muntants de f1cdr.,

una Co"lpe tteta sohre seu, en la qua l per donac i6 d ~uns devots, h i h.,

actu." I ":lent una i;nat~e de Sant ..: ..... rrli J i , :nés a-nunt, una pedra, ell ~;l

qua I amh prou feines es pot llegir la inscripci6 srELlA ~·IARIS, re

lacionada evident;lcnt amh l.'advocaci6 de Far o a:nb la ll.egenda t'tllPo:

dill que el santuari fOll bastit per homes de la 'nar. Un gran rosctt)

o utl rIe bou de cercle refondit completa l'orna:nentaci6 de la faç.,

na, llUC té un coronament o pinac le trian~lar amh una creu al cap

de~unt i uns ~iloncts amb boles de gust netament barroc.

Abans el ca:npanor acabava amb un coronament piramidal de pedra

picada que en part fou destruït per un llamp el 1.754. Un altre
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, : a:np tornà a ma lmetre e 1. campanar ell. 'J 23, i, a leshores es va de iXél

pla, a~h un terradet a dalt i una ~arita per a soport del parallamps.

La i:natqe de Sallta ~faria és el trf'sor :né~ va lu6s, artí.sticamcnt i

sentimentalment, del Far. Es tracta d'una imatqe d'alabastre de poc

més d'un metre d'al~ada (105 cms.) i és una de les millors icones ma

rianes que conservem del final del període gbtic. Fou esculpida en un

!ilOment en que s'havia ahndonat l'antic hieretisme heretat del romànic

i també quan el cànon clàssic imposat pel ~òtic d'arrel francesa ha

via cedit per incorporar a les imatges actituds més h~~anes i de sen-

tor localista.

Ara per ara, no és possible encara de determinar L'~poca més exac

te ni l'autor o taller on eS va ferj la relativa escassetat d'imatges

d'aquest període no permet altre cosa que datar-la entre mitjan segle

xv i el final del mateix segle.

Santa Maria del Far se·ns :nostra com una reforçada matrona de peu

dret, senSe cap vel al cap, tocada només d'una esvelta corona règia

de la qual devalla una abundosa i ondulant cabellera daurada. Vestida

amh una túnica cenyida moLt a:nunt a:nb un cinyellj i els peus cal~ats

de sahates punxagudcs. La ~lare té un escot en diagonal que deixa al

descobert tot el pit esquerra, un pit opulent que l'Infant pren amb

les dues mans mentre acosta els llavis al mugr6. Aquesta és la carac

terí.stica principa l de la ~lare de Déu del Far, la que l·ha fet més

popular i que l'ha convertit en advocada de las meres que alleten ets

seus fills.

L'Infant, de galtes rodones i cabell arrissat que s'apresta amb

avidesa a la vital funci6 de mamar, té el peu nu sobre els plecs del

mantell. La posici6 és més aviat forçada, però es veu clar que l·ar

tista el volgué representar de perfil i en una actitud més simbòlica

que real.

La imatge va semblar indecorosa al púdic bisbe de Vic, Francesc

de Bey~nt que, en una visita que hi va fer l'I d'agost de 1.7Q6, va

deixar escrit, entre moltes altres disposicions: "As! mismo manda~os

que con algún adrno decente se cubran los pechos de la Virgen y ~e

pon~a en toda la decencia y regularidad correspondiente". Aquesta dc

cància i regularitat va consistir a bastir la imatge amb vestidures.

postisses, com ens la presenten els gravats dels antics goi~s del Sc-... / ...



Sacalm,

TOR."lADA

Vostra imalgt' peresrina
acon~la a Iol malalt
pt'rqllt- de qualsevol mal
is t'6caç med«ina;
dd pic de cuca danyina
lamhé acoSlumeu curar.

Puill: sempre UI digneu donar
lOCott a aquell que us implora,

Si,utu nQSlra in/lrtrucrll
Vtrgt Mllríll ¿tl flJr.

Quan c.arles l'Emperador
i SOll fiJI Felip segon
moriren en aquesl món.
d'reu senyals de dolor
locant amb $O de trislor
les campenes de r.har.

Sou. Mare i divina &posa.
un refUSi per • IolS,
empareu "ostrl"S de,'ots
puill: amb Deu 10U poderOMl
mostreu· nos eslAr gojosa
si U5 venim a visilar.

.ns ~ .mb IIiberalilal
pluja abundant soleu dar_

.1. U, di,ni tffirilJlftur prQlfljujQnibw ChriJti.

qUIJt.SU"'UJ DQlflinr Drus. 1Xr-pdua '."ntis a OIIrpQrU unitatr ,audtrl; tt
InttTUuiQnt• • l1rlltullti liberllri tri.stit¡a. li IJrlt"'" prr/rui Janitia. PIt

Rodejaria de les '·alls
dllrn;lold. Amer, Rupil,
c-nm ahr. in\'ic-Ia hulil,
(Irf('n~u ,·""ntOS '·as;.... lts:
en ..es pen..., i treballi
els sou con~1 singular,

Sou bnnka c-om la lluna.
e1l'gida c-nm t'I sol.
que amb vostre clar toma~nl

no ('ns dt:ill:('u lenl·bla alflitllul:
millou'u nostra fonunll.
apllnanl-no$ de pecar,

Amb cordial devoció
sou de la lIenl visilada.
de SanI ~tarc t'n la di.d.
.mb solemne prO<.'ftllÓ.
I. qu.1 vMua prolrcció
humilment ve a implorar.

Sou con qualwvol nip;uda
M'gur i promple lemri.
puig dcol "OSlre amor il llei
en Iol perill ..lonar lIjuda;
IOl braç I carn. rompuda
..beu Vót conlOlidar.

No pot vOIlr. piel.t
dei.. r·nOl de5emp.llfll5
quan paleill:l'n ds sembrats
en el temps dc sequedat:

San Marlí
que el venera en

Puix us heu dignA' honr.r
aquf'sl lloc. sagtarla .ln..u.:
5i!ulU nl1slra intlrusscrg
Vtr&, .\tarla d,I Far.

u guia i far r.dilllll
en d mer tempestuós
d'aquHl món, wls lfOh8 en VltI
Iol ¡nft'li, O/l\'('gant.
que si us ¡n"()Ca a l'inslant
• s("gut port ve 11 pIuar.

Fóreu V,h porl de sallll
per IOl el l1ina'8t' humà.
puix vOSlre fill ('I lliurà
de I. dur. esclavitud;
!"infernal sl'Ipcnl "('n"ul
sols voSlles peliS va quedar.

AquHI. lt'na dt'~rt.

heu elt'gil per rsl.d.,
que nlanl .. Vós consagrada
té del úl I. pona oberl•.
i d'obtenir· lo HIl certa
puix per Vós confia ermar.

Des d'ell. espumes d'amor
escampeu per .1 vt'inal.
amb què .1 cor dur i obstinal.
rebl.niu del pecador:
i al jusl constància i fervor
voslra mil es disna allargar.

vi, Orli l1rQ nQb¡, Sanctll Dti Ctn{',u_
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~'.e passat. Aquest ate::Iptat a l'"art i a la devoci6 de la gent va per

durar fins el 1.922.

El bon encert de retornar-la a la seva bellesa i estat naturaL ...

provenir de ~In. Josep Cudiol i va rebre la pLena aprovació deL bisbe

Francesc :'tuñoz. Per això fou portada a Vic i restaurada o pintada de

nou per l'escultor viguet~ Pere PuntL.

Els goi~s antics dels santuaris s6n un dels testimonis més reve

ladors de la devoci6 popular; la !;"ent els guardava, els cantava i er

un record del santuari o i~atge que eLLs glossa... en. L'"origen dels ~

goi~s és molt antic, per tant, el Far es va integrar molt aviat a a

questa activitat devocional puix se sap que el 1.601 ja es componien

unS goi~s per al Far, encara que no s'"hagi conservat cap exe~plar

anterior al segle XIX. Avui dia coneixem dues versions dels goi~s de

Far: les anomenades Cobles i els goigs pròpiament dits, els quals,

modificats en la seva ortografia, s'"imprimeixen encara.

SANT ESTEVE d'EN nAS==
;olunicipi de la Carrotxa, unit el 1.963 a ~s de Joanetes, la Pinya

i Sant Privat d'"en Bas, que formen en un nou municipi dit de la Vall

ci· en Bas, a:nh capita l. el ;o(a llo 1.

El poble és a la dreta del riu Fluvià, al peu de 1.a Serra de :'Iu

rrià.

L '"església parroquia l de Sant Esteve COI~serva e lements de cons

trucció ro~ànica del sesle XII (consagrada el 1.119) com l'"absis i

al~uns capiteLls, però la major part és posterior als terratrèmols

deL segle XV.

La pica baptismal, una u\... Les més grans de la comarca, té per

sòcol un capitell posat a l'"inravés, el qual podria procedir de la

portalada principal derruida pels terratrèmols o en la reconstrucci6

posterior. La peça més important d'"aquesta església sembla ésser fin

avui, la Majestat que no es pot veure perqué està a tes golfes. Tam

bé hi ha, d -un va Lor inqüestionab le, e l capite 11 o "pi tar" de la ~tare

de Déu.

El Lloc és esmentat ja el 904, i fou un dels nuclis més impor

tants del vescomtat de Bas, i eLs segles XII i XIII fou centre d'"una

batLLia. Dins el terme s'"aixecava l'"antic castell dels vescomtes, el

... ...
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Caste tt6 d ~ en Bas a:nb 1 ~església de Sant ;.tique l de Caste 116.

SAS I FELIU DE PALLEROLS

Z2

També municipi de la Garrotza, està situat a la vall daHostoles.

Co~prén la capçcatera del riu Bruguent i les dues valls, afluents pe

l~esquerra de Sant Iscle i d~Aiguabella. La vall és tancada al nord

per ñes serres del Corb i de Fontpobra, per les de Marbolenya,de Mu

rrià, de Sta. Cecília i els cingles de la Salut, a laoest, i per les

elevacions on s~aixequen el volcà de Treiter i el puig del castell

daHostoles, a l'est.

La vila és a banda i banda del riu Bruguent, als peus dels cin

gles i santuari de la Salut, que fou fundat el 1.642 per Joan Carbo

nés, que col.locà una imatge mariana en una balma de la roca d~en

Ctaperols, amb el no~ de la Font de la Salut. Es celebra una aplcc

el dia 21 de setembre i s'hi anava en process6 per la Santa Creu de

L~església parroquial és aura del segle XVII. El lloc fou del

terme del castell d'Hostoles i formà part posteriorment de la batlli

reial del mateix nom. El municipi comprèn, a més, els pobles de Sant

Isc1.e de Col.ltort i Sant ;'fiquel de Pineda; fins el darrer terç del

set;le XIX en depenien també les Planes d'lIostol.es.

A~tER
=

L'histbria d~Amer es deguda al monestir benedictí de Santa ~taria,

que fou fundat vers l~any 820 per l'abat Deodat. La llegenda atri

hueix la fundaci6 a Car lemany, en un 1 toc dit Sant ;'Iedir, i que

l'any 949 es traslladà a Amer.

Durant ets segles ~t mn~estir adquirí grans dominis, el 1381

obtenia plena jurisdicci6 sobre la vila d~A~er fundada al seu redós.

Els anys 1.427 i 1.428, uns terratrèmols trasval.saren tota la

comarca i especialment ta zona propera a Amer, ocasionant la destruc

ci6 de la vila i monestir, del qual actualment en queden da la pri

mitiva església un absis i una absidiola amb arcuacions i ban·!es

llombardes. El monestir fou reconstruit en un nou estil i fou actiu

fins et 1.835, any de la dezamortitzaci6 de Mendizabal, que co~ tant_
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d'a'tres fou suhastat i els monjos expulsüt.

Avui, la vil." d'A::1er conscrvo.. :noltes ¡1laccs i carrcrs amb re-

-:tUst antic, a;'lh una ma~(fica p~aGa porxada.

23

En la plaça Sant :·Iiquel., és pot ad"irar un :nonU::lent que la viLa

ha dedicat e 1.5 seus músics. Aqu( hi han nascut i hi viuen grans in5

tru·:lcnt istes i compositors, recorde" per exe:np te, e ls germans Pere

i Joan Parés de la cohla "La Principa1.. u de la Ilisbal i el contrabaix

Joan Xandrich de la mateixa cob la, així C01:l. el tro:nb6 ~larti Teixi

dor, Pere Fontàs, director de la cob la uSe Lvatana ll , el "lle bre ll tro:n

peta de la "Ciutat de Girona ll i també en Josep Roure, tenora que fou

de la cobla de La BisbaL i la ~'fira:nar, ara inactiu, i molts d'altres

SA,T 'fARTI SACAU! l EL TER.'fE DE FOR.';ILS

Poble i parròquia dr.l municipi de Susqueda, comarca de la Sel

va, situat als peuS de la cinglera del Far. S'estén per una planu

ra irregular o Pla de Sant ~fart(, i s'aboca, a mitjorn, fins la vall

de '. riu Ter.

La poblaci6 actual no arriha, aviu dia, als 75 hahitants; si bé

el 1.~55 en tenia un total de 520; repartides, 70 d'elles al sector

de I. Far i l.es 4 SO restants alP la de Sant ~lartí i e ls seus vo Ltants.

Això explica l'estat d'aband6 i ruina de la majoria de les masies

d'aquesta zona.

Sant Martí Sacalm, és esmentat ja amb el nom de Cantallops el

981. ~s e t nom més primit iu de la parròqu ia. Era l'eix centra l d~ la

vidà antiga del terme. S'aixeca sobre un turonet, en un extrem del

P la de Sant ~fart l, a una a lçada de S3 Sm. Fou refeta el seg le XVI l,

aprofitant alguns murs i capel la lateral de l'antiga; composta doncs

actualment, d'una nau amb cape~les Laterals i un campanar de dos co

ssos aeahat amb forma piramidal.

Darrera l'església, poden observar-se algunes tombes cavades a

la pedra que denoten l'origen deL culte amb molta prontitut, possi_

btement el segle X.

Tot el terme de Sant Martí Sacalm i el de Susqueda es consideren

dintre de l'antic terme senyorial del Castell de fornits, situat din

tre la demarcaci6 parroquiaL de Sant ~~rt{. Avui dia l'antic castetl
... I . ..
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de Foroi 1.5 i la sufrac::ània de Sant Pere de Forni ls, creada en torn ci ~

e 1.~, s6n pràct icament ob 1i:lats. SO::1és es conserva e l topònim de la

Va 1.. ~ de Faroi !.s, on radiq Icn encara ets r.t<1S0S de l Roure, les G lèies

(ahans Esg!.ésies)J les Cones, la Triola, i Sant Pau; tots ells abans

amh e!. CO!;T1om "de Fornils". !:s un nom encar3 ,"iu a la comarca, però

que no trobareu en cap mapa o !tUia excursionista, tot i la presència

hen manifesta del seu vell castell. (vegeu descrpci6).

La VaLL de Fornils, presidida per ~es rurnes del castell, s~cn-

dinsa entre les cin~leres det Far i de Casadevall i és travessada pel

torrent de l~Om o del Papatl6. En la seva vessant Sud, té la petita

serra de Sant Pau, que recorda la capella sense culte i la masia de

Sant Pau de Fornils o de la Coma; citada el 1.262, i que va tenir

culte fins el 1.936.

Aquesta capella devia existir ja en l~època romànica, i no massa

lluny de 1~esg1ésia de Sant Pere, segons menciona un testament datat

el 1.269, i encara en un altre manuscrit del 1.317. Se suposa es de

via perdre amb el despoblament del segle XIV. Si ens fixessim amb la

topon i:nia, intentar iem trobar aquesta cape lla avui tota lment i!Jrlora

da, al ~·1as Glèies, que es deia abans :-Ias Esglésies; però segons es

conta d~un ho~e Que havia recorre~ut molt aquesta zona, afirmava ha

ver trobat Ilnes ruines d~una antiga es.!;lésia entre el castell de For

ni ts i e 1. ~Ias Roure; cosa que avui dia encara no s ~ha po.gut co:nprova

CASTELL DE FORNILS

El caste 1 1 de Forni ls, dit Il ue l Roure" o "de Santa Pau", està s i

tuat entre les finques de les Glèies i la Triola, al peu dels i~po

nents cingles del Far i C:>"""'-dcvatl, d:t!.t t.l·un pujol pròxi::a a ta cn

pe 1 ta de Sant Pau de f'or-

CROQUIS DEL CASTELL DE FORNllS
S~gon.....E.W.CDOpt1'

" .
'li. "~·~I _..
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castell pertanyia al ma-

nils. Pel fet que aque~t

teix senyor de Rupit, i

8 causa de la importància

que adquirí el castell de

Rupit, el de Fornits va

anar quedant postergat i

el seu nom es conservava
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sota~ent en ta documentaci6.

Z5

Es for:olà del fraccionament de l'antic castell de Fàbregues i dOI'à

nom a l 'es~tésia de Santa :-Iaria de Fornits, desapareguda, i a Sant

Pau de Fornits o de la Corna, senSe culte. Pertangué als Cardona, als

Pal.lars i als Crurlles.

De l'enrunat castell destaca una torre de planta circular i exhi

beix at~a paret de bon veure. I
I

I

,,

i,
i ¡

ASGLÈS l'--t--==------- --- -- ----1-1
Un bon cone ixedor de t pa is opina que e l nom. respon a unes c:\rac- l,

I

terístiques topogr~fiques no de la vila, sinó de la vall, estrenyent-

se formant un angle o rac6 contra les muntanyes.

Documents antics mostren l~existència d~un castell que havia es

tat propietat dels vescomtes de Cabrera.

La vila data dels segles XVI i XVII. Edificada en un petit pro

montori, protegida per un castell i envoltada de fermes muralles, la

pohlació d'An~lès era considerada com inexpugnable. Des del castell

ho~ podia anar al haluard de Sant ~iquel, i d'aquí a la capella, pa

ssant per una galeria coberta de la Qual no resten quasi vestigis.

L'actual església parroquial era la capella del castell. La PLaça :-1a

.lar era la plaça d'arme!' d'aquest castell, conservat encara en han

estat el 1.824.

D'a~uest antic castell només romanen en el present unes rutnes.

L'anomenada "Vila vella" és, corn expressa el nom, la part més antiga

de la població i esti~é circutda de muralles, amb un perímetre Que

era delimitat pels actuals carrers d'Amunt, de la Capella, d'Avall i

comprenia també la plaça. ~~~~stes muralles foren edificades en el sc

gle XVI. Algunes de les cases situades en aquest antic recinte conSer

ven encara, en els finestrals, detalls molt bellS i de valor arqueolò

El recinte ha merescut, fa pocs anys, la distinci6 de "conjunt

històric-artístic".

Al terme hi ha el poble de Sant Amanç, on hi ha una capella rom~

nica d'absis rectangular i volta de can6, els barris de Cuc i de La

Farga, els veïnats del Pla d#Amunt i del Pla d'Avall. Hi ha també el

Santuari de Sta. Bàrbara i l'església romAn ica de Sant Pere Sestron-

•
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DESCRPCIO DE L.- nIS ERARI
=

Inicic'T1 t'excursió davant mateix rle la portalada de l'església

parroquial rle Rupit, i en direcció a ~i~jorn, per trencar ben aviat

pe ~ pri-rl.er carrer a :nà esquerra. A:nb pendent descendent fem cap :no I.t

aviat a ta sortida del pohle, on s~ohre una à~plia panoràmica vers

llevant. Davant nostre, dalt un turonet, sobte l~elegància de La fa

çana principal de l"ermita dedicada a Santa ~·fagdalena.

Un fort revol, segons La inrlicaci6 d"una senyat "Salt de Sallent ll

ens obliga a passar per un pont, sota mateix d'una casa.

Per un corriol, al principi esgraonat, descendim tot seguit en la

mateixa direcci6 de la riera de Rupit. Ara, sobre mateix d'un marge

que separa unes feixes de camps conreats.

ó' Baixem uns pocs graons i traspassem una torrentera que vint me-

tres més avall des~assa a la riera. Et corrioL es fa pujador, i ja

fins el Salt de Sallent en direcci6 a migjorn. La riera ens queda a

baix a mA dreta.

14' Un corriol a mà dreta que seguirem, farà que ens separe" "O"en-

tània~ent del nostre camt, per a poder contemplar des de la part bai

xa el Salt del ~ol{ del Rodó.

23~ Remuntem pel mateix corriol i tornem a re1prendre el nostre ca-

ml amb la mateixa direcció que portavem.

2S~ Salt i Font de la PO~~REDA. Repetim la m~teixa operació ante

rior. Aquest salt, potser més espectacular encara que el precedent,

ens permet efectuar bones fotografies (tot pensant en eL concurs),

sobre mateix d~unes grans pedres que hi han dins el congost.

Aprofiteu la font de la Pomareda per omplir les vostres can

timplores, doncs, durant tot el carn! no tindrem ocasior de tornar-Le

a o,"plir.

~4' De nou, torne~ al nostre corriot primitiu. Poca estona després,

hem de creuar la riera sobre mateix d'unes pedres no massa ben dis-

posades.

42' SALT DE SALLENT. Ens trobem sobre mateix de ta gran cascada.

Ahans de caure a t'espedat, t'aigua ha erosionat t~ pedra en el llit

... / ...



• •• / o o • ZI

de la rier~ formant capricioses cavitats. Es demana prodència a 1-a

tan~ar-vos al fit de la cin~lera.

Tornem a travessar la riera, i ara resseguirem la cinglera en

direcció a llevant.

S3' Se'ns ofereixen bones perspecti ....es del salt, sobretot des d"un

lloc determinat prote~it per una alzina.

56' Traspassem un camp ermotat. Altívol i majestuós se'ns presenta

la cresta del castell de t"Envestida. Poc després fem cap a l'inici

del ca:n{ que ens farà descendir pel Grau de la Donada.

Aquest camí empedrat i molt antic, amb forta pendent i tot fent

ziga-za~ues, en pocs moments ens situarà sota la cinglera.

1 h. 04' S'acaba la forta pendent i les ziga-zagues. Una senyal ens

indica la direcció de la Donada. El corriol, dins un bosc d'alzines ,

continua és~ent baixador.

1 h. 12' Ba lconada rocosa que sobressurt de la frondos itat de l hosc ,

amh hona vista sobre l'AGULLOLA de Sant Joan de FAbregues.

I ho 17
0 Restes d'una edificaci6 que no podem assegurar per a què

servia. A partir d'ara , el carn! devalla fortament.

1 h. 27' Traspassem el llit d'una torrentera que actualment porta

ai~~. El corriol es torna ascenoent.

1 ho 30'

1 h. .14'

La DONADA. Passem a frec de la masia.

Al cap de poe~ ~~~Qna entrem en una pista forestal de for-,

!Tlació recent.

1 h. 36' Deixem a mA dreta una bifurcació de la pista forestal.

1 h. 39' Una altra branca de pista se'ns ajunta per l'esquerra.

1 h. f2' Sobtadament s'acaba la pista i entrem per un corriol

1 h. 44' Traspassem el llit del torrent de CASADEVALL, sense aigua.

Segueix el corriol de forma ascendent.
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? h. 00' Passem moLt a prop deL caseriu de les CO~IES, que deixem

a m~ ~squerra. Tot planejant, donem el tomb pet faldar de la munta

nya nue s'inicia sota mateix de la cin~lera de Casadevall.

2 h. O)' Se'ns ofereix davant nostre una àmpLia visi6 de la comarca,

i des d'on albirem per primer cop la cinglerada del Far per la sev~

vessant meridional. Et corriol queda transformat en camí de carro.

2 h. 12' Deixem una bifurcaci6 a m~ esquerra Que ens menaria a les

GLErES. Caseriu que ens queda enlairat i que no podrem veure fins al

cap d'una bona estona; i precisament des de bastant lluny. El camí

s'endinsa paralel a ta cinglera, en direcci6 nord; per acostar-se i

de for~a baixadora cap al lLit del torrent.

2 h. 24' Després d'unes sobtades gira-gonces, traspassem el torrent

de t '0~1, conductor d'un respectable cabal d'ai!IUa.

Remuntant la vessant oposada ens queda a l'esquerra la masia

nel ROURE, amb ta restes elel seu ~lol(; i el qual ja hem vist poc a

bans de braspa~sar el torrent. El camí, gens perdedor, segueix ben

ample.

? h. 32' Arribem a una replaceta força assolellada, des d'on s'albi

ra perfectament, a migjorn, dalt un turonet(S82 m.), les restes del

castell de FOR~ILS (vegeu la descripci6). Un petit llac alimentat per

aigua de pluja, serveix ja perqué s'hi reprodueixin les granotes.

Seguim avançant pel bon camí, en direcci6 a llevant.

Al cap de poc, el camí gira vers migjorn, i ens queden a l'es-

quena tes masies de la TRIO lA i la CASA NOVA DEL RAC~, ja sota mateix

de la impressionant cinglera del Far.

2 h. 47' Poc després, i en el mateix revolt del camí que se seguirà

cap a llevantj i a la dreta d'aquest, s'hi troba la capella i la ma

sia de SANT PAU DE FORNILS (640 m.). Esplèndida visi6 cap a tot arreu

especialment, sobre el torrent de t'Om.

2 h. 53' De nou, creuem e l llit d'un torrent, aquest cop sense aigua

,
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El camí és ara ascendent

i de forma c«ntinuada. Quan

arribem a dalt del callet,

queda a l'esquerra del caml

el caseriu del MAS~.

3 h. 02' Surt del nostre ca

m! una bifurcaci6 que deses-

timarem. Ens trobem ara sobre

la Plana dels Corbs.

LliNDA DEL PORTAL DE LA ' ....PELLA DE

SANT PAU DE FORNILS
3 h. 28' El camí es fa molt

ombr{bol, i en una clariana

podem contemplar de nou des d'una prespectiva frontal, la cinglera

del santuadi del Far. (1.123).

3 h. 34' El camí desenhoca perpendicularment a una pista que re

presenta la nova via de comunicaci6 per a vehicles entre Sant !olartí.

Sacalm i ~~er. Les rodalies d'aquesta eruLlla serveixen per aparca-

ment de cotxeS.

Seguim a mA dreta, i devant nostre queda enlairat el cementiri

i l'esglesia de Sant Martí Sacalm.

3 h. 40 t Arribem a t veinat de Sant ~Iartí Saca lm·~ on fineix li excur

sió. La resta de l'expedició i l'autocar ens esperen.

_______________________1-
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nmL IOGRAFIA
=

Ramon Vinyeta; Rupit, guia turística; any 1.971.

Antoni Pladevall i Font; EL santuari dcl Far (CoLlsacabra-Guille
ries); any 1.9'0.

Ramon Vinyeta; C~S Gorgues (Cotlsacahra occidental), guia ~unta

nyenca; Editorial ~lontblanc, 2t edici6 any 1.961.

Josep ~. Atbaigès i Olivart; La Salut i et Far; any 1.979.

Ramon Vinyeta; EL Cotlsacabra, els salts i cascades; Col.lecci6:
Art i Paisatge; Editorial Cel Diau, I! edici6 setembre 1.930.

Guilleries-Collsacabra (Guia cartogràfica); Editorial Alpina.

Els CastelLs Catalans. Volwns III i IV; Editor: Rafael DaLmau;
any 1.971.

Gran Enciclopèdia Catalana.

Cordada; revista mensual rl'excursionisme. Número 26, maig del 1.95

Pius Font i Quer; P tantes ~fedicinalcs (E l Oiosc6rides Renovado);
Editorial Labor; any 1.973.

Piu Font i Quer; Iniciaci6 a la botànica; Editorial Fontalba, 2!
edici6, any 1.979.

_ F. ~tasc lans; Cu ta per a coné ixer e ls arbres; Editoria l ~k>ntb lanc,
4~ edici6, any 1.977.

F. ~(asclans; Guia per a conéixer els arbusts i les lianes; Edito
rial ~fontblanc, any 1.97S.

~l. Riera i Tuse ll; La vegetac i6 de la regió vo lcànica d"O lot; Exce
tentlssim.Ajuntament.d"Olot, any 1.979.

o. Riba i Arderiu, i d"altrcs; Ceo~rafia Física dels PaIsos Cata
lans; Editorial ketres, any 1.976.

~1. ~fongé; El bosc i la ciutat; Editorial Teide; any 1.979

LL Solé i Sabar(s; Geografia de Catalunya; Editorial Aedos, 1.96'L

Vicenç Buron; Esglésies Romàniques Catalanes, guia; Editorial Ar
testudi, 2 t rdic:i6, any 1.981.

R. Grabalos3; Les Valls d"Oiot. La Plana d"en Bas i les Terres de
Bianya; Editorial Montblanc-r-iartin; any 1.975.
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