
TRAVESSADA DE CATALUNYA A PEU @ 
BELLPRAT - JORBA (18,3 Km , 81 participants) 

f'E,",PI'l' NU:; l,I HUkA.L D}; BJ%LPRAT 

/24 de Novembre del 1°09 / -. 

Ja. e1J.trat l 'hivern, fem un�). nova etapa r;ue és l'inicí de la sego.n.."1 

meitat de- la nostra trave�-,:sad&..; l. 'efecte psicològic de sentiT cada cop 

mes aprop .la Pica d ""Estats eSiJErona molts vilanovinfl a pé.:.rlici-;x .. r-hi, �_, 

en ò.efiniti'<:J""d., a. fer 12v corrua d.e ;:;'(-;nt més llarga . 

L 'hora. fixada per a la. sortida 'ie ls .g,utocare, a tres �un.rts dp. :�et, 

es d.eIflora degJt a un malent�s ¿:,..mb 1;;. compa.1\.via, i no es :�r€:;elí.tan fins 

a les set i escaig. Amb els dos autocars de l-empraRa Dotor arribem n. 

Bellprat, per les carreteres de Vibf.mnca i "e La Lh,cu!lét, ,;en�e ce.p 

parada intermitja. El temps és clar, f:ien.se v-ent i amb temr1er<-tura. propia 

de l'hivern; fins i tot, trobem neu poc més amunt de les Llombardes i 

els camps apareixen enblanquits per la gelada noctur",,,. 

Se 'ns reparteixen uns fulls explicatius de - L'escola de Lleida en 

l'art romànic - que ha confeccionat l'amic Josep Maria Also. 
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'l'U'l'HOM. ;,.;:-> DISPú�3A A ENPI�rmRf; UI "'.ARXA 

Entrem a Bellprat per la carretera vella, '1Ue ens deixa a I" "3.l"t 

nord d.el poble. 1!:smorzel:1 iJ.l c¿¡rrer, a redós d 'll.'1 m;¡rgB; La temr,�n:i.tnra 

és molt. baixa. (49 !Sota zero). l1'enim, però, l"escalforcta del sol. '1ue �6.nt 

s "agraeix en aql.<.estes condicionR. L'Ar.toni Ordovas, quan ens vé a trobar 

ens diu que, fa fiue hores, s '"ha. arriba.t a sü� sota zero de te�:lperd.tura. 

Són les nou en punt quan comença la """l'xa.. Partü, de Bellprat per 

la pista de Sant 1-1artí dE (rOu.S'; el ca.mí antic desa�regué (juar, es formà 

aquest<1. neva pista que un(-"!ix! méR ràpidament, l.'as-rega.t amo el seu cap 

de municipi. Constatem com per' aquBut motiu s 'han malmés alffUYlS senyals 

d.el GH-�{; ben seguit passem aprop del peti.t cemer.tiri de Bellpr-d.t. 

La. pista, tranquil-la ampla i planera, penr.et els ma.rx.a.dor·s d "a.ni:1.r 

eY) f:rü..pets fent petar la xerrar.ili com ai de pa..::5seja.r per la rambla es 

tr-actésj al tercer quilbmetre pas ... em pel. cost;,.t de la masia d.els Umells, 

a la dreta de la Dista; l �existència d �una font a 100 metres à.e la part 

soler-¿ de la raasia, provoca que alg-J.nS dels nostrt?R compa.nys s"'hi atanRin 

per proveïr-se d"'aigüa. 
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A:r:ribew a. 4ll. petit collet des d�on veiem €-1 noble de �'iol arF-JJ)fJ.t 

dalt ci 'ur. turó, Bnserns S "albira una exce)--lt;nt nanorà.mic.?.: les mun.tall.Vf':5 

del Pirineu nevades i les rI.e rl�ontserrat situades a la llostra nl-eta. La 

pista (.iasalla fins a vorejar Fio1 t '-lUt3 queda a etali, a la nost.ra es�uerra; 

una gran majorül. hi puja., fent una petita marr-co.d.a, fins arribar davó.nt 

la peti ta església. j rectoria. adossada. El portal, amb arC' de pedra 

au.o\'ellat, porta la inscrip.:-;i6 de l"any 1741. Hi fem una par:W.a. de descans 

L'antiG poble d.c FlOL (o ].'i1101) es troba a 710 m d'alti.tud, al 

sector de ponent del ten·r.e de ,jant ;.:art í de 'rous, fOl"':Tkí..t fI(;r unes 

p0fJ.uea masies i c�ntrat per l"antiga esgl{sia p.;,.l ronuial de Jant Cris-

tòfol de i1'icl, abandonada d�s del segle �vII; éS trob;.t'ra al cost?Ht 

del castell de. Fiol o Fillol, dOCUInf!Dta.t des del 1162, domini senyo

r.ial del.s Cardona, els quals concediren el 1576 el dret de formar 

municipi, que perdurà fins a.l see1e pa.,.isa.t. 
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El poble de Fiol és habitat actualment per dues famílies de molt 

avança.da edad. Reprenem de nou la marxa, travessant el poble, per tornar 

a enllaçar amb el GR. Obvia�ent es trenca el silenci del lloc; 3Ul�en 

encuriosits de les seves cases alguns vilatans, que ens pregunten, tot 

estranyats, d 'on som 'I; hi a la resposta de la Tina ens contesten amb una 

altra pregunta. tots sou de VilanOVa ?, volent dirl hi ha quedat alg6 

allà a Vilanova 7. 

Continuem, doncs, per 

la pista que mena a Sant ��artí 

de ¡rous; arribem a. una collada 

amb bifurcacionn de c3.!nins, 

seguim el prinC.iipa.l q1ll:::' torç.a 

a l ies(luerra en se ntit des-

e o nè..ent ; al poc éH-ribem a la 

masia de Cal rromàs, habi tad.a, 

El. l"es�uerra de la. pista. uns 

quants ens arribem fin!";; aI 

è.arre ra de l rnas on podom con-

templar i fot.ografiar un por

tal romànic adovella-c on s nI 

a.estaca la clau orr..a.menta.da 

amb un alt relleu molt dete

riorat. p.x"a resta tapia.t � 

formant part de la par"t d 'uns 

Vl�>I'rA AL roIlLE Dl� f'lOL - ESGLr::�H.A DB s. Cln�!tOFoL 

magatzer:ls. Trist? fi del que havia estat l'entrada. de la capella dedicada 

a la ;lare de Déu de Vila.seca. Malgrat l'aparença ro:nàr.ica no ha estat 

catalogada com a tal ni per 'I icenç Bur6n ni p",r J ose p ;1. Gavfn. 

Masia de Cal Mingo. Del.lC.em la pista per U.!1. camí a l'esquerra f"Jue va 

en sentit contrari i pa.ral-lel al que :'1ee-o..iem durant uns metres. I...es m:=r-
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Q.UCS d.el OH, de canvi de sentit són confoses en UJ1 rlê.l dt; i;(-defcn a la 

d.reta (h:· .la pista; [;Tàc.ies a l'üneert d'en J'oRn Toledano f'\lle fa é·uion;,3.l'-

!'lOS de l"€..rror; molt!"> qu.e haviem passat (iB llarg hem jlO{'ÇUt i ectificar Q. 

temps merc6s. als crits d'a.lerta i tornar enrreI'f;., i---'0T' seguir el car:lÍ 

a.VtHl.$ esmentat. Deixem el can)í r;.er un �endor nue s" enfi la cup a la dreta; 

aviat trobem u ... "'1.:1. m,b.�_)ü� abancionada amb ur.a cruïlla de cB.m.ins; sep;.J.im el 

que re:-nur.ta }..l.3ssant ran de 

lea pa.l'e.ts de l'edifici. 

A r.-ribem a una pet i ta 

collada; a l'esquerra queda 

S:'C i:Cl':..l. : . ....t l Y..C!:tt: f.l:!S 

t.rasfa,c>sem u.ns camps De G0n-

:'eu i arl"ibe m a la ca T'retera 

de ¿anòa Coloma d It'."\.1d.lada. 

la seguIm um� lú() r.H:.:tres 

-tar un carni: carreter amb un 

<...:arte II ina l.Gcdor que dit;.: 

l)(i.f'ada de descans; són le s u.otze oel miL Ul.a. 

Al car: d'u.ns minuts es pre:�enta, en a.'iu{-.s1.a c:ruïlla, un r1els .t,utocñr-s 

ja previalflent ci tats, �r recollir a 'lui vo}cui ClJC;.1r la mRTxa P. �u; 

.jempre hi ha alF'7.lns e om pa.nJF s , entre ells, en . ;A. lv ¡l,,(lO T' h.ljpdes., r¡ue ho "pl'O-
• 

, fita. per a fer-hi brOmB.4 Pro!.:)secuJm l� fi\;:trx.a ¡'el c;..mí d �accé3 a lrt .:3orletrtj 
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abans d 'arribar-hi, el àeixem per un a.ltre que en.'3 porta a una carena. des 

d'on s'albira. t..ota la plana de Can Biosca, que dominem a,ls nost res peus. 

D'aquf s'ha de baimr a la dita plana, perb tenim el petit contratemps de 

què els se�als del OH han desapareGUt degut als treballs d'una excavadora 

que ha eiJUllll!lplat el cami travesser que transcorre per la carena. Da.va.nt el 

dubte, doncs, uns segueixen per la dreta i d'altres per l'esouer-I'a; els 

que anem per l'esquerra no 

veiem els senyals , perb al 

poc sentim les veus dels altres 

compan,ys que ens criden; donc3 

han trobat les f!lr rquAs. 1-�nR 

n;,�tl'obem en ]è;!. pü,ta d �accp.s 

a Can Biosca :.¿ue resta fi la 

dreta, ja endarrerida. 

,;ei ,em la i�;tn !'C'!" �n 

c.:=:.mí a ] "esquerra (�lle ens 

pOJta sota ma.tei:>: ae la. masia 

cie Cal Pau, situada a l"ir,icl 

d "un bosc, 'lui?-n la plana s "'aca

bac AI ribem El, la carretera 

à "'accés a e larian2; la :;eguim 

un tl'OS cap a l'esquerra, 

pujant .. itra J>a.�1sa entre dc.:=; 
ESCUT r CIAU Nom UN ALT I<EL1.F.U '\OLT DF:11o:HrOJ!AT 

tallats de roca tot just quan � 'ach.b;l, la pujada; en 8. !w:nt "unt lGò (:eixem 

ar.:afant un corriol a la dreta (�ue davalla rà ;id!1.ment. Ob:)ervf�m un<:t l�·onica 

panoràmica !.:iobre Clariana, que veiem al;:; nostres T'ellS en f-:,l fon� Òf-> lA vall . 

.2.;1 nostre cOl'riol�recera. ens mena· de dret al fons r3e la v;·dl de 

Clariana. En 1111 ¡llament ueterminat ab �ervem la compo:;ició .'-!.lÍxo��R.. de l tel! ens • 

Pa iS em el pont sobre la riera de Clariana, "lue 8.0uí pa ",sr:.. a. una cOTlf>ide-
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ra.blc prcfu..."1.ditat� Tot just pa�sa.tJ em:; :1 �rupt>m p..l costat rl, l rètol ,,"'r 

feI'-nos una fotnt;r2.fla !te aTUp. 

Lx.trem en el casal-bar del I"'o�le ;'Fntl'e 'rn:-; ;-ltres vl:;itpn l; 1;1'; 

de � poble on hi ha. una font e::mbotidf.! er. una J¡f- .ra rie rlolí. 

101 ¡,oble de I.L.4.RL'l.NL. (Areenr;ola) centrat plor l 'es�l:', ia ,,>rr'o�ui

al de Santa ¡'¡aTia de Claria11.é., �,l fond dI" la v;¡ll ne la. riera ae l�

riana, i pi r les l 'est e s  cel ca:1t(.::ll (.' �l·:.rianr (5clCJm), ;-:.1 ve ',sant. 

opo iat ne la vall, prop de la carretera qUf� hi orta (;Ps cle la com;.; r

Gal d.�Ie;u¿¡,lada í:.. .janta Coloma. (1'esten �J.l uns :nurs i I�Jt à'UIl? 1.ol�re 

ronana). 1..1 lloc fou l'e}-Xlblat h la fi fin} :.�(!:::-Ie X p<:!T 'lnem:,T d,· Cl.

riafl.a., Fermà ue .iesmon d 'vIó, fill oels v-;scomtes òe Uiroru:� .. !\hr'nf> rlel 

}u(J2 ¡.a;:;sà al d.omini del monestir de .Junt Curat (iel Vallè:,,; i �::;; : 108-

hores qt;,an surt E:srnen:tad.a per primer;.: VCC;idv. 1"est31é:':;1a. de );.:.nt.;:,. .. ::111.;J.; 

comp3,rt::'ren el doml.ni Cie :3ant Cueat diversos .jen,vors o castlans ;  f!l 

domini del mon.estir no c;·onsta des del segle J..IV . .. ;1 Jantuari de jant 
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DAVANT m;L POBlE DE ClAl1IAN1< 

Salvador de Clariana, del deu terme, es troba ara en rüines. 

També surt esmentat en les butlles ,oapals de Silvestre II i <le 

Joan X.IX, al segle XVI; Actualment pertany al terme de 3ant ;'1" rt í de 

!J.lous, i té una. cinquantena d 'habi t['!.nts que viuen aïllats �em;e ni 

tan sols tel�fon. 

Sortim de e lariana per un C��.�:lí car reter nue M.neix on .�, '?ca.br- l� 

carretera; en direcció a un {�fUP aïllat de c2.ses, on hi t robem un ·;11 

indicador del GR que diu: - j.J\;; JC,JJI'. 

PaGSeID el torrent de l ¡,'jas nie 11 sobre un pont; .seguim de dret. 

Al cap d�una estona arribem al ¡'las Jordà. (municij;i de .Torba), amb la 

seva capella dedicada a dant Narcís; a partir à 'aquí hi ha dos ca.mins, 

un a oada banda del mas, que porten al mateix lloc, al 1'on3 d'una depre

ssi6 . El grup es sub-divideix: uns van per un camí i els altres per 

l'al tre fins a retrobar-nos en 1.' esmentat punt • 

Una de les nostres marxadores, l'Emi Papiol, té nroblemes per ca-
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MA� JORDA l CAP":LlA DE SAm' NAHCIS 

minar, deeut al calzat inadequat qu� li h� provocat llagues als D€U::;. ili 

d.estresa d "en Voltà, :3empre prepar-d.t [:.:-:�b rCr'lei:> :lf·r :i,'¡;;cr;ts c;-;:;:;os, li fA 

el tractament ci "'emereència !)(3Minent i 12. noia l-:-::; re:�tableix ner ? nooer 

seguir. 

D"aquí el nou camí puja t::n direcció a l #c�.:.ta ÒC 3a.nt Juli� de les 

Alz'inetes o d 'Easpí talet; d 'estil rom�nic ,. 2.mb un pet i t fossar al seu 

habitada, Gom ['Üdem constatar pa.isant-hí �J'_ l r� v:·",;;t. _'ei.:em el C' mi ;-.i�i;lle 

per ll..."1 ...;encler, en an.ljle recte cap" 1;:-, riretó., -ue da.v?.118 r�· r'ici�rrl¡·nt fins 

a l'antiga. carretera, 8.ra fora de ser\..rei, de Béi,rcelona a r.ir:.drid. 

l',ns trobem amb f'ls autocars (¡ue esneren n('r :'ortnr-nos finr-; �, JorbC'i., 

a un C]uilò:lletre escàs d'ó.'1uí. AIE:uns comp<lny-s 'lUt! no "-recisen es!",eJ�I' la 

resta a.e marxadors segueixen a peu fins a Jorba, tr�.ve::;Rant el t iu ,{¡noia 

pel pont del Ganxo i enfilen cap el nucli urbà :"'r la cr·.rretera N Il. 

E:ls autocars ens úeixen aavant la pla(J,:a de la ¡,'ont on hi hA. l';J,ntic 

Casino, ara, café-bar i Casal de gent jubilada, on em� (¡uedem ti.Jts a fJ inar; 
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també 8 'hi troba en aquesta plaça la capella de Sant Sebasti.à i Sant Poc, 

e!1tre pa.r'ets mitgeres. ::)on dos quarta de tres de la tarda. ts una boM. 

ocae:i6 -per un dinar de gerrlianor, a:nb 'Ull diàleg enriquidor entre eXCu.Fdi-

onistes, que n�anifesten oberta.ment les seves impressions. En Toni Sagarra. 

mostrf, a la concurrència el seu albur:! de fotografies que fan referència 

a les etapes realitzades. 

Bl dia a sigut cxcel·-lent per callún.ar, el sol a lluït tota l"'estor.a 

i no r..a fet gens de vent; lo que agr-a.eix l '"excursionista , en època hiver-

nal. 

El poble de !.� (399m d 'alti tUli) es troba situat a l'es�uerra 

de l'Anoia, prop de la seva confluència amb la riera de Rubi6. S 'allar-

gassa SObI� la car�tera N-II, al seu Km 550, que segueix el traçat 

de l'antic can:í-ral, al peu del p,.úg de la Guàrdia, on hi ha les ru-

ïnes del. castell. 

L'església r�rroquial actual, dedicada a Sant Pe�, amb façana 

de cara a la carretera, va ser construj:d..,. entre el 1551 i el 1558 pel 
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mestre d "obres JORn G ibe rt de Bellpuig. }�ls có.rreu:> prov�nen d'una 

pedra del pla de �lagre i van ser transporta.ts a ""st. D'estil p;òtic 

tardà, és tU1 edifici de fAbrica rectan{;lllór. J:1é un camnanaT df> nIant:;. 

quadrada, recolzat, en part, sobre e 1 dar l-er tram occiri.entR.l de 1 

temple. 

Dominant el nucli i 

coronant el puig de la 

Guàrdia, s 'alcen les restes 

de l'antic castell de Jorba, 

construcci6 iniciada ja al 

:q;le AI l ,!ue sofd a l  

llR.rg 061 temps reformes i 

afegits; molt malmes2 ja 

a.l segle ¡.IX, fou ¡;efini-

t i 'lament ¡��,r]"J.ï!la.t durr;.nt 

l<� Pri:!lera .. GUerF-i Carlina 

(lil33 - 40). ;"1 primer 

sel'\yor ò.e la baronia de 

J orba fou Guera.u de Jorba, 

COl1:'-:eller r.:.e .. :lr:.on !',eren-

llirl.í:l..te;e (:e15 Jorba .�urt :d 

JOHBA - <.:Ai j·;Ll.II 1)10; �:iANT :;F::�t.S'l'lA I �)A.N'l' I«-'C 

chrtulari ne Fobl(.'t des Gel lli3 1. ;-�lg\U1G m('rnbJ'''s �i fOrY2.n entp: !'a-t.s); 

1¿2») i la. ub..f"onia s'incorpon,\ a. la C�i.:';[:!. d(' C?T'<Jon.a. Lin:-;; �l 1"'7poCe. 

àel pJ'i)!;er comte nue- :,,1 lj,/Q eI-:"L lEró cie ,Jorba ,·;-_!non fie !.'a.:-::;tellolí 

i re:-,;tà en [v:p1e�.;tn. f'lrnilia fin:3 e 1 1��4, que l'ou compr-:'!,d1.l. ':1er ¡.:;:'.rmel 

cic �(ajaò.ell, castlà d"üdena; el�3 i\a.jarlell 1.1uit;1f'(-;!n ;'1.1 costS'J.t de 1:� 

Uüneralita.t en la Guerra contrrt ,Joan .lI. 
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El passat segle fou adquirit pels industrials if·;ualadins .�"r-

mans Muntadas i Campeny (fundadors a Sants de l'Esp"cnya. Indllstrial). 

La capella de Santa Maria, romànica, 80frí la sort del castell; el 

santuari de Sant Miquel, romànic, que s'alçava en un tur6 prbxim, 

estava ja en ruïnes al segle XIX. 

El que redacta aquestes linies, fa una marrada fins a les ruïnes 

del antic castell de Jorba; més que res per guaitar la panornmica 'Iue 

s 'albira des d'allí. 

Son ja quarts de cinc de la ta.rda '1uan decidim retornar car A. caria; 

sensa cap altre contratemps alJanoonem �lorr:a enfilant GDr FI Ip:ur,l.'3.('):\ :,ç r 

'lo]. 5 
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