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TRAVESSADA DE MONTSERRAT A NORIA (PUIG?>1AL) A PEU - G.R.-4 

== 

s� ETA!'f, SANT PAU DE PINOS SANT ANDREU DE SAGÀS 

11 de gener do 1987 16,842 km ] 06 participants 

== 

H<l.n r",�sat les festes de Nadal i Any Nou i ens trobem 

.'lltt'a ve¡:;ad,'l. tot,a .la colla, i més, animats per a continuar 1 !i

tinerari qUt� ens portarà avui de Sant Pau de Pin6s a Sant Andreu 

de Sagàs passant pel Santuari de La Gu�rdia : tot això pels vol-

tants de Santa �lari.a de "'1crl ès i ara ja plenament per comarca 

ber��edana, a la Catalunya Vella, comarca que no deixarem fins 

arribar al final d l a quest G.R.-4: el coll de Pal. 

Som 10:; marxadors més alguns acompanyants, i més enda

vant se\ns afegiran tres membres de la famIlia Garriga. Sortim 

com és ja costum amb 2 autocars del Honnic, a les 7 del mat!, 

de L'I Plaça de li Estació. Les hores anteriors han estat una mica 

éI.!lgoixants ja Que dur;lI1t tot el dissabte fins ben entrada la nit 

ha estat cai�nt una pluja que n'hi havia per a desanimar el més 

optimiste. l'erò vet acI que avui, encara que molt fred, fa un 

di" clarJssim que engresca la gent. 

Seguim carretera amunt cap a Manresa i.passada aquest a , 

ens desviem en direcci6 a Prats de Lluçanès per arribar a Sant 

Pau de Pinós vora les 10 del matí. Abans hem esmorzat a mig calli! 

pel' ag"afar" forcen. 

SAWf l'AU DE PINOS, junt amb Sant Miquel de Terradelles, 
(que ja coneixern de. l! anterior etapa ) , és un agregat del terme 

IVlnicipal do Merlès, que lúnita a l'E amb la comarca d'Osona i 
'-\1 ,s amb la del l1ages. La Guia del Berguedà. ens la descriu com 
ur, monument artístic, les primeres notícies del qual daten de 
l'any J169. 1::1 ê\e�le XII fou erigit un temple que constava d!una 
lírúca nan coronada per un absis semicirculür. El 1778 fou erigi
è;l parròquia independent. ( trobar-eu més informaci6 als fulls com 
plementaris t.¡u<,,- hé'l repartit l'i\ng"els Parès) . 
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mdl'xa en:--; adonem dc 

-han e-stal� forç:a genc-

rosos: a J_a CalQ!lia 

"'l'ole" els han !)ortat 

un!'; al1or.'l.ks ¡'tope ?,uaill 

rio.!. Ventosa, at:{;�feu-

vos!, una màquina de 

filmar. Ara si: que no 

cal patir. Lv nostra 

carrp.ra artística que-

da assegllrada. f:l que 

p.assa, aixb si, é!'> que 

haurem dc' posar Cura 

en el nostre vocabttla-

r'i, j ¡{ que tot se sent_ 

Absis de Sant Pau de Pin6s i campanar i <.!ueda gravat. No 

és ?cr l'e�, no! 

Deixem S;:wt, Pau de Pinós ¿d't,l' • .! V�,¡!�Hla en el S(;I� silen-

losE.'S oques en<-, S\II'L ;, T'cbr,, > .\ l·· ,. ¡¡i 

r'Ollj;I, 
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Un;:l bona part. de la eolla en sortir de Sant l'au de rin6s 

" l' --

T()t eami nard. fent brOllleta arribc'll a la C<JE;;, ¡Jélil'al 

de Can J'Ul.2 on slhi. poden trobar quev1.uret;, llet -¡ al-tres bel'.u

des i hi ha també la possibilitat de pernoctar-hi. 

A la mitja hora apro::-.:irnadfllllcnt cl1h;¡ver deixat :"iant 

l'au de Pin6s, .'HTibCTll a la bonic<l ermita romànic.Ll del (;inebrct 

o de la .'-1 are de Déu de pinó¡,; f ¡.¡ .XI), éi uns 2 1.;1:1 a I! 11' de la par

rÒ(1ui,� lie SanL l'all.. J::s un edifici ro:nànic a m pliat. amb un .TLrJ, a 

13 part de pon\'.nt. l'l'Op de l'ermiL¡ hi héJ el 'nas del r:13'tci:x [JO�n. 

Aquí hi fem un l'eRé',rUflament .t_ {s excusa ;:¡er a una hona j);-¡radet;�. 

Cadí completament b.l ;<:IC,',; de ,I(�U 

�'onLtjerrat • 

di.?d;-¡rt."'\ l l1n cel b,ldlr (IU"', ho .. ¡-¡bell.e:L Lul,. 



Ermit;¡ rom?::tnica. del (;inebre(; (} d� 1 é, 1>!ar' .... de Déu de Pinós, L 1;\ 
llIaSl" del mateix I¡om al sell costat 

Deixem L'err'lita i .La .lliilSla del Ginebret i ini ciem Ja 

baixada per 1Ioba.'-ril. cnmiç d'un bosc, tot fent revolts i drece-

res que escurcen e1 trajecte. Nlhi ha , però, que el volen estal-

viar tant que, a m�s de fer m�s dluna divertictíssima relliscada 

a causa del terreny humiT, i fortament descendent, passen de 1I.aI'f':: 

sense veure les eSCé\ses runes del castell de Pin6s, el I altra banda 

difícil de localitzar entre els espessos pins. Del castell de ri-

nós també seln diu TOrTe de (;inebret
_
.t que és Púnica cosa que en 

Cjueda de 11antic castell. 

Tornem Urla mica enrera .i Ce.n una nüca d1històrin dla-

quest; terme de .5anLa !>\aria de ;\1:erlès, a la ¿ona ue contacte del 

Ber�-','uedà, el Ral!es i Osona, que (entra un extens sector de li! 

va LL mitjana i baixa de la rieI'�, dc \:erlès (l' ant,i e Ad�sL) f]uc 

cn aqlle,,,t� -¡rldI'�t havia f:st,aL r¡ ia part, <111tjan" la parti6 dels 

comtats dlOsona i de BCI';!" l t¿\!�lbr: dels bi",bats de V�c d11Jr_ 

'!cll (despr?s del de SoJ.sonél), djvisió r!ue e;lcar<:\ ,Jersistcix. 

Aqucst feL ha marcat '.J.na dive rsitat delc.: CO[H!i ci OTl3mel!ts histò-

rics de les ,.'arrò'luicf> 
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r>ert.any al Ll,.t.;�1I1l':.s RO .':?,"r<:!n uart, 8rnb les p..s�.l�l<;ie.s cie S;:I.nt !>1ar 

t.t de \;erl�':', Sant., l';:I.U de Pin<\S i Sant8 �1ar.ia de Pinós i els 

c."::;t�el.ls de- �ler"'lès i de l'inós, l.locs descrits en l'apar'tat del 

;.1.uçanès ct€- la CO:H.:lI'Ca d'Osona; un petit apèn(hx, al sud-eRL dpl 

t'�I"" C, s'endi.ns;:! t,,:nbé a l'esquer ra de la rier a de �erl�sJ dins 

el. B<l{�es,':¡'lIb I.es paJ'r�(lu.iI�s de Sant Amilnç de Pedrós .i Sant ¡-"1i

quel de TCI'I'<'Ide11es (amhdues havien forrnilt part del terme d'Oris 

tà). les till,lls ",6n descrites amh Avinyó dins el Bages; el terri 

t:.'!'i. de lrt drflta de I.a rier a de Herl.ès comprèn Lli. parrbquia de 

';;':l:,t,il, �!arj.a de '"Icrlès i alt res es{,rlésies i masies que ara no v�-

l¡('!l a.I. ca.s. A ¡,¡osa l.trcs ens intcressCl.\"éI descriure les dues pri-

r:eres C()r¡3rques! Osona i Bage$, per les qual.s ha transcorregut 

�n algu '} moment; el "ost�re itincr:u'l. 

Del.xe'lI, doncs, enrera el que en qued a del cas·tell cie 

pj fl6t;, e.L qual donà. n om a una i;;'1)ol'tant famí lia de nobles, els 

Pinós. do::>cullIentatlS amb dlal1�['es im?ortants també com els de G6-

:';0 !. , l¿uel't:oI'D.daL 'i. Sa l.des, arribolll a 1n masia de ta �Iolina. 

!'¡.ssacl."1 ,,'_jU()sta, tritvessern 1;"1 x':ier{t de �·1erlès, que eflmenl:.�vem 

,1bar¡s, i qut' tr-obem �_�e]. ad;). El tcrr;'1 també és tot,almcnt .gcbrat. 

!:'la lm;1 Lge cer·tl'lOlen1:- (:apti vadora • 

L;:I r'icl' a de :-1crlès forma. un eix longitudinal que trave� 
sr, ü1. \',erffi(! de llord a sud i alllor'a forma un pe tit sector fronte

�'nl al :l"\\' <lmb H1 termg d.e Lluçà i 1.In llarg sector fronterer al 

�;.\' é¡,r¡lb el. t e rme. de Puig-reig, fins poc abans de la seva desembo

ç;,du.t'3. ,ell Llob!'ct�at. Dins el territori municipal de Santa Haria 
de \fiO:rlès l'ep per la tire t.? la r ier a de la Pinya . Els printipals 

,",ixo� de cO::Huücéicions sÓn la earreter� de Vic a Berga per Prats 

de Lluç¡!n�s .i. Girr:Hlell;¡, amb un brancal fins a la parrbquia de 

Sant.<l !>jal'ia al sector llord i lA méR recent, al sud, de l'rats de 
Llur.¡ants .:l ;-l¡IVarfl ner Pinós i Gaià. 

TI'ave�sat; el pont ascendim per l'ohaga de Cal Tor res , 

.;I�npt'e ;)el ml.t;" d�J. bo;.;c. Ens &entim feliços entre aquesta exube-

r�ncia sento!' de vet'd. 

P'I!;;S(\tS un·'3 roquissers, ens enfi.lClil cap a .lê.l m,",sia de 

130ft:1CS. il:í ¡'Hlsse¡r, nntJ'e aquesta i els cor'r'als i de 5e.c:uida se'ns 

nresenta, c:n.lair'st, el Sant.u,",l'i de La Guàrdia, on ens dirigim. 

1,;1 r
.
;uàrdia 6s un aq:reg-¡\t d!-·d. terme de Saghs. 
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�s un excel.lent mirador sobre el naix Berguedà. Aquí hi f em un 

altre pcagrupament. El Voltà aprofita per a fer els seus apunts 

ràpids i dCSJlI"�s hi ha Lloa uIl.uit311 de gorres amb visera entre 

aquest i la Tina, que també va drestrena. 

El poble de la Guàrdia de Sag�s, antiga quadra i actu
;).1 parrbquia del terme, es troba en un cim de la serra de Biure, 
fi ó30 m d1altitud. La poblaciÓ, (:om la de tot el terme, és dis
s eminada. LIl parròquia se centrava en 11antic santuari de la Ma 
re de OéLI de la Guàrdia i fou establerta 1 r any 1698 (en depeni
en Biure i Valloriola). Lresglésia a ctual del santuari ( on sra� 
cedeix per un trencall de la carretera de Puig-reig a Prats de 
Lluçanès) fou tH·:i.,:¡ida al s. XVIII, damunt les restes dresglésí
os antepiors. 

Lresglésia fou damnificada en iniciar-se la guerra ci 
vil de 1936-39, però la imatge que slhi venerava, de la Mare ci; 
Déu de la Guàrdia, fou salvada i col.lacada al santuari llany 
1941. �s una tall<l de fusta policromada. que data del final del 
segle XIII o principi del XIV. �n trobar-lo tancat, no podem vi 
;sitar ni el santuari ni la imatge que s'hi venera. 

Tirem end::t\'8.nt i abans d'arribar a u na gran T11a�i.a. que, 

:-;;egons <�fl'" informen, fis can Gúnfaus, tombem a la dreta i, passant 

per un bosquet de pins i roures i terr' es de conreu, nrr'ibem da

vant 1<.1 masia de Can Viladare;a 011 s'hi arl'iba per la part dels 

corr:lls. A Ilà fem petar la xerrada una bona estoneta amb el pr� 

piet ari de Ja rnasia, un senyor molt trempat. 

(',._" \ , " . i.o,:.: 

_ .. _----
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Continuen- enclavant en di.l'ecci6 ��ú!'d, jlast:'e.p pCI' drlvan\. 

d�! '.'<3n =>.:�l v',t '\'ou" cnnt inUe'll per' Ulli). plsL<:\ carenera, entre ca!T")�; 

Tot ,,-'ú.'tünJnt. ens he:u .í li¡l- enerCScalll. amb el rccord de 

(;1'1:",;;1',;.11, 'V, dl� illl.", inLI'�pld� .'S I hi ,,:nl'i.len, t'en: U�la 

, . 
:r\\� s :J ()ve (llir) e ns ¡)l'en, se 

fc':: Uf) altre reéll'Tllpa-

t'i ns arri har dll\'ant. la 

Casa de la Vi.lu de Sa-

ra dp. Gironella a Prat 

de LllJG<1Ilès i, passen: a 

fr'el: de l'edifici de 

l' Aj unt;ilrr,ent, cOlllplet� 

:rIent ;,lrLlat de l(�K rna-

;si.�,<; que formf:' e.l. tcr-

noe l:1un.icip;,:j. de 270 h 

al'roKimad;:UlIcnt.. J COM és 

fl'e.r¡Uent trohar per 

la Cat'::'tunya Vc.ll<l. 

Puec.ll un .'0( lo. per un 

le:::. ('HIl'eLs el.'una peti-

: a CaI'l'etèr:\ d(,� Sant Hau.ri ci. 

!e�;,-:.lési..t1 de Sar?,\s, d�)(Lic;adi'l <1 St. Andreu. 
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�':sglési;J de Sant Andreu de Sag�s, notable exemplar rom�nic s.XI 

El tem ple tenim la s ort de trobar-lo obert i hi podem 

obs.-l.r\'ar' els treballs <lrqueolbgics que e s porten a terme. ls un 

bel.l edifici romànic que data de la primera meitat del s.XI3 de 

¡)Janta bflsilical, molt alterat per reformes succesives. Origina! 

'nent tenia tres naus, però les dues lateral s foren aprofitades 

¡,�s tard per a fer -hi capelles, que flanquegen la nau central. 

:-:-n el punt d!encreuament. dels braços que formen la creu llatina 

,I .. la planta s'alqa un cimbori d'estructura quadrada. Al fons 

nc- l'esglé!üa hi ha tres absis. L1absis central presenta exteri 

')rH'�lnt lln fris d1¡l.rcl\acions cegue s, disposades de dues en dues, 

. ..;eparadel:> per unes handel'; llombardes. El C<lmpanar és modern. Tot 

les :reformes, l'edifici resulta bonic i en bon estat de conser 

.. «c1,1. 
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l,i", qU\� procedia d1a-

tar', que �s C(lflServa 

2..1 �11J.�ell El)iscopal de 

Vic, i ql.l� rcpreSC!lta 

,_'Hcençe; del :np.rtiri de 

Sant Ancll'cu amb un l'an 

l'na '¡1r'i.!':nii"ica taulü.,cle 

'in Col'. pf;r qil cm. Sem-

hJa que cl)rre�ponen a 

aqu(,st rt'{Hlt;;.!, ta:ub6, 

scu l\rc:ueo] òg-i e Dioce-

sà de St'lsona • 

• 
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Desprts dI aque:-;ta int.�ressant visita a Sant Andreu de 

Sa!!à�. ;;Inem ;Imb :lut.OC;:'II' a Ciiron,"l.la, a dinar' en un bar . 

�1:tr'xe:n de Gil'Orle t /.¡¡ <l tes 5 de la tarda i per 1. t auto-

cal' 1);l�SCm un v:L(leü de la travessada d'avui a càrrflc de l'Oriol 

V",·nt-o.=;a, <-'os,. que: "'-¡lS fa. molta PTàcia, com és natuT' al . No (;ftl 

dir r:jUC .ta Vt�U qUE'! sobr'esu!"t, 'n{s és la de 1.'1. Tina, amh el seu 

!'illl'e car'3cLer'ístic \,ontagi6s. I, cer (:.¿\Jnent, TIa hi ha dubte 

UllI-' SO," un�.i IIfoll..,nero. " , la �rav<l(:i6 no en.<;:;anya. No és estrany 

(�',le tl.ls de 1<1 Ta'1;l i.a St�'ns con�ixi per tot arreu. l'CI' alC!."una co 

Sa ser'� 

L,-t�+-f- t-I-i ' i r 
---t-........ +-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' . 

. ;'r:t.::: ;,,_0.':'-,·¡:;.fL. ';C;¡.l2:CèÜ -.lc ·';at?l'..t..-;ya. vol.1. G30M. i el iüpoll�s 
,;1'a:1 ,;ç'-;,r,di'fi ,;,¡.La::.'c,:!.Ï .10 :::S'_t:.lil,;"n0'�. '-101.2. L� ::;,';1,;05, 81 .,jc.lr-

_-ili:l,:i> e.i -:;,;;<l..s(�n0,::;. ":'.'(;IJ':":""Pi..:iIA (;Al',ú.AiiA, :3 • .'\ .. 
,;_oi": ' ..... :'_ ;:.,r¿..lè·!�! .. '&,,¡";:;j 1· Jo .�8CUI'''¡�H3:'> oie1 303rguedà.t'ian:lds-3.,J' • 

.:i;':>:.l"';:::",: :.:,.::; -::""" ('ecc":e-:� À�: J,,-t::� :Ja,t; de Fi:.:.6s-La Pebla d8 Li.i.L:::t • 

• <\. :. ':' '.' c. t{ J. 1 :::11 ti ün,'i L;W u: ·;.::1.::"::.i 8 t'jS c;L:: Ja:¡;.¿u L:uy u. 
i¡83:JellJ,::;3 ,i¡;":" 'l'Cí�i 3:lgC!X'I'il 8�j c-: 3ul�1¡¡'t! '�a.laia .:�e!l03:'-jnBI''Y e.7 
.-:ot.('2 -�cL:; r0-:!o"re-.,x!;s de 1;'hnJe�3 ?8.l'�.'.>' 

. . . . . .. . . .. . .. .. . . . .. . . . . . . .. . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

\ 
" 

, 

10 
-



, 

J 

P. DE VllOMARA 

POBLA DE ULLET 

BOAREDA 

SAGAS 

S.PAU DE PINÓS 

PARADOR DEL LLEÓ 

S. BENET DE BAGES 

S. \lICEN� C. 

MONTSERRAT 

VILANOVA 
I LA GElTRÚ 
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MONTSERRAT"" NURIA ,m PUIG MAL 




