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SANT CUGAT DEL VALLBS

E1 monest i- r

Pot considerar-se com un dels conjunts monAstics m6s ben
conservats de Catalunya, i com un dels millors exemples de 1es
transformacions hlstdriques de lfarquitectura dels monestirs
benedictins, a desgrat de 1es destruccions gue han patit 1es
estructures afegides a1 nucli principal de1 monestir.

E1 monestir srorganitza segons 1a tipologia m6s habitual en
els monestirs benedictins medievals, amb 1es dependdncies
disposades entorn dels quatre costats drun claustre, i srassenta
sohre un antic recinte fortificat romi, e1 castrum Octavianum,
1es restes del qual s6n especialment visibles a Ia part baixa de
la capEalera de Iresgl6sia.

E1s vestigis m6s antics dtedificis religiosos cristians,
identificats a Sant Cugat. es troben a1 pati de1 claustre.
Corresponen a diverses estructures funeriries.

Les excavacions arqueoldgiques han permds de constatar gue
1'esg16sia de1 monestir de1 segle XI era situada en eI mateix
lloc que lractual. El claustre tamb6 del segle XI era m6s gran
que 1ractual. EI monestir sofri una renovaci6 total a la segona
meitat del segle XII. En aquest moment es construi eI nou
claustre, amb e1 porxo fonamentat sobre e1 porxo del claustre
preexistent, 1levat de 1a galeria sud, en el qual el porxo es
desplaEA i f6u m6s petit e1 pati, probablement pel desig
dreixamplar 1'esg16sia sense alterar e1 campanar.

A1 pati 1a faEana 6s capgada per un fris drarcuacions
llombardes, tallades en un so1 carreu i amb mdnsules esculpides,
perfectament intregat en e1s contraforts de cada galeria.
Lfaddici6 de1 segon pis de1 claustre €s de1 segle XVI.

Ltesgll-€si-a

Es un magnific exemple dredifici concebut en un moment de
transici6 del romAnic a1 gdtic i acabat en p1e domini de1 g6tic.

tredifici presenta una estructura basilical de tres naus,
coberta amb voltes de creueria, amb una ctpula i un cimbori aI
segon tram de la nau central i capgades a llevant per tres absis.

En la seva concepci6 inicial, lfesglEsia de San Cugat
srinscriu en lrampli grup dredificis construits a Catalunya
durant el segle XIII, els quals representen els riltims estadis
de lrarquitectura rominica a casa nostra.

L r escul.trrra del. c].arrstre

E1 claustre 6s de planta quadrada, gaireb€ regular. Les
galeries de1 claustre consten cada una dfelles de dotze parelles
de columnes que sostenen e1s corresponents arcs, dividides entres
trams per dos pilars, reforgats a lrexterior per un contrafort



trams per dos pilars, reforgats a lfexterior per un contrafort
graonat, exigit ple sistema de cobriment en volta de can6 de resgaleries.

L'escultura es distribueix a1 cfaustre en e1s capitells eueeper parel1es, sostenen 1es arcades. Els capitells dels costats
est, nord i oest serien anteriors aIs de1 costat meridional. Es
creu que s6n escultors procednts de Girona ers gui a per.tir del
1190 inicien e1 claustre. Lrautor dfaquestes escultures fbu Arnau
Cade11, escultor que tenia gran estima i consideraci6 envers Ia
seva obra i aixl ho demostra signant e1 claustre i autoretratant-
se" La inscripci6 que ens forneix e1 nom de ltartlfex 6s
encastada al pilar nord-oriental de1 claustre. A 1a vora, tot
posant de manifest una relaci6 d'identitat, trobem e1 capitell
ntm. L09, adossat a 1'esmentat pilar de1 costat interior de lagaleria oriental. Cont6 1a representaci6 d'un escultor tallant
un capitell corinti i d'un personatge amb indumetiria monacal,
ar qual tamb6 1i ha desaparegut e1 cap. porta un recipient i es
dirigeix vers e1 punt on es troba e1 escultor. Ha estat identifi-
cat com la figura deI coper. Era el suplement de vi i companatge
habitual en el jornal dels artesans que treballaven amb pedra a
1 I edat mitjana.

E1 programa iconogrAfic deI claustre de Sant Cugat es
desenvolupa basicament ar costat meridional i forma part de
lrobra m6s tardana de1 conjunt. Una coIla de capitells histo-
riats, per6, s6n a 1es artres gareries i srhan drincloure entre
1es realitzacions primerenques de1 claustre. En aquest grup queda
molt crarament integrat el pr imer capitell de1 costat sud,
adossat a1 pilar orientalr gue, com eI que 1i 6s pare11, presenta
una factura inscrita en eI marc de1 primer ta11er. Existeix tamb6
una segona fase de treballs escult6rics de1 claustre que d6na com
a resultat alguns canvis. Canvis gue afecten 1es composicions,
1a construcci6 de 1es fi.gures i els elements vegetals i ornamen-
tals. Degu6 haver-hi un reIleu en la direcci6 der tarler, 1a qual
cosa no afecti 1a continuitat estillstica amb relaci6 a les partsja excutades de1 claustre, ni tampoc amb relaci6 a conjunts
precedents. Baltrusaitis i Junyent, ja van entreveure en Ia part
meridional de] claustre una evoluci6 estirlstica, que no
trencava, perd, amb 1'escultura anterior.

En primer 11oc, pe1 que fa als capitells de tem&tica
biblica, ltarquitectura dremmarcament de 1es cares 6s diferent.
Les torretes angurars han substituit e1 teulat cdnic per un
coronament amb merlets. Draltra banda, amb relaci6 a1 tractament
de 1es figures, desapareixer& I'interds pe1 decorativisme gue es
posava de manifest en e1 dibuix minuci6s dels rlnxols dels
cabells i les barbes, e1s plecs dels vestits, etc. En canvi,
quedari m6s accentuada 1a preocupaci6 per volum i Ia mobilitat
de les figures, alhora que les composicions esdevindran m6s
coherents, per b6 que seguiran, en la majoria dels casos, models
anteriors dels repertoris gironino-vaIlesans.
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SANT CUGAT DIlL VAlUs

Planta, a escala 1:400. del conjunt d'edificacions que integren el wonestir (planta:
J.A. Adell-servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya).



TEMES ICONOGRAFICS REPRESENTATS ALS CAPITELLS DEL CLAUSTBE DEL

MONESTIR DE SANT CUGAT DEL VALLES

GALEFI.A MEHIDIONAL
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Fft de tloa'@brhl la nu@ del s PaIe.
6. V@td mb @lls Pl-eiat fruib.
7- Hdo.id c*lodAbraham.
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io Veo*t mu ltos a'ruleEb a Islragal.
I l. Ad;6d V{ehl mb qualre @lls pi@tqanl
fruib, & a @da agle i un al r€istre supetur de les

l:Glabals.
12 Ad6at. V€eEl ebre un p.imer registe de

tir6 6tlc@rad6 del qual grgeixen les full6 d'
tab€ds deb ntoells sup€rioc
13. i\d6sat vsbl mb (bs dra6 @ElaE per

wl6 ffille6 en adii db disp6E mb I arc' Es

dislireix@ l€s btid6-
14. Adossal. Corinti.
15. Hi$iat Mateea dels lnn@nls i fugida a

,t8lt"r*", -o 
*r. p;@teiant iiuib.

r7 Hb'rdl- Multofteqo &ls @s.
1S. Vegetal mb mdis a tasques de t*tura i

esiptuG de le{6.
19 Hisial Entrada a J4sah
20. Co.inti-
21- Hisiat. R*ursi6.

- CoolpE d€ Perturc.

- vEib al *@kte'
2. v.gfit mb @eE ctg llebrs P€r Pad d'un
@m.
23. Ad6et veg€El db @lls f*-ejanl huhs.
24. AdNl. V4etal mb lM sobre figur6 h+
ffia16@lsllr@@nelcap
25. Ad6at VeSohl mb primer regisre de f€es
d@€ud6-
i6. AdNf, Vegdal db @lts frl(*iot frutts.
27. Hisb.ial

- 8aeeffi
-fiadtuLqia
- lf,sl6 ds apo$ls.
u- VddL
8- ldJo.iat DJHe de d Tdnas
3). Cqi{i.vegebl.
3l- Hisdftt Domiit de la Vdg€
32. Cdidi
3ai. Hi<diat. Psim&uia.
3. vfietal amb pdmer regisre de liges ente
sryadei det +al srgeixd els demnls oels ni

S. A;@t. V{elal ilb parella de dra6 enkon_
hb.
s. Ad1)sl-Codnli_vegetal

GALERIA O@IOENTAL

37. Adosl V{ehl eb lluih 6te dc Pee
naB a@bamb6re iun @valld
s.- Ad()gL Codd mb hurcboli?
s. Cqili-vcgplal-
{O. Cdinli.
41. VWEI.

42. Vqdd.
€. Vq€{d ffib dIG @frontats nrcsegtrt4e
l€ pob.
44. @d.
45- V€gehl mb @[s Picolejat fn ib.
6. CdinG@hl.
a7. rct V#El amb delles €nftmtad6.
€- @.Codnt.
49. Adost. vstal amb ewna de discbrdra
ilb un @Matq; a cda banda 6i$inl a l'es_

50. Ad(Ml- Vegetal amb @lls pi@tejanl fruits
gbre un prilE regisfe de tgs entr@reuades
51. VegeEl-
52 Co.&{i.
53. Cdinli-v€gel ilb pemnatge Bsegut amb
tiles que E lffi ei 6,
Y- Cdhli€etal.
55. V€o€tal mb effia de discdrdia efre dc
F@dsEmadbgdiv*.
56. Coridi.
57. V6g€1al an$ dodo Ma do SarE6 lluibt
amb d [€6.
58. VqEad-
S. Adcd. Cdhli mb ffitimenl do dle da'
lM un trftE r€gift dMts.
m. Adcat Codnt mb dG reMMlgos Podmt
uE lim de ft&
61. rcL Vqehl mb tes Pelsalg*' els
d6 dels co6hb db anyell a les spailles i amb
offi q@ els 

'rl@uen 
les €mes.

62. Ad;st v4ehlamb dc F@nalges potunl
ma fna de ftda
63- Vegebl amb sna doble de llutu dte
gue@6,
64. Coridt-
s. funtiveged mb peMalges lalhnl 16 IL
o* enlre 16 ouals 6 l@ben enrdals.
66. vrelal amb tr€lls P@lejanl lrurc.
67. V€etal mb f6 sirenes.
ffi- Codnti amb dos quadripedes enlronlab.
69. Histon?L Parabola del pobre LIaEer i el dc
Epulo-

- 
Ewuet d'Eru16.

- 
ird de Uatser.

- Uauer al si dAbmham.

- Mon d'Epul6.
70. vwtal.
71. AdM Csinli mb lllita de peMnatg6
mb llss sobe un Fimer rega* de tiges enre

72 Ad6d. VegeEl-

GALERIA SEP]ENTNONAL

73. Ad6et Vegebi amb @lls picoleiill fruib-
74. Ad6* Cqinli.
75 Vm€hl-din[ amb ffi doble do luih en'
re remdutgE siM ab angl€ db b6t6 i esx
ovalaL
76- Cqiili antffi de (:6ga (P€,smtgodis
Bml ob m i dos @adn Ped6).
i. vqdd d$ e5@ de ilub (€vall, Pel*
dge ad bed6 i M rcd6, PeMMtgq rc kl+
tific€d€, ffilge eb del).
78. veqelal amb pe6malge amb t!?6 q@ [ r+

79. Vegehl.
m. Cointi,
aI- Vmelal.
82. Coinli amb dos @lls enkontats amb .siprenl
rcd6 infsiiv 6B nord-
B- Ad{)sl. Vegehl amb e@m liua@l de vida
q@tidiaa (IMjG afaitffiLse).
84. Ad(Et Corh$vegehl-
85. Ad6eL Codnliwg€lal frb @lls tireimt
fruib-
s. rel.Cdhti.
87. E@lMa@l.
88. Codnli mb pddbsde bEus i gdus.
89. Vegetal.
S. Corint.

91. Grius €r*lffiE als aigl€-
92 vqolal mb €ps de quadnlp€d6 als mgles
int{cb en h MFso6.
93. Coddi db d|a6 otttrbb $bG el PriM
registE d'a@b.
94. Codnti.
95- Adost. VegeEl.
96. Ado$at. Cdinti-
97. Ado$al- Vegetal mb @lls entr@hb.
98- Ado$ai. Veg&l.
99. Veqetal amb pdrer regaslre de fulles ente_

1 m. Corinli-vegebl.
101. Vegetal amb mdb Pbejmt fruib.
102. Con'nti.
'I 03. Cdinti-veg€ial ab @ps de quadrtlPade.
104. Corinti-vegelal-
105. Corint:regebl mb llffi aftfih.
106. Coridi.
107. Adost CdinEhsan.
108. AdMCor;{i.

GALERIA ORIENTAL

1O9. Adosg. vegahl mb es6a d@lid i

monjo.
110. Adost. vegetal.
111. Vegelal-
112 Gdnfi-
113. Vegehl amb @lls Fi@bidt truils.
114 Vegebl.
t 15. V@ehl amb relib 6€lls thlejant tuils.
1 1 6, Aguil6 amb lleb(6 agEfad* per les urpes.
117. Skens @ll amb qa de &e-
I t8. Vegetal.
119. Adosl. V4etal afr @lb pi@teiant ftufts
$bre un primer regish de tt es dtsaadss-
120. Adost. Vegelal@inti.
121. Adoset. Vegehl mb galls enfrontats $bre
un pdmer regiske de tiges enlrtrreuades.
122. Adossal. Codntivegetal.
123. Parelles de dra6 m,rmtab als angles mos_

segelse les potes.
124. Veehl.
125. Pe:sonalge assegd eb tges que li re@en
el@.
126. Vdetal.
127. Coiinti mb guene6 ml@nhb mb esculs i

armab amb espss i g4iveb.
1 28. Corinti amb t|m del qual srgeixm liges que
fomen @G (bareja de models).
1 29. FrguBL Es6a de ioglaria.
130. V4ebl amb ll€om stf.ffits.
131. Adosd VegeEl mb Glb 9b€ un Pri@
regish de tig6.
132. Ad@t. Coftri-vegehl.
1 33. Adcet. Vegehl@hli amb parell€ d'@lb
dlrotub eb€ un pdtM r€9istr6 de tig6 6f€_
saades-
1 34. Ad6sat. Cdinti
135. V4ebl mb lluih de dG g@ffi ffia
dlc. Els primeE amb M mb l hgeidiE dob
R@bedi i els cab@€.
136. Parelles d@{sdtoEtssoh(e ffits ar,b
els @lls fi@uab.
137. Hisldial. RdErffi de Pe6.
138. Grius enfr@lats.
139. Histqial. Cicle hfarcia de Crist.

- 
Anunciao6.

- Nalivilat-

- EFilania.
1{. Corinfi-v4€bl amb lhns t@hls ah angles
amb tqes que els sgdfl de la bca.
,{1 Histodal. CEle in,an& de Cdd.

- 
Pre$ntei, al lmpre.

142. Vegelal amb m p{tu regish de lig6 *
l@r6uades.
l€. AdNl. Veg€ld amb p€ls@tg6 amab i

mb e@l lluiht Mka qtu sotro un Fimer r+
gistre de tg€s.
1{. Adoa$t- Corinti-vegetal mb @lls enfton_
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SANT MEDIR

A la va11 de Gausac hi ha la capella de sant Medir, quepertanyia a1 monestir de sant cugat, els monjos de1 qual -1a
dotaren e1 1080. Era una de les antigues parrdquies de1 monestir
i fou refosa a1 segle XV amb Ia parrdquia de Sant Pere droct-avid.

una llegenda tardana explica que a1 pag6s Medir 1j" floriren
1es faveres tot just acabades de plantar; quan e1s perseguidors
de1 bisbe sever 1i preguntaren quan hi havia passJt er bisbe,
respongu6 Medir que e1 bisbe hi passd quan el1 plantava 1esfaves. Aixd fou pres com a burra pels perseguidots i e1 martirit-zaren. Aquesta llegenda popularitzi e1
culte de la capella, que es conserva en
ltaplec que. srhi celebra e1 3 de marg en
e1 qual participen antics municipis de1
p1a de Barcelona.

Les co11es de Sant Medir surten
dels barris de Gricia, Sant Gervasi i La
Bordeta i des de Sant Cugat de1 Vatlds i
van cap a l t ermita de1 sant on es va
produir eI miracle. Hi ha dues versions
que expl iquen 1'prigen d I aquest ap1ec.
Lruna diu que respon a 1a prometenga
feta per un capitost carl i, eu€r quan
ferit i. mig mort, fugia dels enemics gue
e1 perseguien es va refugiar a 1'ermita
de1 sant, a1 qual va demanar ajut. E1
car1l es va salvar i va fer Ia prometen-
Ea d I altar cada any a visitar-1o. L'altra
versi6 diu que la prometenga la va fer
un pastisser de Gr&cia, anomenat Vida1.

l

Sant Medir, sgons uDa etanpa st{€ntista. I
I

perqud e1 sant lrhavia guarit drun atac de dolor que I'haviadeixat a les portes de 1a mort. En tots dos casos eli pelegrinsvan complir e1 que havien promds i amb e1 temps es van anarafegint amics a 1'ap1ec fins a constituir una co1Ia.
Les co11es de sant Medir van presidides per uns quantsgenetsr etre cavalquen cavalls molt ben guarnits, amb arreu=carregats de cascavells. El capdavanter de Ia colla porta labandera de 1'enti'batt ajudat per dos cordoners a cava1l, un acada costat. Els que no saben muntar van en cotxes desco'berts,enramats i engarlandats de f1ors. A1 seu pas tiren confits icaramels a Ia gent que e1s aclama i surt als balcons per veure'lspassar. Una o dues bandes de mtrsica solen acompanyar 1a comitiva.Per sufragar les despeses de la festa i de1 dinar col.1ectiu, e1sintegrans de 1a co11a paguen tot lrany una petita quota. A 1atornada, les corles es reuneixen a ta [1aga dels toslpets i fanuna petita cercavila per Gricia abans de dissoldre's.
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NTOUSS (}OIGS
EN LLAHOR DEL GLORI()S I'AG6S Y MAR:TRE

SANI-T 1\/rEfDI
que's venera en la parroquia de Sant Pere d'Octavii de Sant Cugat.itet Vattds

Puix per vos logrem ditxosos
tresors del cel un sens fi:
mireunos ab ulls pietosos
invicte martre Med{. .

Nostra terra ben aymada
veg6'l vostre naixemert,
coir si un astre resplandent
fos desprds de l'estelada;
esta vall tan regalada
flor tan bella fdu flori:
mireunos ab ulls pielosos
invicte rnartre ll,ledi.

Del retir en la dolgura,
Iluny del baf de la ciutat
s'escorrfa ab suavitat
vostra vida santa y pura;
dels errors may la negrura
Ia vostra dnima asso!(:
mireunos ab ulls pietosos
inyicte martre Medi.

Mes en va'l tiri us tentava
per mirrrVd'l vosire valor:

I iri ab ofrenes, ni ab rigoi'
vostrir fd arrencar loerava.
Deu del cei ja us pr6para,.'a
per cridarvos a son si:
mireunos ab ulls pietosos

ll 
invicte martre,4[id{.

D'eixa lluyta orodigiosa
I vos logrAreu trionrfar.

que'l tird ,os feu saltar
,ostra testa Venturosai
la vostra dnirna gloriosli' pren del cel el dret carnl:

I mireunos ab ulls pictosos
ti iruticte martre Medi.

De la gloria tan sencera
que per sempre disfruteu,
vostre esguart may aparteu
d'csta vall que ,ros venera
y per \/os confiada esr)era
Iograr I'auxili divi:
mircunos ab ulls oietosos
invicle martre tl[idi.

En nostres trevalls penosos
nrostrcunos setnprc'l carrri:
mircunos ab utis pietosas
invicte martre l4edl.

JosE|[ M.a vjoAL I Po]tAR. - Illl

silper opera monaum tuarum.

OREMUS
. Prasto qaesemus, omnipotens Deus, ut qui beoti tYladinis Martyris tui natolitia colimus, in-
tercessione ejus in tui nominis amore roboremur. Per Christum Dominim tnstrum. N. Amen.
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En aquest ieliq paratge
el voler, seguint,. de Deu,
del camp f6reu el conreu ,

ben aprop d'est hermitatge;
aqui hi tinguereu I'estatqe.
vora rnateix del camf:
mireunos ab ulls pietosos
invicte martre illed[.

Fugint d'Eurich, qu'extenia
Ia secta d'Arri ab rigor, 

;

t. Glorio et honore coronasti eum, Domine. rrt. El conslituisti eum

Sever, el preclar Pastor
de Barcelorra venia;
parlant ab ell s'enccrifa

. vostre cor d'amOr divi:
ruireuno.c ah ills lticlosos
iitvicte ma rtre ,I4edi .

La comanda que us donava
per tramdtrer al tirii,
fou que al castell d'Octalid
tranquilament l'esperat:a;
ila corona ja eseuardar,a
que baixala un seraiil
mireunos ab ulls pit/osos
inr icte ma r lrc,lltld l.

De conversa tan preuhada
prest vegereu el valor,
puix nasque y esclatA en flor
la llevor tot just scmbrada;
de florida t-an qemada
may ningri ha lolrat gaudi:
mireunos ab ulls lticlosos
invicte marlre fuleCl.

Prest arriba ab qran foljia
del rey god ci rnissatger,
emportantseus prcsoner
hont Sever s'hi rccLrllia,
tot creyeni que l'heretgia
confessariau per fi:
mireunos ab u/ls Ditlosos
invicte martre ,l4idi.
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SANT ADJUTORI
( SANTA MARIA DE GAUSAC )

Ltermita circular de Sant Adjutori, antigament Santa Maria
de Gausac, 6s situada dins de1 parc de Co1lcero1a, a1 vqssant
nord de 1a serra i a1 sud-est del nucli antic de Sant Cdgat.

Hom lranomena tamb€ Santa Maria del Boscr p€I fet que sfhi
venerava Ia Mare de D6u de1 Bosc.

E1 topdnim de1 11oc figura citat documentalment a 1a
darreria de1 segle X. A1 segle XIlI 1a capella ani prenent eI nom
de 1a Mare de D6u de1 Bosc, a causa probablement de1 fet que s'hi
venerava una imatge de Ia Mare de D6u sota aquesta advocaci6. No
es coneix cap mes referdncia de lresgl6sia fins a1 segle XIV,
quan eI bisbe Ponrde Gualba hi f6u una visita pastoral.

Tot i que durant un cert temps tingu6 1a categoria de
parrdquia dependent de1 monestir de Sant Cugat, esdevingu6, a
causa de la davallada de poblament produida a Ia baixa edat
mitjana, una simple esgl6sia ermita, coneguda a partir dels

segles XVI-XVIII com a capella de
Sant Adjutori, devoci6 que prove-
nia drun altar que sthi fundA,
dedicat a aquest sant. E1 temple
restd totalment abandonat arran de
1 I exclaustraci6 dels monjos de
Sant Cugat lrany 1835.

La imatge de 1a Mare de D6u
de1 Bosc que havia presidit proba-
blement lraltar principal de ltes-
gl6sia fou guardada, despr6s de
lraband6 de I'edifici, a 1a veina
masia de Can Jan6r on es conservA
fins eI 1939. Una vegada restaura-
da per Joaquim Renart, fou tras-
lladada a lresglEsia del monestir
de Sant Cugatr or1 actualment 6s
venerada a lfaltar de 1'absis de
ponent.

Santa Maria de Gausac forma
part de1 reduit grup de capelles
de planta circular que foren obra-

des al nostre pals. Ltedifici presenta una planta circumscrita
en un cercle molt regular, sense absis, i 6s cobert per una volta
semisfdrica feta de reb1e, disposada ordenadament en forma
dranells conc6ntrics.

L'interior d raguest edifici era il. luminat per tres
finestres de doble esgueixada, les quals tenen a lrexterior un
arc de mig punt i a f interior una llinda plana. Hi ha, a m6s a
m6s, dues finestretes de forma circular i doble esqueixada,
situades a un nive11 per sota de 1es altres.



f.4.q porta dracc€s de
1a capella era situada,
segons sembla, aI costat
de ponentr oo avui hi ha
un gran esvoranc, perd
sern desconeix 1a tipolo-
gia. En alguns l1ocs de1
mur les pedres es disposen
inclinadesr etr forma dro-
pus spicatum.

Les caracterlstiques
d I aquest ed i f ic i corr espo-
nen, bAsicament, a una
co.nstrucci6 de1 segle X.
M6s tard, d1 final de1
segle XI o prir-rcipi deI
XI I, hom va reconstruir
lredifici i hi va obrir
1es f inestres de doble
esqueixada, obres realit-
zades segurament a causa
drun esbaldregament de 1a
coronaci6 exter ior dels
murs; tamb6 es podr i-a pen-
sar, peror efl un canvi
d I ris d I una estructura e-
xisLent (una possiLrle tor-
re circuia:: de1 segle X).
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ITINERARI DEL PARC DE COLLSEROLA

Ens trobem a I'entrada de1 parc de colIseroIa. A sotanostre 1'estaci6 de vallvidrera de la linia delsFerrocarrils de 1a Generalitat. Des d'aquesta esplanadaparteixen diversos itineraris, ta1 com srindica en elspanels que delimiten 1a zona de1 parc.
Agaf em e1 cami rnas planer de 1'esquerra. A1 cap..d.e poca
estona agafem un corriol a 1a dreta que en sentit
ascendent ens fa guanyar algarl,; sr:bre una plaEa i e1torrent que resten a lresqr:erra.

Arribem a una p1-aEa on hi ha la font Joana, p€rd sensedeixar e1 corriol i mitjangant uns pocs graorrs accedim
a1 passeig dels ptatans. seguim a la <lreta vers 1apropera casa ql.le veiem a1 davant nostre.

La vi 1 . 1a Joana 6s 1a mas i,l ()n va mor ir Mn. Jacintverdaguer. Ens situem en un repla enlairat per fitar
mirlor 1a faEana principar i en concret e1 rellotge ie1 campanaret de cadireta.

Encetem 1a pista encirnentada vers lrevant. A 1'esquena
una font ens convida a fer un traguet. Tot seguit a 1adreta, hi ha e1 Centre d'Informaci6 de1 parc deco11serola. Ens hi apropem, disposats a visitarlrexposici6 permanent que hom ha confeccionat acurada-
ment. Parada de 15 minuts.

Reprenem 1a pista lleugerament ascendent. A 1 r esquerra
roman 1r escola pribrica E] xiprer. El cami, ara senseasfaltar esdev6 ample i p1a. No gaire lruny voregem unacadena i torcem pel trencall de 1 r esguerra, m€sascendent, en direcci6 a can puig. Estem resseguint 1a
f inca de 1 'esmentada escola pribl ica.

un revolt a Ia dreta i e1 caml esdev€ carener. un rdLola Ia vora esquerra ens fa cinc cdntims de 1a vegetaci6
t ipica. de la pineda i un altre a la dreta ens rf escr iue1s ocells de 1a zona.

Deixem rrn caml a l resquerra. seguim de rfret en un suaupendent ascendent. Ar cap d'una bona estona uns altresrdtols ens indiquen 1a vegetaci6 de lralzinar i 1afauna que 1i 6s prdpia. Havent-1os passat, deixem 1apista per seguir-ne una altra m6s planerd, d ra dreta;cal perd passar pe1 costat d r una altra cadena

Passem un escdrrec encimentat. E1 Tibidabo es mostraaltivol davant Ia nostra miradai la torre de comunica-
cions, desafiant, aI seu costat.

una giragonsa en un marcat descens i fem cap a unaplaceta on hi transcorre e1 Barranc de ra Budellera.
Refusem e1 primer trencalr de 1a dreta I seguim per
1 I altre caml , m6s ascendent, que va per 1 r altra r:.n-del barranc.

0h 41,
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En e1 proper revolt un altre r6to1 ens indica 1es
caracteiistiques de1 arbres deI bosc. Es diflcil
explicar e1 bosc de collserola sense fer referdncia a

1a intervenci6 humana; 1es successives tales dralzines
fa que ara trobem exemplars molt joves i sovint de
forma arbustiva, amb molts tanys menuts que surten de
Ia mateixa roca. EI pi blanc, de creixement rApid, 6s
molt abunflant perqud srafavori coma especie fustanera
i es replant& en espais gue havien estat ocupats per
1es vinyes. Fent-1os costat trobem molt sovint s.ureres,
roures i pins PinYers.
Ara deixem 1a pista per enfilar un caml pujador a

1'esquerra. En una propera bifurcaci6 seguim tamb6 a

I'esquerra. Dalt Ia carena de 1 I esquerra, a lraltra
costat de1 barranc, ens destaca St Josep o Les Torres,
una b,cnica edif icaci6.

El corriol, molt ombr lvo1, 6s planer i gratificant,
pero tot es fa esborradls i es perd; sembla com si
lrestiguessin obrint per forjar un nou itinerari. com
que e1 bosc no 6s massa esp6s, remuntem e1 coster sense
seguir cap sender6 definit.

Assolim lrample i desitjat caml i el seguim a la dreta.
EI sd1 6s de textura pissarrosa, p1a i a voltes
descendent.

Cruilla amb diversos corriols. Girem a 1rE seguint e1
m6s pujador. A1 cap de poc arribem en una esclarissada
de1 sota bosc que traspassem. Un pilonet amb senyals
verda i morada. El sender6 esdev6 m€s costerut. A1 cap
de poc deixem un altre corriol que davalla per 1a
dreta.

Entrem en el revolt d'una pista. La seguim a la dreta,
de manera que va pujant amb suavitat.

Saltem una carena i entrem en una altra pista que
seguinr a 1'esquerra. Tot seguit passem sota e1 cablejat
d'una 1 inia d ralta tens i6.

Fem cap a una cruilla de sis eamins, situada dalt la
carena a1 costat mateix druna torre dtalta tensi6.
Avancem cap a tramuntana per la pista m6s ascendentl
ben aprop deixem una pista a 1 I esquerra on un senyal
hi barra e1 pas. EI caml inicia un descens.

un altra bifurcaci6. voltem a 1a dreta mentre e1 cami
davalla amb m6s decisi6. Hem deixat a ltesquerra un
gran dip6sit de ciment.

Deixem a 1'esguerra e1 xalet Torreblanca, una edifica-
ci6 drestil modernista que ostatja 1a casa de coldnies
Sant Josep.

Refusem un trencall a 1a dreta i tot seguit fem cap a

1a carreterar QU€ Seguim a tramuntana pe1 mateix voral
esquerra en un trajecte druns 150 metres.

th 241
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Creuem la carretera. Un rètol indica que la zona és una
Rese~va Natural Pa~cial, anomenda Font Groga. Seguim
una pista asfaltada descendenl que segons un altre
senyal ens mena~à a Sant Medir.

Al cap d'uns 200 metres la deixem per agafar un corriol
a la dreta baixador, sota un filat elèctric. Es t~acta

d'un~ drecera, doncs, després d'una reduïda ~ifonada

fem cap de nou en un ~evolt de la car~etera, que tornem
a encalçar en sentit descendent.

La carretera descriu dues marcades giragonses. Després
de la tercera, veiem davant nostre una edificació i un
rètol que indica "Ciudad de los muchachos".

Can Puig.Una magna edificació d'estil indeterminat,
peró de s6l ida embergadura. A la seva esquerra llna
capella. Seguim la carretera asfaltada que va baixant;
ara, a la vostra dreta unes ¡lortes ben conreuades.

Al primer revolt, a l'esquerra, la font de Can Puig.

No deixem de perdre alçada. Poc trànsit. A la dreta el
torrent de la Salamand~a. La seva ~iba ofereix uns
bells i altivols plataners centena~is per entre els
quals s'escola un cu~s d'aigua. La seva remor és atesa
amb g~atitud pel marxador i contrasta aquest so~oll amb
el bugi t que deu haver-hi a l'altra costat de la
muntanya. Al cap d'una estona el curs fluvial traspassa
a l'altre costat per sota d'una pontet.

Refusem una pista a la dreta que ens menar ia a la
UrbanitzaciÓ Sant Medi~ i a la ca~~ete~a de Ce~danyola.

Arribem a un pla que inturm com una focada popular on
la gent hi és donada a fer pic-nie. Certament és un
lloc agradable i apropiat a aquestes final1tafs. No
deixem el sentit de ma~xa, si bé el curs del torrent
se situa a la nost~a dreta. Deixem a l'esquerra una
pista que va a Can Gener:. En deixar aquest lloc a banda
i banda del carni hi ha uns arb~es que ens capten
l'atenció per la seva singularitat.

El cami remunta i el curs fluvial torna a l'esquerra.
Tot seguit arribem a l'ermita de Sant Medir. Des del
pla de la porta de l'ermita hom aprecia com el torrent
s'entafora a un nivell molt inferior al nostre. Davant
tenim una notòria edificació, amb una torre que acaba
en un pinacle punxegut. Parada de 10 minuts.

Reprenem la caminada cap a tramuntana, deixant enrera
l'ermita i entrant decididament en el bosc. ~s un carni
p~ou ample, però negat al pas dels vehicles. Al poc
esdevé pujador sobre un sòl rocallós. En un p~ imer
revolt deixem un corriol a la dreta.

-

2h 18' Bifurcació. Seguim a la dreta vers la
Ribes, en sentit lleugerament ascendent;

font de Can
poca estona
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desprds e1 caml esdev6 corriol i davalla sobtadament-

Fem marrada a 1a dreta per atansar-Ilos a 1a propera
font de Can Ribas. Lraigua t6 un cert regustr Perd es
pot beure. A cada costat del brol1 hi ha un banc de
pedra per descansar, perd nosaltres hem de fer via.

Entronquem en un altre corriol que porta senyels de
sendres/ 6s el GR-5. No deixem e1 sentit de mirxa per
be que s t accentua e1 descens . A1 cap d I una estona
trobem un profund solc otrrat pe1 pas de les motos; a
fi draminorar e1 seu trAnsit hom ha disposat un gruixut
tronc que el marxador ha de traspassar com pot.

Bifurcaci6. Seguim a dreta pels senyals del GR-5, perd
ben seguit fem cap a una placeta on es presenten vAries
opcions. Continuem e1 GR-5 per darrera la cadena que
n I obstacul i tza e1 Pas.

Traspassem a gual e1 curs dtaigua que porta e1 torrent
de San Medir. A banda i banda han crescut esponerosos
esbarzer s. La senda, ombrivola i lleugerament descen-
dent, BS fa agradosa al caminant.

E1 sd1 6s enfangat i traspassem novamnet e1 curs
dtaigua. Seguim para1.le1s aI curs que resta a lfes-
querra, perd no triguem gaire a traspassar-1o nova-
ment, mentre e1 corriol inicia una lleu pujada- Estem
immersos en e1 bosc, on e1s pins atenyen molta algada.

Ara eI caml 6s m6s ample
rierol transcorre Per 1a
e1 tornem a traspassar
r iba.

sota 1a cobertura arbdria. E1
dreta durant una estona, perd
mentre ens situem a lraltra

El curs fluvial no ens deixa, un cop m6s e1 tornem a
traspassar a gual i ens situem a 1a seva esquerra.

Passem un cadena i tot seguit torcem a 1a dreta per un
altre corriol a fi d'atansar-nos a Sant Adjutori i e1
forn ibAric. Tornem a passar e1 rierol abans de
remuntar per 1'a1tre vessant.

Sant Adiutori 6s una capella de planta circular,
bastant malmesar perd que suporta encara 1a coberta,
emplagada a1 be11 mig del bosc. Un gran esvoranc permet
lracc6s aI seu interior, prou brut per no romandre
gaire estona. Malgrat e1 seu deteriorament 1a seva
contemplaci6 6s molt interessant. Parada de 5 minuts.

Seguim cap a tramuntana pe1 mateix corriol.

Fem una breu marrada a Ia dreta fins una propera
edificaci6 que protegeix en eI seu interior e1 Forn
Ib€ric. Hom hi ha disposat unes reixes que permeten un
prdxima contemplaci6 de1 monument. Mitjangant e1 rBtol
ens assabantem que 1a darrera campanya d I excavaci6
arqueoldgica es porti a terme e1 l-963 amb 1a co1.labo-
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raci6 de la Diputaci6 de Barcelona i e1 Club Excursio-
nista de GrAcia. Parada de 5 minuts.

Reprenem e1 sender6 i e1 mateix sentit que portavem.
ariibem a nivel d'aigua. Traspassem e1 curs i remuntem
tres metres m6s ava11 per Italtra riba; al cap de ben
poc accedim a una pista que ens menard a 1a propera
masia de Can Borre11. Si seguissim e1 caml de 1'.epquer-
ra fariem cap a Can Puig. '

can Borrel1. Gran masia habilitada com a restaurant.
famUe srhi lloguen cavalls per a fer una passejada'
Rodegem tota 1a casa i la bassa que hi t6 adossada,
deixant-la sempre a 1a dreta, fins que trobem Ia pista
que ens ha de menar a sant cugat. una altra carretera
ens conduiria a CerdanYola.

E1 transit de tants cotxes que omplem els rodalies del
restaurant aixequen molta pols deI caml-pista que
seguim. fs per aixd que poc ahans dtarribar a un revolt
-qatem un corriol a lresquerra que segi.leix para1.1e1a-
ment Ia pista a una certa distincia durant uns dos-
cents mefres, fins que hi tornem a accedir. A1 cap de
poc deixem un caml a ltesquerra i tot seguit en refusem
dues m6s a esquerra i dreta respectivament. L'itinerari
no te pdrdua seguint eI caml principal.

Resta a 1a nostra dreta un gran i allargassat camp de
cultiu. Quan aguest sfacaba observem a lfesquerra del
caml, mi9 amagada, una gran alzina de moltes branques'

Deixem un caml a 1a dreta que va a 1a Torre Cendrera
i Can Calders. Serns fa visible Ia poblaci6 de Sant
Cugat del Val1ds, darrera un pi isolat de gran ember-
gadura i que convida a fotografiar-1o. En apropar-nos-
t"ri, e1 deixem a 1a dretal abans, perd hem deixat un
altre trencall a Ia dreta que mena a Can BeII i a1
parc de Collserola seguint un altre itinerari-

EI carnl transcorre errtre un canyissar - A1 cap de Pocr
resten a la dreta 1es ruines d'una b6viIa.

Traspassem el riu per darrer cop'Tot just desprds
deixlm a lresquerra el caml de la Torre Negra.

Una curta pujadeta i accedim en plena rotonda drun
carrer asfaltat en data recent i on donem per acabat
aquest itinerari. f encara fitem 1 resguard en 1a
pfopera torre campanar de1 monestir romAnic de Sant
Cugat de1 Val1ds.
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TJNS VERSOS DE MUNTANYA

De tots eIs paemes inspirats a 1es contrades de Co1lsero1a,
potser e1 m6s conegut 6s Boscos de Vallvidrera de Joan Maragall:

Ai, boscos de Vallvidreraf i

quines sentors mtheu donatt :

Tenia e1 mar aI darrea
i al davant el Montserrat,

i a1s peus e1s 11ocs del poeta
que ja 6s a lreternitat.

E1 poeta evoca mossdn Cinto gue mori, a Vil.la Joana, e1 10
de juny de 1902. No 6s l f irnica remembranEa, perd, de Mar:agal1 cap
a Verdaglrer. En un poema molt semblant i dictat en el mateix
indret, escriu:

El sol se ntanava
quan jo hi he arribat.
La copa dels pins ja era negra,
pro eI tronc tot daurat.
El cim, tot vermell del soI, que es ponia
una mica a ponent de Montserrat,
i Ia muntanya santa resplendia
d I un encds morat.
Mes e1 so1 ha tombat Ia carena
i tot srha apagat.
He baixat. Per la terra enfosquida
no restava ni un rastre de so1;
i aI be1l fons de 1a Vil.Ia Joana
cornengava a cantar un rossinyol.

Tamb€ mossdn Cinto sradond que Vi1.1a Joana era ufanosa en
rossinyols. Un dels poemes que hi va escriure es titula A un
rossinyol de Vallvi.drera, e1s darrers versos del gr-ra1 s6n prou
populars:

Rossinyol, bon rossinyol,
he sentida Ia teva arpa,
lrhe sentida un demati
de Vallvidrera a Valldaura.
(...)
Trobador de1 mes de maig,
rossinyol refila i canta,
mes no deixes eixos cims
per 1os vergers de 1a p1anal
no hi vingues a 1a ciutat,
que hi ha una gent molt ingrata:
diu que estima els aucellets,
diu que en son cor 1os regala,
mes a1s que canten mi11or
los posa dintre 1a gibia.



Verdaguer arribà a Vil.la Joana el 17 de maig de 1902 i hi
va morir vint-i-quatre dies després. Sembla que la primera
setmana va compondre alguns versos, entre els quals, tot i que
els testimonis s6n contradictoris, el Cant a la Verge Maria de
Vall\!'idrera.

LLiri blanc i Rosa Vera
del jardi del Criador.
Maria de Vallvidrera,
embalsameu nostre cor. ( ... )
Sota una ombr1vola branca
del Tibidabo soliu,
com una coloma blanca,
Vos, Maria, heu fet lo niu. ( ... )
Vostres goigs aqu1, oh Maria,
vos hi canta el rossinyol.
cada mati a trenc de dia,
cada tarda al caure el sol.

Alzinar al vessant nord de Collserola

-
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JUSTIFICACI6
ffi#ffi#ffi.ffiffi+FFl.{-lffiffi#ffi

Dtaquest treball se nrhan fet un total d.e 72 exemplars nrmlerats. Aquest dossier
stha confeccionat per facilitar un contingut documental als iomponents de

1a XXII sortida de *CONEGUEI*I CATALITNYAT', que sota aquest nom genErlc organitza
la Secci6 de Cultura de lrA.E.Talaia. Dtaltra banda, cal esmentar que aquesta
acLivi-tat rep e1 patrocini de ltAjuntament de vilanova i 1a Geltr[r

Han preparat aquesta sortida: Ant,oni Sagarra

Virtuc Castro

Salvador Buti
l'laria Carme Barcel6

Portada: Josep l,laria Also

l+0
EXm'IPLAR Ne oioooro

Vilanova i 1a Ge1trfi, 24 d,e maig de 1992
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