
EL PORT DE LA SELVA 

Fins al segle XVIII, el Port de la Selva era només un conjunt de barra
ques de pescadors, que hi desaven els estris mariners, però que vivien al 
proper poble de la Selva, on cercaven seguretat davant les escomeses de 
la pirateria. Avui, el Port de la Selva és un poble arrecerat a l'extrem de lle
vant d'una badia oberta a tramuntana. Les cases, presidides per l'església 
parroquial, es disposen en uns pocs carrers paral·lels al moll d'En Balleu 
-que forma una riba allargassada on hi ha el pòsit de pescadors-, tallats 
per molts �arrers curts que s'enfilen costeruts. Les cases antigues tenien 
els baixos destinats a celler i a magatzem d'estris del camp i de pesca, i 
el pis superior era on hi havia l'habitacle, al qual s'accedia per una escala 
exterior adossada a la façana. 

. 

L'església de Santa Maria de les Neus fou aixecada a la segona meitat 
del segle XVIII; és un temple d'una nau amb altars laterals, en un dels quals 
es conserva una imatge gòtica de Sant Pere obrada en pedra; la façana, 
barroca i amb porta d'arc rebaixat, i el campanar de torre quadrada, són 
completament emblanquinats. 

UNA COLÒNIA D'ESCRIPTORS 

Tot i que el Port de la Selva no ha assolit el caràcter cosmopolita de 
Cadaqués, ha estat un important centre d'estiueig d'intel·lectuals: abans de 
la guerra civil hi féu estada Josep M. de Sagarra, Tomàs Garcés té casa a 

la Selva, i J.V. Foix hi sojornà fins poc abans de morir. Els qui no hi tenien 
casa s'hostatjaven a la Fonda del Comerç i feien tertúlia al Cafè de laMa
rina, actualment recuperat, o al Cafè dels Benvinguts. Aquests estius rrte:. 
raris es traduïren en la presència del Port de la Selva en moltes pàgines 
de la literatura catalana contemporània, entre les quals val la pena desta
car força composicions de Josep M. de Sagarra, sens dubte qui més ha es
crit inspirant-se en aquesta contrada: els poemes de Cançons de rem i CJe 
vela, que inclouen «Vinyes verdes vora el mar» i la «Balada de Luard el 
mariner», la novel·la All i salobre i l'obra de teatre El Cafè de la Marina. 
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Horari 
Parcial Total Km 

0.10 -13.13 Sortim del Port de la Selva pel carrer que va a la cala Tamariu, en 59,300 
direcció Est . Anirem pujant per una 'carretera des de la qual es veu 
el mar a mà esquerra. 

0.08 -13.21 Bifurcació, davant la caseta d'un transformador. Anem cap a la dreta. 59,880 

0.07 -13.28 Deixem una pista que baixa cap a la dreta . AI lloc on ens trobem 60,450 
veiem el mar a banda i banda. 

0.04 -13.32 Pisla asfaltada a la dreta, que baixa a una urbanització. Continue,m 60,800 
per la pista que va a Sant Baldiri. 

0.24 - 13.56 Deixem una pista que puja pel costat esquerre cap al Mas d'En Puig 62,540 
Nau, actualment en runes. 

0.03 -13,59 Bifurcació. Anem per la pista de la dreta. 62,770 

0.01 -14.00 Agafem la pista que va a Sant Baldiri, tol deixant a la dreta la més 62,840 
ampla que va al Mas Pa!tré. 

0.10 -14.10 Ruïnes de l'ermita de Sant Baldiri, on s'acaba la pista. Continuem per 63,890 
un corriol en la mateixa direcció (SE) que portàvem. Travessem un 
canyar i aviat ens enfilem. 

0.12 - 14.22 Arribem a la pista que puja del Mas Paltré i la seguim cap a l'esquerra. 64,860 

0.17 - 14.39 A la dreta del camí hi ha un descampat amb una caseta rodona de 66,070 
pedra . Baixem en direcció NE fins arribar a la platja. 

0.14 -14 .53 Cala Tavellera, en la qual hi ha un pou amb aigua . Continuem per 67.090 
vora mar cap a la dreta. 

SANT BALDIRI DE TAVELLERA 

" És una ermita, totalment abandonada i mig arruïnada, que havia servit 
el culte dels masos de la rodalia. La capella és un edifici de planta rectan
gular, sense columnes ni pilastres per sostenir el sostre esfondrat, i rema-

, tada per un absis poligonal. AI costat hi ha la casa del capellà i una torre 
circular de defensa, bastida al segle XVI i avui esberlada per la meitat. Sant 
Baldiri es va conservar en bon estat fins al començament de segle, que en
cara s'hi feia un aplec el 28 de maig. 

107 

A.E. Talaia SSD19891001_055



./ 

LA CALA TAVELLERA 

Aquesta cala, situada al Golfet i orientada al nord, és un dels llocs en

cara verges del cap de Creus. ¡;:s voltada de penya-segats constituïts per 
materials esquistosos de coloració negrosa; les roques, que es disposen ar
replegades, apareixen ratades a causa de l'erosió eòlica i de l'aigua salada 

L'aigua del mar s'infiltra per les escletxes i les porositats de la roca i, 
en evaporar-se, precipita la sal que duu en suspensió, que forma petits cris
talls que augmenten la pressió interna de la roca i arriben a esberlar-la, do
nant lloc a l'aparició d'alvèols i de formes aganivetades. 

A la platja, sense sorra i plena de còdols, hi ha una comunitat de pi 
blanc, un pou d'aigua potable i algunes construccions de pescadors, on 

aquests desen atuells de pesca o es refugien en cas de temporal. 

EL CAP DE CREUS 

La península del cap de Creus, que ocupa una superfície de 90 krcf, 
entre Roses i el Port de la Selva, constitueix l'extrem més oriental del Piri

neu. �s format per materials esquistosos del paleozoic, plegats, metamor

fosats i molt erosionats, que configuren un paisatge rocallós on s'instal·len 

uns pocs arbustos que no aconsegueixen de llevar-hi una fesomia desèrtica 

La costa, molt retallada, és dividida per l'illa de l'Encalladora en dues 

meitats: la mar d'Avall i la mar d'Amunt. A la mar d'Amunt, hi ha la cala Cu

lip, on s'han localitzat cinc derelictes romans que donen fe dels nombrosos 

naJfragis esdevinguts en aquestes aigües; prop de la cala Culip, el Club 

Méditerranée ha privatitzat nombroses cales. A la mar d'Avall hi ha les ca

les Bona, Jugadora i Fredosa i la badia Guil1ola, que inclou la cala del Jon

quet on, com diu Josep Pla, «si hom té un temperament una mica donat a 

viure al marge de l'agitació humana, es pot passar ( ... ) hores molt agrada

bles». 
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Horari 
Parcial Total 

-0.02 - 14.55 Comencem a enfilar-nos pel camí cap a la dreta. 

Km 

67,190 

0.04 - 14.59 Deixem el corriol que va cap a la dreta I continuem amunt per un al- 67,460 
tre a l'esquerra, amb forta p�jada. 

0 .01 - 15.00 El sender f� un gir de 90· a la dreta; � l'esquerra hi ha un corriol que 67,500 
porta a un Indret amb bona panoràmica sobre la cala. 

0 .04 -15.04 El camí s'eixampla i fem l'últim tros de pujada. 67,730 

0 .05 -15.09 Som a un pla .. A la dreta veiem el mas de la Birba (120 ml, on hi ha 68,030 
un pou amb aigua bona. Continuem per una pista. 

0.10 - 15 .19 Deixem la pista per anar cap a l'esquerra, i en seguim una de menys 68,910 
marcada, paral·lelament a una línia elèctrica. 

0.03 - 15.22 Bifurcació. Girem cap a l'esquerra. 69,100 

0.06 - 15.28 Arri�em a un pi, tombem cap a la dreta i pugem. Deixem la pista que 69,630 
continua recta. 

0 .05 - 15,33 Trobem una tanca de filferro per al bestiar, la passem i continuem 70,240 
amunt. 

0.05 -15.38 Pista travessera; la seguim cap a la dreta. 70,430 

0 .17 - 15.55 Som a un pla. Anem cap a la dreta pel camí que va a la masia Ra- 71.730 
bassers. 

0.03 -15.58 Masia Rabassers, on hi ha quatre camins; agafem la pista del davant. 71,970 

0.01 - 15.59 Deixem la pista i anem per un corriol cap a l'esquerra. 72,060 

0.02:- 1 6.01 El corriol v� a parar a una pista i aquesta a la carretera, que segui- 72,200 
rem cap a I esquerra. 

0.14 -1 6 . 1 5  Deixem a l'esquerra una carretera que porta al Club Méditerranée; 13.230 
anem carretera amunt. 

0.33 - 16.48 Fin�1 de la carretera, on trobem el far del cap de Creus. Agafem un 75,270 
cornol a mà esquerra (Est) que ens durà al bell mig del cap de Creus. 

0.10 - 16.58 A�ribem )ust a la pU
,�ta del cap de Creus. En mar podem veure, una 75,870 

mica a I esquerra, 1.ll1a Encalladora i a la dreta, l'illa Massa d'Or. El 
retorn es pot fer cap a Cadaqués. 
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