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TRAVESSADA MONTSERRAT - N'ORlA (PUIGMAL) A PEU SENDER GR-4 

76. ETAPA BQRluml\ CASTELL DE L'ARENY 

15 de !lIar� de 1987 l),800 km 143 marxadors 

Diumenge, l S de març, 6 h. 30 I, plaça ue l' estaci6, 

113 autocars 3" esperen resignats l'allau de gent que els ve al 

damunt amb ganes de "cotarrol!. Entre cares de son i salutacions 

cordials anem arribant els marxadors. Avui "nomésll som 143 i 9 

acompan3i'�!lts, una :xifra fins ara mai aconsetru.Lda en les sorti-

des organitzades per la Secci6 de Cultura. 

Una colla de "folloneros" que sent 18 primavera abans 

d' hora es pre$enta abillada amh vistosos cape lls florits i �ar

landes, i la Tina porta, a més, un cistellet (aquell dels bo� 

lets, recordeu ? ) avui atapeït de boixacs naturals. 

Entre aquestes sorpreses i l'esvalot de la gent que 

no sabem a quin dels 3 autocars hem de pujar, van caient els 

minuts i el.s quar·ts d' hora • • •  i la familia Sagarra sense apa-

rèixer . Aquesta manca de puntualitat, que molt hbbilment 

-estem entre amics- tracta de dissimular alg11 fent-nos tornar 

ximples pujant i baixant dels autocars, que " aquest sí", que 

"aquest no és 1'1 que és el 3", que "aixeca't, que estàs ocu

pant el meu lloc" • • •  , � -tot ;ÜX() a fi .i efecte de fer temps pe!'. 

què els Sa�arras no es quedin a terra-, no passa per alt, però, 

a tothOm. Sempre hi ha qui està a la que sal tA i per això la se 

va cr(tic<:\ pr'endra cos i forma més tard en alguns poemes. (Ve-

geu el reeull de poell!es delh' participants als Irs • .Iacs Florals 

dels Senders G.�.). 

I::ls altLOCIlf'S arranquen finéllment mit.ia nora més tard 

de I.a p,·evi.sr.a. A¡H·oxi.m;¡damcnt fi '1./4 de 9 ens at\lI·l;�l <l esmor-

zar al B<lr .Jennssi, com de costum (8emh.la C"lue ... l�ú hi. tingui 
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comissi6), a la carretera de �tanre:;;a a Berga, prop de Naval's, 

on reeolli", de pass ada el Vicenç i I.a ROSA, ets G.1l'riga i els 

Tru.llbs. 
Hentre esmorzem anem repartint els boixacs de La Ti

na i també s'entrega paper i IL1pis a cClda un de nosaltres pel' 

a 1.'1 composici6 d'un poem .. dedic.aL a la P I� I ),1, A V ER A. En

Cara que oficialme nt la primavera no ha comen¡;;at, nosa t tr' es; vo

lem celebrar' la seva imminent arribada amb la instit..uci6 dels 

Irs. JOCS fLORALS DELS SENDERS C.R. i per això rep artim flors 

i animen la gent a que hi participi. La veritat és que la pri

maveral i florida idea de la Tina té força acceptaci6, més de 

la que prevèiem, i alguns ja entre¡z;uen el poema abans d'acabar 

d'esmorzar. 

ReempI'enem el viatge fins arribar a tiORREDA, on co_ 

mençs.rem l ' itinerari fi peu que ens ha de portar .3 CASTr.LL�nE 

L'ARENï. En principi estava programat arribar fin5 a Sant Ro

rnà de la Clusa, però hem deixat aquest tram per ¡) la pròxima 

etapa • 

81 poble de Borredà l'etal Lat. al tur6 de Salgü A,gud.1 
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nORREDA As un o'uni.ci.pi situat.. ell el !,unt.. d(! e ont.aete 
de I Ri poll ès amb eL Ber'g-ued:>t, a la 7.(IIliI de ls darrer's cont.ra forts 
dels Pre-pirincus. Es drena t per unH sèric d'afluents del Llo
bregat, principatmcnt el Merdal\çol, la ricri\ de Vilada i la rie 
ra de Herlès. El terme envolta l.'oncL:'iVé\ment de la Rovira de 
B aix , del municipi de Palmerola (Ripollès). A causa del seu ca"; 

rbc Ler muntan,v6s. la m eitat del terme és inlproductiu, i la vege 
tacltS natural, forlllada l'er bosc cie pi J'oiç;, roures i al z ines , � 
()Cupa gairebé l a resta. L!agricultura és t otalme nt de secà i 
produeix cereals (bli\t i hIat de mo ro) , patates i fal'ratge�; 
les terres s6n explotades en un 92 % per llurs propietaris. Té 
una bona c abana ovina i bovina, estabulada part de l'any i de
dicada a la producciÓ de ca.!'n i de .llet. De la indl1stria tradA.
cional (molins fariner s , teixits de cot6 i de llanil) subsis
teix la petit ;) indústria tèxtil i cot onera. El poble és empla
çat. a la dreta del Mer da nçol, al peu del serrat de Sant Marc. 
Fou rep obl at dUJ'ant la primera mei'tat del s. IX; el s.X fou do
nat a Ripoll. L'església parroquial de Sant a Haria conserva res 

tes de la prÍlllitiva construc ci 6 romànica (s. XI). Dins el term-; 
hi ha els públes de Boatella, Salselles, el. vetnat del Coll del 
Bas, l ' antiga. parrbquia de Comi}¡, i les esglé sie s l'om�niques de 
Sant. Sadurní de Rotgers i de Casalllitjanil. 

Per Borredà passava l'antic CarnI ral de Ripoll a Bel' 
ga, i per aixb sabem que prop de .I.'es�lésia hi hav:i.a un hostal 
i una ferreria al principi del s. XV. La pohlaci6 cresqué un 
xic a partir del final del s. XVI, ¡;:ràcies als fills se@,'ons dels 
masos que es \lan establir a la s agrera. Alguns d1aQuests nous 
estadants ex er c ie n l'ofici de parair'es; l' .':Iny 16119 hi hAvi;¡ una 
dotzena de famIlies, entre par aires i teixidors i per aixb 
aquest any l'abat de Ripoll els conccd! ordinacions pròpit:s pe!, 
Què constituI�sin un gremi. Aquest tingué una vida pròspE'lra tot 
el s. XVIII i al principi del XIX. El Jb60 nOf'red� tenia 1260 
habitantsJ perl> aviat s'inicià unA fOt't a davallada: .')20 h e l 

J975. 

La vila té antigue s cases ql!e rccor-

den l'època de creixença i prosperi-

tat del s. XVIII, a:nb llindes de pe-

ctra, molt.es de les quals dLlen la da-

ta de l.:onstrUt:t:i6. S6n cases <tItes , 

sovint amb lI!lfl l!ulerL.'l al dtLrre.r pis, 

com 6s tIpic dels pobles dt:., muntanya. 

Ca l font 
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.1;1 h¿lv!t!fl! 1:\<:()!I$clla.t. (; ( 1'1-

tu tjl<\tle� que 1.0 I:.'"S posés al d.'Iva!l de- -..;ntR, �"ú 1ft S; ( �V;¡ '�Ol'

";¡ (!raga ( l'altl-a l'ha pel' duda no �>f' �ap 011; si :J]gú l;J tr oba 

ilvi.'iCU si uS plAU. Gràcies.). COrn d�ielll, 1..1 seva t!ol'l'a ::!.:roç;a 

ell� pOI'La a pt::I'U,>e, pe'-'ò ell t.ossut que tossut... Un l;I'UP lJ)és 

tocatardà ens les havem mentrestant i'lmb una mest,ressa de 11or

red.'l que, en sentir els çants de jai;'l primaveral que surt amb 

t'orç.:l .i sentiment dels nostres pit.s, sur t al balc6 a veure 

C[llè passa i acaba conlagiant_se de la nost.t'iI alegria. Deu pe� 

sar que som una colla de torrats en vf�urerns amb aquells bar

!'et8 flor'its. 

Deixem Borredà i als S minuts passem per un camí on 

es veu encflra en alguns trams l'enllosa.t de l'antic camí ra] 

I.!Àngels ja ens en parla en els full s (lue s'h:�n repartit a 

l'autocar correspOnetlts a la }� etapa. 

La primera ,nit ja hal''''' anem pujant fins arribar a un 

collet, abans d'arribar al qual passem per uns aig:uamoLls una 

mica molestosos pel fang . A partir del coll, la pujada e,:;; fa 

més suau. Travessem un bosc molt, frond6s i anem passant a m ig: 

vessant Nord-Oest del puie de Sant Marc. 

del 

Cam¡:l<10ar Rotgers. 4 



Quan pOI'tCnJ més d ' una lloca l <liiLja üe (il:li{J oia 'lue 

ens ho prenem molt t�n ca lma perquè el trajecte (',lvui (-'I"' re Ia 

tivél;nent curt, rl_rribem al Pla de Rotg"ers, nn ma�.:.nIric i t;cmp-

Ladar l loc per a descac\s<lr uns minuts i �aLldil' d'aquelLs prats 

es p l èndids i del. sol que lluu per .g nos altres (tota la l'ictmana 

anterior hil esta L rent uns d-i.er:; mo It rúfols), però conl que ha-

v_{em qued."1i� que el primer reagr upament de La colla el [",¡rIem <1 

Sant Sadurní de Rotgers ( fi 5 minuts del pla), ens prenem no-

més el temps de fer unes foto_grafies i continuem fi ns él l ' es-

glésia propera , un bell edifici romànic pr'im:i tiu del s. IX que 

pertany al municipi. de Borredà. 

St. Sadurní de Rotgers 

E:s una església romà-
nica que coneixem ja 
de l'any 938 en què 
era propietat de Ri
poll. El s. XI es va 
construir l a cap çal� 
ra, formada per un 

absis aonb arcuacions 
cegues i bandes llo� 
bardes. La volta de 
la conca absidial és 
feta amb opus spica
tum. Té un bonic carn -- -
panar de torre. D'a-
questa església en 
procedeix un frontal 
de St.Sadurnf, expo
sat al museu diocesà 
de Vic. 
ts una de les esglé
sies més evocadores 
de la comarca. 

(Vegeu la mateixa no 
ta de l'Àngels i el 
Butlletí de gener
març 1937.Talaia). 

-- ---------
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Aqni Sl. (llH� ¡li t'pm una bon;:¡ parada. E I I. I.oc é" una 

ndl'f-;l <lO 

ho és 'l!Cil)-''', D'i1quI podem i\dllllr'aI' !;I .cierr¡:¡ladf\ d'Fn Cij,{ (o 

Erlsljal i I{asos de Pe�(Je(·a. Ferrt 1]�taJ' lil xer',"a[la Illla eslnrla, 

ens entretenim tirant al!�unes fotopr¡;lfies 

per comenf,;ar () i¡cab;:¡r de polir el poema 'Jue heHI ¡jlentre[',ar 

abans de dinar El contacte directe él.rllh la !1,iturale!ja ens d6-

na insp'Í..r'aei6, no hi ha dubt.e. 

Continuem fent cami finl'i arribar a] Holi del Forat, 

a .la ribera dreta del torrent de Rubí, que creuem per damunt 

dluna passarel.1a de ciment. De fet és aqueRl un dels racons 

més pintol'escs de llitinerari dlavu.i • 

Un euri65 cana16 confeccio;-¡at amb un tronc rebuidat 

fa de conducci6 d'aigLla que baixa de llaltra riba fins a un;:l 

font 00 som nosaltres omplint la canti'l1.plora, davant del l-lolI. 

Aquí és el punt fi -xat per al ó;egon rea,g,rup;:lment, !ll passem una 

altra estoneta i continuem l'itinerari. 

Al cap de pocs minuts arribem a la Ribera del Caó;_ 

tell, on lrobem la c arreter ", de lerra que va de Vi lDlla ilI Cas_ 

tell de 1.'Areny i que sei?,uirem fins it 'trobal' la ¡n,sta vella 
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del Castell, al costat d!unes rutnes que s6n possiblernent les 

l'estes d'un antic castell anomenat de Roset. El carn! és més 

fressat i més fang6s c:ada vegada, tan t, que més d'un marxador 

hi deixa e l calçat enganxat i feina té pel' sortir-ne. Digueu-

li si no a la filla del Ramon Casas, quins plors no va fer 

per aquest motiu I • En un altre sender6 baixador i bastant 

rellisc6s s'improvisa una barana de seguretat amb una liana 

que, la pobra, no aguanta el pes de la Marina Massó -i ella i 

liana se I n van avall amb Ull estil propi dels Fern�ndez Ochoa. 

Sovint se senten expressions coml ostres, ostres, ostres; 

aquí hi ha IIbarroll, eh ? (Es nota que els nostres excursio

nistes estan al dia amb tot aixè de la Maliona i el �oldi 

Lius ). 

El paisatge que ens envolta és maco de debó, amb 

prat8 molt verds, vaques pasturant i altes muntanyes de fons. 

Un paisatge de postal I Continua fent un dia assolellat i, 

malgrat el fang, ens ho passem d1allb més bé. Estem fent el 

trajecte sense trobar en cap moment la colla de Vilafranca, 

que pensem que ens precedeixen. Si més no, ens van dir que 

ells pensaven fer aquest itinerari el mateix dia que nosal

tres, però no ens hem- _trobat. 

Enllacem més endavant amb un camí carreter que puja 

bastant fort i ja comencem a veure les cases de Castell de 

l'Areny. Després deixem aquest carn! i agafem un corriol, an

tic camí de bast, que discorre entre un bosc encatifat de fu 

lles seques. El corriol és més pujador encara, perb se 8UpO� 

ta bé. Vora les 2 de la tarda arribem a Castell de l 'Areny, 
final de l'etapa d'avui. 

Arribat8 que hi som ens assabentem que el Josep M. 

Also ha pres mal. S'ha fet un tall al cap amb una branca, pe

rb, per sort, sense greus conseqUències. (Algú insinua que ha 

estat provocat per què no hi havia manera d'estrenar la farma

ciola) • 
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Esg-lésia parroquial òe Sant Vicenç d� Castell de l'Areny. 
D'origen rOOl�nic però molt modificada. Conserva ul:'la porta 
amb aplicacions de ferro forjat. 

{Jnll bona colla ¡,je'n VEl a dinar a la fondeta del po-

ble i la resta llnem de pobres , escampats per la placeta i els 

prats propel's. Tot buscant un lloc "aci boc", el Salvador Out:! 

se'ns asseu confiat damunt d'una autèntica caca de vaca "brut 

nature" que el deixa ben empastifat. Mireu, tot s6n maneres 

de celebrar l'arribada de la primavera. Què hi farem ! ("Un 

de la comarcall li dedica tamb� un poema) • 

En acabat de dinar ens reu nim tots plegats a la pl� 

ça del poble, on la Coral Plurifònica del GR canta una can ç6 

de IIdesgreu�en al Virella, el marx6 s de la Talaia, que ha es

tat composta, amb tot el sentiment J durant 11 itinerari d'avui 

i inspirada en l'ajornament de .la Marxa 

dlOrientació, per desfdiald'alguns'comp� 

!lents de la Sp.cci6 de MuntanY<l. 

Sorpresa del Joan Vire l la en rebre el 
simbòlic Trofeu al ":t-tarxador Major" de 
la Talaia, atO"IJ;¡t Pf�ls seus dtd.)'.�bles 
incondiciona 1 s. 

Avui li ha Locat al vire lla 



un .. e' , l" , ,"l, 

:nc¡¡'C '," 'l t l' , ' 

B_Lane"" �t' 

" , , " , " " ':' , ,: " I " t .. ,. " , ' ,,, " " 

, ,�' ,na 'I 'o , ;,. I l, " , I ., , I " I " un , 

)'j na I.m(�!l(; r,�,,: Lcct: ura de tot 

en total )1.1 part.icip<lCiuilS. Déu nlhi do! 

;¡ ¡'li '. i';-

al'/l:.J.!.;; cu�" el l'ilI: 

,..;()rpl"l�SOS de lZl nurnbr'os!t P3I'ticipilCió i qUfditat dels poemes, 

especialment per pact de la �ent :rl.és 'jove. Dre.!. I.s es desprèn 

una I�ran do,..;i d1humor, críticA, ironia sobretot enlusiasm .. , 

¡aolt d1entusiasme i c,anes de vtu . .  ce atllb pilli i harmoni.a en con-

tacte arnb la naturalesa. Com que no es t,ract,¡{ d1una competici6 

5in6 de participaci6 lliure, hf�m cre,l';'ut oportú fer-ne una reco 

p:L1aci6 fotocopiada i així tothom que ho vnl,e:ui en tindrà un 

record del seu i del dels altres COmp!lny.s d� travessada. 

Finalització!. La lectura de poemes, recollim motxilles 

i cap als autocars és dit. Arribem. a Vi lan ova cap a les b del 

vespre. Ha estat una jornada plena, florida, primaveral i fel.l(;. 

l.cs flors, no són com una poesi,l! 
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