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En el massís del Montseny hi ha un recorregut clàssic que permet coronar els seus tres 
pics culminants d'una tirada: comença a coll Forrnic, puja al Matagalls, baixa cap al coll de 
Sant Marçal, s'enfila per l'aresta del Castellets per assolir les Agudes, després careneja fins 
arribar al cim del turó de l'Home i, finalment, davalla plàcidament vers la vall de Santa Fe. 
Tot i que es pot realitzar en una jornada és més racional fer-lo en dues etapes : Coll Forrnic 
- Sant Marçal i Sant Marçal - Santa Fe. 

Pel gener d'enguany vàrem fer la primera d'aquestes etapes i fou una excurs 10 
memorable. La segona estava prevista fer-la pel mes de febrer, però les condicions meteoro
lògiques adverses ens obligaren a modificar els plans. És per això que no la fem fins avui, 
i la farem en sentit invers. Així doncs, sortirem de Santa Fe i d'entrada pujarem cap al turó 
de I 'Home tot travessant la fageda que s'estén per aquesta vessant de la vall. Arribats al cim 
del turó de I 'Home prosseguirem vers les Agudes pel camí carener que ens oferirà àmplies 
panoràmiques. 

La baixada de les Agudes cap a Sant Marçal no la farem pel camí més curt que és el 
de l'aresta dels Castellets; hem considerat que era massa perillós. Ho farem pel bonic camí 
dels Pous de Glaç, que baixa seguint la vall de la Tordera fins enllaçar amb la pista que, 
des de Fontmartina puja fins a Sant Marçal. 

Aquest és l'ojectiu, però a hores d'ara encara no s'ha trobat l'enllaç "curt" entre el camí 
dels Pous de Glaç i la pista de Sant Marçal! Si no s'aconsegueix trobar, el recorregut fina
litzaria a Fontmartina, on hi ha un Centre d'Informació del Parc Natural. 

====================================================================== 

EL MONTSENY 

El Montseny és un massís muntanyós situat a cavall de les comarques d'Osona, la Selva 
i el Vallès Oriental. Sobtadament dreçat sobre els relleus que l'envolten, més baixos, aquest 
sistema orogràfic forma una autèntica unitat natural perfectament caracteritzable. 

Els límits montsenyencs poden quedar dibuixats de la manera següent: pel marge meri
dional, a través de la carretera C-251, que enllaça les poblacions de Granollers, Cardedeu, 
Llinars, Sant Celoni i Hostalric, tot seguint el curs de la Depressió Pre-litoral; pel sector 
occidental, a través de la N-152 que, remuntant la vall del Congost, uneix Granollers amb 
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els pobles de la Garriga, el Figueró, Aiguafreda, els Hostalets de Balenyà i Tona; per la 
franja nord, al llarg de la carretera de Tona a Seva, Viladrau i Arbúcies, que ressegueix una 
part dels cursos del riu Gurri, la riera Major i la riera d'Arbúcies, i, finalment, la banda 
llevantina queda clarament limitada per la carretera d'Arbúcies a Breda i Hostalric, que se
gueix íntegrament la vall de la riera d'Arbúcies. 

D'una manera sintètica, hom pot dir que la Calma, el Matagalls i el turó de l'Home -
les Agudes són les tres grans subunitats orogràfiques diferenciables que constitueixen el . 
Montseny. Unides entre elles pel coll Forrnic i pel coll de Sant Marçal, respectivament, 
aquestes subunitats apareixen disposades en forma d'arc obert a migdia, abraçant la capçalera 
del riu Tordera, que s'escola per entremig. 

Dins de la xarxa hidrogràfica del massís del Montseny cal destacar la Tordera, que neix 
al peu de les Agudes a la vall de Sant Marçal, i recull totes les aigües del vessant oriental 
i part de les del vessant sud. Els seus principals afluents són les rieres de Gualba, de Breda 
i d'Arbúcies. 

Les aigües del vessant nord del Matagalls van a parar a la riera Major i al riu Gurri, 
tributaris del Ter, i les del vessant occidental del massís es dirigeixen cap al Congost, princi
palment a través de la riera de Picamena. Per la banda sud, a més de la Tordera, hi ha la 
riera de Vallfomés que porta les aigües cap al Congost mitjançant el Mogent. 

Tots aquests rius i rieres són de petit recorregut i degut a les condicions del relleu, 
tenen pendents considerables. 

El conjunt del turó de l'Home • les Agudes 

El sector oriental del Montseny, és a dir, el massís del turo de l'Home - les Agudes, es 
troba emmarcat d'una manera precisa per la Tordera i la riera d'Arbúcies. La part superior 
d'aquest muntanyam és coronada per una estreta cresta, en forma de mig cercle obert a 
llevant, sensiblement desplaçada cap a la conca de la Tordera, d'on sobresurten els dos cims 
culminants del Montseny, el turó de l'Home (1707 m) i les Agudes (1703 m). 

El relleu que se'n desplega a banda i banda d'aquesta carena resulta fortament contras
tat. Per ponent, els vessants es precipiten amb un pendent molt acusat i sostingut i, per la 
seva brusquedat i llargària, són els desnivells més importants del Montseny. La monotonia 
d'aquest relleu és trencada per dues carenes secundàries que es desprenen a mitja muntanya. 
Cap a l'oest avança la serra del Navall, que mor a la confluència de la Tordera amb les 
rieres de la Castanya i de Collformic. L'altra carena és un contrafort llarg que neix al puig 
Sesolles, però que no pren prou entitat fins que no arriba a Fontmartina. 

L'esquenall occidental, aspre i simple, contrasta vivament amb els relleus intrincats que 
s'estenen a llevant de la carena culminant. A grans trets, s'hi poden diferenciar les següents 
subunitats de paisatge. En primer lloc, a recer de la línia de cresta del turó de l 'Home - les 
Agudes, s'estén la xamosa vall de Santa Fe que és drenada per la riera del mateix nom. A 
llevant de la vall s'aixeca la personalíssima muntanya de Morou, gegantí contrafort que li 
dóna suport. Pel nord, la vall de Santa Fe és tancada per l'ample coll del pla de l'Espinal 
que forma part d'una llarga i complicada aresta despresa al sud-est de les Agudes. Entre el 
Morou, el Montfort i el pla de Fogueres, queda encerclada la bucòlica vall de Riells, que, a 
través de la riera del mateix nom, s'obre pas cap al pla de Breda. 

====================================================================== 
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Horari 
Parcial Total 

0.00 0.00 

Comencem l'itinerari d'avui a la carretera que passa per Santa Fe del Montseny, enfront· 
de can Casades, centre d'informació del Parc Natural del Montseny ( 1 120 m). Hem de seguir 
carretera amunt en direcció a Sant Marçal. 

A la dreta queda el restaurant-hotel l'Avet Blau; una mica més enllà, també a la dreta, 
deixem el camí que baixa cap a l'Escola de Natura de can Lleonart. 

La carretera gira vers l'esquerra i comença un tram recte que travessa la fageda. 

0.04 0.04 

Al final d'aquest tram recte, quan la carretera torça cap a la dreta, hem d'abandonar-la 
i continuar per un camí que surt per l'esquerra. Immediatament trobem una trifurcació; hem 
de seguir per la branca de l'esquerra que recula. 

0.02 0.06 

Just creuat el sot del Camps o del Maldeventre, a penes diferenciat, la pista tomba cap 
a la dreta deixant a l'esquerra el ramal que es dirigeix vers la propera masia de can Camps, 
en estat de ruïna. 

Tot seguit, la pista toma a girar, ara cap a l'esquerra, deixant un ramal en el revolt. 

Així, s'arriba al marge superior dels prats que envolten el mas Camps; la casa es veu a 
l'esquerra, a un nivell inferior. En aquest punt ens podem estalviar la marrada que fa la pista 
agafant una drecera que surt per la dreta en direcció a la fageda, pel costat d'una mena de 
cabana. 

0.03 0.09 

Retrobem la pista que havíem abandonat just en el punt que bifurca; hem de seguir per 
la branca de l'esquerra pujant en direcció sud-oest. 

Més enllà la pista gira cap a l'esquerra i prossegueix l'ascenció encarada a llevant. 

Deixem un camí no massa fressat que se'n va planer per l'esquerra. 

0.06 0.15 

Hem de deixar la pista per anar per un camí pedregós que recula amunt per la dreta 
(1215 m). 

Enfront, al fons, veiem el cim de les Agudes. Més enllà passem per sota d'una línia de 
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conducció elèctrica que puja vers el puig Sesolles; aquesta línia la creuarem diverses vega
des. 

0.02 0. 17 

Arribem en una bifurcació; hem de continuar per la branca de l'esquerra pujant. 

Es passa novament per sota de la línia elèctrica i s'avança una estona a frec del barranc 
que queda a la dreta. Més enllà travessem un sot secundari i altra volta creuem la línia. 
Planegem. 

0.07 0.24 

Trobem una nova bifurcació; continuem per l'esquerra pujant. 

El camí passa pel costat d'un gran arbre i poc després gira a l'esquerra. 

0.03 0.27 

Desemboquem en un camí transversal; el seguim cap a l'esquerra. Passem novament per 
sota la línia. 

Trobem un sauquer caigut al bell mig del camí. 

0.03 0.30 

Sortim en un pista just en el punt que travessa un sot per on s'escorre una mica d'ai
gua. L'hem de seguir anant cap a la dreta. 

Altra volta es travessa la línia elèctrica i ens apropem de nou al barranc. 

0.04 0.34 

A l'esquerra, deixem les restes retorçades d'una de les torretes de la línia; just després 
travessem un sot secundari. 

Hem de salvar l'obstacle d'un gran tronc que barra el pas del camí. 

Més enllà, després de travessar un altre sot secundari, la pista surt del bosc i se'ns 
ofereix una magnífica panoràmica sobre la vall de Santa Fe que s'estén a la nostra dreta. Es 
destaca la superfície brillant de l'embassament que sembla un mirall entremig dels arbres. 

S'entra novament en la fageda. 

0.10 0.44 

Es creua un altre sot secundari. 
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0.05 0.49 

La pista gira vers l'esquerra; a l'esquerra, al fons, veiem per primera vegada el cim del 
turó de l 'Home. 

Baixem lleugerament. Ens acostem a l'Aveteda, prova d'això són els avets esparsos que 
comencem a veure. 

0.01 0.50 

Desemboquem en una pista just al límit de l'avetosa coneguda amb el nom de l'Aveteda 
( 1420 m). Hem de seguir-la cap a l'esquerra; immediatament bifurca, s'ha d'agafar la branca 
de l'esquerra, defugint de la que s'encara al turó de l'Home (oest). 

Es va vorejant l'avetosa i la gran tartera que ocupa aquest sector de l'obaga del turó 
Gros. 

A la dreta podem veure el cim del puig Sesolles, on hi ha una base militar, i el del 
turó de l'Home, amb la caseta de l'observatori. 

Entrem de nou a la fageda; la pista puja amb pendent més fort dibuixant unes àmplies 
llaçades. 

0.07 0.57 

Fem el primer revolt cap a la dreta, deixant un camí molt pedregós a l'esquerra. 

0.03 1.00 

Completem la llaçada girant vers l'esquerra ( 1490 m); a la dreta queda un camí que va 
en direcció al turó de l'Home, el rebutgem. 

0.04 1.04 

Tornem a girar cap a la dreta deixant un camí que surt per l'esquerra. Pugem. 

Més enllà planegem i completem l'última llaçada girant vers l'esquerra. 

Quan es comença a planejar vers el turó de l 'Home, es deixa, a uns quants metres per 
sota de la pista, el pou del Comte, un dels pous de glaç més bonics de la serralada. 

0.09 1. 13 

Se'ns obre la panoràmica; enfront veiem la carena que va des del turó de l'Home fins a 
les Agudes; baix, a la dreta, es veu la impressionant clapa fosca de l'Aveteda. La pista 
segueix endavant pel flanc del puig Sesolles. 
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0.03 1.16 

A la dreta, deixem un caminet que baixa; comencem a pujar. 

0.03 1.19 

Arribem al collet dels Rocs Cremats (1575 m); és un estrep, bellament herbat, en el . 
contrafort nord-est del puig Sesolles, en el límit superior forestal. Val la pena acostar-se a 
les roques de la dreta per tal de gaudir de l'àmplia panoràmica que s'estén vers la capçalera 
de la riera de Passavets i l'arc de cims que l'encerclen. 

Hem de seguir per la pista que, entre matollars de ginebró, puja diagonalment en direc
ció al turó de I 'Home (nord-oest). 

0.07 1.26 

Ens trobem amb un corriol que travessa la nostra pista; hem de seguir-lo cap a la dreta, 
pujant en direcció a l'entrada de la base militar. 

0.03 1.29 

Arribem al coll Pregon on finalitza la carretera que puja de la Costa del Montseny i 
Fontmartina (1654 m). Aquest coll uneix el puig Sesolles, on hi ha la base militar, i el turó 
de I 'Home. A l'esquerra queda l'entrada a la base i enfront, la pista que continua vers el 
cim del turó de l 'Home; aquesta pista està barrada amb una cadena. 

Nosaltres hem de seguir per un camí, graonat en el seu inici, que puja pel costat de la 
carretera. 

0.04 1.33 

Assolim el cim del turó de l'Home ( 1707 m). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL TURÓ DE L'HOME 

El turó de l'Home no mostra una silueta tan arrogant i seductora com les Agudes, ni 
gaudeix probablement d'un panorama tan extens com el Matagalls, però posseeix una caracte
rística que el fa definitivament més important que els �ltres dos cims competidors : el fet de 
ser el punt culminant del Montseny i de tota la Serralada Pre-litoral Catalana. Tanmateix, la 
seva discreta forma i la situació a la carena culminant féu aparentar durant molts anys una 
altitud inferior a la de les Agudes. 

El con terminal del turó de l'Home s'eleva escassament entre el coll Sesbasses i el coll 
Pregon. En aquesta segona collada mor la carretera asfaltada, procedent de Sant Celoni, que 
s'obrí d'ençà de la instal.lació d'una base militar al veí puig Sesolles. Aquest nou i despro
porcionat accés ha tret al turó de l 'Home de la solitud en què es trobava, alhora que li ha 
assegurat per sempre més una afluència de visitants insospitada fins llavors. 
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La vall de Santa Fe des del cimal de la Cornera. 

Dalt del cim hi ha instal.lat des del 1932 un observatori meteorològic, erigit, amb motiu 
de la celebració de l'Any Polar, sota l'empenta de l'insigne meteoròleg Eduard Fontserè i 
Riba. Més de cinquanta anys abans, però, ja hi havia hagut un intent, fallit, de construir-ne 
un. Els fets s'iniciaren a les acaballes del 1880, a la seu de l'Associació d'Excursions Cata
lana, que convocava, a través del seu butlletí, un certamen per a premiar el millor treball 
sobre la necessitat d'instal.lar un observatori meteorològic a muntanya. Tanmateix, l'Associa
ció Catalanista d'Excursions Científiques, avançant-se a la idea, publicava en el seu butlletí 
de gener del 188 1 els noms de les persones que componien una comissió encarregada de 
dirigir la instal.lació d'un observatori-refugi al turó de l'Home. Obtinguda la cessió gratuïta 
de l'espai convenient, la Comissió, amb Artur Osona i C.A. Torras al capdavant, es dirigí als 
socis informant-los de la importància del projecte, dels limitats ingressos de l'Associació i de 
la necessitat d'arbitrar recursos mitjançant una subscripció pública. A l'inici de l'estiu de 
1881 es començaren les obres d'esplanació del cim, i s'acabaren, juntament amb els diners 
recaptats, a principis de setembre. Les obres no podien continuar i el projecte, malgrat un 
nou intent de subscripció el febrer de 1883, acabà essent oblidat a despit del seu màxim 
impulsor, Artur Osona. 

Com ja s'ha dit, l'observatori-refugi no fou una realitat fins l'any 1932. Apartir d'aquest 
any es començaren a recollir dades meteorològiques d'una forma sistemàtica fins al 1937, 
any en què la guerra estroncà el ritme de treball que s'hi duia a terme. L'observador fou 
empresonat, la presa de dades interrompuda i molt material i molta informació perduts o 
destruïts. 

La tasca d'observació es reprengué a partir del 1941. Amb l'arribada de Ferran García 
de Castro el 1950, l'observatori assolí el seu període de màxima eficàcia i estabilitat, caracte
rístiques que es mantingueren fins a mitja dècada dels vuitanta. Actualment, després de la 
partença d'aquell meteoròleg admirable i davant dels problemes que està trobant el seu fill 
per a prosseguir la tasca d'observació, l'estació meteorològica del turó de l'Home avança, 
malauradament, cap a un futur que es preveu incert. (Nota.- Com podeu comprovar una 
vegada més, l'administració d'aquest país té per costum boicotejar els projectes "no produc
tius" i en canvi és permissiu en el cas de les "destrosses productives" (per exemple, l'extrac-
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ció de gredes en els volcans d'Olot, la destrucció sistemàtica del massís del Garraf, la cons
trucció d'una carretera absurda fins al cim del turó de l'Home, etc.). Està clar per a qui són 
"productives" aquestes barrabassades (amb perdó d'En Barrabàs). 

El panorama que es domina des del turó de l 'Home és grandiós vers una gran part de 
Catalunya, des del cap de Creus fins a les muntanyes de Prades i el Montsant (entre les 
quals s'arriba a distingir un bocí del massís dels ports de Beseit), i des del mar i el Canigó 
fins a la Pica d'Estats i la Maladeta. En dies trasnparents s'albira en l'horitzó de la mar la . 
serra de Tramuntana de Mallorca. 

====================================================================== 

Abandonem el cim del turó de l'Home per un corriol que es despenja pel fil de l'aresta, 
o per l'ample camí que arrenca de davant de l'observatori, baixant en direcció nord-oest, cap 
al coll Sesbasses. 

0.04 1.37 

S'arriba al coll Sesbasses ( 1645 m); és un ample coll, herbat, obert entre el turó de 
l'Home i el turó del Catiu d'Or. D'ençà de la construcció de la carretera, aquest pas ha 
quedat seccionat i la ferida ha destruït l'encant d'una collada que degué ser molt bella. 

Hem de travessar la carretera i, encarats a les Agudes, s'ha de pujar per un corriol que 
es dirigeix vers el cim del turó del Catiu d'Or. A la dreta deixem un senderol ben dibuixat 
que davalla cap a la popular font de Briançó (aquest senderol també ens menaria a les Agu
des). 

0.05 1.42 

Passem a tocar del cim cim del turó del Catiu d'Or ( 1679 m), on hi ha instal.lada una 
antena. 

A partir d'ara anirem seguint la carena, que en aquest sector és coneguda amb el nom 
de serrat dels Pous; la seva vessant occidental s'aboca abruptament vers la vall de la Torde
ra; baix, veiem la masia de les Illes, en el camí de Sant Marçal a Sant Bernat. 

0.06 1.48 

Travessem un petit coll de la carena. Des d'aquest punt tornem a veure la superficie 
brillant de l'embassament de la vall de Santa Fe. Seguim en direcció nord-est. 

0.08 1.56 

Per la dreta se'ns uneix el corriol procedent del sender que va a la font de Briançó. 

0.03 1.59 

Arribem al coll Sacarbassa ( 1656 m). Davant s'aixeca el turó del mateix nom, bony 
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característic d'aquesta llarga i estreta carena. 

El camí voreja el puig Sacarbassa per la banda de ponent, entre tartera i glever. Més 
enllà s'avança per entremig de la tartera fins arribar al coll de les Agudes. 

0.07 2.06 

Fem cap al coll de les Agudes o collada Gran ( 1648 m); és una àmplia i herbosa colla
da situada al peu de la rampa que davalla del cim de les Agudes. 

En aquest punt hi ha una confluència de camins; pel costat de llevant puja el corriol de 
la font de Briançó, mentre que per ponent s'uneixen els camins dels Castellets i dels Pous de 
Glaç. 

S'ha d'enfilar l'última pujada per la cantelluda rampa final, que condueix directament al 
CIm. 

0.07 2. 13 

S'assoleix el cim de les Agudes ( 1703 m). 

====================================================================== 

LES AGUDES 

Les Agudes és el segon cim altitudinalment més important del Montseny. No sempre, 
però, ha estat admès així, car durant molts anys fou considerat, potser per la seva silueta 
altiva, la cota més enlairada de la serralada, assolint, segons textos de l'època, 1734 m (Ver
gés, 191 1), 1740 m (Vidal, 1912) i fins i tot una altitud superior a 1900 m (Osona, 1879). 

S'alça a l'extrem nord de la carena culminant del massís del turó de l'Home i en ell 
coincideixen els límits de tres municipis, els d'Arbúcies, Montseny i Fogars de Montclús. 
Les Agudes, a més, és el cim més atractiu i característic del Montseny. Malgrat que pel 
vessant de migdia s'eleva pocs metres per sobre de la carena ja esmentada, tots els altres 
aiguavessants es drecen a pic des de les profunditats de les valls de Sant Marçal, d'Arbúcies 
i de Santa Fe, donant-li un aspecte de cim soberg i aparentment inassequible. Efectivament, 
com indica el seu nom, les Agudes és un cimal descarnat, del qual aflora la roca viva, can
telluda, formant crestes, canals i esperons d'una accentuada verticalitat. Per això, les seves 
vies d'ascensió, llevat les del vessant sud, són vies d'escalada o grimpada, més o menys 
difícils i no exemptes d'una certa perillositat pel grau de descomposició de la roca. En el 
camp de l'escala, alIó que probablement ha ajudat a donar prestigi i personalitat a les Agu
des és la cresta dels Castellets, imposant crestall rocós que, des de l'Aguda Gran, és a dir, 
des la cota superior, es projecta vers el nord-oest descrivint un arc, i mor, molt desfigurat i 
amorosit, al coll de Sant Marçal. 

El nom de Castellets i d'altres topònims pròxims, com el de la baga o fageda del Cas
tell, és l'únic que resta de l'enigmàtic castell de les Agudes. Mai no se n'ha trobat cap vesti
gi. Tanmateix, documents de principis del segle XI parlen de la família de Sesagudes, pro
pietària de l'anomenat castell de les Agudes i fundadora del castell de Montclús. 
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els Castellets 

la Tordera 

pla de Formentàs 

les Agudes furó de l'Home 

furó del Catiu d'Or 

sot Mal 
puig Sesolles 

I � 

la Traüna 

corral d'en Deumal 
can Cervera 

corral d'en Rovira 
Sector oriental del massís del turó de 
l'Home-les Agudes, des del puig Drau. 

Tot i que els horitzons llunyans queden parcialment ocults per ponent i migdia per la 
presència del Matagalls i el turó de l'Home, la panoràmica vers el nord és grandiosa i tan 
sols el Pirineu, des del Canigó fins al Port del Comte, frena la successió de perfils munta
nyosos que se'ns presenten a l'esguard. Les Agudes és sobretot un magnífic mirador local, 
fet al qual contribueixen la seva posició avançada i els seus vessants estimbats. A l'oest, la 
mola immensa i feixuga del Matagalls és a tocar. Es distingeix perfectament l'ermita de Sant 
Marçal i la seva petita vall, amb les masies del Puig, els Terrers i les Illes. Més al nord, 
darrera dels colls de Sant Marçal i de Bordoriol, s'entreveu al lluny una part del pla de 
Viladrau. Cap a la dreta, s'obre el pregon fondal de la riera d'Arbúcies; entre l'arbreda i els 
prats s'albiren les masies de la seva capçalera. A llevant, les formes dolces de la vall de 
Santa Fe es veuen a primer terme amb el Morou al seu costat. Més enllà, sots i turons es 
repeteixen fins arribar a la vila d'Arbúcies i les valls de Riells, Breda, Hostalric i Gualba. 
Pel sud, la visió es redueix bàsicament a la serra culminant del massís, de la qual sobresur
ten el puig Sacarbassa, el turó de l'Home, el mutilat puig Sesolles i el turó Gros. A la falda 
nord d'aquest últim turó, el clap dens i fosc de l'Aveteda ressalta nítidament sobre el verd 
més diluït de la fageda que l'envolta. 

====================================================================== 

S'ha d'abandonar el cim baixant per la mateixa rampa per on hem pujat, fins arribar 
novament a la collada Gran. 

0.04 2.17 

Una vegada situats en el coll i abans de creuar la tartera, hem de deixar el senderol 
carener i baixar vers la dreta, endavant, per un petit corriol. Atenció : Pel mateix vessant del 
coll també baixa un viarany, senyalitzat amb marques vermelles, que recula cap al flanc de 
les Agudes. És el camí de la cresta dels Castellets el qual no hem de seguir. 

El corriol que hem agafat rep el nom de camí dels Pous de Glaç per la gran quantitat 
de pous d'aquesta mena que va trobant al llarg del seu recorregut. 
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====================================================================== 

ELS POUS DE GLAÇ 

Fins a l'aparició dels sistemes electromecànics de producció de gel, estava de moda, so
bretot entre les capes socials més elevades, el consum de glaç natural. Aquest glaç s'utilit
zava més per refredar begudes i altres finalitats banals, que no pas per qüestions més impor
tants, com pot ser la conservació d'aliments i medicines delicades. 

La manera usual d'obtenir el gel era a partir de l'aigua que es glaçava durant la nit en 
unes basses preparades expressament. Seguidament la capa de glaç era serrada en blocs regu
lars, que eren emmagatzemats en uns grans pous coberts amb una volta de pedra seca. Quan 
el pou era ple de glaç i degudament amat del fons i les parets amb palla i brancatge, se'n 
tapaven les obertures i es cobria amb terra, a fi d'obtenir un bon ai1lament. 

De totes maneres, a l'alta muntanya, no s'utilitzava aquest sistema. Allà, els pous, que 
gairebé sempre eren oberts, sense volta, s'omplien directament amb la neu de les nevades. 
Aquesta neu es compactava aixafant-la i després es cobria amb palla i brancatge. 

Així el glaç es conservava fins a l'estiu, època en la qual era baixat a la ciutat per a 
comercialitzar -lo. 

===================================================================== 

Travessem la tartera que baixa del puig Sacarbassa i trobem les restes del primer pou de 
glaç a l'esquerra del sender. Entrem a la fageda. 

Més endavant, passem pel costat de dos pous. 

0.07 2.24 

El senderol puja una mica per tal de superar un petit collet herbós; a la dreta hi ha un 
estrep de roca que és un exce1.lent mirador sobre la vall de Sant Marçal. 
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====================================================================== 

SANT MARÇAL 

L'ermita i l'hostal de Sant Marçal es troben a la capçalera de la vall, arrecerats tot just 
sota l'ampla collada del mateix nom, que uneix els massissos del Matagalls i del turó de 
l 'Home - les Agudes. El coll és creuat per la carretera que va de Sant Celoni a Viladrau per 
la vall de Santa Fe. Sobre la carretera hi ha la llegendària taula dels Tres Bisbes, que per la 
seva situació exacta sobre la confluència dels límits de les comarques d'Osona, la Selva i el 
Vallès Oriental, permetia als bisbes de Vic, Girona i Barcelona reunir-se sense haver d'aban
donar les seves respectives diòcesis. 

La vall de Sant Marçal fins el 1635 va pertànyer al bisbat de Vic i fou fins aleshores 
una parròquia independent sotmesa al monestir benedictí instal.lat a la seva església. La seva 
parròquia tenia 17 masos el 1330 i només 4 el 1680. Els masos tradicionals, ara tancats, són 
el Puig, Terrers i les Illes i la casa del priorat, annexa a l'església. 

La primitiva església de Sant Marçal de Montseny, documentada el 1053, fou renovada 
el 1066 i de nou consagrada el 1104. L'actual edifici és romànic, molt allargat, amb absis 
circular, volta de mig punt i un ample campanar d'espadanya. De dins es troba emblanquina
da i pintada. Li fa costat la gran casa del priorat, convertida fa anys en hostaleria per als 
visitants. No guarda cap característica de l'època monàstica, però el conjunt, arrapat a un 
flanc arraconat de la vall, té una bellesa especial. 
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Erigida com a abadia el 1066, el 1097 ja havia passat a ser priorat de Sant Esteve de 
Banyoles. Vers l'any 1100 els monjos deixaren el lloc i construïren l'església de Santa Mag
dalena de Mosqueroles o Sant Marçal de Baix, però el bisbe de Vic, els obligà a retornar a 
la vall del Montseny el 1 104, quan consagrà de nou l'església. 

La comunitat inicial era de set monjos, que es reduïren a tres o quatre als segles XII i 
XIn per acabar amb un prior i un sacerdot als segles XV i XVI. El 1624 fou unit al CoLle
gi de la Congregació Claustral establert primer a Lleida i després a Sant Pau del Camp de 
Barcelona. Els priors del CoLlegi de Sant Pau s'intitularen priors de Montseny fins el 1835 
tot i que des del 1624 ja no residí cap més monjo a Sant Marçal; només un arrendador i 
masovers i la cura de l'església quedà des del 1635 a càrrec del rector de Sant Julià de 
Montseny, cosa que féu que canviés de diòcesi. 

Prop de l'ermita, pel camí que baixa cap a Sant Bernat, s'hi troba la font Bona, bella
ment construïda en un clos i envoltada de faigs de grans dimensions. L'aigua que brolla, a la 
qual s'atribueix tradicionalment l'origen de la Tordera, és molt freda i sempre abundant. Al 
costat de la font hi ha una làpida amb el poema que Guerau de Liost va dedicar-li : 

Font de Sant Marçal 

Déu te guard, vianant! Que t'imposi el Montseny 
una mica d'amoT i una mica de seny. 
Ací tens Ull pedrís clapissat de falzia. 
Ací tens una font que parlar. te podria. 
La virtut del Montseny és aquest rajolí 
que er avets i de faigs la fullaca esbandí. 
La virtut del Montseny es congria a l'altura. 
Per ço té aquesta font una ullada tan pura 
i la seva canal dóna l'eco planyent 
de la fusta del bosc torturada pel vent. 

Sant Marçal, envoltat d'un paisatge superb i silenciós, és un nus important de camins 
una estratègica base d'ascencions al Matagalls, a les Agudes i al turó de l'Home. 

====================================================================== 
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