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lYloltes vegades de camf cap a les terres altes deI Bergadi, cap

ar cadf , e1 Pedraf orca o er lYioixer6, tot just sortint de Berga i
arribats a Ies aigiies del panti de 1a Baells, ens ha sorprbs i cri-
dat I'atencid un conjunt de muntanyBs escarpades i alteroses que

ens queden a la dreta.
EI nostre esperit excursionista ha pensat cada vegadarralgun dia

m'agradaria con6ixer-1es11.

Avui ens prCIposem, doncs, satisfer una mica m6s Ies nostres in-
siee d'exploradors i coneixedors del pafs.

La serra de Pic-en-cel 6s realment un lloc d'aqueIIs que cal co-
n6ixer, un lloc sorprenBnt que ens amaga an eI ssu interior secrets
importants! fonts, cinglerBs, masies, monestirs, boscos, panorames.

Com sempDe, amb aquesta excursi6 pretenem sslament ensenyar una

mica una zona, seri despr6s I'excursionista euir atret peI seu en-

cantr aprofundiri sn e1 sau coneixement.

Aquesta vegada Ens servirem de I'ajuda del GR-4, ja que sagueix
senyals ens acompanyaranUN

en 1a nostra marxa.

La conBixenEa de Berga

itinerari molt interessant i els sBus

c6r 6s tamb6, creiem, un

senti aL'arribaracasa

i eIs Beus voltants per I'opcid turfsti-
bon complement. Esperem que tothom se

amb eI seu bagatge m6s pler.



GIOGRATI A TlSICA

^ t ^,Geogrlficament e1 Bergadb correspon a la conca alta deI riu t-to- 
|

bregat i els seus principals aFluents en aquest sector. 
I

La comarca estb dividida en dues zones o subcomarques: 1'nIt B-er-l

c-adi folmat per Ies muntanyes altes del Pre-Pirineu, amb La """""- ]

deI Cadi i deI [ioixer6 com a frontera, i les de] Uerd, Ensija, Pe-

guera, Catllarbsrirles valls deI riu Llobregat en 1a seva part a.L-

ta, amb e1s rius Bastareny, tsagh i Saldes; i eI Baix_Berqa-di, con-
trada de relleus suaus que forma part de Ia depressi6 central cata-
lana i que correspon a Ia vall mitja-aIta deI riu LLobregatr amb Ies
rieres de lYleroIa, CIarb, 1a PortelIa, Pontarr6 i lvierdangol en 1a se-
va totalitat; ]a part esquerra deI riu lYlerlbs i Ia riera de lYlontclar

afluent deI Cardener.

En 1a Ifnia divisdria de les dues unitats hi ha unes serres que

formen la frontera de Ia depressiS central an aquesta zona i que te-
nen, a l'iguaI que Ies altres serres frontereres, unes caracteristi-
ques comuns. S5n les serres de Queralt i de Pic-en-ceI.

Igualment que el lYtontseny, Plontserratr Sant Llorenq deI lvlunt,

Berti, Boumort, Busa, etc, la sBrra de Pic-en-ceI i 1a de Queralt
estan formades per pudingues -conglomerat de pedres arrodonides- qu

provenen de f'acumulaci6 en altres bpoques de les pedres aportades

en un mar central per cabalosos i torrencials rius que al consoli-
dar-se i cimentar-se formaren aquesta roca tan caracterfstica.,

La posterior erosid ha donat lormes espectaculars a aquestes mun

tanyes( aixb 6s particularment manif est a lYlontserrat) que estan pla-
gades d'agulles i monblits de pedra amb grans roques punxagudest

perb arrodonides a Ia vegada.

La serra de Pic-en-cel ddna aigijes aI riu lYlerdangol, aI nord, i
a Ia riera de 1a PortelIa, aI sud. tsti formada per una sBrra de

punxes,1a m6s alta de Ies quals, eI SaIga-aguda assoleix eIs 117I

De nord a sud l'atravessen una sErie de colls molt estrets, eIs mEs

importants sdn:1es canals de Sant lYliquelr e1 coll deI Tei, eI coIl

de Ia Creu de 1a Salga i el coll de Forcons.

De 1a carena principal en surtr Etr direcci6 sud, una branca quB

forma Ia Quar.
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La temperatura estiuenca 6s envejable, ancara que la davallada
termombtrica 6s ben sensible a Ia matinada i rarament supera els
I5s. E1s hiverns sdn freds, taI com correspon a Ia seva altitud.

En aquest pais s'enregistren les miximes precipitacions anuals
de tot eI territori catalb. Les pluges no es distribueixen regular-
'ment entre aIs mBsos de l'any. EIs mesos m6s eixuts s6n eIs hiver-
nencs(Oesembre-gener), i els de m6s precipitacions eIs tardorals
(setembre-octubre). E1s temporals de Ilevant solen ser els que pro-
porc j-onen m6s quantitat d'aigua.

A mds de mil metres d'artitud, a r'hivern, res prBcipitacions
solen ser de neur degut a qub Ia temperatura imperant 6s inferior
aIs 0ar almenys a les matinades. GBneraIrnent, sdn nevades lleuge-
res d'un gruix de pCIcs centimetres.

EI Bergadi no 6s pafs de vent. Els vents de ponent solen elevar
Ies temperatures i donen poca pIuja. Els de llevant ordinariament
van acompanyats de pluqes intenses i empenyen els nuvols amb marca-
da vefocitat.
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Per Ia seva vegetaci6, la plana dal
terra mediterrinia que Bn estat natural
carrasca. La relativa abundineia de les
submediterrani de pinassa(pinu.s_njlgra)
principalment (Quercus. ce_rrigidss ) ocupi

obagues i a l-es fondalades.
Una gran part del bosc primitiu del Baix

Berguedb, sobretot dels alzinars de Ia pla-
oBr ha estat destruida i transformada en ..]...N
camps de conreu. A 1es terres desforestad""N
incultesr el sbt acostuma a 6sser cobert per

una pastura seca de fenis de marga i Jonga

( Brachyp.odio-lp.hylIal-r_thetum) qor forma una

catlfa d'herba forga contfnua.

La pineda de pi blanc(P-inys !alepe!sis)
amb brolla de roman{ com a sotabosc, aI Berguedb s'infiltra t{mida-
ment pels solells m6s arrecerats i no puja gaire m6s amunt de lvtont-

cIar.
A trav6s d'una estreta banda de bosc eubmediterrani de pinassa

amb roures de fulla petita, important, per exemple a Ia Quarr eo-

vint amb vegetaci6 mediterrinia d'alzinar aIs soIeIIs, horn passa,

en entrar a I'A1t Berguedi, a I'estatge submed,iterrani del rourB

martinenc(@).
La pineda de pi roig presideix eI paisatge

submediterrani de 1a part baixa de I'estatge
month €n una gran part del vessant meridional
dels Pirineus que Bn estat natural ocuparia a

Berguedi una gran exteneiS comprssa entre eIs

900 i 1300 metres.

E] sotabosc d'aquesta pinada hi dsacobrlm

espbcies tan notables com el fenbs boscb

( Br_as:hypggiu.m .qyrv.aticum) , la f etgera( Anemon_e

hepatica) , eI marx{voI (HgllSFoI!.rs f o.etidus) '

Baix Berguedi 6s encara una

seria cobeita d'alzlnars de

pluges fa, perbr QU€ eI bos

i de rourss de fulla petita
extensions importants a les

1'espunyidera vernal(GalIium vernum), 1a pri-
5esrerl a
( Sesleri
coerulea)

pi roig
(Rinus sylvestris)

.../...
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mula vera(Primula veris ssp.
cglgmnae), diverses violes(Vi_oIa
af.ba, Visrla_ syl.v-atica), 1a betb-
n ic a ( 5j aglrv_s -oIf ic in-a-t i s ) , ete .

Sovint a les pinedes secun-
diries de pi roig eI sstabosc cor
respon ampl{ssimament a la seslb-
ria ( SSSIeri.a_ co-eruI-ea ssp. c a1_cjr-

rea), gramfnea de fulIa relativa-
ment ampl-a que t6 oI seu bptim a

1'Europa central- i que encara 6s

molt freqtient a La part calcirea
dels PirinBUSr Tamb6 hi resulten
prou abundants 1'espigol pirinenc
(Lev_anduI_a angustjifolia var. pyre

nai-cg) r uFr petit cirex(CaJex huml

]_ig) i I'antil.1is de muntanya

(Rntnyllis montana).

A la part arta de r'estatge monti, entre ers r300m i 1600m, hi
trobem principalment pi roig i faigr r'arbre de ra muntanya humida

aque aci ocupa una petita extansi6 de terreny, perb que encara fa
bosc a les obagues frescals del massfs de Cat-
IIarls fins a Queralt i GresoIet.

La vegetacid subalpina que s'hi fa, per da-
munt dels 1600m t6 com a element principal i ca-
racteristic el bosc de pi negra(pinus muqs sspo

uncinata). El nom li prov6 de Ia fueta m6s fos-
ca que no pas Ia dels altres pinsr no pas de

I'escorQa, m6s aviat grlsa. Les sevas fuIIes,
curtes i verdes, fan aglevats prou densos que

recorden una brotxa;1es pinyes petitesl oferei
xen una assimetria marcadfssima, amb eIs eseu-

dets de Ia banda que mira eI sol molt marcats.

fvlolt sovint el sotabosc herbaci esti format p€r

I 'ussona( Fes-tusjr sgop-aria ) i seslbria ( Se-sleris

e-oer,uI_ea ssp. calcarea). El matollar de neret
..rf...

BranquiIlS i pinyes
(") aspecte general
(b) (Pin-ugmuqg ssp.

de pi negre

de I'arbre
unc in a.t a )

Flor de neu

( LesrnlopodiuJn
alE i!-um )



Altimira o corona de rei
( S_?xif raoa loncif olia)

popular- I d

Ilargament p

bptim a les

.../... 6

( Rh-odod-endlon. f_errgqinegm), tan tfpic de

Ia muntanya subalpina silfcia, 6s rar aI
Berguedhl on hi ha massa ca1g. En canvi,
eI ginebrd(Juniperus gommunis ssp. alpi-
ng), indiferent a 1a calgr Fot 6sser fre
q[jent a Ies clarianBa de la pineda.

La flora de l'alta muntanya del Ber
guedi comprEn moltes espbcies notables,
entre elIes 1 'edeltJeiss( Le,on.top,odiulr al=-
pinum) r eue hi 6s extremament rar, Atbs
eI balx nive1l de civisme deL nostre po-

ble, aquesta espicie es troba en aquest
momsnt en vies d'extinci6 totaI. Conv6

que tqthom comprangui que tallar ni tan
sols un bri d'aquesta planta 6s un acte
que mereix la reprovaci6 de tots els Bx-

cursionistas autbntics i dels amics de

Ia muntanya que desitgen que eI patrimo-
ni natural de 1a nostra terra BS conser-
vi per a les genBracions vinents.
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(R.amo!da. myconi)
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Pujant cap aI coll del Tei trobem a

Ies fissures de les roques calciries 1a comunitat d'altimira i d's-
rella d'ds(S-axif rago-Rglnoldptym- $vgonli), sens dubte un dels FobIa;
ments rupestres m6s vistents de Ias nostres muntanyes. I aixb Fer-
qub tant l'altimira o corona de rei(Sax,ifraga lgn.qifotig)1 com 1'o-
relLa d'5s(Ra.monda mycgnii) sdn dues plantes

esplbndides. La primera fa unes rosetes basals

de fuIIes estretes i testesr aPlicades contra
1a rocar com una gran borla capgirada, fins
que aI cap d'uns quants metres de cr6ixer emet

una sorprEnent tija florffera, de mig metre i
m6s, carregada de f.l-ors blanques;1a segona

disposa de fulles blanes perb aspresr tamb6

aplicades i molt peludes -d'on Ii ve'el nom
? ?n.unes magnifiques flors Iiloses
edunculades. Aquesta comunitat ta
parts altes i calciries de 1'estatge month pirinBnc.



FAUNA

(s 1a prbpia de les comarques pre-pirinenqueso EI senglar hi 6s
present en les emboscadas altes comes dels cims capdavanters.

L'embardissament dels boscoa i Ia despoblacid rural, ha permbs

1a proliferacid de tota mena de mamffers.

S'hi han localitzat els animals segiients: I'ds prinenenc(extin-
,qit), rlop(extingit), senglar, teix6 canf, teix6 porquf, gat mss-
quer, fagina, gorja brancar guilra, Irridria, rlebra, conilr, moste-
la, taijp, eequirol, rata de bosc, isard(moIt rar) i I'erig6,

La diversitat d'oceIIs que volen i prollferen 6s extensissima.
CaI destacar: I'iIiga, duc, corbr Bsparverr rnUssoI, gamarrSs, garga,
bIiba, tordr gaig, merIa, tudri ...

La fauna fluvial 6s molt limitada. Nom6s barbs i bagres que po-
den arribar aIs quaranta centfmetres de llargiria. Granotes I gri-
paus sdn abundants en tot el llarg dels rius. Hi ha tamb6 algunes

espbcies de sgrpa anfiUies i Ia salamandra s'observa Bn indrets
d'aigua pura i transparent, immbbil mostrant eI seu colorlt.

EIs rbptils sdn especialment e-

bundants' en eIs indrets solellosos
i poc freqtientats. Tots s6n inofen-
sius, lIevat de 1'escurgdr 1a pica-
da del qual so] proporcionar desa-q& ueeq X=#i,F1;^\fgradables conseqiibncies, no tan Guardiolal,

greus com ra dita popurar """r"r"- ll sAilrrAu*E'\ "(laai-r
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La poblacid del Berguedi ha evolucionat de mansra irregular aI
llarg del temps, tot i que a causa de Ia modernitzaci6 de I'agri-
cultura el segle XVIII, Ia indristria tbxtil el XIX i 1'explotacid
del'lignit eI XX ha provocat auments de poblacid notables. Aix{
a mitjan segre xIU hi havia uns set habitants per kr2, aquesta
xifra no es dobll fins quatre segles m6s tard; torni a dobrar-sa
un segre despr6s, Bs a dir er 18501 amb za habitants per kr2, Er

1965 tenia 40 habitants per k*2. Ers municipis m6s pobrats s6n

Berga i 6ironerra, er segueixen pex aquest prdre rss poblacions
industriars de Puigrelg, Avih, casserres, cercs, Bagi i ra pobra

de LiIlet. Tenen una poblacid mfnima(aI voltant de 64 habltants,per km') el-s municipis de 1a Quarl caporatl Gisor, casterrar deI
Riu i Figols. tJltimament els increments de Ies poblacions indus-
trials no han compensat 1a davallada general de Ia comarca. L'a-
gricurtura 6s poc important, especiarment a l'Art Berguedi. Aixf
la superficie total conreada 6s d'un I0 %. Els conrgus principals
s6n eI blat i 1'ordi, tamb6 eI blat de moro i les patates.
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craixament
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La ramaieria t6 importhncia aI Berguedl i si b6 eI bestiar de

llana va Bn regressid eI bestiar bovf va en aument. Tamb6 abunda
el bestiar porcf, que a f iguar qus er bovfr BS d6na m6s al Baix
Bergu edi.

La industrialitzaci6 de 1a comarca ha estat afauorlda pel riu
Llobbegat, font d'energia i eix de comunicacid amb Barcelona. La
indtistria tBxtir, que havia assorit una gran importhncia a par-
tir de1 segle xvIII,6s en rBgressid; ocupa a ra vora dels 4s00
treballadors a Berga, Avib, puig.reig, Gironelra, Guardiola, 0rvan
i Cercs, que representen Ia meitat dels treballadors industrials
de la comarcso (s forga important l'extraccid der rignit, ers ja-
ciments principals ocupen eI triangle Figols-VaIlcebre-SaIdes i
1a franja Cercs-Peguera; aquesta indrjstria ocupa SS00 treballa-
dors, la meitat dels quars s6n d'origen no catali. La majoria
dels minaires viuen fora dels municipis on tenen eI seu treball.

Una altra inddstria bergadana 6s Carburs lvietil.Iics de Berga-
-01van, empresa fundada eI 1899, fou ra prJ.mera inddstrla elec-
troqufmica de 1'estat. Fa poc temps qug va deixar de treballar Ia
gran fibrica de ciment portland, Ia del clot del l'ioro de La pobla

de Lilletr la primera creada a fspanya, que ho fou el lg0r. Hi ha

encara una altra flUrica de ciment a Cercs.
Er futur industrial de Berga no 6" gaire faraguer. La crisi

energEtica ha revitalitzat un xic I'explotacid de Ia conca minera
i 1'aprofitament de l-a forga hidriurica del riu ha portat a 1a

gran construccid del panti de 1a BaeIrs I es podrien aprofitar
els salts de les colbnies tbxtils; tanmateix 1a crisi actual no

deixa preveure cap futur optimista prbxim.
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Estructura dels mercats agrfcoles del Berguedi, segons Joan Soter i Riber
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D'or ura creu plena de Sant
Andreu de gules amb una palma

de sinople ressaltant en pal.

SAGAS

Capqalera cxterior tle I'esglesia tla
Sant Attlreu de Sagr)s ( 1977 )

(R Vilatlis)

Sagis 6s un municipi estbs entre Ia riera de [rerlbs i 1a de Pontar

rd. La poblacid, molt dissBminada, 6s cada any m6s escassa(2Bl h el
1975); un grup de cases lormades a L' entorn de l'esgI6sia parroquial
de Sant Andreu integren eI cap del municipi.

L'esgI6sia 6s esmentada ja a I'acta de consagraci6 de l-a catedral
d'Urge11(839) amb e1 nom de Sagasse. A 1'arxiu hom pot llegir que eI

disset de les calendes d'agost de I'uny quart det regnat cjel rei Car-

Ies, es a dir, el 16 de ju1io1 deI 903, a peticid deI prevere i dels

habitants d'aque11 indret, eIs quals havien costruit e1 temple, eI

bisbe friantiqis d'Urge11 consagra consagra 1'esgl6sia, etc. Aquesta

consagracid no corrBspon a l'esgl6sia actual, que 6s de Ia primera

meitat del s. XI, sind a una altra d'anteriorr .

' ' actua.l- 6s un destacat exBmplar rominic de pJ-anta basili-L ed]-r ].Cr

cal, molt alterat per relormes successivBso 0riginalment tenia tres
naus, perb Ies dues laterals floren aprofitades m6s tard per a Fer-hi

capelles, que llanqueqen la nau central. [n e1 punt d'encreuament

dels bragos que formen 1a creu llatina de 1a planta s'alga un cimbori

d'estructura quadrada. AI fons de 1'esgI6sia hi ha tres absis. L'ab-

sis central presenta exteriorment un fris d'arcupcions ceguesr dispo-

sades de dues en duesr separades per unes bandes llombardes. Il cam-

panar 6s modern. AcLualment estb en procbs de restauraci6: eI rascat
de L'arrebossat de les parets 6s ja molt avanQat, i s'han descobert

.../...
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unes sePUltures antropomorfes a 1a zona presbiteral, forga interes-
sants; eIs ossos que s'hi han recollit s'estan analitzant mitjangant
1es probes de carboni-14.

SembIa molt probable qus procedia d'aquesta esgl6sia un frontal
rominic d'aItar, que es conserva aI lYluseu Episcopal de Uic, i que re-
presenta escenes del martiri de Sant Andreu amb un Pantocritor aI cen

tre. (s una magnffica taula, de 1?0 cm per gG cfi. Sembla que corres-
pon a aquest frontal, tamb6, dues taules laterals que es conserven aI
lvluseu Arqueolbgic Diocesi de SoIsona. Assenyalem quB peI nadal de1

I9?I es va posar €,n circulacid un segelt de correus que representa un

fragment de I'aItar de Sant Andreu de Saghs.

SANT IVIAURICI DE LA QUAR

L'esgI6sia parroquial de Sant lvlar:rici guarda Ia imatge rominica'?6"
de Santa Maria de IaIa lYlare de D6u de la Quar, procedent del santuari

Quar.6s una bonica talIa de fugta policromada. F

cm d'algada, 1a qual cosa 1a converteix en

un dels exempl-ars m6s alts dintre Ia imat-
geria rombnica catalana que reprBsenta Ia
f igura de 1a lvlare de D6u. (s una obra pos-

siblement del final del segle XII o fins,
potser, deI segle XIII. lvlalauradament, di-
verses restauracions modernes i un repin-
tat poc afortunat Ii han fet perdre 1'en-
cant original. L'afegitd d'objectes es-

tranys(coronal arrscadesr Fo6arisr etc) Ii
acaba de restar aLractiu. ts una represtsn-

tacid hieritica, mancada de vida i que fa

de cadira a Jestisr 6u a dir, Ia Sedes Sa-

pientiae. La imatge 6s estilitzadal i Ies

faceions sdn gracioses i ben dissenyadas.

EI trebaII, en general, tot i no 6sser gai-

re reeixi.t, ha pogut obtenir un conjunt es-

velt, b6 qu€ sense gaire sentit de Ia pro-

porcid. El Fi11, una imatge independentment

adaptada, t6 una figura estitica.

a aproxlmadamant I35

l.a inrutga tle lu tl'lare dt'
Deu Lle la Quar abatrs
t I' i sser res tau racl u. e rt

rt t ra .fo t ografia a rt I c r fu t r
u I'artv l9-?0
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gl Santusrl de la Ouar, sl clm d.un esptrtacular con roc6s ja mencionat des dels primers temgs histdrics

EL SANTUARI DE LA QUAR

Lo inrutgc <lc lo llarr
da l)irt tlc lu
Quar llt)7.i 1

(4. llostur<lul

EI santuari de La Quar es troba encinglerat a 1069 m alt., aI sec-
tor NE del terme de Ia Quar, dalt una fonmidable mola rocosa, en un
p1a envoltat per un cing1e vertical que ateny m6s de I00 m, damunt eI
coII de Jovell(vegeu ltinerari a pBU). Domina una magnffica panorhmi-
ca sobre Ia vaII deI riu lYlerIbs, el Bergadi i els cims pirinBncs. Cor
rgspon a 1'antiga parrbquia de Santa lyraria de la Quar, €smentada ja e

839 en I'acta de consagracid de Ia catedral d'Urgell amb 81 nom drItI
CoIra(probable Ilatinitzaci6 de Lakorr, variant sufixal del basc 

,

lakarr -mUflt de grava- que deu referir-se al penyar on s'alga).
A partir del 840 hi hagu6 un retroc6s Bn aI poblament de tota Ia

comarcar que motivi una forta desorganitzaci6 polftica i religiosa i
1a parrbquia possiblement fou abandonada. Amb 1a reprasa de Guifr6 eI
Pe16s, a partir deI 87g, s'establiren aI territori una sbrie de pagB-

sos que passarBn a estar sota Ia jurisdiccid deI reprersentant del com

te, eI vicari del vef castell de Ia PorteIla. L'esgl6sia fou reedifi-
cada i consagrada el 899. Una mala lectura de I'acta havia donat peu

a una sbrie d'interpretacions sobre suposats altars d'idols pagans o

sobre una possible profanaci6 de l'esgl6sia per part dels mussulmansr.

ara sense fonament.

EI territori assignat a Ia parrbquia anava de 1a riera de lvlerlbs,
aI riu de Borredi, fins a 1a serra deI [iascar5, a1 tylontsent, i eIs

.../...

l-'



t3

Truncat: al I er, lcs orntes
dels Saportella: d'or una por.
tello de gtles; al 2on, d'or ttn
arbre arrencal de sinople acorn.
panyat de tres pinyes d'or
lde les ormes dels Pinos) posodes 2.1.

Vestigis tle la cortsrrut'cio ronwnic'q LIL'

la Quur (1975) (A. Basturules)

..r./-...

QuadrES(bopbnim no identifieable), i segurament comprenia ers terri-
toris actuals de 1a Portella i de sant lviaurici. La f undacid del mones
tir de 1a Portella dins 1a sava demarcacid despragi aquBsta esqr6sia
com a cent,re espiritual i els senyors de Ia PorteIIa la donaren aI mo

mastir e1 1069; eIs monjos en tingueren cura des del segle xiI(1'abat
de la Porterla deregava generarment er prior o el cambrer que Bra ing
tituit capella deI curat de santa F'iaria i de 1a filLola de s.i/taurici)

De 1'edifici rominic resten molt pocs vest,igisr eue caI descobrir
enmig de res construccions posteriors. ca1 destacar-ne un mur en et
qual figura un aparell amb blocs de pedra quadrats i escantonats a

cops de martell i sense polir i que presenta unes obertures similars
a unes portesr cobertes amb arc de mig punt adovelrat.

A 1'esgI6sia de, la Quar €ra venerada una bonica imatge rominica,
actualment guardada a 1'esgI6sia parroquial de Sant liaurici de la
Quar( vegeu descripcid de Sant lylaurici ) .

L'edifici fou ampliat amb un campanar al segle xUI alhora que hom

capgiri I'entrada, de soI ponent a soI ixentl fou ampliat de nou amb

capelles a1 segle XUIII i molt transformat encara e.l- 1840, quan hom

construi un cambril nou r tres capelles Iatera.l-s i repintb tot l'inte-
rior. A1 costat de I'esgl6sia hi ha la casa rectoral i dels Brmitants

La creenQa popurar que r'aigua de res piques de 1'aigua beneita
guaria de les berrugues porti a Ia construcci6 de Ia prbxima font de
res Eerrugues. Encara actuarment e.r-s dirruns de pasqua de pentecosta
s'hi celebra missa i s'hi canten els goiqs.
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SANT UICENC D,OBIOLS

A 3 km de Cironella per 1a carretera de Ber-
ga caI travessar eI riu psr un pont que porta

a 1a colbnia de Ies Planes, des d'on una pista
puja(1 km) a 0bio1s. Antiga parrbquia pertan-
yent aI tnunicipi d'Avib. li

r:i

La data de 1a fundacid primitiva de I'esg16-
si.a continua essent una incbgnita. D'0bio1s te-

1,J . .,n{

nim una noticia de I'inventari dels b6ns del monestir de RipoIl de ca

a 1'any 980, on consta que en Ia dotaciS del BBB eIs comtes Guifn6 i
Guinedil-da 1i donaren 1'esgl6sia de Sant Viceng d'''AIbiols, quae est
consecratarr. [.t'altres diuen que 6s Bsmentada com a propietat del mone

tir de RipoIl I'any 935. (s possible que aquesta esgl6sia fos de prCI-

pietat particular deI comte, i Ia seva donaciS a Ripo1l devia formar
part de 1a reorganitzaci6 monistica empresa durant 1a repoblacid dal

!territori. Es possible que ja abans hi hagu6s en aque1l indret un nu-
cli de poblaciS, eIs vestigis dels habitatges de Ia qual s6n visibles
(entorn de 1'esgI6sia hi ha tombes antropomdrfliques excavades a 1a pe

dra, a m6s d'una torre de fusta). Fins hi ha qui creu que hi havia en

el Iloc un monestir d'eremites des d'bpoca vj-siqbtica -a 1'entrada de

I'esgl6sia hi ha una tomba a I'interior de la qual fou trobada una mo

neda d'or de-L rei Egica(Oa?-702)-. Tampoc no manca qui afirma quB a-
questa esgl6sia fou 1a mesquita del poblat brab d'AIbioI. Tot aixb, p

rb, s,dn merBs suposicions sense cap fonament prou sBIid.

Vistaextcriot-tlel'csglesiadeSatrrVicen9tl'Obiolsdesdel costatsud-est(1976) (R.Viladds)

cap fonament prou sBIid.



t5L'esgl6sia consta d'una sola nau rematada amb una absis trapezial,
a llevant, i amb un petit transsepte; I'absis i els bragos del trans
septe es comuniquen amb 1a nau per mitji d'uns arcs de ferradura, tot
ells de la matsixa altura, molt baixos en relaciS amb el sostre de Ia
l-l3ur E1 transsepte constitueix aixi una veritable nau transversal amb

unitat afeuitectbnica prbpia.
La porta original s'obrg aI mur sud de la nau. A Ia fagana occiden

trl n'hi ha una altra de rominica. A 1'bpoca rominica pertanyen tamb6
1es' finestres de 1a part a.l-ta del mur sud de 1a nau. La interpretaci6
arquitectbnica del monument a de prendre en consideracid tota una sB-
rie de detarrs d'aparerr-s i d'estructures. Diguem, pBr comengarr que
a 1'ala sud del transsepte es veu I'inicl d'un arc, gue hauria hagut
d'6sser semblant a I'arc triomfal, i que demostra qu€ I'edifici havia
estat previst inicialment arnb tres absis i, probablement, amb tres n.l
us com a Pedret. EI canvi de projecte ea produeix en curs de construc
cid car a 1'aIa nord de.L transsepte ja no es comenQa I'obertura per a

1 'absis lateraI.
L'escultura del monument 6s interessant

bases deI creuer. Sis columnes monofftiques
de marbs euBr sobre una estructura cdbica,
ritzontals, m6s o menys amples, quadrades o

acabats en un ibac quadrat. Les bases pre-
senten, a sobre el sbcoI, una escbcia molt
ampIa, entre dos tors, m6s aviat estrets,
tipus derivat del califal peri que anuncia
ja Les formes de les bases romlniques.

Aixf doncs, 1'actual edifici 6s eI re-
sultat d'una sbrie d'etapes de construccid
i de reformes qL,e es poden veure tan en

L'interior com en I'exterior de I'esql6sia
que tenen el aeu inici en 1'bpoca pre-romi
nica. L' aspecte que prasenta Sant UicenE

d'0bioIs 6s bastant acurat gricies a Ia dar

r€,ra restauracid feta pel Servei de Conser-

vacid de llonuments de 1a DiputaciS de Bar-
celona entre e} 1959 i el L962r eue ha pro-

curat tornar I'esgl6sia al seu estat primitiu.

i se situa als capitells i
circulars porten capitells

sdn decorats de faixes ho-
circulars, com graons, i



tL SANTUARI DE QUERALT
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El santuari de Queralt o de Santa lylaria de L,ueralt, accessible
an autombbil a trav6s d'una carretera tortuosa i estretar 6s situ-
at, ar mateix cim de ra serra de Queralt, ar Nu del nucli urbb de
Berga, dins 1'ant,ic municipi de Ia Valldan.

[1 1386 un msrcader bergadi, dit francesc Garreta, f6u construir
el santuari primitiu; ar segre XVI I fou objecte d'una restauraci6
,completa i m6s tard hom hi construf un hostal. Centre d,una impor_
tant devocid comarcana, depengu6 administrativament de ra parrdquia
de Sant' Pere de [Yladrona, de] terme de 1a uarldan. prop der santuari
hom convertf en capella tamb6 1a cova on ra tradicid situa Ia tro-
bada de ra imatge. Aquesta fou coronada canbnicament l'any 1g16, i
amb aquesL motiu hom emprengu6 tamb6 una restauraci6 compreta de ra
capeLla de 1a cova. L'esg16sia actual pati moltes dissorts Bn res
guerres civils deI segle XIX i sobretot en 1a ds I9g6-39, durant Ia
qual desaparegu6 eI retaule de 1'aItar major, una obra barroca no-
tabilfssima destinada a emmarcar amb la seva grandesd ra diminuta
imatge de l'raria- Despr6s de ra guerra hom f6u un retaule nou, inau-
gurat aI 1964. L'any I9?5 va restar acabat eI nou campanar i eI 2s
d'abril hom benei Ies campanes,

A1 santuari de Queralt 6s venerada una

Is de les que en diem tttrobadesrr per haver

t6

imatge de 1a [Ylare de D6u.

estat trobada pBr un pas
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Tall

El punt a correspon

amb l'estratigralia,

3'4 de la carretera

de Sud a Nord.

de Sant Lloreng de Morunys.

.../...
tor enmig de fets prodigiosos. La llegenda que BI poble ha conservat
en tota 1a sev,a puresa primigbnia se'ns presenta aureolada de mira-
cles i narracions que s6n m6s enlli de Ia veritat i de Ia mentida,
m6s enlli de 1a crftica histbrica i que s'escapa a tota comprovaci6.
En forma resumida ve a dir que fou trobada pBI bover de la masia de

uilaformiu, a qui se 1i havia escapat, cingles amunt, un bou de Ia va

cada. Corregu6 a empaitar-lo, i quan el trobi, e1 vei6 agBnotlat da-
vant una diminuta imatge mig amagada en una esquerda de la roca. SB

I'emportb a Ia masia, perdr €fi arribar-hi, Ii havia desaparegut de Ia
caputxa on se 1'havia ficada. L'endemi torna a trobar-Ia aI mateix
Iloc de la muntanya, i es repeteix el flet del dia abans. I aixf fiE-

teix un altre dia, fins que decideixen de pujar-hi 1a bona gent de

Uilaformiur scompanyats deI pastor, i, taI com aquest eIs deia, van

trobar 1a imatge de 1a lYiare de D6u que e1s sonreia a I'ombra d'un ci-
rerBr bosci florit abans da temps. Amb aquesta troballa prodigiosa
comenga eI culte de Santa lYiaria de QueraIt.

Es tracta d'una taIIa de flusta policromada de 53 cma d'algada que

alguns creuen pertanyent a 1'escola tolosana. La [',alrGr de D6u seu da-

munt eI setial, amb forma de banc Ilis. [I cap 6s molt gros, i hi han

estat dibuixades unes faccions molt marcades i fins exagerades, si b6

tots eIs detalls sdn bonics i adecuats. EI coll 6s gros, ampIB i moI-
sut. Porta una ttinica amb 1'escot deI co11 rod6. f6 un cos menut, amb

el pit molt estret, evidentment desproporcionat, sobretot tenint-ne
a a at aaa
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en compte el cap. Amb Ia ma

esquerra sost6 eI fill, dem-

peus damunt el seu genoll es

querre.

Ef FiII LA una ligura com

pJ.etamtsnt deformada, sense

proporcions. La cara 6s gai-
re'o6 qrotascae amb un front
molt baix, uns ulIs esparve-

ratsr uh nas Ilarg i una bo-

ca encongida. Amb Ia ma es-
querra sost6 eI llibre i amb

els dos dits de Ia ma dreta
beneeix.

Com tantes imat,qes, tam-

poc aquesta no poqu6 evitar
algunes mutilacions. La m6s

important 6s que Ii fou ser-
rada Ia corona original que

duia i hom li col.Ioci un

cargol al caPr a fi de poder-hi acobLar una altra corona, BVidentment

menys d'acord amb 1'estil de 1a i-matge.

PeI que hem apuntat, ja es pot deduir que Ia imatge, m6s que no pa

eI mbrit artistic, t6 valor per 1'antiqijetat, tot i euEr atesos Ia
forma i I'estiI, Ia manera com tA coI.Iocat el FitI i la solucid que

hom ha donat aI dibuix dels pIecs, ens podriem preguntar sobre I'au-
tenticitat d'aquesta imatge com a romlnica. Sigui com vulgui, es trac
ta d'una obra que creiem no anterior aI segla XIV. Aquesta imatge,
l'any I9I6, amb motiu de 1a seva coronaciS caninica, fou restaurada
per Dionfs Renard.

L'etimologia de1 mot ttQueralttr 6s un compost de1 substant,iu q.u_er i
1'adjectiu 4!, i vol dir muntanya-alta. L'arreI quar, d'origen celta
basc o hebrBU, segons diversos autors, Ia trobem assiduament en 1a to
pon{mia del pais i sempre amb Ia mateiia significacid de muntanya,

puig r pujol, tur6: QueroL, Que16s, fa Quar, 1a Querar Querforadat, etc

t8
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El!!e
Berga, centre i capital de Ia cornarca deI Berguedir 6s una vel-

1a ciutat, amb carrers torgats i costeruts. Aquesta ciutat medie-
vaI muralladar 6" avui una de les ciutats dormitori m6s importants
de Catalunya fora de I'brea metropolitana de Barceloodo

AI Ilarg del temps Berga ha tingut dues histbries paral.le1es3

una histbria polftica que pBSa molt en la histbria general de Ca-

talunya i, per altra banda, una histbria econbmica del m6s, alt in-
terbs.

Elerga, possiblement fundada pels fbers, fou centre d'un paqus ,
a I'Epoca romana. A I'bpoca medievalr eIs comtes de Cerdanya, un

segle despr6s de 1a seva reconquesta, hi establiren al comeneament

del segJ-e X la capital d'un comtat independent. El segle XIU fou

fundada ]'abadia de monges cistercenques de wlontbenet, instal.la-
des posteriorment a 1'esgl6sia hospitalera de Sant Joan. En Ia
guerra del-s rrEmences( segle XV ) es mantingu6 f idel a 1a Generali-

tat i fou ocupada peI pricep FBrran.

Fou a Ia baixa edat mitjana, amb motiu de Ia celebracid de Ies
.../...
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Festes deI Corpus, que s'inicii I_a_pa.tu.m,

anomenada primerament 1a BuIIa, tradicid
Forga viva, encara actualment.

Durant 1a guerra dels Segadors(segIe

XVII) encunyi moneda, ocupada pels castel-
lans, fou encara represa eI 1054 pels fran
cesos i recuperada 1'any segiient pele exbr
cits de FeIip Il/. Fou filipista durant Ia

guerra de Successid. Durant Ia guerra contra Napoled esdevingu6
seu de 1a Ju.ntg-Generaf de-catar-ulyg, 1'any r8rr. Er l8g? es con-
verti en seu definitiva del govern carlf(Junta de Berga). EI IB40
flou presa pBI general Espartero. EI I873 fou ocupada pels carlins.
E1 1932 es vei6 afectada per 1'aixecament anarquista. Des del I9g9
t6 guarniciti miritar, 1a quar ocupa 1'edifici que havia pertangut
a 1es colbniBs escolars de l'ajuntament de Elarcelona.

En l'aspecte econbmic des deI segle XVI havia adquirit impor-
t,incia ra indJstria de ra lIana, fins que a mitjanEant segre xuIII
comenE} a 6sser substituida per Ia del cotd. Fou I'any L?TO quan

ers Qermans Farguelr inventaren ra mlquina de filar dita r" ggg-

cs-dang que reprBsentava molt=d'"rantatges davant Ies mbquines angle
ses de I'bpoca. (s per tot aixb que Berga 6s eI bressol de la in-
dtistria tbxtil cataIBflBo Actualment amb Puig-reig i GironeIIa,
Berga tA importants fiUriques tbxtils.

L'agricultura encara hi 6s important. Hom pot trobar-hl alguna

vinya, eI blat, perbr 6s el conreu principal, amb eI moresc i la
p atata.

En 1'actualitat Berga t6 aIs voltants dels dotze-mlI habitants.

Gravats al boix de E.C. Ricart

Quarterot: Ier i 4rt, de
Catalunya (d'or, ouotre pals
de gules); 2on i 3'er. d'aizur
c.inc bolcants d'argent (de
les ormes dels Berga-Saga)
posats en vutor (escut
emprat ol segle XIX).
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E-q RRE pa

Es un municipi situat en e

amb eI Berguedi, a Ia zona dels
I punt de contacte deI Ripollbs
darrers contraforts dels pre-

pirineus.
tr muni-cipi La una extensi6 de 43 r60 Km2 i 6s f orrnat per ra

parrbquia i antiga quadra de Borredi, per les de salselres; i de
sant [Y]arti de Boatelra, i per la de Roma o comii.

Les activitats industrials es redueixen a fluriques tbxtils
d'artesania. o familiarsr dfrb sis o set terers com a mlxim. (s
mant6 1'antiga flbrica picas, amb el nom de Tbxtil Borredi s.A.
Hi ha tambd una torneria de ferro i una altra de fusta" El poble
compta tamb6 amb tres granges.

L'esg16sia de santa lyraria o esgl6sia parroquiar, presideix
1a pJ-aga de la' pobIaci6. L'edif ici primitiu desaparegud en algar--
se al segre xI una nova esgl6sia rominica. D'aquest segon temple
queda encara e1 mur de ponent, on es troba l_a portaladar rBfeta o

construida de nou eI segle XUIII.
La vila 16 antigues cases que recorden 1'Bpoca de creixenga

i prosperitat der segre xvIII, amb rlindes de pedrar ffio1tes de
1es quals duen 1a data de cons,trucci6. s6n eases artes, sovint
amb una galeria al darrer pis, com 6s tipic dels pobles de mun_
tanya. Es remarcable can Font, l'antiga fonda, edifici espai6s
que 6s e1 m6s antic de1 pobre: data en part del segle xul, i fou
ampliat a1s segles xvlI i xIX, i amb un curi6s pou incorporat a
.aI ediflic.i original.

SANT JTT}ME DE FRONTANY}

tsti situat aI NE de 1a comarca deI Berguedir or-,r forma una
bossa que fa frontera amb eI RipollBs" El- terme municipal L6 una
extensi6 de 2L'L5 Km2. EI nucli principal 6s eI poble de Sant Jau-
ffi€, que 6s un petit conjunt d'una mica m6s d'una vintena de eases,
arrengrerades en part en dos carxers, eI de Dalt i el de Baix<, quB
conflueixen en una plaga on es troba 1'esg16sia parroquial de Sant
JaumB.
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L'esgl6sia [rarroquiar f ou co{rsaqrarla ]-'any g05 per bisbe
d'tJrgerr, Nantinqis; 1 6cta de consaqra ci6, que s.ha conservat
6s signada tamh6 pnr Guifre II Borrelr, comte de Barcerona, Gi-
rona i 0sona, i pnl seu germi lylir6 I I er Jove, cr:mte de cerdan_
Yat Conflent i Berguedi, a1 qual pert,anyia eI terr-itori de Ia no-.
va pu""bquia. La prirnitiva esgl6sia, siLuada dalt deI Serrat, pDop
der mas Frontany), a f indret conegut per Frontanyb verl, fou
reernplaqada al segle xI per un nou edifici rominic, que 6s e1 que
ha arribaL fins eIs nost,res dies.

Des dels seus inicis, sant Jaume havia estat un priorat de
canonges requlars de r'ordre auqustiniL i se sabia que hi havia
existit l'edifici del monestir i un claustre. se,n trobaren pro_
ves palpabres 1'any r965 quanr ofi enderrocar la casa rectoral ado-
ssada a l'esg16sia, aparegueren capit,ellsr columnes, tombes ah_
tropomorfes , etc. pertanyents aI claustre.

E1 primer prior de1 monesLir que coneixem es deia Ramon Ar-
nau, a mitjan seqre XII; despr6s d'Arnau Frese, mort er 1395, ers
priors comenQaren a 6sser-ne t,iturars sense residir-hi, fet que
precipiti la decarJbncia deI monestirr QUe rest,i finalment abando-
nat a la fi del segle xuI, en 6sser seculariLzal pel papa criment
uIIi. Els bens de 1'antic' priorat passaren a Ia mitra solsonesa i
er tftol honorific de prior recaigu6 damunt d'un canonge de la ca-
tedral de SoIsona.
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L'edifici de l'esql6sia 6s un excBl.lent exemplar arquitectb-
nic deI rominic cat,ali deI saqle XI. Possiblement es tracta de

I'ediFici amb 1a m6s bella de les capQaleres de1 primer art romi-
nic catali. La planta 6s de creu 11atina, amb un creuer en el qual
s'obren tres absis semicirculars, perfectament acusats a 1'exte-
rior, cdp al costat de IIevant. El conjunt es rematat per un cim-
bori. La nau, molt bonica a l'interior,6s coberta amb una volta
de can6, igualment com eIs bragos deI transsepte, coberts tamb6

amb volta de mig punt.

L'absis central 6s molt elegant: despr6s d'un petit cos d'e-
difici'amanera de cor, s'obre mitjangant un plec que fla Ia degra-
r .2daci5 i 1i serveix de marc. f1 semicercle interior de 1'absis 6s

decorat amb cinc ninxols oberts al qruix deI mur, tres del-s quans

emmarquen devers la part superj-or una finestra senzilla de doble
esqueixada. Aquests ninxols s'estenen, aom a 1'esgl6sia de Sant

VicenE de Cardona, des del nivel-I de1 sbt fins a 1'arrencada de

1a volta, Sobre eIs arcs deI creuer reposa e1 majestu5s cimbori,
mitjangant trompes cbniques; 6s un cimbori poligonal de dotze ca-
res, dnic exemple a la Catalunya d'aquest periodel per aixb fou
pres com a model per EIis Rogent en reconstruir Ia basilica de Ri-
po11, Ia qual doth d'un cimbori semblant,

Un altre element diqne d''esment s6n eIs seus tres magnifics
absis que formen un dels conjunts
estbticamerrt m6s perfectes de tota
1'arquiLectura rominica catalana, ffio

deI d''equilibri de Ia forma i amb de

coraci6 sbbria i elegant: arcuacions
llombardes en grups de cinc, separat
per dues faixes verticals que emnrar-

quen tamb6 Ia finestra d'espitllera,
en 1'absis central, i corones d'ar-
cuacions sense faixes en eIs absis,
Iaterals o

Un d'altres elements import,ants de

1'edifici 6s la faEana que d6na a

ponento A Ia part inFerior i aI cen-
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tre hi ha Ia porta
- ',principal d -entrada.

tl portal no LA ltin
dao El mur de la fa-
Qana 6s dividit ho-

ritzontalment. La

part superior 6s co-
ronada per un fris
d'arcuacions cegues

que segueixen la do-

ble inclinaci6 de la
ateulada i s -ajunten.

en grups de cino per
. . .\mitja d'unes lesenes

divisbries, formant
una mena de triptic
decoratiu molt auste
perb molt elegant. A

Ia parL inferior, a

banda i banda de Ia
La tacana principat 6s una mostta de sobrietat isimplicitat arquitectdnica. El campanar d'espadanya pOfta hi ha Un pany
rer a aixoplugar al campaner, il'ull de bro. per a donar m6s claror a l'interior. s6n obres posteriors.

de paret coronat per
un fris d'arcuacions cegueso E1 mur t6 a la part alta una petlta
obertura cruciforme, sobre e1 finestral circular; aquest possible-
ment substitui una finestra romlnica originiria, m6s adient amb eI
conjunt. E1 campanar 6s posterior.

L'esg16sia tenia tamb6 obres d'art valuoses en eI seu interio
Les que s'han pogut salvar s6n un interessant frontal d'altar de 1

fi de1 segle XIII o principis del XIV, i un notable retaule, amb-

d6s dedicats a representar escenes de 1a vida de 1'apbstol Sant

Jaume. Avui dia es conserven a1 Museu Diocesi de Solsoheto Hi ha en

cara una pica d'aigua beneida qLre correspon aIs origens de 1'edifi
Ci.
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ITINERARI DE LA IVIARXAi ( Sant lvlaurici-la Quar-Borredi)

0h B0'5'inicla Ia caminada an eI mateix nucli de Sant flaurlcl de la
Quarr per mediacid d'un camf que des de ra praga fa avangar-
nos an direcciS nord. El cam{ resta enlairat a 1'esquerra d'u
torrent; 6s 1a capgalera deI torrent deI Reguetell.

0h 02'Deixem eI cam{ just en e
' IIit del torrent, que ja

d'una font. Aix{, doncs,
cendent, deixem eI camf

0h l0' Avancem sobre un rocallfs pujador.
baIIa panorimica de I'encimbellada

I moment precedent de traspessar aI
porta aigua degut a Ia proximitat
avancBm dreturaramant i'de forma 8s-

que feia un revol a Ia dreta.

Des d'aquf observem una
ermita de Sant Isidre.

a I'esqu€tf DBo

Ia similitut

al paisatge.

0h 06' Clariana. Davant eI dubte avancem frontalment per un corrlol
que ben seguit ens fa guanyar algada. La capgarera der tor-
rent resta ara aI costat esqusrrB.

0h L2' Bifurcacid. Seguim eI corriol, cap

0h 13'Veiem, a la nostra dreta, Ies dependEncias de la masia de
Co11 Tinyds.

0h L4'Sense deixar el corriol, traspassem un camf-pista.5e'ns obra
a la dretar utr vast panorama sobre la regi6 del Lluganbs. El
corriol segueix ascendent. Resta a sota nostre Ia capgalera
deI torrent de Vilardell.

0h 18' Ascendim Bn curtes i fortes ziga-zagueSo Copsem
de 1a roca amb eI conglomerat montserratf.

0h L9' Balconada natural
Ben seguit ss'ns

0h 23' El corriol esdev6
ment per pi roig.

0h 30'

. Elon indret per a flotografiar
ajunta un altre corriol.

cami planer dins eI bosc, compost bisica-

0h 25'El cami mant6 encara les restes d'un empedrat.

0h 27'Desp16s d'una giragonsa, entremig d'uns blocs de roca despre-
sos, arribem a un collet. En aquest punt deixem eI cam{ i ae-
guim cap a la dreta per un corrlol ombrivol i ptaner. EI fon-
dal 6s ara aI costat esquerr€. En un punt veiem el pic culml-
nant de Ia sErra de Pic-en-ceIr eI SaIga-aguda(1f?Im).

0 h '39'

Uisi6 del santuari de 1a
sem per 1a carena, Just
guim peI FaIdar oest.

Porta natural de pedra.
desc€rr-rso

Quar; aI fonsr eI Pirineu nevat. Pas
a miI'metres d'aIgada. Poc desp16s ss

Parada reglamentada de 5 minutq de

...f...
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El pic de Saiga Aguda (1.171 m). punt culminant
€l MerlEs

de !a serra de Pic-en-cel que marca la divisOria entre
i el Llobregat.

.../...
0h 44'Reprenem 1a marxa. El corriol davalla

0h 49' Bona visi6 de Ia Quar, ara m6s proper.

d ec ididamen t.

Uh 52'Aiguabarreig
tualitat eI
ders de Gran
el corriol p

de camins. No emprenem cap desviacid.
m6s efectiu 6s seguir els senyals GR-4
Recorregut. Ben seguit traspassem un

Ianeja, baixant i pujant lleugerament.

En 1'ac-
dals Sen-

roc all fs I

0h 55'ColI de Ia Creu de Jovell. El corriol que s€guism ha fet cap
a una ampla pista. Cap a I'esquerra anj-riem a Ia Portella, i
cap a la dreta fent un bon tomb tornariem a Sant llaurici. Un
aenyals indieadors sdn clavats a Ia mateixa creu, de fustar
orientant et marxador que I0'el eeparen del santuarl de Ia
Quar. Efectivament, un cam{ Forga pujador ans hi msna en una
quants mlnuts m6s dele assenyalats.

th 13'

th 28'

th 40'

th 47'

th 55'

Santuari de 1a Quar(1070m).
cripcid referent a Ia Quar).

Retornem psI mateix cam{,

Ampla visid a 350s.(Vegeu Ia des
Parada de 15 minuts.

camp en direccid nord per sor-
baixador. Ben seguit un senyal

' ...f ...

Tornem a 6sser a la Creu de JovaII. Ara seguim Ia plsta Bn
direccid est, quB davalla molt lleugerament.

Preseneiem dues masies al- mig d'un prat que confereixen un
paisatge beII.

Som en eI pla de Ia Quar. Les dues masies que veiem fa ja
estona reben el nom de Can Pou i de Can Subirats. Al mig
del p1a una font d'aigua molt fresca ens apaga Ia sed. Para-
da de 5 minuts.

2h 00' Des de la font traspassem eI
tir-ne mitjanqant un corriol
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' ):i* 4l i'
J.i

La mola rocosa on s'assenta el santuari de la Ouar. cercada per cingieres d absoluta verticalitat les

quals moslren Ia maSSa de ConglomeratS possibles al{Uvions d,\]n hipotdtic riU

.../...
ens indica: Borred) 2h, Sant lYlaurici th

5h 58; Cobert de PuigcercSs
en direccid a Borrede.

20; Sant
2h 46:

Jaume de Frontanyi
Naturalment avancem

2h 05'CapQaIera deI torrent de Puigdoli. fI camf davalla per I'es-
querra deI torrent. Poc despr6s traspassem e1 Ilit deI t,or-
rentr eue ja porta aigua malgrat llur eschs recorregut. [n
aquest, puntron s'hi ajunta encara 1'aigua de 1a font de 1a
Perxa, agafem un corriol pel costat esquarre quB puja deci-
didament.

2h 08'

2h t1'

Entrem en un cami, iqualment ascendent.

Arribem a 1a masia de Puigdolir Bn estat ruinds. Sense dei-
xar eI corriol entrem ara en un bosc d'aIzines. Anem guan-
yant altura de forma continuada.

2h IB' Co11et. A partir d'aqui el camf davalla, a voltes precipita-
dament, per un encaixonat de pedra disgregada qu6 entorpeix
Ia viabilitat. Som a l'obaga de la capealera d'un altre tor-



.../ ...
ren L.

2h 25' Traspassem eI
dev6 pujador.
rEr adivinant

2g

tlit del torrent. Immediatament eI corriol es-
0bservem, enrer6, una cinglera de bella factu-
que hem caminat per sobre d'ella.

?h 33' E1 corrior planeja i baixa rleuqerament. En un punt veiemr ar
ions r ul'ra gran roca abaumada. Avancem novament en sentit as-
cendent.
Per sobre 1a cinglera apareixen les dependbncies der santua-
ri de Ia Quar. Algun fotbgraf ho aprofita...

co11et. Des d'una roca se'ns ofereix una ampla visid. Ara ba-
ixem rreugerament. Entrem a 1a capealera del torrent de For-
consr eu€ resta a 1a nostra dreta.

co11 de Forconso Entrem a 1a valr der riu Merdangor. parada
de descans de 10 minuts.

Iniciem eI pronunciat descens, refusant dreceres i resseguint
les giragonses der camf. En algun punt copsem les crestes de
Ia serra de Pic-en-c81.

Anem a fer capr materialment, en una pista forestal de forma-
c16 recentl oberta amb tan poca sensibilitat qus se'ns f6u
dificil als organitzadors reprendre el cami. Ara, doncs, no
seri obstacle. La traspassem per seguir entre eI bosc per un
corriol i tornar a fer capr ben seguit, a Ia mataixa pista.
AI primer revol 1a deixem definitivament tot endinsant-nos en
el bosc per un corriol que suposem 6s el mateix que hi havia
des de Ia primera interferbncia.

Eifurcaci6. Seguim eI corriol de I'esquerra. Sorprbn agrada-
blement el cant del ocells.

De nou dos corriols. Igualment, seguim a I'esqu€rrra. Resta al
costat dret un barranquet portador d'un minse cabdal d'aigua.

Traspassem eI curs d'aigua d'un barranquet. Seguidament pas-.
sem sobre un pontet de pedrar QUe amenaga ensulsiar-se. Des-
pr6s copsem Ia bellesa d'aquest lndret, senzill perb slngular
EI cami planejar ara per Ia dreta del curs descendent dE 1'ai
guar que rlpidament assoleix un cabdal m6s important. L'ai.gua
s'entolla i es despenja pBr un seguit de petits saltants que
trenquan Ia monotonia de1 silenci, alhora qua eircula pBr un
encaixonat de pedra. Plalauradament no tenim ocasid d'apropar-
-nos-hi en Ia mesura desitjable. Esporldicament veiem Ia vila
de Borredi, Bncara a certa distlncia.

Curt i ripid baixador per un sbt rellisc6s de graveta rojenca
aI costat mateix d'una gran roca.

Pont sobre eI riu lvlerdanQCIl r d'una sola arcada. EI coronern
tot presenciant eI curs deI riu. EI caminoi esdev6 pujador.
Refusem una pista que finia just a la nostra esquerra..../...

?h 3'?'

2h 39'

7h sr'

3h 01'

3h og'

3h L6'

3h 2L'

3h 30'

3h 40'

3h 4L'



.../...
3h 46'Traspassem BI curs visibl

Indret desagradable i que
corriolet planeja paral.l
Ia carrBtBrde

301

general de eorreui. I
m6s atencid. Un 

Ipart inferior de I

e del colector
no mereix cap

elament, pBr Ia

3h 55'Arribem a peu de la carretera on donem per acabat l'itine-
rari. Uns senyals ens indiquBn, desafiantsr la marxa efec-

" tuada.

Horari real de marxE o.... ...
Paradgs dg dgscang ..........

3h 20
35

Temps totalitzat ............ 3h s5'

!l!u!!!4ru
/tstt

ARtYiENG0U Josep/E1 santuari de la fi.de D.de Queralt/Ed.lylontblanc
BARRALT Xavier/t'art pre-rombnic a catatunya/Ed.62/L}BL.
BUR0N, viceng/Guia de les esgl6sies rominiques/Rrtestudlr/tg?7
CartografialLa Clusa-Pic.en .cel/AtIes muntanyenc rsg/fiatamala.
f0LCH i GUILtEwI, n/La vegetacid dels Paisos Catalans/Ketres/fset
Goig: uirorai a ra Pl.deD. de Queralt, nota histbrlca/I966.
6ran Enciclopbdia Catal-ana

Gran Geografia Comarcal de Catalunya, voI.2/Fundaci6 E.C. /tSAt.
JU NYEN T, Eduard,/C atalunya rombnic a : I'arqu i tec tura, s. X t /public.

de I 'Abadia de tYlontserrat/19?5.
/Le7e

RIBA, 0. i d'altres/Geografia Ffsica dels Paisos Catalans/Ketres
SANTANDREUT lYl. DoIors/ Sant Uicene d'0biols/opuscle ciclostilat/

/ Ls82

VIGU(r Jordi-BASTARDES, AlberL/ lYlonuments de 1a Catalunya Rgmi-
nica:na I, el Berguedi/Artestudi edicions/IgTB.

VINYETA, Ramon/ Sant Jaume de Frontany) i. I'alta valI de1 riu
Ivlerlb s / taito rial C ELBLAU /I9?8

-=:E

.H[,
E;l'L;.- r1

l, i --L:-'
.,.A-!<
'.;..'- .-:-r*

.: I -l-^.1*

Aspecte parcial dei cimbori donavat de Sant Jaume, un cas unic dintre l'arquitectura romanica d6l
segle onre. en les terres catalanes.
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D,AQUEsT TREBALL sE N,HAN FET uN TOTAL
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N9 ..1.?....
Vllanova i Ia Geltrti, lB d'abril del lg8g

Han col.laborat en aquest treball:

lYl.Carme BARCELd I fiARTf

lYl.Oolors LACASA J0RDAN Jos

Ant

,IilTORR:NTS

T',:^:^:'^ 
r rlASUirtut CASTR0 i CANAVERAS

Salvador BUTT i PAPIOL



TRAV E S S A-QU ES T I ON AR,I

1) Quin 6s eI pic culminant de 1a serra de Pic-en-ce1?

Salga-aguda
Puig Sa-Ilanga
Roca Corbetera

de ]a lviare de D6u rominica i que avui
de Sant lvraurici de la Quar?

Sant Andreu de la Quar
Santuari de 1a Quar
lYionestir de Ia PortelIa

2) f)'
oc

on procedeix
guarda a Ia

t
x
2

1a imatge
p arrbquia

1

x
2

3) L'itinerari de la
yals dels Senders
re spon ?

7) A quin municipi pertany

marxa a peu segueix, en gran part,
de Gran RecorrBgut.Quina numeraci6

I GR-s
X GR-4
2 GR-?

I eI
X L.

2al
la

la parrbquia de

Sant Jaume de F

Ia Quar
Bo r redi

eIs sBn-
Ii cor-

4) La riera de lvlontclar, de quin riu es afluent?
I Cardener
X Merdanqol
2 lvlerlbs

5) A qub obeeix 1a denominacid cromitica de pi_Iregre?

nom li prov6 de la fusta m6s fosca
escorqa 6s m6s grisa que els altres

prns
cap de poc d'6sser tallat eI tronc
part superficial s'enfosqueix

6) Quin municipi de 1a comarca del Berguedi ha adquirit un index
de creixemant de poblaci6 m6s elevat entre eIs anys 1900 t 196

I Cercs
X Berga
2 Guardiola de Berguedi

Sant lvlarti de BoateIla
rontanyi1

X

2

forma de 1'absis de Sant Viceng d'Oblo1s?

l- semicircular, amb arcuacions i bandes
11 omb ardes

X trapezial
2 ha desaparegut. No hi resten vestigis

i, encara, hom dubta de 1a sBVa exis-
tbncia.

8) Com podem definir 1a



35

9) En quin any fou agregat a Berga eI territori que conformava eI
el- terme de l-a ualrdan?(vegeu et croquis de 1a ciutat).

1 1963
x 1975
2 L959

I0) tJu" voI dir, etimoldgicament, eI mot Queralt?
I munt de grava
X roures en un lloc enlairat
2 muntanya alta

II) 0n es conserva eI frontal d'aItar procedent de Sant Andreu de
sagis i que er r9?1 fou reproduit en un segerr de correus?

I wluseu Diocesi de Solsona
X Piuseu d'Art llodern de Catatunya
2 lvluseu EpiscopaL de Uic

L2) A quin municipi pertany r'esgr6sia parroquial de sant uiceng
d'obiors? I Les Planes

X Gironella
2 Avii

13) A la baixa edat mitjana, amb motiu de la celebracid de les
festes del Corpus, fou quan s'inicii 1a Patumr tradicid forga
viva encara actualment. Com s'anomenava primerament 1a Patum?

I La patacada
X La Carrerada o corredissa
2 La Bulla

14) Un dels tres grups cont6 els topbnims de forma correcte, quin?

I Bastereny
01b an
wlerd an so I

X Santa lvlaria de t'lerl6s
1a Quart
Ia ct:marca del Bergadi

2 l 'Espunyola
eI riu Cardener
serra deI CatIIaris
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Salutaci6 . . . . . . . .

S"ografiaflfsica r....
Clima . . . . . . r . . .

Veggtacid........
aaa

pigina 1

2

3

4

7

B

IO

I1
T?

I4
16

19

?a

22

22

26

30

31

33

34

36

aa

Fauna aaaaaaaaao

Geografla humana . . . . . .

5agis. Sant Andreu de Sagis.
Sant fulaurici de Ia Quar. . .

Santuari de Ia Quar . . . . .

Sant Uiceng d'0biols o . . .

aa

aaaa

aaaaaa

Santuari de Ia lvlare de D6u de Quera1t. .

Goig: Virolai a Ia lYiare de D6u de Queralt
a

a

Berga . . . . . . . . . . .

Borrgdi . . . . . . . . o .

aaaa aaa

aaaa

Sant Jaume de Frontanyb .

Itinerari de Ia marxa a peu

Bibliografia .......

aa

taaa

aaaoaa

lYlap a alaaaaaaat aaa!a i32
Justificacid......o
Travessa-0ijestionari . . .

Indgx . . . . . . . . . .

aoa

aaaa

t-a Darrdouls ds Sant Maurlcl de la Ousr on s'estatla, per m8jor segurelat, la Mare de Deu rmAn'Ea
prtredmt del seu renombrai 3antu8ri.
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