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En ao}esta etapa'r Que fineix a les envistes d.el prepirineu¡ esperona

molta gent nova a incorporar-se a la nostra travessad.a; en efecte, omplim

d,os autosars d.e1s grans de gom a gom. partim a 1es sis d,er matf d.e la pra-

ga d-e 1'estació, enfilem Ia caruetera d-e Vilafrancér per agafar 1'autopis-

ta Al fins a Martorellr i d'aquf anem cap a Manrega I Solsona; on hi arri-
bem a d-os c|ra.rts de nou. Mentre fem eI viatge es reparteix per a tothom una

travessa cultural amb f incentiu per aI guargrador d.e tenir e1 proper viatge

gratuit; tambd es reparteix uns fu1Is ¿orr*"tt"Is al-lusius a l'ess16sia d-e
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L:EIüiITA ROM¡,NICA DE SANT H0NO}üT

St. Esteve d.'O1ius i els reculls o resser\ya que relata les etapes tercera

i quarta d.'aquest itlnerari.

iins fi-quem en el restaurant I'la Graiellatt per esmor-zar; i a les nou

en punt; amb un cel clarfssim i r:¡ra fresqueta agrad.able comencem Ia marxa.

Travessem Ia ciutat d.e Solsona seguint Ia cametera de }Ianresa, passem eI

gran pont sobre la minsa riera de Solsona i agafem la carretera de Co1l-

dejou. A1 poc ¡ la oeixem enfilant cap a la dreta per l'Avinguda d.e1 Ce-

mentiri; sortim d.et nucli urbá quan albirem, a la nostra esquerra, la bu-

cóIica panorlmica del Pirineu completament nevat. '

Passem pel davant d.e la porbalad.a d.eI cementiri d.e Solsona; e1 GR el

voreja per l'esquerla; en amibar a Ia banda nord del fossar enfilem un

camf descendent¡ i que ens mena fins a Ia petita ermi-ta románica de Sant

Honorat; sitr:ada al costat d-e I'antic camf d.e Solsona a O1ir¡i. Ha estat

mod.ificad.ai té un porxo cobert a1 davant que }a desfigura i que pot se:si

d.'aixopluo, peró a1 restar isolad.a manté aquest aine grlcil i humil d'r¡¡ra

petita oapella ¡1rraI.
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I,ESGTÚSIA HOINIANICA D¡] SA¡{T ¡,STEVE D'OIü[§

Seguim reotes i plane jant; més end-avant passem pel d.avant de Ia masia

de ca N'Oriolr eue qued.a a la nostra esquerra; seguim rectes baixant 1leu-

gerament; eI camf vell fa algunes d.r.eceres que estalvien e1s amplis revolts

d.e Ia pista, de recent constmccid - que també ens portaria a Olius - . En

agafat una de les d.receres, en§t queda a l'esquerra la masia Car¡a1ls. Bi-

furquem cap a la d.reta per un camf que passa pel mig d'un gran pla d.e sem-

brate, en aquest tram el camf es argilós i fang6s, degut a La pluja d.eL dia

anterior; proourem avangar, per les vor€r€s ermotades. Deixem el camf de

carro per un sender a Ia d.reta¡ ás el camf vell d.e Solsona a Olius, ar:a

convertit en camf ramader.

Comencem eI descens vers la vaIl d.e1 Carrlener; passem p€I peu d,'una

d.oble torre metá}-lioa d'electricitat; aquÍ netrobem Ia pipta d.'accés a

Oliusr eue seguim fins aI pob1e, visible ja d.arrant nostre. L'*od.a és

obligacla per a visitar l'església pamoquiaL cle Sa"r¡t Eeteve, bonica cotrs-

tmccid románica¡ d.intre Ia qr:a1 hi ha la famosa cripta pre-románica¡ mag

nificament restaurad¿. També és interessant la visita al cementiri pela
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CEI'IENIIRI IJ'OLII §, DTSTIIJ IÍoDERNISTA

iu
nfrucols excavats a la roca viva, i per }'ai¡e mod.erzrista d.e les constnrc-

oions funeráries.

OLIUS 1a poblaci6 és dispersa, formad¿. per masies;, 1a ma,jor parü

es troben en plena activitat agrfcola i ¡amade¡a. Al§wrps masies han

estat abandor¡ades. Un 35h deL temitori és conreat, i w¡a bona part

d.e Ia resta, es aprofitat per a pasturatges d.'ovelles í vaques. la po-
i

blació assolf un máxim e1 L869 amb JlBh¡ balxá ttesprés ,i aI llarg d.e1

segle O "'T mantingut relativament estable amb terrcl.étcia a decréixer.
r,

Ia. ¡rambquia de Sant Esteve d.'Olir¡s s'aLga a i65rq. d'altitud¡ a

Ia drota d.e1 Card.enqr. Es tracta d.'un notable exemplar rpmánic l1om-

barrll d.e la segona meitat d.eI segle XI, un d.e1 més notables d'aogesta

época, conÉ,agrat el 1079. Es un ed.ifici d.'tt¡14 sola nau, J.m¡ cripta

sota 1'altar major, absis semicircular coronat d'arcuacions i faixat

amb lesenes; té tres finestretes a I'absis superior i tres més a la

cripta¡ Ia portalada primitiva eria a ponentr Perb postqriorment fou
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substituida per l'actual, al sud.. la cripta, de 1es mateixes nrides

que eI presbiteri, és sostinguda per sis columnes i forma tres peti-

tes naus; fou construida amb ped.res poc escaira.d.es i en a¡u.relI d,e

plec de llibre. L'escalinata centrz.l que hi baixa i les bara.nes de

fero forjat són del segle XVI . Ljl campanar, que.d.rat, d.e bons c¿)reus,

sembla també ob¡a de1 segle XVI.Prop seu hi ha e1 moderrr cementiri d'

estil gpudiniá clue el 1!16 fou projectat per 1'arquitecte Berna.cif

I,iartorelI.

Aquesta ¡nrrOquia es

formá a1 segle X (d.es d-e1

985 és esn¡entad.a Ia casa

i església de Sant isteve

d.'Crliu"s) i consta ci.es d.e 1'

ar¡¡ 1UO0 l'existéncia d.eI

palau (o castell) d'r.ilius,

residéncia del comte br-

mengol d.'Urgellr eue torrra

a ásser esmentat sovint en

donacions d'alous per part

dels comtes. Fou solemne

I'acte de consagrz¡,ció de

I'església eL 2l d.e d.esembre

de1 1079, amb assÍsténcia

de1 bisbe d-Urge11 Berrrat

Guillem (que es trobava

DIIIXXM I,;NIiEHE OIJUS, S!;GUIM pElR tA RIBA

DI.;L ITIU CA]TDII]{IIR

ma1a1t i recobrá la sarut mitjangant la pregária a sant Esteve) i del

comte Ermengol IV, 0uil}em Isarn, .li¿mon lüiró, eI rector. Bamon Send.red"

i d.'altres; l'alta.r superior fou oed.icat a sant r,,steve i I'inferior en

honor «iel sepulcre o.el- Se4yor i a santa lviaria.
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AL l,lol.fAHNIBANT DEL FEIX

EI castell d.'0 lius passá a ésser possessió d-e la canbnica d.e Santa

Iilaria d.e solsona per donació del comte Ermengol V (mort eI 1102) i ¡r-

mengoM (l12B), confirmada posteriorment per Urrnengol VII (ff8:) i

pels Carrlona; e1s bisbes de Solsona ostentaren per aixó el titol d-e

"marquesos d.'O1iusr', peró el castell es trobava ja en decad-éncia aI se-

g1e X[I.

A l'¿¡,cta d.e consagracid se citen e1s n¡oli-ns d.e Q¡ic¿uespes (aets

C,rps), d.e tatavella i d,e r::od.amilans (aesprés d.el Font). Pertarqy a1 mu-

ni"cipi d.'Olius I'antic Castellvell de Solsona, les restes d-el qual

s'alcen estre.tégicament en ull turó de tJziSm d'a1titud. aI N;i d.e la ciutat

ee iolsor¡a. !'ou una gr?n t'ortificació, d^'origen molt antic (al segle Lf

ja s'anomenava vetl) r tue e] comte lorrell de llarcelor¡a féu reforga en

els aqys 9r7 í 9?3 per a:isegurar Ia ciefensa de la contrad.a.

ii1 municj-pi d.'Olius té actualment wl cens d'unes 26 f'anilies <iis-

gregad-es pel terrne. -¡iI nucli on estem consta de rtru"=r.tre ed"ificis: 1'es-

co1a, eI molí oels Cups, a.Ía transformat en restarrrant i la ca.s¿r dels
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DURANT IA PARATA DE DDSCANS

sagristansr a.dosada amb 1'església. L

teve d-'O1ius, sota 1a denominacid de

que es celebra e1 d.ia J d.'agost.

'esg1ésia es consagrad.a a sant Es-

1A INII]NCIO DEL COS DE SANT !S1EVE,

He d,e d.ir quer en aquesta etapa, el Muela a portat un p*TII d.e rad.iotel0-

fons (v,te.ttr(lE 1,3.LKIE)r r l'efecte d"e millorar si és ¡ossible les comunica-

cj-ons entre e1s marxad.ors i eI grup de l'autocary no descartant }a possi-

bilitat de poder usar-se com enllag d.'emergtsncia pr.mtual. Cad-a mitja hore-

ta intentem fer un comunicat, cosa que no sempre és possible.

Seguim el GRr per un camf carreter que transcorre ppral-lel aI riu

Card-ener, per la riba d.reta, sempre en dirrecció no¡rl ¿urairt molts qu110-

metres. Trobem u¡ra bifurca.ci6; nosaltres anem cap a 1a d.reta, tot baixant

a }iatavi.lla. Passem peI costat d.el Molf d.e llatavllh (o Hataveli:a), are"

transformat en restaurant, restant entre la pista i el riu; seguim pe1 cos-

tat d.'rua ampla séquia que porta I'aigua aI mol-f. El camf segueix entre la

sBcluia i eI riu; més end,avant I'itinerari crer:a eI canal per qued.ar final-

/t



TOTOGM1¡IA D,UN GfIUP AL COSTAT D,l,N DOIL D.AIGUA

ment adherits al vessant d.e Ia muntarrya. Veiem la resclosa del canal oue

hem seguit; continuem pujant riu amunt. ill camf fa pujad.es i baixades per

sa}var fes costes mes d-retes dels engorjats del riu.

!'em eI primer comu:ricat amb en iiuela, quan es troba en e1 poble

d'[llius. ilribem a Ia barrancad.a cle Vilanova, on hi baixa iun bon d"ollet

d.'aigiia.; 1a passem a gua1. Pugem fins al davant d.el l,iolf ciel Feix, situat
!rr"::.,

en I'aigiiabarreig dels dos rius. r.gafem un sencler que passa pel costat.d.e

1'ed.ifici i s'enfila rápid.ament per retrobar la pista que haviem oeixat,
:

que ara transcorre a una algada consid.er"able sobre el riu¡ Aquf comencen

1es espectaculars gorges d-e1 Card,ener. Es un terrer{f d.'un conglome-rat

aná1eg aI que formen les muntargres de l{ontserrat i d.eI lvlontsant, amb la

d-iferBncia que aqul hi tenim un cabalós i, per cert¡ sorollós riu entre

1es parets rocoses cie cada. riba.

Anem pujant i bai:rant peró e} camf es ample i Mi fem una pa.rada de

descans i per a prendre algun aliment. i;.entretant amb eI radioteléfon tor-

nem a intentar ur¡a altra comunicació amb en Muela, per0 sense éxit.
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IN(;oil'Il(Ol¡At)A , N¡lú^ ,ivt !;L 0^ltf

Continuem Ia marxa, sempre amunt, fins arribar en un collet on hi ha

1a masia del Cava}I, actualment deshabitada; eI GR passa pel mig de I'era

d-el mas; fem una petita exploració i veiem que per sota d.e l'eria hi ha u¡¿.

cova bastant fond¿ i foscar no gosem ficar-nos-hi. El rnas té urta petita

esped-a.rqra que li d-6na carácter, a Ia vegada que, en trobai-=", molt bona

algada sobre eI riu, agafa rln aire d'ermita aI cel suspesá, com deia lilos-

sén Cinto Verrlaguer.

De tant en tant hem de mullar-nos e1s peus d.egut a c1ué trobem més

d'u¡ cabalós curs d'aigua. que surt d.e Ia muntargra i inr¡adáix eI nostre, ce.-

ml , segurament accentuat per les d-arreres ph:ges. EI camfidavalla fins al

IIit d-el riu; a prop hi veiem tres forats a la roca que .briren per. treure

mostres d.el s61. ús r.¡¡ ind"ret on hom ha previst constn¡ir-hi rrn altre em-

bassament. Una vegada, més 1a natura ha d.e cedir davant I'ambició de l'home

clue pretén aconseguir r:¡ millor benestar soci-al a un pnsu rnassa elerrat. En

efectel observem com el lloc ja tta estat degradat¡ s'han mogut les terres

i 1es roques per a l'estudi geolbgic de Ia zotr?¡ Certament, aquest ¡raratge

L',ALOIJA,
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UN AQUI§I INDIG,iT HOM HAN P]ü)VIST CONSTRUIH-HI UN ¡jl,tBASSA]tENE

1

,;i

és a punt d.e d.eiaparéixer sota 1es aigües.

A partir d.'aria el camí ample s'acaba, trar:sformant-áe en send.er; hem

de baixar fins a1 nive1l d.e1 riu un altre cop per travessár la llasa d"e Vi-

larnala en el seu aigiiabarreig amb eI riu Ca¡d.enery avans d'aribar-hi pert,

ens barra el pas wr meanctre de1 riu, que hem d.e salvar tot grimpant per la

paret. irl ,,JALKIE-TAII(IIi que porto penjat aI coI1 per l,a seva prcpia corret-

ja, ja que m'he d.e se:rrir de n¡ans i peus per tal d.'amibar fins dalt d.e

I'obstacle, d.e repent, veig que se m'escapa avall com si d'ura fura es trac-

tés, cada vegada fent m6s bots fins a penlieil ¿e vista d.ins I'aigib enju-

guessad.a d-el cabalds riu.

Vaig passar un mal moment: primer de perplexitat, d.áspr€s d,e d.isgust
i

i rátia, restan| finalment en un estat d'impoténcia total davant de1 fet
ir¡ !

consumat. Ul meü germá Josep Maria hem va trer.rre del cap La idea d'una pos-

sible recuperació d-e 1'a¡,arell ja que en aquesta %on;. el óorrent és rápid

i Ia profu¡d.itat aparentment considerable.

Després d'aquesta peripécia passem el torrent d.e Ia P'asa d.e Vilarnala
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fent r;altirons ri'urul ped-rz. a l'a.ltra per no mu}lar-nos e1s?i,eus. jeguim

Iuns rnetres amunt 1a va.ll del C¿r.rdener caminant per la. ribatped.regosa d-el

riu . ,ilrribem a 1'aigiiabi:.r'reig del CarcLene'r amb Ia lr,asa rLe Torroella, oue

r,rod.ueix ao-uí un curids estret rebuid-at a la roca. Aqul comencen tot un

seguit cie oif icult¿its oue algune marxaclors sobrepassen d.iiicultosarnent;

hi ha. rlui té vertader pánic i tremoleja mentre I'ajud,en algrrns compars¡s a

.:al-v¡¿r I'escu11.

:r,1 Cri. s'enf ila uns quaníi

metres per una gra.n roca. d-e

conÍilomerat seguint clesprés a.

una certa al-gada sobre el ríu

que va costejant amb pa.ssos

difícils. Creiem que no sdn

massa apropiats per a un iti-

nerari com aquest; ensems, en

cerbs punts 1'a.igiia regalirna

per la roca oferint un cert

peri11 d'una relli-scad.a que

podria inclus tenir conseqüén-

cies. :;Is m¿ntenid.ors d'aquest

sector deI Grt varen col-Iocar,

ja fa r.rns clrrr,nts aqys, uns

troncs sostinguts a ran d.e roca

per '¿ns forbs pitons de femo,
ien e1s l1ocs més necessaris. Comprovem, d.oncs, com 1a fassárel-le* s'ha mal-'l

más i en arguns l1ocs ha. ciesapa.regut. Hi veiem un perill eir oué al¡¡i po€iués
;

córrer Ia rn¿:.leixa sort, r'et rlue podria. resultar mortal. iln clefinitiva¡ uJÍrí;.

caigrrda com la del ,¡alkie. Itrom6s hi trobem rura ra6 d.'aciuest aba.nd.ona.ment,

oue podria obeir a. rrn cr,esencís .,e1 fet (lue aquest ;ector ha de C.esapa.réixer

sot¿i l-es a.i-,.1ües de1 frrtur pantár ,iue hom hi oreten const¡r:ir.

GORGES ]JEL tIU Ll[¡(1)E}{r.lH
:
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PONT MITiDIEVAL DE DUES AITCUACIONS

Som novament a1 nivelI d-e1 riui aviat torrnem a ascend"ir per salvar r¡¡

altre engorjat. Trobem un corriol més ample que, rrer l'escluerre puja a1

santr:ari cte Lod,¡ situat al cim d'irn altiplá a 1181 m. d.'a.ttitud i rod,ejat
f.i

per un esr:ectactllar tall-at. Avancem de crret baixant de nou cap eI riu per

un corriol m6s fressat i,:1ue en alguns punts es travessat per d.olls d'a.igue.

clue baixen de la muntaqya

1'robem un ce.nrinoi, a la d"retar eu€ travessa eI Carrlener per sobre d.'urr

pont med-ieva1 cie dues arca.des molt ben con,;erwad.esr Que mena a 1es Cases d-e

Pos¿¡,d-a, situad,es a la banda opo.;ad.a clel ri-u, dalt d"'r¡¡ altiplá. «efusem la.

rLesviacid mentre anem pujant sua.r¡nent per l'antic camf d,e bast. .l,l;:.n ,cabem

\i. llarg-a pujacla trobem una pista. rtue, per l esr:Iuerra, ens;portaria. a.1 san-

tua.ri cLe Lord., perb .:egui-m a la cireta tot da.vallant.

Arribem a la masia de Va11-}}onga, situacia a Ia cireta del canf i:i'r¿r.-

.rentnent h¿.bita.d.a; a. 1'a.ltra banda hi ha una. rninsa font, pqrb d'a.iglia. nolt

bona, c¡ue honr aprofita. per a oml;lir La ca.ntirnplora. Aquf p:rrem ¡er d.inar i

ciesca.nsar, aprofitant e1 prat verd.6s c1 'una antiga fei:<a de conrreu; L'acci-

itz



ASSEGUTS SOBIO EL PONT I.)TJF] CONDTIEIX A I,1'S CASES DE POSADA

dentada notícia clel ,'J¿lr,.I}, aJ- riu¡ a corregut més depre:isa. oue les ones

ertzianes. l.a. meva arrib¿.d"a ta.rd.ar¡¿. en aquest r€agrupament _6s rm continu;.t

na.nifest d-e pre¿;-r.rntes i ¡u,rbci.ies cbmiques r{ue distensaven ,]ia rTleva preocu-

pa-ció. iie ci'agra.fr cres ci'a.opl La niani-festa solidaritat env(jrs a 1a recol-

l-ecta 1;opular qué, s'ha electuat a1 l1arg C.e les següents st{rtiiles i rlue ha

possibilitat la recuperacid, per en i;iue1a, d'un nou aparell que continu¿rem

utilitzant al servei de l'excursionisrne. :

rr ,ru¿-rts d.e quatre acabem de dinar. De mica en mica tothom comencá. ¿

aesfilar, a.1'ro.isegant als.),ue queden a. prosseguir Ia marxa. rins a.;rro¡rem d.e

nou aI riu, deixant a Ia dreta rrn ca.mí ample o*ue travessa eI riu sobre'¿n

i'ont de recent construcci6; és e1 carnf principal d.'accés a les Cases de F-o-

saLd-a i també a la ¡ierralad¡" de Busa. Uns quans metres mes endavant ens to-

pern a.mb un altre pont medieval, majestuds i altfvol, d'un so1 arcr 'üe a"oans

es in.ssava per anar a les 0ases de Posad-a. Seguim pista anunt; veiem una

petita resclosa i e1s graons o-ue hi porten per a med.ir eI |abal d.e1 riu.

. n una placa hi lIegim! i,iiPU Ct.,r'.I.j¿lIA Ir. AGUAS riiil PIhIiltriO OrrIi:;lí1'AL

i ,'r I
, /L)
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poNt l,fAJEstuos I ALTIVOL, D',UN SOL AnC

rrlrJ'I'AC IOIi Itrl At"OrtOr' .

la pista d.escriu unes gira.gonses per tal d,e guargrar alEa.d.a; perb 2.6a.-

fem unes dreceres que ens porten a retrobar Ia pista que h¿.viem deixat.

Continuem pujant per }a pista fins clue arribem a la carretera d.e Sant Llo-

reng de lrlorursrs a Rerga; aquf ens esper€n e1s autoca¡rs cornandats per en

i'iue1a. Li ex],lico Ia llastimosa pBrdur,del seu'[.lalkie; el1, s'esforp en

comprend.re-ho, sembla que s'lno a.gafa bé quan em d.iu: lNo et preocupis, tot

el clue es pugui arreglar amb d"iners no té cap importáncia ... !!

i;r:an hi som tots pugem als autocars i enfilem d.irreccid a Berga on hi

fem una pa.rada per a fer el cafetd o prend.re algtrn refresc a.ba,ns oel llarg

vi-atge de torr¡ada a cesa.. ils recullen els fu1ls de la travessa cultural per

a corregir-Ios. A l'autocar ú hi va.n eIs cors de cantaires de Ia travessada

d-irigits per en }iarcel-lf l¡errer i n¿. Blanca Forgues, que dirigeixen les

c¿int¡r.cles. L'autocar dos es ocupat pels que tenen ganes d,e dormir...

Sense ca.p m6s cont¡atemps fem el viatge de reto¡re, arribant a un o.r:art

d,e aeu a Vi-lanova i la Gelt¡r1.
¡
\
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