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TRAVESSADA MONTSERRAT - N]jR['\ (PUIG�lAL) A PEU SENDER GR-4 

3!! ETAPA PARADOR DEL LLECl FONT DEL CORNET 

23 de novembre de 1986 18,068 krn 97 participants 

Amb el retard que ens caracteritza (7 h. 20') i ani-

mats com sempre, sortim avui de Vilanova disposats a descobrir 

i a conèixer l'itinerari que ens ha de portar del Parador del 

Lleó a la Font del Cornet, antic terme del mateix nom i agre-

gat, des de mitjan segle passat, al municipi de Sallent, situ

at a la comarca de Bages, comarca que enCara no hem deixat des 

que hem començat aques� G.R.-4. 

Fem uns quants km i parem a esmorzar a l'estació-ser 

vei Bonavista, en una cruïlla de la carretera de Manresua Vic. 

Després reemprenem el viatge fins arribar al Parador 

del Lleó i són exactament 2/4 de 10 quan comencem a caminar. 

Agafem la carretera local B-430 en direcci6 a Cabria 

nes. Una vegada creuat el riu Llobregat pel pont de la carret� 

ra, la deixem per agafar una pista cap a l'esquerra, en direc

ció Nord. Aqu! el nombrós grup s'escindeix en dues branques: 

uns quants, els més ortodoxos, seguim com dèiem aquesta pista 

cap a l'esquerra, que transcorre per entre un canyissar i una 

canal. Els altres segueixen carretera amunt i acabem retrobant-

nos a la carena. 

Són les 10 ,del mat! quan ens plantem davant la Masia 

de la Carrera, que conserva part de l'edificació del s.XII. 

Aqu! encetem conversa amb un home que hi feineja. Ens parla de 

la colla que havia passat per aquí el diumenge anterior (s6n 

els de Vilafranca, que fan el mateix recorregut) i nosaltres 
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ens intcrclSselll per un cotxe molt ,'lntlc i un carro dI abast de 

carn, tipus tartana, vertaderes peces de lIluseu que 1! .-unic Vol

tir j a li a,çTadarïa conservar al seu petit, II¡USeU de Llaberi;¡. 

La l'lasla de la Carrera, ara. habilitada com a casa de colònies 

Deixem La Carrera i continuem pujant pel bosc. Ara 

veiem el mont Cogul, el cim i voltants del qual coneixem per la 

participaci6 en la darrera Marxa dlOrientaci6 de Catalunya. A 

mit;ja. hora escassa trobem, a l'esquerra del carni} un ant,ic forl'.1 

de f{uix que es conserva força bé i que en cas d'emergència és 

un hon aix oplu c . 

Ens anem enfilant pel vessant. Sud del mont Cogul.Pocs 

minuts despr�s passem pel costat d'un altre forn de guix� en ru 

nes, de caraeterJstiques interessants. Deixem les runes d.e la 

masia de can Coscoll pugt:m per un sender t.ravesser, cap a lT e� 

querr.1., obstacul:i tza'(, a (;raTlls per abundós brancat.g'e esqueixat. 

dels arbres de resultes de les "r'all nevades de principis del :,6. 

Despr'és d'p-nl.la(:ar' amb una pista ilrribem ,1. una colla

da on en conflueixen d'altres. fii veiem un carLel1 indicador del 

G.K.4. També hi ha un Lndicarlclt' L un corTiol que mena dirccla

ment a la font J, er"nl]L¡\ de ¡"LlSsiol;:¡¡lya (s.XII) i al cin! del ¡TI(!nt 
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El Joan Sivil1 i el Vicenç taf¡lnej�Hlt a l'entrada del forn de 

c:uix. Les dues dependències estan perfecta ment cobertes amb vol 
tes de pedra seca . 

Cogul. Nosaltres seguirem però pel camí que puj a pel llom de l es 

qucrl'a del Cogul i, des de la carena, voltada de bosc , ba:ixem 

per un corriol també bosc6s que ens porta a la masia de San!: ;-'18l'_ 

LC! una interessant casa pairal del s.XIV, molt ben conserv ada . 

A 3 minuts de la masia, i precedi da d!uns prats ma,-tnf 

fics, hi ha l'ermita romànica de Sant Mart! de Serratma, s.XII, 

que podem visitar ja que les claus les guarden a la masiil. 

La uCran geografia comarcal de Catal unya!! ens diu pa::: 

iant del terme de Sallent, on transcorre molta par" del trajec-

te d!avui: 

HEl terme actual és constituït per unes quantes enti
tats menors de poblaci6; l.a més important de les quals és e 1. .12.<::-
ble de Cornet ] 'antiga quadra de 5 err,1- sanç ( 'Serra d'En 

Sançl ) • • •  TInes ,lltres quadres hi stòri ques s6n les de ScrratmR, 
formades pel' les anLig"ues parrò qu ie s de Sant Pere j Sant Martí, 
al gran altiplà de llevant; del terme de Sallent, entre el riu 
de Cornet; i la riera G<lv<ll'res;¡ i SO!C;lt prof undament pels to['

r ent,s que dava ll en cap al LLobregat. 

El HontcoÇ.u l -el cim lllé¡,; alt del terme de S,dIent i 
del sector cent,r,ll del na{o.:·cs- pret;ideix l'espa.i6s conj unt. Tot 
aquest territori, situat dintre els l!.mits del castell de .'3a-
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llent, des del principi del. s.XI, pa.ssà a ser 

ne.'3tir de Sant; Benet; de Bages print ipalment, 

11Est311V, Sel'rateix la Pot'tell¡l. 

propietat d(�l 11\0-

i t¡tmhé dels dc 

Ermita romànica de Sant Pere de Serraïma, 

-restaul'ada pel Centre Exc. F.A.E.S. el 

s.XII 

.1979-

Ermit:i romànica de Sant Mart! de Serré\'LI1l"', s.XIl 

-¡1mb parét!!'ents de pedra vista i un alt,ivol cloquer_ 
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Sant Pep e i Sant l'fart! formaren sengles qlllidt>es aut� 
nom es, en tp.s qU<'l.ls exercien juric"dicei6 11 abat; de :'i"Ul Benet 
- L. c;,vi.l- 5. el SCll)'OI' de .sal len!.. '-_la cr'irnj '1<",1- . 

'esg-lésifl de Sant l'el'e de .3errafrn<>J ce nt_re de la par 

ròqüi-3 ,i, de II antip, <l quadra del. seu f1()m� �s lUl t,'.:�¡;lple l'ornàni.c 

llo¡r,bard del s.XI, am¡¡ Li ,it en se g.Les p()st.er�_ors i restaurat fa 
poc nels entusiastes sallentins del F.A.E.S. 

Sant Mart,i de Serrafma coosepva la seva esgl�sia rom� 
nie.)., molt transformada al s.XVIII, amb supressió de l'ahsis i 
invertint llorientaci6 del. temple. Va perdre 1.'1 cate�!:oJ:"'ia parJ'Z 
(juia] en �sser unida a la de Sant Pere. El vessant llevantí de l 
Nontcogul, qw;, aboca les i\irJles ,:; ta riera Gavarresa, const.it,uJ 
una tercera quadra -o subquadra- rn�s petita, formada per ans 
quant,s masos situats entorn de 11 esgl�sia de Fucimanyo o FLtssi-: 
manya. Aquest lloc és conegut dOCumentalment des de la fj del 
s.XlIj amb una capella de Santa Maria que ja existi.'l molt abans 

del 12J2,. al centre d'unes terres adouirides poc després drague.:: 
ta data pel monest.ir de Sant l'et'e de la POl't.ella. L!es&:lésia, 
esdevinguda santuari dluna gran devoci6J és ara un edifici de 
1<1 fi de:! XVII. 

Després de la visita i nri breu def-:icans en aqlJe.;;t pin--

toresc paratge, continuem eTldavant seguint; un antic cam:f. rama-

del' que s'ut'ilitzava per portar' eLs ramats del Bages a.l Pirineu. 

J;:¡ veieu corn canvien els temps. Ar."! aquests camins serveixen 

per a "ramats d1excursionistesll famolencs i assedegats de natu-

ra i aire pur. 

Arribem al pla del garrig6 de Sant Marti. Mirant enre 

ra veiem la vall que hem deixat, l'ermita i al fons el cim del 

mont Cogul. 

Trobem una cruïlla de camins .L cal segui 1"' recte. en 

direcció Nord, cosa que [en1 la majoria. Però sempre nlhi ha de 

rebecs i aquests 5>' arriben a les masies de Sant Pere de Serrar 

ma i la de Sellar'ès, a uns 800 m en direcció Oest, enfront de 

les quals es troba l !ormita romànica de què abans hem parlat: 

Sant Pere de Serraïma. 

Després d'això entrem en una zona de trajecte de pi.:::. 

ta llarg, monòton i voltada de vegetaci6 cremada. Anem a fer 

Cap així a la Masia de la pineda i ens enlairem pel mig del 

bosc, sempre c¡'emat, fins iil'riba!' a la ca l're tera lucal de l'}a1.-



Sê\r'(Jfly a Avi.n'y6, aofaltada. Abans de continuar' fen' U'Hi. úar;Jdeta 

(!U<ln j�, tot.. fe.i;� supo,.:;ar que J n �r,otlot.ol'lj .. (tel tl'i\jec_ 

és el no..,tre 3!ld e Ramon C"'lsas,. ve :) trenca,'-I a. 

Resulta, doncs, que et Cas<)s, alia;.; el. "bé:lI'ra-['euU, 

que lnten{,Ava e.fi ..... 1 contactar' amb el Huela, éI.l.ia.s el "Bal'ra-'l'a-

lJ \In id�ntificar' :i Ji V8 explicflr que érem 1¡¡)8 colla que .Jnà-

vem sef,!;ui.nt el G.R.4- i. uue ens dirig!ern li. COl'ne't,. 

! 
I 

, 
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-Un grupet, a prop de Sant Pere de Serrarma-

-El Casas intentant comunicar-se amh el Huc.l.a-

Mentrestant, un guàrdia urbà de B al s aren.'!", V<J c<Jptar 

.:1] gd que intel'fer.i <l la .seva fJ'eqf1ènci.1., que era Lel 11 r emer�èn

cia, i anava com un boig buscant el culpable. El e,) L.J.cga de 

Han"esa, que tamh;i s I hi va comunicar. V� explicar a I gu?lr·di.i.1 

en qUcsti6 que Ull grup d'cxcur'sioniste,'5 po['t�\I-em un Walki-Tal-

I<i i. ens dirigíem a Cornet, .i el l�uàrdi¡:¡, cOllvcn�ul.. que el Ca-

.saS t'!ra e! Cu l pllhle Ot:' t;ot aquell embolic:, va Ol' de nar l'hpi da-
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Illell!; l.a seva "cerca 

hav.i�n aliat... i: vl.si.t.<u· ;¡n j)olm>�'1 ;¡ prop, 1. ,' ''' va 1,1ani..al· al.l.à es 

fH:l'ent ql,«! d'un rno::¡t->.nt a l'altre .. par�i..)..�s f.!] j.l()b¡'e t:",S;¡;-.¡ p.�r .. , 

. El. bo del ca",,�és quei'1Iintcr·fcl·e1tt.", eovalentit., ana-

va .i.nsul\;"int e.l �u�w;H.a, l'en!,!f"gav,a <I Li.l merda i l'amenaçava 

ilmb una escopet.a, mentre l'il'o del E!.ul'u'dia Clltava <.:re;.:xent. S01"-

tir'en pot-únts veus de .. defensa, CQm la del ,rani., aS8e�:ur;�nt.. qU� 

ell contüxia el Casas molt b� .i que mai de la vida. f6ra capaç 

d'una A(�ci6 ;,;embla:Jt. u8spré.'-;;. de mol·t pat·J.am�ntarJ f:) guàrdia 

V�� c()mpT"c�ndre C1u", ten{em r·a6 i va ahandonar "I li recerca. 

Hi va h�'ver' moments, per(') , de. 

tensi6. Confessem si.ncerament {¡ue 

alguns de nosaltres, tot i que 

no crèiem el Casa5 capaç de 

tot allò, và-

rem uul>tar 

uns instants. 

l si fos flue 

se' n fotia de. 

deb6 del guàr

dia urbà pen-

sant-se que tot 

era una broma 

d.el Muela i 

ell la seguia? 

Van ésser mo-

ment "ant�:oi-

xantsll • 

Mentres-

ta.nt, un gr!:!, 

p�t amic de 

8l.J1M 
JANG 

Iii �!I'o:'.·sça, ImaL.,'!.e idealit.zad ... del Casas pl'()yo<.:ant 
el u:.uàrdia urbà de fI:llsal't�ny. 
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¿¡[lava CO'1l¡Jü5ant Ilin sit.u" IUla C,HJ(,Ó d", t�ot aquel.: eat'en(),�, i 

d'<-li.x(¡ t.'tl Vil sortir 11 An;¡nt; pel" li! villl Cr"Ci'1(1Üa" , ¿pib "n(\¡,'ic¡¡ 

! 1 al' 

cio'; il!1 !sica 1 de ];1 Tr;lv(:sséld.:; de 1:;¡1;0I.u11\;!1, ,Sc n'ha r�'p;{t'Lit. 

exempl.<lrs. AquesL i�<.lm()ll C;¡¡-.;¿¡S, noi, {,,,, ben b(, una font (jlins_ 

.Ja ho diu la c<lnçó: l.ln \\;a.l!.:.i ;:L �au al r i.u , l. ;:lmb 

l'alt.r'a f-òS va fenC �l v:¡ u " 

Uuan fina lment apurc.i.-x el C;LS8t; ;llnb el h';:¡!id cuc e] 

¿:tÜII'dia pensava requisar, jd fOIA J.'apoteosi. 'rotilom sc li. va 

aboc;¡,r ¡¡mb bro metes i preçunt...c", i e.ll j in noc ent. 6 , no s.(lb.i il de 

quÒ anava. lv. pel.lJcula. fins que v;\ ')U<�diH' toj- .�clar"it. 

Un cop reagrupat s tots a I.la!':reli::1t de- Cornet, ,,�18 

¿¡n+,ocars ens port;en a Bal.sareny per fl dinar . El tempt:>J (¡u e du·· 

r;).l1t, el Inil.tí havia estat bo, cil.nv:J a ,':k sobte i fi'l que 't-ot:-s 

,Inem a Duscar recer en un bar on el �:rup de l.q J') edat Ja. ·tc-

nia enccHllanada l.a taula (.j dinar . Arri bem ,-jUI:'(" per a !lO mu-

llar-nos. Cau un bon xÀfec. Serà que la Coral F1U\'ifònic2. del 

C.R. hI'! desafinat avui més que 'lwi? 

A let; S de la Carda deixem Balsareny i arr'ibern a Vi 

lanov<1 vora les 7. Qui diu que Lcs nostres travessades son can 

sades i avorrides? 

,., lJ;.;I.l:L"J ., ,r, 'F 
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