


WA 
w ww ----j 

! calçat 

< 3 

BAUMES 
PLAGA MOUMA 

AVDA. 

PAO CASALS / 15" 

PASSE I <Ь 
SAUT J OAK) , 139 



E S Q U Í 
C A M P I N G 
ESCALADA 

M E M B R E D E L G R E M I D ' A R T I C L E S D ' E S P O R T S 

CANUDA, 6 - 08002 B A R C E L O N A 
T E L . 302 36 95 

LA MILLOR QUALITAT I EL MILLOR SERVEI 

DE SEMPRE, PER A LA CULTURA I L'ESPORT 
SOLLICITEU CATÀLEG «GREN» 

EN AQÜESTES BOTIGUES 

TEMPORADA 

EQUIP ALPI 
Esquís Fischer, fixacions Tyrolia, basions i muntatge. 

pies. 

EQUIP MUNTANYA 
Esquís, fixacions, ganivetes i muntatge. 

OFERTES 
de botes i materials 

per a trekking 

/ / W'3 
uixans 

EQUIP FONS 
Esquís, fixacions, botes, bastons i muntatge. 

I 5 . 9 5 Q ptes. 

Material de lloguer, 
esquís de pista i de muntanya 

esports 
Conseil de Cent, 9. <$> Hostafrancs. Tels. 432 22 19 - 431 45 90 



Urgell, 95, bis - 08011 Barcelona - Tel. 453 50 01 

Dynaîït 
Dynastar 
Emery 
Fischer 
Gabel 
Gipron 
Grivel 
Kastle 
Leki 
Nôrdica 
Petzl 
Rossignol 
Salomon 
Silvretta 
Tyrolia 
etc. 

ATENCIO AL CLIENT 

QUALITAT i CONFORT 

A BON PREU 

ESQUIS BOTES FIXACIONS BASTONS ACCESSORIS 
I C O M S E M P R E , T O T EL M I L L O R P E R AL M U N T A N Y E N C 



Redacció, administrado i publicitat: 
Paradís, 10 
08002 Barcelona (Barcelonés) 
Tel. (93)315 23 11 
Director: 
Josep Nuet i Badia 
Secretari: 
Joaquim Bordons i Serra 
Consell de redacció: 
David M. Aloy, Francese Beato, 
Jordi Canals, Francese Herrera, 
Agustí Jolis, Modest Montlleó, 
Alfred Montserrat, Josep de Tera 
Corrector linguistic: 
Eulalia Nuet i Badia 
Cartògrafi i dibuixant: 
Armand Ballart 
Maquetador: 
Josep Nuet i Badia 
Fotocomposició: 

EDICIÓ LÀSER - Fotocomposició 
Rosselló, 431, entr. 3 a . 08013-Barcelona 
Tel. 450 20 07. Fax: 235 11 21 
Fotomecánica: 
T4 Sorrosal, S.A. 
Pujades, 68-72, 3r 3*. 
08005-Barcelona 
Impressió: 
INGOPRINT, S.A. 
Maracaibo, 11. 08030-Barcelona 
Preu d'aquest exemplar: 
550 ptes. (IVA inclòs) 
Preu de subscripció anual: 
2.800 ptes. + IVA (sis exemplars) 
A l'estranger: 4.150 ptes. 
Comanda de números endarrerits 
a la redacció de la revista 
Dipòsit legal: B. 545-1958 
ISSN: 0212-2111 

MUNTANYA 
CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 

Club Alpi Cátala 

A N Y C X V , V O L . 9 5 , N U M . 7 7 8 , D E S E M B R E 1 9 9 1 

SUMARI 
Portada: La torre de la Macana, amb el Canigó al fons. 
Foto: Ernest Costa 

Editorial: Un toe d'atenció 222 

L'Albera 
David Aloy i Sonadelles 223 

El monestir de Sant Quirze de Colera. Un conjunt monumental 
que és urgent salvaguardar 
Joan Badia i Homs 225 

Homenatge a Caries Bosch de la Trinxeria 
Jordi Castellanos i Vila 237 

Pels camins de l'Albera 
Francese Beato 240 

Castell de Rocabertí i ermita de Santa Llúcia. Itinerari 1 
Francese Beato i Kildo Carrete 242 

Puig Neulós i Requesens. Itinerari 2 
Kildo Carrete i Francese Beato 248 

Reserva natural de la Macana. D'Argelers a Banyuls per la Macana 
i les Colomates. Itinerari 3 
Antoni Glory i Roger Rull 253 

El roe Furiós 
Kildo Carrete 260 

Crònica del món excursionista 263 

Recordanca 264 

Llibres i mapes 264 

NORMES DE PUBLICACIO DE MUNTANYA • Els articles publicáis a MUNTANYA expressen l'o-
pinió deis seus autors. 
• La revista MUNTANYA, editada peí Centre Excur
sionista de Catalunya-Club Alpí Cátala, es publica 
sense cap finalitat lucrativa. 

© El copyright deis articles, tant de la part literaria 
com de les illustracions, és dels autors respectius. 
Per tant, és absolutament prohibida la reprodúcelo 
total o parcial, per qualsevol sistema, dels articles 
de la revista MUNTANYA sense permis escrit dels 
propietaris del copyright. 

Els autors que vulguin publicar els seus treballs a la 
revista MUNTANYA han de teñir present el següent: 
Els articles cal que siguin escrits correctament en 
cátala i mecanografiats a doble o triple espai en 
fulls de mida D I N A^l, deixant uns marges laterals 
d'un parell de centimetres. 
Els articles aniran encapcalats pel títol i portaran a 
continuado el nom dels autors. 
Els peus de les illustracions i el nom de l'autor ani
ran escrits en un full a part, precedits per un número 

que es repetirá a la fotografía o dibuix corresponent. 
Per a facilitar la correcció dels originals, no utilitzeu 
els subratllats en els textos que vulgueu publicar. 
Els mapes, dibuixos i grafics haurien de ser dibui-
xats correctament amb tinta xinesa sobre paper 
blanc o vegetal. Les fotografíes, en copies de paper 
brillant blanc i negre o en diapositives, cal que si
guin ben exposades i amb bona definido, que tin-
guin contrast, pero que no siguin excessivament 
fosques. 

MUNTANYA 221 



Un toc d'atenció 

Darrerament, en la seva assemblea 
general, el Club Alpi Francés aprovà 
una moció que, per la seva importan
cia, mereix el nostre comentari. 

Fa referencia a les estacions d'es
quí i demana concretament que a 
Franca se n'aturi la nova creació i 
també l'extensió deis equipaments. 
Encoratja la modernització dels re-
muntadors existents, per a inserir-los 
millor en el paisatge, adaptant-los al 
terreny tot rehabilitant les zones afec-
tades. 

És important una crida d'aquesta 
magnitud en un país, Franca, que en 
bona mesura va al capdavant -amb 
3.000 km de remuntadors- en la su
perficie equipada mundial dedicada a 
Tesqui. Des del Centre Excursionista 
de Catalunya, que fou capdavanter en 
la creació d'estacions d'esquí a Cata
lunya, com a Franca el CAF, és im
portant que ens fem ressò d'aquesta 
problemàtica. 

La neu es un bé escás, com l'aigua, 
i l'alta muntanya ha sofert i continua 
sofrint les conseqüéncies de la crei-
xent urbanització que comporta la so-
cietat d'aqüestes darreres décades 
d'aquest segle. Si hi ha unes zones 
deprimides econòmicament i demo-
gràficament, les poblacions del Piri-
neu en son un exemple punyent, mal-
grat el boom de la neu que s'ha estés 
del Ripollés a la Valí d'Aran, enlluer-
nant-nos amb un «progrés» que pot 
semblar imparable. Perqué en el pro-
cés d'especulació que s'ha generat, en 
general, ben pocs dels habitants 
d'aqüestes comarques deprimides 
n'han sortit directament beneficiats. 
Hi ha exemples alliconadors que no 
cal pas ara enumerar. 

A França, s 'han succeït diverses 
alternatives, que cada vegada s'han 
présentât com a camins idonis de 
millores socials i économiques mes 
conscienciades, per a aconseguir la 
salvaguarda dels béns naturals que 
una mala gestio pot fer irrécupéra
bles. De les estacions d'avant-guer
re es passa als grans complexos de-
safiadors dels éléments climatolô-
gics, a solucions pensades també 
amb vista a beneficiar els habitants 
de les poblacions de muntanya, tôt 
oferint un benestar i un gaudi de la 
natura, per a la gent de la ciutat. 

Les inversions s'han multiplicat, 
perô també les fallides (Isola 2000, 
Les Arcs, Val Fréjus i moites esta
cions que sobreviuen gracies a impor
tants subvencions de l'administracio 
pûblica) i les desferres escampades i 
les ferides provocades a la natura i a 
la contemplaciô del paisatge han pro
liférât sensé mesura. 

Austria ha estât el primer pais 
que ha decidit amb coratge d 'em-
prendre una politica de mesura i de 
seny, d'ajuda a les comunitats d'alta 
muntanya i als pagesos, dels quais 
la gent de ciutat s 'ha de sentir mes 
solidària, evidant que l 'unie camf 
pugui ser afavorir algunes indivi-
dualitats, gracies a la desmesurada 
sobrevaloraciô del sol, sensé que 
se'n reparteixin els guanys. 

S'han d'afavorir mes inversions a 
l 'alta muntanya, no pensant que uni-
cament bénéficiai uns pocs cente-
nars d'habitants, és a dir, els que hi 
viuen permanentment. És tôt el con-
junt de la societat que s'hi juga una 
qualitat de vida, amb el respecte 
dels ecosistemes de l 'alta muntanya 

i, per tant, cal contribuir-hi amb 
equitat. 

No es pot considerar que tot és và-
lid i que pot estendre's com una taca 
d'oli l'espai destinât a fruir de la neu, 
i que tot por resoldre's ampliant ins-
tallacions i construint nous hôtels, 
apartaments i carreteres. 

Cal afavorir la modernització de 
les instal lacions de remuntadors i 
alhora les activitats tradicionals de 
qualitat (agricoles, ramaderes, fores
táis, etc.), repartint els beneficis en
tre els que hi guanyen directament, 
perqué les estacions els pertanyen, i 
aquells que, perqué no els toca, en 
queden despenjats. 

Pensem en les plusvàlues que 
s'han generat a molts llocs de la Cer-
danya, mentre que a bona part de 
l 'Ait Urgell, continua la marginado i 
la pobresa. 

El dret a una vida digna de la gent 
de l'alta muntanya exigeix que des de 
les institucions s'ajudi a assolir uns 
minims de benestar. Comunicacions, 
casa confortable, educació i remune
r a d o justa del treball, a canvi de com
partir, amb tot el respecte degut, el 
gaudi de la natura, de l'esport i del 
Heure, amb la gent de la ciutat. 

Cal esperar que a la Vali d'Aran, la 
recuperado de les institucions autòc-
tones hi ajudi, i que, des de la Riba-
gorça al Ripollès, s'emprenguin ac-
cions que la nova Conselleria del Me
di Ambient pugui afavorir en coordi
n a d o amb la d'Agricultura, Ramade-
ria i Pesca. 

Des del Centre Excursionista de 
Catalunya, com sempre, hi haurà tot 
el suport moral i la voluntat de la seva 
gent en favor del nostre Pirineu. 
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El sud de la comarca rossellonesa, 
entre la plana del Tee i la serralada piri-
nenca, es coneix amb el nom d'Albera, 
i, del corresponent sector muntanyós, 
se'n diu la serra de l'Albera. Aquesta 
serra constitueix un incomparable baleó 
damunt les planes limítrofes del Valles-
pir i l'Empordà. A l'extrem oriental de 
la divisoria, la punta del Falcó o de l'O-
cell és una altra tribuna que cau vertical-
ment damunt el Mediterrani. 

La part nord del territori de l'Albera 
presenta els trets caracteristics d'una 
certa influencia continental, en canvi, 
el faldar sud de la serra és d'àmbit més 
càlid, amb el clima d'una assenyalada 
tendencia mediterrània. La contrada, 
des del coli del Portús, s'estén cap a 
llevant, mentre que la serra pròpiament 
anomenada de l'Albera, en rigor s'ini-
cia al coli de Lli i té com a altitud mà
xima el puig Neulós. 

A la mateixa divisòria, el pie de Sa-
llafort, tot i ser menys élevât que el 
puig Neulós, ofereix més interés pel 
seu aspecte abrupte i, sobretot, perqué 
del cim es desprèn, al NE, un altre 
branc que tendeix a unir-se amb la tor
re de Madaloc. Aquest tram separa la 
vali del Ravener (N) de la Vallòria (S), 
aquesta darrera amb el mas de les Abe-
lles i la capella romànica de la Mare de 
Déu (s. xi). 

Al mateix sector del Sallafort i al 
seu vessant nord-occidental hi ha la ja
ca de les Colomates, dins la reserva na
tural de la Macana, que compren una 
zona de 9 hectàrees i fou promoguda 

L'Albera 

David Aloy i Sonadelles 

per iniciativa del Laboratori Aragó, de 
Banyuls de la Marenda. 

La restaurada torre de la Macana 
(s. xiii), que ha donat nom a la contra-
da, junt amb la torre de Querroig i la 
de Madaloc, son les torres d'observa-
ció més notables de l'Albera. De la de 
Querroig o del Migdia, en resta només 
l'arruïnada torre de defensa fronterera, 
a cavali entre el vessant del Riberal de 
Cervera, al N, i la valí de la Riera, de 
Portbou, al S. La torre del Diable, més 
coneguda amb el nom de Madaloc 
(s. X), al cim del pie de Tallaferro, és 
la més ben conservada i s'hi accedeix 
per una pista forestal. 

Es en el sector més occidental de la 
serra on es troben dos llogarets tipies 
d'aquesta contrada: Sant Joan i Sant 
Martí d'Albera. Orogràficament, el 
cim més important és, com hem dit 
abans, el puig Neulós (1.260 m), un 
gran mirador a ambdós vessants. Té la 
seva estació de TV ben comunicada 
per carretera de muntanya. 

Entre el puig Neulós i el pie de Sa
llafort, el relleu és força amorosit, amb 
cims d'escassa rellevància (puig Pre
gón, puig deis Pastors o Pradets, puig 
deis Quatre Termes, la Carbassera...). 
Més interés ofereixen el roe del Mig
dia, avançât damunt la valí de Sureda i, 
molt especialment, el puig de Sant 
Cristau o Sant Cristòfol (1.015 m), en 
un estrep avançât al NW del puig dels 
Tres Termes. Si el Neulós ofereix una 
dilatada visió panoràmica, des del puig 
de Sant Cristau el pia del Rosselló és 

IM torre de Madaloc, mirador 
sobre la costa rossellonenca. 
Foto: Francese Olivé. 

com un mapa obert. 
El vessant empordanés de l'Albera 

ha estât déclarât paratge natural d'inte
rés nacional ( 1986) per la seva vegeta
do: castanyers, roures, alzines i faigs, 
fins ais prats subalpins dels punts més 
alts. També gaudeix de protecció la 
fauna, de la qual cal destacar la tortuga 
de rierol, que només es localitza en dos 
indrets de la Península. 

Aquest vessant meridional de la ser
ra de l'Albera, deixant de banda el Llo-
bregat d'Empordà, té com a indrets 
d'un cert interés les petites conques de 
la riera d'Anyet, que té la capçalera a 

MUNTANYA 223 



el relleu és força amorosit. 
Foto: Francese Olivé. 

la regió de Requesens, el riu Orlina, 
que neix sota el coll de Banyuls, i la 
riera de la Valleta. 

Históricament, al voltant de la Jon-
quera, el primer penó casteller que tro-
bem és el castell de Rocabertí (esmentat 
els s. XXI), d'aspecte encara imposant, 
malgrat l'estat rui'nós en qué es troba. Es 
un gran mirador damunt la carena piri-
nenca i especialment el Canigó. 

El petit veinat de Requesens, al S 
del puig Neulós, té una parroquia dedi
cada a Santa María de Requesens 
(probablement del s. xvm), centre de 
la tradicional processó de la Tramunta-
na. El castell de Requesens, mes isolat, 
que fou restaurat de nou a la darreria 
del segle passat, és la segona fita im-
portant després de Rocabertí. També hi 
hagué el castell de Canadal (s. xiv-
XV), mes aviat casa forta, i que forma 
conjunt amb la mateixa església de Ca
nadal. Encara mes a llevant del castell 

de Requesens, trobem el mas Mirapols, 
que també correspon a un castell docu
mentât a l'Edat Mitjana. 

En aquest recorregut teorie pel ves-
sant meridional de l'Albera, trobem 
també di verses esglésies d'interés, com 
la pre-romànica de Sant Martí de Baus-
sitges (s. X), propera al mas Castanyer, 
Sant Genis d'Esprac (església actual 
del s. xiii) i la humil esglesiola romàni

ca de Sant Silvestre de Valleta (s. x), 
abans d'esmentar l'imposant monu
ment historie de Sant Quirze de Colera. 

El monestir benedirti de Sant Quirc 
o Sant Quirze de Colera, dins el terme 
municipal de Rabos d'Empordà, es 
mereix un capítol a part. Es tracta 
d'una impressionant basílica pre-romà
nica i romànica, avui lamentablement 
força arruinada, i que ha estât cataloga
da com un deis monuments mes nota
bles de l'Empordà. 

L'església pròpiament dita és de 
planta basilical, amb tres naus de 
creuer, transsepte i tres absis. El claus
tre i el campanar de cadireta son força 
derruïts i, adossada al creuer, encara es 
conserva una part de l'església velia, 
dedicada a Sant Quirze (s. x). 

A curta distancia a ponent del mo
nestir, ìli ha l'església romànica i parro
quia de Santa María de Colera (s. Xll), i 
tot i que aquesta església, com la del 
monestir, ha estât objecte d'alguns tre-
balls de restauració, es pot dir que ha 
arribat el moment en qué les institucions 
hauran de prendre una decisió per a la 
seva consolidació definitiva, la quai co
sa, d'entrada, ha mobilitzat un grup 
d'entitats comarcáis que treballen a fi de 
salvar tot el que sigui possible del con
junt monumental del monestir. 

A l'Albera hi ha boscos d'una gran 
bellesa, com la fageda de les Colomates. 
Foto: Anna Borbonet. 
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L'ALBE 

El monestir de 
S ant Quirze de Colera. 

Un conjunt monumentai 
que és urgent salvaguardar 

La serra de l'Albera és, com tothom 
sap, l'extrem orientai de la cadena piri-
nenca, entre les planes veines del Ros-
selló i l'Empordà. El seu vessant de 
migdia, vers l'Ait Empordà, és menys 
abrupte que el de tramuntana, davalla 
d'una forma suau cap a la plana i crea 
petites valls relativament obéîtes i as-
solellades. 

Aquest sector empordanès de l'Al
bera és un espai natural de gran valor, 
però terriblement delmat pels incendis 
forestals, que s'hi han produit d'una 
manera continuada. El darrer, de l'es-
tiu de 1986, fou d'unes proporcions 
enormes, d'unes conseqiiències excep-
cionalment desastroses. És, per ara, el 
darrer i més lamentable capitol de la 
degradació progressiva de l'Albera. 

Fou, precisament, el mateix any 
1986 quan es produi la declaració ofi-
cial de «Paratge naturai d'interès na
tional» de dos sectors d'aquest vessant 
sud de la serralada (per Ilei del Parla
ment de Catalunya del 10 de marc del 
dit any). Les dues zones protegides 
corresponen, per una banda, a la capça-
lera del riu Anyet i part del riu Orlina, 
en terrenys dels municipis de la Jon-
quera i Espolla -amb la finca del cas-
tell i santuari de Requesens i l'antiga 

Joan Badia i Horns 

parroquia abandonada de Sant Martí de 
Baussitges-, i per l'altra, a la valí de 
Sant Quirze de Colera, al terme muni
cipal de Rabos d'Empordà. Ambdós 
espais son separáis - a simple vista, 
d'una manera incongruent- per 1'ex
tensa contrada deis termes de Sant Cli-
ment Sescebes i Espolia, ocupada pel 
camp de tir militar, la qual no ha estat 
protegida per aquest motiu. El fet es 
comenta per si sol; ens podem estalviar 
digressions inútils i doloroses. Altres 
paratges de la serra, entre Sant Quirze i 
el mar, a llevant, i els propers al coli 
del Portús, a ponent, també queden fo
ra de protecció. 

L'extensió excessivament redu'ida 
dels espais protegits i els condiciona-
ments amb els quals hom topà a l'hora 
de delimitar-los són qüestions que ul-
trapassen el plantejament del present 
escrit. És obvi, en qualsevol cas, que 
l'existència del pare naturai de l'Albe
ra ha significat un pas enormement po-

sitiu per a la salvaguarda del seu eco
sistema. 

EL PATRIMONI CULTURAL 
DE L'ALBERA 

És plenament reconegut l'interès de 
l'Albera empordanesa des del punt de 
vista del patrimoni naturai. Però un al
tre gran valor patrimonial a defensar és 
el cultural i històric. És extraordinari el 
gruix de testimonis del passât que s'es-
campen per les terres de l'Albera. Per-
tanyen a les més diverses époques, des 
de la remota prehistòria fins a les mos-
tres d'arquitectura popular de les ma-
sies encara habitades o que ho han es
tat fins fa pocs anys. 

Cal tenir en compte que aquest és el 
sector pirinenc proper al Mediterrani, 
el menys élevât i el que posseeix colis 
més fàcilment accessibles, que sempre 
foren molt frequentats. És un massîs 
muntanyenc que res no separa. Des 
dels temps més reculats, els camins 
que el travessen han contribuït a ager-
manar terres que avui, per negra dis
sort, són repartides entre dos estats tra-
dicionalment centralistes. 

Cal destacar les mostres de megali-
tisme, dins el patrimoni prehistòric. El 
territori posseeix dolmens i menhirs en 
una abundor considérable. Encara ré
cemment s'hi han fet descobertes 
d'éléments desconeguts, de gran im-
portància. La zona megalìtica d'amb-
dós vessants de l'Albera forma conti-
nuïtat amb la serra de Rodes i la penîn-
sula del Cap de Creus. 

No es poden oblidar les estacions 
arqueològiques en diferents coves i 
abrics d'arreu de la serra, en general 
poc o gens estudiades, i els llocs ocu-

Sant Quirze de Colera. 
Dibuix de Benjami Bofarull. 

MUNTANYA 225 



L'ALBERA 

pacionals i necrópolis del Bronze Final 
i Primera Edat del Ferro, concretament 
del terme d'Espolia. De temps mes 
propers es coneixen també alguns esta-
bliments o algunes troballes a'illades, 
pre-romans i romans. 

Una atenció especial mereixen les 
inscultures -gravats esquemàtics a les 
roques, principalment conjunts a base 
de cassoletes o petites concavitats, recs 
sinuosos, signes cruciformes i d'altres-, 
de gran profusió a l'Albera, com a les 
muntanyes veines. L'extrema dificultat 
del seu estudi correcte rau en el misteri 
del significat d'aquests missatges an-
cestrals. Existents amb certesa en épo
ques préhistoriques, tingueren perdura
d o - o projecció?, o reaparegueren?-
en temps plenament histories. 

Ruines com les del castrum d'época 
visigótica del Castellar d'Espolla o les 
fortifications de l'Esquerda de la Bas
tida (la Jonquera) ens parlen de les éta
pes de grans trasbalsos que configuren 
el pas del Món Antic al medieval en 
aqüestes terres. El seu estudi pot ésser 
d'un interés excepcional. 

L'establiment huma a les valls i ais 
replans del massís, bàsicament de ca
rácter dispers, i l'explotació deis seus 
recursos naturals es generalitza i s' in
tensifica al llarg de l'Edat Mitjana. Es 
una etapa histórica que a l'Albera ens 
ha llegat un patrimoni arqueologic i ar-
quitectónic formidable. 

El monestir de Sant Quirze de Cole
ra amb el seu conjunt monumental és, 
indiscutiblement, la peca capdavantera 
d'aquest ric patrimoni. Pero qualsevol 
estudi de 1'arquitectura alt-medieval 
del país ha de tenir també molt en 
compte el grup d'esglésies pre-romàni-
ques i romàniques primitives de l'Al
bera meridional. Sobretot uns monu
ments tan notables com Santa Fe dels 
Solers - a Sant Climent Sescebes, avui 
pràcticament inaccessible per trobar-se 
dins els terrenys militaritzats-, Sant 
Martí de Baussitges (Espolia), Sant Pè
re del Pía de l'Arca i Sant Martí del 
Forn del Vidre (la Jonquera), Sant Sil
vestre de Valleta, Sant Genis del Ter
rer i Sant Martí de Vallmala (Llançà). 
Sensé oblidar altres edificis i restes 
mes fragmentaris o modificats, com 
Sant Genis d'Esprac i Sant Miquel de 
Freixe (Espolia), Santa Maria de Re-
quesens, al mas de l'Església Vella, i 

Sant Jaume de Canadal (la Jonquera), i 
algunes esglésies romàniques de data-
ciò menys antiga: Sant Miquel de So-
lans o Santa Llùcia (la Jonquera) i Sant 
Miquel de Colera. 

Els Castells medievals presenten una 

variada tipologia i, a voltes, aspectes 
molt originals. En són mostres els Cas
tells de Canadal -on hi ha edificacions 
de situació i cronologia distintes-, de 
Rocaberti i de Requesens (la Jonque
ra), el de Cantallops, el singularissim 
castell de Querroig (Portbou), la torre 

0 castellot de Molinàs (Colera) i altres 
fortaleses i guaites més enrunades. 

A la zona hi ha restes notables de 
poblats medievals, amb casalots rustics 
1 més o menys agrupats, com els de 
Solans i el Pia de l'Arca (la Jonquera), 
Abellars (Cantallops), Freixe (Espolla) 
i Sant Miquel de Colera. Aquest darrer, 
amb la necròpoli, ha estat en gran part 
bàrbarament destrui't. Cai afegir-hi els 
vestigis nombrosos de «casals» (ma-
sos, establiments agraris dispersos) i 
també alguns rastres de construccions 
més particularitzades, com, per exem-
ple, la cella monastica alt-medieval de 
Sant Marti de Vallmala o Fontanet. És 
un conjunt de jaciments d'unes possi-
bilitats molt vastes per a ampliar el mi-
grat coneixement sobre les comunitats 
rurals de l'època; però la seva investi-
gació arqueològica ni tan sols s'ha ini-
ciat. 

També caldria parlar dels camins i 
les carrerades ramaderes, generalment 
d'origen antiquissim, i de les seves 
obres de fàbrica, com el pont de Vilar-
toli, o els trams enllosats, com els del 
paratge de la Murtra (Sant Climent 
Sescebes) i del pia d'Helena (Rabós). 

La riquesa del patrimoni cultural 
d'aquest espai geografie té una projec
ció en els testimonis arquitectònics 
-mostres de les diverses activitats hu-
manes- d'èpoques postmedievals, tant 
o més importants que els que hem es-
mentat fins ara. Sense cap pretensió 
d'exhaustivitat, podem recordar les 
masies, bordes, corrai s i altres cons
truccions que hi lliguen, les cabanes o 
barraques, les parets de feixes i diver
ses construccions populars de paret se
ca, els molins i les rescloses als cursos 
fluvials, els forns i les fonts, el pou de 
già? del Puig Neulós, els santuaris i les 
capelles (la Mare de Déu de Reque

sens, Sant Quirc), les antigües pedrés 
fites... 

És un patrimoni cultural divers, ex-
tens i complex. La seva recuperació i 
definitiva protecció esdevenen problé
matiques malgrat l'existéncia del pare 
natural des de fa poc temps. El gran 
despoblament del territori, la zona mi-
litaritzada, els incendis forestáis, al
guns actes vandàlics i altres circums-
tàncies originen l'enrunament progres
s i d'una bona part dels edificis, la de-
gradació del seu entorn i la destrucció 
d'alguns jaciments arqueològics. La 
remarcada diversitat del conjunt difi
cultaría énormément la recerca d'una 
possible solució global, si mai les insti
tutions decidissin emprendre-la. De 
moment, només son les entitats popu
lars -centres excursionistes i els dedi-
cats a l'estudi i la protecció de l'ecolo
gia i el patrimoni historie- que es preo
cupen, com a minim, de denunciar i di
vulgar 1'esmentada problemàtica. 

EL MONESTIR DE SANT 
QUIRZE DE COLERA. 
NOTICIES HISTORIQUES 

El monestir de Sant Quirze de Cole
ra, com a peca cabdal del patrimoni 
històrico-cultural de l'Albera emporda-
nesa, és el paradigma de la situació 
caòtica que comentem. Malgrat el seu 
interés a escala nacional, malgrat haver 
estat déclarât monument protegit ja fa 
seixanta anys, ha continuât en mans de 
particulars, en un procès de degradació 
llastimós, agreujat per les accions bru-
tals d'alguns indesitjables. Les destruc
tions de les darreres décades, en algún 
cas, són ja irreversibles. 

De fet, quan parlem de Sant Quirze 
de Colera, ens referim a tot un conjunt 
monumental, ja que el monestir integra 
construccions diverses, agrupades dins 
el seu clos i també escampades per 
1'entorn. 

L'emplaçament del cenobi és carac-
terístic de molts establiments monas
tics. Fou erigit prop d'una font, al mig 
d'una clariana de l'alta vali de la riera 
de Sant Quirze o Regarada, que en 
aquest punt recull les aiguës d'altres 
torrents. És un indret força espaiós, pe
ro també arrecerat i, en certa manera, 
llunyà i recòndit, als peus de la carena 
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Conjunt de les constructions del monestir 
de Sant Quirze de Colera, vist des de 
l'indret de la font. Foto: Jenar Félix. 

de la serra -avui frontera estatal-, al 
sector entre el coll de Banyuls i el coll 
del Torn. 

L'abadia benedictina de Sant Quirze 
té uns origens que es perden en la fos-
cor deis segles que la van veure néixer 
i arrelar. Tanmateix, un document da
tât l'any 844, del qual només ens ha 
arribat una copia molt alterada del se-
gle XIII, ens en dona una informació 
valuosa. Malauradament, és difícil sa
ber amb precisió quines son les parts 
interpolades tardanament al text, si bé 
en alguns paràgrafs aixô resta évident 
per contenir anacronismes. Els histo-
riadors l'han valorat d'una manera 
molt diversa. Darrerament hom se sol 
inclinar a pensar que son fiables les ex-
plicacions que conté sobre la fundació 
del monestir per part deis germans Li-
benci -primer abat- i Assinari, els 
quais haurien aprisiat terres de l'Albe-
ra i Peralada, on establiren esglésies i 
celles. Aixô hauria succeït en temps 
de Carlemany, segurament poc després 
de la pèrdua del domini del territori per 
part dels sarraïns (any 785, pas de la 
ciutat de Girona al poder franc). Abans 
de l'any 815 els dits germans haurien 
obtingut un précepte de 1'emperador, 
que els donà del seu fisc les posses
sions del monestir que ells tingueren 
com a propietat privada i que després 
de la seva mort cediren als monjos que 
hi vivien en comunitat. Aquest précep
te de Carlemany es va perdre i l'any 
844 el monjo Guiemund -fill d'Assi-
nari i nebot de Libenci- acudí a Tolo-
sa, on es trobava el rei Caries el Calb, 
per defensar els dominis de l'abadia 
enfront de les pretensions del comte 
Alaric d'Empúries. Després d'haver 
présentât testimonis oculars dels fets 
que s'han esmentat, la sentencia del ju-
dici fou favorable a Guiemund i el seu 
monestir de Sant Quirze i Sant Andreu. 

L'abadia de Sant Quirze és, per tant, 
un exemple molt primitiu del renaixe-
ment monàstic d'época carolíngia, lli-
gat a la reforma benedictina, al sud de 
l'Albera. Com altres fundacions sem

blants de monestirs, seria un élément 
util al poder franc per a la reorganitza-
ció politico-religiosa del territori. 

Després d'aquests fets passen mes 
de vuitanta anys sensé que coneguem 
noticies del monestir, fins l'any 927, 
que es troba regit per l'abat Manuel, 
amb el quai s'iniciarà una etapa d'es-
plendor. N'es la prova mes notable la 
consagració, l'any 935, de la nova es-
glésia dedicada als sants Quirze, An
dreu i Benêt, que hom edifica després 
d'enderrocar les parts de l'antic temple 
que es consideraren inütils. En aquesta 
avinentesa fou confirmât a l'abadia el 
seu terme jurisdiccional, al quai s'afe-
gia la dotació de terres feta pel comte 
Gausbert d'Empuries-Rosselló en tes
tament. Comprenia un extens territori 
de l'Albera a l'entorn de la casa mo
nastica, que limitava per llevant amb el 
mar -el litoral dels actuals municipis 
de Colera i Portbou-, on els monjos 
tingueren els drets de pesca. 

El terme fou ampliat encara al llarg 
del segle X amb noves i importants do
nations del comte Gaufred, fili de 
Gausbert, decidit protector del cenobi 
(el segle xii -any 1135- augmentaria 
encara amb terres rosselloneses, de 
Banyuls, al nord de la serra). L'ascens 
posterior del poder temporal del mo
nestir es comprova sobretot per docu
ments de la segona meitat del segle XI, 
que esmenten nombrosos alous que 
posseïa a ambdós costats de l'Albera. 

L'any 1123, en temps del gran abat 
Berenguer, se celebra una nova consa

gració de la basilica de Sant Quirze. En 
l'acta es fa allusió a l'antic précepte 
de Carlemany, a les donacions dels 
comtes i al trasllat de l'aitar de l'esglé-
sia de Santa Maria, situada davant del 
monestir. 

Durant els segles XII i XIII s'acreix 
el poder de la casa. Entre altres fets 
destaquen les adquisicions dels drets 
sobre la vila i el terme de Rabós, l'any 
1242, i dels masos i drets que el comte 
d'Empúries tenia a la valí de Sant 
Quirze, l'any 1255. Una butlla papal 
de l'any 1219 havia confirmât a l'aba
dia la possessió de set esglésies; les de 
Sant Miquel de Colera, Sant Miquel de 
Freixe, Sant Martí de Baussitges, Sant 
Nazari de Noves i Santa Maria de Tor-
nabells, dins el terme o força properes 
al monestir, i altres dues d'allunyades: 
Sant Esteve de Costa i Santa Maria de 
les Ules, al Montseny. 

L'any 1285 el gran exèrcit del rei 
Felip l'Ardit passa pel coll de la Maca
na i acampa durant una setmana al cos
tai del monestir. Hom suposa que la 
comunitat de Sant Quirze no era pas 
desfavorable al monarca francés, a 
causa del carácter de croada que el pa
pa havia donat a l'acció contra Pere el 
Gran i Catalunya. Uns quants anys mes 
tard, el 1288, el monestir fou ocupat i 
saquejat per tropes del rei Jaume de 
Mallorca, que havien envaí't un sector 
de l'Empordà. 

Durant el segle XIV l'abadia se'ns 
mostra encara puixant. L'any 1303 li 
era reconegut, pel comte d'Empúries, 
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el dret d'exercir justicia civil i criminal 
al seu terme. Per aquesta jurisdicció el 
monestir tenia la condicio de castell 
termenat. L'any 1375 la comunitat ad
quirí la propera valí de Freixenet i el 
1392 el poblé de Mollet (d'Empordà) 
en lliure i franc alou. 

Tanmateix, a la primera meitat del 
segle xv hi ha noticia que el cenobi ha-
via caigut en una crisi molt pregona en 
tots els aspectes. Horn la suposa origi
nada, en bona part, pel nomenament 
d'abats comanditaris, queja no hi resi-
dien. El deca'iment material fou molt 
rapid. L'any 1441 consta que el claus
tre ja es trobava en estât ruinés. Un se
gle mes tard, l'any 1540, ja pràctica-
ment no hi havia comunitat; només hi 
vivien un monjo, un clergue i alguns 
llecs i servents. En aquesta situació, 
l'any 1592, el papa Climent VIII orde
na que el monestir de Sant Quirze fos 
agrégat al de Sant Pere de Besalú. Des 
d'aleshores s'hi extingí definitivament 
la comunitat i l'abadia de Besalú passa 
a dominar l'antic terme de Sant Quirze 
i els drets i les possessions que s'ha-
vien conservât. Un deis monjos de Be
salú ocupa el carree de cambrer de 
Sant Quirze. 

Com és logie, a partir d'aquest mo

ment s'accelera la ruina i l'espoliació 
del temple i les dependèneies del ceno
bi. Amb les lleis d'exclaustració i des-
amortització dels béns eclesiàstics de 
l'any 1835, la finca de Sant Quirze de 
Colera, amb els edificis del monestir 
inclosos, passa a mans particulars: fou 
adquirida en pûblica subhasta per Ra
mon de Nouvilas, general liberal em-
pordanès. Els seus descendents en son 
encara els propietaris. El monestir, que 
s'havia convertit en un mas ramader i 
forestal, en els darrers temps roman 
deshabitat. 

EL CONJUNT MONUMENTAL DE 
SANT QUIRZE DE COLERA 

El monestir de Sant Quirze ofereix, 
encara avui, malgrat el desempar de 
segles i les espoliacions, un conjunt 
monumental d'altíssim interés. Les 
parts que s'han perdut són d'una im
portancia inqüestionable, però les que 
han arribat a nosaltres, senceres o frag
mentarles, configuren un testimoni 
molt valuós per a definir les caractéris
tiques i la Personalität de 1'arquitectura 
alt-medieval dels comtats del nord-est 
de la Marca. 

La lapida romànica fotografiada quan 
encara era a Sant Quirze de Colera: 
l'abat entre dos monjos (segles XI o XII). 
Foto: Francese de Quiroga (1950). 

Per llur ubicació, les constructions 
del veli monestir i el seu entorn es po
den dividir en tres sectors: 1) el nudi 
orgànic i compacte del cenobi, amb el 
recinte claustral; 2) l'església de Santa 
Maria de Colera, fora del recinte, a po
ca distancia vers ponent, i 3) les cons
tructions en ruines i les restes arqueo-
lògiques escampades per la vali. 

El recorregut per aquest conjunt ens 
permetrà distingir constructions de 
cronologia diversa, que pertanyen a di-
ferents étapes de la vida del monestir, 
sobretot als seus périodes de mes es
plendor. 

Al nucli principal -el clos monàs-
tic-, hi destaca d'una forma préémi
nent la gran església de pia basilical, 
de tres naus, transsepte i tres absis. 
Ocupa el costat de tramuntana del con
junt edificat que s'organitzà al voltant 
del claustre, del quai només resten ar
cades d'una de les galeries. Al seu en-
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torti, als altres costats, hi veiem dife-
rents dependències del cenobi, més o 
menys conservades i amb alguns ele-
ments de foitificació. El recinte fortifi
cai s'allargava àmpliament vers llevant 
i proporcionava al monestir un aspecte 
de fortalesa, en concordanca amb la 
condicio de castell termenat. A ponent 
hi queden també restes del clos murat i 
s'hi aprecia l'emplacament del portai 
d'entrada, ja molt enrunat i soterrat. 

Abans de visitar la basilica, podrem 
observar al seu costat de migdia, a la 
vora del transsepte o creuer i integrada 
a les edificacions que limitaven el 
claustre per llevant, una construcció 
forca rui'nosa que crea dos espais co-
berts amb volta ultrapassada, comuni-
cats per un are. Es tracta d'una pervi-
vència de l'església més primitiva, 
aquella que, segons consta l'any 935, 
havia estat substituida per un nou tem
pie, però de la qual s'havien mantingut 
unes parts aprofitables. Són les que en-
cara veiem. Corresponen a un sector de 
la seva capcalera, amb l'absidiola de 
migdia, de pianta trapezoi'dal, i un seg-
ment d'un estret deambulatori contin-
gut dins l'absis major. Aquest gran ab-
sis major o centrai es comprova que 
era semicircular o de ferradura per les 

restes i els fonaments del seu mur peri-
metral. Tots els murs presenten aparell 
en opus spicatum, disposició de les pe
drés en forma d'espiga o espina de 
peix, característic de molts edificis pre-
romànics. 

Malgrat que en coneixem només 
una part reduïda, l'església primitiva 
de Sant Quirze de Colera és d'un inte
rés excepcional com a mostra de tem
pie pre-romànic de dimensions grans i 
configuració complexa. Cal tenir, so-
bretot, en compte la cronologia molt 
alta que, per les dades historiques es-
mentades, podem situar dins el segle ix 
o, com a màxim, en un moment inicial 
del segle X. Per raons que seria llarg de 
comentar, restructura de la capçalera 
insinuada per les actuáis romanalles 
-absis central semicircular amb deam
bulatori, entre absidioles trapezoi'dals-
ajuda a comprendre l'arquitectura que 
es desenvolupà a ambdós costats de 
l'Albera abans de l'any mil en els seus 
exemples de més alta volada. Podem 
esmentar, en especial, la gran església 
de Sant Pere de Rodes i, com és logie, 
la de Sant Quirze, que fou erigida en 
aquest mateix Hoc i consagrada l'any 
935. 

Es la mateixa basílica que avui resta 

IM lápida gótica amb el relleu sepulcral 
de l'abat Berenguer de Vilatenim, que 
morí l'any 1322, fotografiada quan 
encara es trobava a la fagana de migdia 
de l'església de Sant Quirze. 
Foto: Francesc de Quiroga. 

dempeus, si bé amb importants modifi
cations, introduïdes ja en plena època 
romànica. 

De l'obra de la primera meitat del 
segle x s'han conservât en una part 
majoritària els murs perimetrals de les 
très naus i, gairebé enterament, el 
transsepte de braços destacats o sobre-
sortints, d'una tipologia comuna dins 
l'arquitectura religiosa pre-romànica i 
romànica inicial a les comarques del 
nord-est català. A la reforma romànica 
del segle XI (probablement de la pri
mera meitat o de cap a la meitat de la 
centûria), hi correspon restructura in
terna i de cobriment de les naus -amb 
voltes de cano a la central i de quart de 
cercle a les collaterals, sobre arcs to-
rals, separades per pilars cruciformes i 
arcs formers de mig punt- i la capçale
ra triabsidal. Als paraments externs, els 
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très absis semicirculars présenter! de-
coració llombarda, a base de frisos 
d'arcuacions entre lesenes. A l'hemici-
cle intern de l'absis major, l'ornamen-
tació consta d'arcuacions, semicolum-
nes adossades i capitells amb motius 
esculpits. 

El temple pati l'enfonsament de la 
tramada de l'extrem occidental de les 
naus, que arrossegà la primitiva façana 
del segle X, de la quai queden restes. 
El fet comporta l'escurçament de l'edi
fici, amb la construcció d'una nova fa
çana romànica, molt austera, sensé de
coratici, que segurament també data 
del segle xi. 

La conjunció de les estructures de 
les dues étapes constructives esmenta-
des origina una solució molt singular, 
rarissima, en la unió del transsepte 
amb les naus laterals, les quais pos-
seeixen, en llur extrem de 1 levant, uns 
trams amb dobles voltes situades a di-
ferent nivell. 

Eis fragments de murs que corres-
ponen a cadascuna de les dues époques 
es poden distingir d'una manera tiara: 
Vopus spicatum predomina als para-
ments pre-romànics del segle x, men
tre que eis aparells romànics del segle 
XI es caracteritzen pels petits carreus 
desbastats que es collocaren en sedi-
mentació horitzontal. 

Per tot el que acabem de comentar i 
per altres motius, aquesta església 
s'inscriu dins el cicle arquitectònic alt-
medieval del Rosselló i l'Empordà (se
gle x i primers temps del segle xi), que 
té entre eis edificis definidors eis tem
ples monàstics de Sant Genfs de Fonta
nes, Sant Andreu de Sureda i Sant Pere 
de Rodes, i altres de menys monumen-
tals, com Sant Nazari de la Clusa o 
Santa Maria de Vilanant. Té un espe
cial interès, doncs, com a mostra nota
ble de l'arquitectura religiosa pre-ro
mànica del pais i també com a exemple 
de l'adopció primerenca de les formes 
romàniques Bombardes en aquest terri
tori. 

Al pati quadrangular, no gaire gran, 
que assenyala l'emplaçament del 
claustre, hi resta, com ja hem indicat, 
part d'una de les galeries amb arcades, 
la del costat nord, parallela a l'esglé-
sia. El mur, amb parament d'espiga, és 
perforât per dues obertures geminades 
que tenen unes cuites columnetes cilin-

driques i capitells mensuliformes, molt 
voluminosos i sensé decoració. Les 
proporcions feixugues i la manca d'es-
veltesa, la tosquedat dels diferents élé
ments, li donen un aspecte rude que re
vela el seu primitivisme. Evidemment, 
és una part del claustre coetani a l'es-
glésia consagrada l'any 935. Ens tro-
bem davant del claustre mes arcaic del 
quai han quedat restes al pais. Al meu 
entendre, per ais amants de l'art me
dieval, l'existència d'aquest claustre 
del segle x ja mereix, per si sola, una 
visita al vell monestir de F Albera. 

No hi ha restes de les altres tres ga
leries del claustre. Alguns indicis per-
meten suposar que havien estât renova-
des potser el segle xn i que posseïren 
capitells romànics amb escultura. L'es-
poliació de peces decorades, un cop 
abandonat el monestir, explicaría que, 
paradoxalment, siguí la part mes antiga 
-sensé ornamentació- la que roman 
dempeus. 

Les edificacions que envolten l'es-
pai del claustre es mantenen en estât 
divers. Creen un conjunt heterogeni. 
Les construccions del costat de llevant 
son força enrunades, a mes de les res
tes del temple primitiu -que ja hem es-
mentat-, hi veiem murs que correspo-
nen al clos monàstic bastit el segle X i 
principis del segle XI. També pertany a 
aquesta época la part baixa de la com
plexa edificació de dues plantes i dues 
crugies situada a migdia, on hi ha una 
notable sala coberta amb volta de cano. 
La seva planta superior mostra estruc
tures gotiques deis segles XIV o XV, 
amb dues finestres coronelles, al sector 
que fou, probablement, casa de l'abat. 
Una part de l'edifici va ésser modifica
da i una mica arranjada en temps re
cent per a habitacle dels darrers maso-
vers. 

Tôt el costat occidental és ocupat 
per una llarga i massissa edificació tar-
do-romànica, que cal suposar aixecada 
el segle xm. Té una part amb la cober
ta enfonsada, perô mes de la seva mei-
tat resta força ben conservada i mante 
la volta apuntada, alta i esvelta, i una 
élégant i senzilla façana. Hom suposa 
que correspon al refectori del monestir. 

L'obra de fortificació que allargava 
el conjunt de construccions cap a lle
vant es pot considerar del segle XIV. 
S'hi ha conservât una torre quadrangu

lar gairebé sencera, el basament d'una 
altra i murs amb estances annexes del 
recinte que encerclava una espaiosa 
plaça d'armes. 

L'església de Santa Maria de Cole
ra, erigida per al servei religiös dels 
habitants de la rodalia del monestir, es 
troba, com ja sabem, separada i afilada 
vers ponent. És un temple romànic 
d'una sola ñau i absis semicircular, 
amb volta apuntada. Dins la seva sim-
plicitat formal, pertany a un tipus d'es-
glésia que eis segles XII i xm s'esten-
gué per un ampli espai geografie del 
nord-est cátala. La seva portada, alhora 
senzilla i escaient, es retroba amb po-
ques variations en un gran nombre de 
les dites esglésies. Diferents détails fan 
suposar que Santa Maria és una cons
trucció poc evolucionada dins l'esmen-
tat grup tipologie. Probablement és 
d'una data apropada a la consagració 
de l'any 1123. 

Totes aqüestes construccions i res
tes de Sant Quirze ens permeten tenir, 
d'alguna manera, una seqiiència força 
illustrativa de l'arquitectura que origi
na el période plenament vital del ceno
bi; és a dir, des del segle IX als segles 
xiv-xv. Aquest és un fet certament ex
cepcional. 

A l'entorn immédiat al monestir hi 
ha éléments d'époques posteriors prou 
intéressants, com el corral situât vers el 
nord, construit d'acord amb la masia 
ramadera. És una peca atractiva d'ar
quitectura popular. 

A l'altre costat de la riera i en un re-
plà una mica enlairat, la font de Sant 
Quirze ha estât refeta el segle xix i té 
unes feixes d'hort esglaonades amb al
tes parets de pedra. L'indret és digne 
d'ésser visitât, ombrejat per un bonic 
grup d'arbres que en part s'han salvat 
del darrer incendi. 

Com és logie, tot l'àmbit del mones
tir i diferents punts del seu entorn pre
senten un considerable interès arqueo-
lògic. Eis treballs d'excavació sens 
dubte hi documentarien éléments ara 
desconeguts, vestigis d'edificacions, 
de les quais, en algun cas, ja s'identifi-
quen certs indicis. De fet, al monestir 
ja es varen obrir unes cales d'excava
ció, juntament amb unes obres de con
sol idac i fêtes a final de la década de 
1970. Al subsòl del refectori i de l'ala 
meridional del transsepte de l'església, 
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hi aparegueren nombrases tombes. Es 
pot comprovar que les primeres són 
molt antigües, de tipus antropomorf, 
segurament pertanyents a les etapes 
iniciáis del cenobi. Però, per desgracia, 
els resultáis d'aqüestes excavacions no 
han estat publicáis, ja que no sembla 
que s'estudiessin d'una manera correc
ta. Fins i tot, les sepultures es deixaren 
al descobert, la qual cosa ha produi't la 
seva total degradaci . Es un fet molt 
lamentable la pèrdua d'una informaci 
arqueológica fonamental per al conei-
xement deis orígens i l'evolució de 
l'abadia. 

Fora del clos monàstic, teñen un es
pecial interés arqueològic les restes de 
construccions medievals que es localit-
zen prop de l'església de Santa Maria, 
les situades al nord de Sant Quirze i, 
sobretot, les que s'han identificat en 
diferents punts de l'estreta vali del ter
reni de Pallerols, ja una mica més dis-
tants vers llevant. D'altra banda, al 
fons de la mateixa vali es drecen enca
ra les ruines, menys antigües, del mas 
anomenat el Marc de Baix, mentre en 
un replà més elevat hi ha les del Marc 
de Dalt, dos testimonis de masies ra-
maderes d'indubtable atractiu. 

Dins d'una rodalia una mica més 

amplia, hi ha altres elements valuosos 
del patrimoni, en relació amb l'època 
del monestir o sense. Es traben gene-
raiment en indrets molt envaïts per les 
garrigues, de no fàcil visita. Caldria 
també revalorar-los, juntament amb el 
complex monumental de Sant Quirze. 
Se'n destaquen de manera especial les 
restes d'una fortalesa alt-medieval i 
l'extens agrupament de roques amb 
gravats o inscultures proper al mas 
Mallol, segurament prehistoric (identi-
ficats per membres del GESEART). 

Ja hem indicai al principi que l'Al
bera forma part d'una important zona 
megalitica. No hi ha megàlits molt pro
pers al monestir de Sant Quirze -els 
dolmens de les Comes L i b e s de Pils i 
del Solar d'en Gibert són força allu-
nyats cap a ponent-, però destacarem 
el dolmen de Dofines, descobert i des-
crit fa pocs anys (1983). Es troba vers 
l'extrem sud-est de l'antic terme juris
diccional de l'abadia, en un paratge 
una mica accidentât. En Facta de con
sagrado de l'any 935, aquest megàlit 
és esmentat amb el mot arca entre els 
limits de l'alou de Sant Quirze, la quai 
cosa significa que fou utilitzat com a 
fita termenera de la propietat dels mon-
jos. 

Sant Quirze de Colera i Santa Maria a 
segon terme. Dibuix de Rafael Borràs. 

Tanmateix, si ens arribem al mones
tir peí camí que surt del poblé de Vila-
maniscle, ens será molt fácil visitar el 
menhir del Mas Roquer. El veurem a 
poca distancia del dit camí, a mà dreta, 
un cop fets un quilómetre i mig, apro-
ximadament; és un monólit esvelt, de 
3,60 m d'alçària. 

Els dos camins transitables per a ve-
hicles que porten al monestir són 
aquest de Vilamaniscle i el que surt del 
poblé de Rabos d'Empordà, els quals 
són coincidents en el darrer tram. Peí 
camí de Rabos podrem veure la capella 
de Sant Quirc, que fou bastida el segle 
XIX, després de la desamortització, a 
cosa de tres quilômetres al sud de Fan-
tiga abadia, per continuar els servéis 
religiosos de l'església de Santa Maria. 
Es tracta d'una esglesiola senzilla, 
d'una ñau decorada a Finterior amb 
unes pintures murais de caire popular i 
molt ingénu, que teñen força gracia. 
Roman sempre tancada; guarda algu-
nes peces procedents del monestir. 
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La torre conservada de la muralla 
del monestir de Sant Quine. 
Foto: Jenar Felix. 

Si el visitant demana informació so
bre l'itinerari a seguir, caldrà que tin-
gui en compte que, per als habitants de 
la contrada, aquesta església moderna 
és la de Sant Quirc o Sant Quirze, 
mentre el monestir és conegut, només, 
com el Convent. 

A l'inici, o potser millor en retornar 
de la visita a Sant Quirze, és recoma-
nable fer una passejada pels pobles 
d'on parteixen els camins, Vilamanis-
cle i Rabós, situats als aspres de l'Al
bera. Ambdós poblats estigueren sota 
el domini feudal de 1'abadía. 

Vilamaniscle presenta un nucli ré
duit d'atractives solucions arquitecto-
ñiques tradicionals, dominât pel castell 
o casal de Gorgot, avui en ruines. En-
voltat per un paisatge adust, però 
d'amable serenitat, on s'agermanen les 
vinyes, les garrigues i el bosc escadus-

ser, recorda els poblets interiors d'al-
gunes illes gregues. 

A Rabós d'Empordà els habitacles 
s'organitzen en un serrât, sobre el curs 
del riu Orlina, que travessa un antic 
pont. Els carrerons teñen forts pen-
dents i creen una petita trama urbana, 
irregular i molt densa. El poblé ofereix 
una imatge de remembrança medieval, 
presidit peí volum prominent de 1'es
glésia de Sant Julia, coronada per una 
ferrenya obra de fortificado. L'esglé-
sia, d'inicis del segle xiv té encara tra
ça románica; els murs de defensa s'hi 
aixecaren segurament en un moment 
mes avançât dins el mateix segle. Al 
seu costat, al cementiri, hi queden res
tes del temple anterior, romànic del se
gle XI, amb decoració llombarda, com 
la deis absis de Sant Quirze de Colera. 
Rabós fou la vila dominada plenament 
peí monestir, que hi implanta els seus 
drets de manera progressiva. L'esglé
sia fortificada de Sant Julia de Rabós, 
amb el seu aire castellívol, és un altre 
símbol de la dualitat prestigi espiritual-
poder temporal que representa i exercí 
l 'abadia de Sant Quirze durant molts 
segles en aqüestes terres. 

FRAGMENTS D'ESCULTURA I 
ALTRES PECES DISPERSES 

Només dedicarem una referència 
breu a l'escultura i a algunes peces an-
tigues que, procedents del monestir de 
Sant Quirze, avui es troben en dife-
rents llocs. Com ja sabem, l'espoliacio 
hi ha estât énorme; solament una mini-
ma part dels éléments decoratius i de 
culte ha arribat als nostres dies. 

Els escassos testimonis d'escultura 
que, malgrat tôt, romanien al monestir 
han hagut d'ésser retirats i traslladats 
per a evitar noves perdues. 

La peça mes notable que s'hi man-
tingué fins a temps récents és una lapi
da romànica en la quai figuren très per-
sonatges esculpits en relleu i repré
sentais frontalment, un abat entre un 
diaca i un sots-diaca. Té una gran força 
expressiva. Diferents opinions la con-
sideren d'entre cap a final del segle xi 
fins al segle xn molt avançât. Es troba-
va encastada al mur de migdia de la 
basilica, sota la volta del claustre, al 
costat d'altres dues lapides sepulcrals 
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gotiques: la que presenta l'epitafi de 
l'abat Ramon de Bianya de l'any 1296 
i la que té esculpit un magnifie relleu 
sepulcral i pertany a l'abat Berenguer 
de Vilatenim, que morí l'any 1322, se-
gons el seu epitafi. 

Hi havia també dos magnifies capi-
tells romànics atribuïbles al segle xn, 
un dels quais amb representació de si-
renes i l'altre de tema vegetal, que hom 
havia collocat a les finestres corone-
lles de la façana de la casa de l'abat. 
Probablement procedien de les galeries 
desaparegudes del claustre. 

Després d'haver quedat deshabitat 
el lloc de Sant Quirze, totes aqüestes 
peces varen ésser salvades de robatoris 
inevitables per part de persones que 
han demostrat el seu bon criteri. Se-
gons noticies, des d'aleshores son 
guardades en una casa particular. Si el 
futur del monument és el que cal espe
rar, potser d'aquí a poc temps podran 
retornar al lloc d'on sortiren i on els 
pertocaria de romandre definitivament. 
L'acte del salvament és indubtable que 
mereix tota mena d'elogis. També ens 
sembla évident - i així ho hem manifes

tât en alguna ocasió- que el mes adé
quat hauria estât dipositar provisional-
ment les esmentades escultures, que 
pertanyen al patrimoni cultural de la 
comunitat, en algún museu de la co
marca per a la seva exposició pública 
durant tots aquests anys. 

També es teñen noticies fiables de 
la traballa d'altres capitells romànics -
dos o mes- durant l'excavació pseudo-
arqueològica dels anys setanta. Supo-
sem que també podran retornar al mo-
nestir quan això sigui possible i acon-
sellable. 

La capella moderna de Sant Quirc, 
ja esmentada, guarda des del segle xix 
altres éléments que procedeixen del 
monestir (o mes probablement de la se
va església de Santa Maria). Cal desta
car una senzilla pica baptismal tardo-
romànica que té un fris ornamental 
amb diferents détails en baix relleu. Hi 
ha també una ara d'aitar medieval, sen-
sé decoració (una altra ara semblant ha 
estât traslladada fa algún temps a l'es-
glésia de Rabos). La capella conté, al-
trament, un retaule de pedra del segle 
XVII molt singular; esculpits en baix 

Façana meridional de les dependencies 
del monestir de Sant Quirze amb les dues 
finestres gotiques quan encara tenien els 
dos capitells romànics, avui desapareguts 
d'aquest lloc. Foto: Joan Badia. 

relleu,-hi veiem la Verge entre sant Mi-
quel i sant Isidre, la Crucifixió al coro-
nament, sanefes ornamentals i abun
dant epigrafia. 

Al monestir mateix només hi ha 
quedat una gran lauda sépulcral del se
gle xvi amb curiosos relleus, que per
tany, segons l'epitafi datât l'any 1522, 
al llinatge Mallol (el mas Mallol és al 
sud de Sant Quirze, a la mateixa vali). 
Ha estât collocada en un indret apar-
tat, tot espérant temps millors per al 
monument. 

Informacions de diversa font ens 
parlen d'altres peces de Sant Quirze de 
Colera en mans de particulars, concre-
tament elements d'escultura. Això voi 
dir que unes gestions convenients i tre-
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balls de recerca ben aconduïts amb la 
finalitat de fer noves localitzacions 
potser permetrien augmentar aquest 
lot, relativament réduit, que hem co
ntentât. Es un patrimoni que voldriem 
creure que algun dia no llunyà veurem 
aplegat en una sala-museu del monestir 
de Sant Quirze, quan el monument ha-
gi passât a èsser plena propietat del pö
ble cátala i hagi estât objecte d'una 
adequada consolidació i restauració. 

SLTUACIÓ ACTUAL DE SANT 
QUIRZE DE COLERA, «LA 
VERGONYA DE L'EMPORDÀ» 

Les perspectives de futur que aca-
bem d'apuntar son encara, per desgra
cia, una illusió de l'esperit, una qui
mera. Només s'han iniciat uns contac
tes per a posar les bases a una negocia
d o seriosa, però d'una manera tan len
ta i discontinua, que, darrerament, les 
persones i eis collectius intéressais en 
la qüestió s'han vist obligats a fer ac-
cions d'informado i protesta, com veu
rem. 

Com ja sabem, després de 1835 el 
monestir i el seu territori es privatitzen. 
Eis edificis medievals es transformen 
en masia: habitació deis masovers, es
tables i corráis, magatzems agraris, etc. 
Hem arribat a veure, fa anys, un bon 
nombre de vaques i altre bestiar dins 
de l'església. Era el ferment d'una de
gradado innegable del monestir, però 
també tenia un vessant positiu. La pre
sencia i l'activitat humanes al Hoc con-
tribuiren al manteniment de certes es
tructures basiques deis edificis i, sobre-
tot, impediren les accions deis visitants 
vandàlics que tant de mal han fet des
prés. 

La privatització no havia pas impe
dii que l'any 1931, en iniciar-se l'etapa 
republicana, el monestir de Sant Quir
ze fos déclarât Monumento Nacional, 
el pie reconeixement «oficial» de la se
va importancia històrico-artistica. 

Si la Generalität deis anys trenta ha-
gués perdurât, és a dir, si la historia re
cent del país hagués estât diferent, cai 
suposar que la protecció legai hauria 
comportât també una certa dignificado 
del monestir. Però ja sabem que no fou 
pas així. Tanmateix, la condicio de 
monument catalogai va permetre re-

alitzar-hi, a la postguerra, unes escas-
ses però pragmatiques intervencions, 
que projectà Miquel Oliva, aleshores 
responsable deis servéis d'Arqueología 
i Belles Arts de la provincia de Girona. 
Des d'aquests carrees, en una època 
tan difícil, amb mitjans réduits i en una 
situació compromesa ateses les seves 
conviccions, Oliva realitzà una tasca 
altament positiva en aqüestes comar
ques. A la década de 1960 endegà una 
senzilla obra de consolidació a l'esglé
sia de Santa Maria de Colera, que ha 
implicat el seu total salvament. 

Fou després de la desaparició, pre
matura i inesperada, de M. Oliva (any 
1974) que els seus successors iniciaren 
les intervencions que eli havia projec-
tat al conjunt monàstic d'acord amb la 
propietat. Son les obres de l'època de 
la transició democràtica -finals deis 
setanta- que hem anomenat mes d'un 
cop, en les quals l'absència d'Oliva pe
sa moltíssim. Ja hem manifestât la nos
tra opinió sobre els treballs d'excava-
ció no publicats, part negativa a la qual 
caldria afegir certes solucions a les res
tes del temple primitiu. En canvi, s'ha 
de considerar encerrada restructura de 
reforç de la volta de la basilica, que se-
gurament ha évitât un ensorrament par
cial, i el tractament de ruina consolida
da donat a alguns murs deis sectors de 
llevant i el nord-est del clos monàstic. 

Aqüestes intervencions, insuficients 
i en part desencertades, fetes sense un 
véritable projecte global de recupera
d o del conjunt monumental, no tingue-
ren continuitat -potser per sort. També 
s'havia produit aleshores el despobla-
ment del Hoc. Sense habitants, les 
construccions del monestir i el seu en-
torn han sofert un agreujament brutal 
del procès de degradació. Les portes 
han estât repetidament esbotzades i les 
deixalles han envait tots els racons. 
S'ha observât, fins i tot, la desaparició 
d'éléments arquitectònics, com frag
ments de comises, carreus, etc., que hi 
romanien escampáis i solts, els quals 
podien haver estât molt utils per a futu
res campanyes de restauració. 

En aquest estât de coses, cap ais 
anys 1985-86 el propietari de la finca i 
représentants de Cultura de la Genera-
litat iniciaren unes gestions per tal 
d'acordar els termes de la cessió del 
monument. La noticia fou acollida amb 

satisfaccio en els ambients sensibilit-
zats, però per motius que ignorem, 
l'acord no es va produir i les converses 
quedaren ajornades sine die. El monu
ment continua abandonat i a 1'albir 
deis visitants desaprensius. 

Cal tenir en compte que des de feia 
força anys s'havien aixecat veus diver
ses a l'Empordà que, intermitentment i 
d'una forma mes o menys tímida o 
agosarada, denunciaven la lamentable 
situació de Sant Quirze de Colera i en 
reclamaven una solució urgent. L'exis
tencia d'aquest estât d'opinió explica 
que arribessin a tenir Hoc les dites con
verses. 

En el transcurs de 1986 s'esdevin-
gueren dos fets importants i de signe 
ben divers. Per una part, el gran incen
di del mes de julio!, que hem esmentat 
al principi, afecta la vali de Sant Quir
ze, la vegetació propera al monestir. 
Entre altres, desaparegueren alguns 
dels exemplars mes notables del con
junt d'arbres de la font; en canvi, se 
salva el grup d'alts i bells àlbers que hi 
ha vora la riera, al sud-oest del mones
tir. D'altra banda, com ja sabem, pel 
mes de marc del mateix any, la vali de 
Sant Quirze havia quedat integrada al 
pare naturai de l'Albera com un dels 
espais protegits. La protecció del patri
moni naturai d'uns sectors de la serra 
contrasta amb la ruina i descurança en 
que es troben molts dels éléments del 
patrimoni cultural. La pervivèneia de 
la situació caòtica de la seva peça cab
dal, el conjunt monumental de Sant 
Quirze, ha esdevingut, així, encara mes 
évident i inadmissible. 

A la passivitat de les institucions, 
s'hi afegiren tot un cúmul de circums-
tàncies que motivaren un ascens en la 
preocupació pel problema de Sant 
Quirze. La denuncia per part de perso
nes i collectius del món excursionista i 
cultural de la comarca fou mes fré
quent, amb aportado de nous argu
ments, en bona part sota el guiatge de 
la Coordinadora per a la Defensa de 
l'Albera. 

Així, dones, per l'agost de 1990 
comparàvem la situació de Sant Quirze 
amb la de Sant Pere de Casserres, a 
Osona, un altre monestir i gran monu
ment romànic que també era de propie
tat particular. Però ara ja no podriem 
fer aquesta comparado. El monestir 
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osonenc passa a èsser patrimoni de la 
Generalität, mentre continuava l'oblit 
de Sant Quirze, «la vergonya de l'Em-
pordà» com el batejàvem en un escrit 
de la tardor del mateix any: «Sant Pere 
de Rodes és el nostre primer monu
ment medieval, però... Sant Quirze aju-
da a comprendre les caractéristiques de 
l'art autòcton que es desenvolupà al se
gle X al Rosselló i l'Empordà, del quai 
Sant Pere és el paradigma... És inad
missible que s'esmercin tots eis esfor-
ços i cabals a Sant Pere de Rodes, 
mentre es deixa caure a trossos Sant 
Quirze de Colera. A l'Empordà s'estan 
préparant gestions i accions per denun-
ciar-ho i per aconseguir evitar-ho.» 

Pel novembre de 1990, en eis actes 
commemoratius del 25è aniversari del 
CEE (Centre Excursionista Emporda-
nès) i en un débat sobre conservació 
del patrimoni cultural i les entitats po
pulare, cristallitzà la idea de llançar un 
Manifest per al salvament de Sant 
Quirze de Colera amb la unió d'esfor-
ços deis grups excursionistes i de de
fensa i estudi de la natura i el patrimo
ni de la comarca. El signaren el CEE, 
eis Grups d'Art i Treball de Figueres i 
la Jonquera, el CEPA (Centre d'Estu-
dis i Protecció de l'Albera), el IAE-
DEN (Institució Alt-empordanesa per a 
la Defensa i Estudi de la Natura) i el 
GESEART (Grup Empordanés de Sal
vaguarda i Estudi de 1'Arquitectura 
Rural i Tradicional). 

El text, que ha estât molt difós per 
la premsa gironina, i també de la capi
tal, obtingué un gran ressò. Val la pena 
reproduir-ne eis darrers paràgrafs: 

«Després de deu anys de la recupe
r a c i de l'autonomia voldríem creure 
que un cas d'abandonament i descu-
rança com el que comentem és excep
cional. En qualsevol cas, el pais no es 
pot permetre aquesta vergonya de 
l'Empordà, nom amb el quai comença 
a èsser conegut el monestir de Sant 
Quirze, un monument que, a mes de 
ser un dels testimonis materials de 
l'època de formaci nacional de Cata
lunya, avui es troba al bell mig d'un 
espai natural protegit. 

»Es urgent emprendre, pels mitjans 
que siguin, el salvament, la consolida
c i i la definitiva protecció de Sant 
Quirze de Colera. Cal deturar el procès 
d'enrunament del conjunt edificat, res-

I 

¡a 

taurar eis sectors mes degradats, ade
quar eis camins d'accès, establir-hi 
personal de vigilancia i facilitar-ne la 
visita conjuntament amb la de Sant Pe
re de Rodes, l'espai del cap de Creus-
serra de Rodes i el parc natural de l'Al
bera. 

»Les entitats i agrupacions que ens 
adherim a aquesta Crida o Manifest de-
manem -per no dir que exigim- de les 
institucions del país, i mes concreta-
ment de les mes responsables en aquest 
cas (Departament de Cultura de la Ge
neralität, Conseil Comarcal de l'Ait 
Empordà, Diputado de Girona) una 

Un aspecte de les restes de l'església 
primitiva de Sant Quirze, al costai de 
llevant del claustre. Foto: Jenar Félix. 

actuado immediata a Sant Quirze de 
Colera, amb la qual estariem disposats 
a col-laborar fins on sigui possible.» 

La crida va anar seguida d'altres ac-
tuacions, com la confecció d'adhesius 
amb la silueta del monestir i la frase 
«La vergonya de l'Empordà» ben des
tacada. Podem veure nombrosos vehi-
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cíes d'aquestes comarques amb el dis-
tintiu. La resposta popular ha estat 
considerable. Ja ho remarcàvem en 
l'escrit de la tardor de 1990: «A TEm-
pordà hi ha arrelat amb més forca que 
enlloc el moviment popular per a la de
fensa i recuperado del patrimoni cultu
ral... que té eis precedents en l'excur-
sionisme cientific... nombrosos grups 
tenen al darrera una llarga i productiva 
experiencia en el salvament del patri
moni, feta d ' i l lusions i d'esforcos 
collectius. A Tentoni deis nostres ino-
numents hi viu gent culta, sensibilitza-
da. Natural ment, també hi ha gent 
d'una altra mena; però TEmpordà no 
és un desert cultural. Eis empordanesos 
tenim el dret d'estar al corrent i d'opi
nar de com s'actua en el nostre patri
moni collectiu.» 

Eis resultáis del Manifest i deis ac-
tes que se'n seguiren no es feren espe
rar. Pel febrer del 1991 el cap de ser-
veis de Cultura de Girona anunciava a 
la premsa la represa de negociacions 
amb eis propietaris de Sant Quirze i 
que la cessio es considerava immedi
ata. També confirmaven eis contactes 
eis propietaris, que han demostrat un 
indubtable interés per solucionar Tafer 
i la bona voluntat que el monestir sigui 
de titularitat pública. Encara a principis 
de juny, noves notes de premsa infor-
maven que la cessio era a punt de for-
malitzar-se, amb una cláusula, imposa
da per la familia propietaria, segons la 
qual si la possessio deixés d'ésser de la 
Generalität, hauria de revertir a la dita 
familia. 

Malgrat tot, després d'un temps sen-
se noticies, hom ha enfocat les vacan-
ees d'estiu d'enguany sense que es 
produís Tacord definitiu. Posats en 
contacte amb eis dits servéis territo-
rials se'ns ha assegurat que tindrà Hoc 
abans d'acabar-se Tany. 

Les entitats no han pas deixat les ac-
tuacions. El mes d'abril de 1991 eis 
grups autors del Manifest, amb la va-
luosa incorporació del Centre Excur
sionista de Catalunya, ja havien orga-
nitzat una marxa de dos dies per l'Al
bera, sota el lema de la reivindicado 
de Sant Quirze de Colera. S'hi va in-
cloure una acampada al voltant del 
monestir amb una xerrada sobre la pro
blemàtica del monument. A principis 
de maig la junta del Centre Excursio

nista de Catalunya adrecava un escrit 
al director general del Patrimoni de la 
Generalität, fent costat al grup d'enti-
tats empordaneses: «... opinem modes-
tament que en Tordre de prioritats de 
recuperació dels nostres edifìcis me
dieval , aquest hauria d'ocupar el pri
nter Hoc.» D'aquesta manera el Mani
fest feia sentir la veu més enllà de 
TEmpordà i Girona, amb prestigi i en-
cert. 

El darrer capitol, per ara, de la rei-
vindicació ha estat la tasca positiva i 
encomiable del jovent del Camp de 
Treball que ha tingut Hoc Testiu passat 
a Sant Quirze de Colera organitzat pels 
serveis del Medi Naturai, en collabo-
ració amb eis Serveis a la Joventut de 
la Generalität. S'hi han succeit tres 
torns, un dels quals amb joves no cata-
lans, com a fruit de Tacord interauto-
nòmic. Eis treballs dedicats a la natura 
s'han complementat amb altres als edi-
ficis del monestir. Amb Tentusiasme 
habitual, eis joves han iniciat la recolli
da, salvament i primer inventari de les 
pedres soltes escampades pel cenobi. 
Una feina molt meritòria i util amb vis
ta a intervencions futures. El pare natu
rai de l'Albera comenca a èsser benefi-
ciós per a la salvaguarda del monestir, 
i suposem que ho sera molt més enca-
ra. 

Horn es pregunta si sera certa, 
aquesta vegada, la promesa del pas 
proper de Sant Quirze de Colera al pa
trimoni collectiu i l'inici del seu salva
ment. Si és aixi, quin sera Tàmbit terri
torial que comprendrà la cessio? Heus 
aci una qiiestió fonamental. Caldina 
que incorporés eis principals elements 
de Tentoni del monument que hem es-
mentat en aquest escrit. 

El monument es troba en un estat 
llastimós. Es obvi que eis futurs pro-
jectes de treballs arqueològics i de con
sol idaci i restauraci hauran d'ésser 
elaborats amb una cura especial. Ha de 
prevaler, per sobre de tot, el respecte a 
les caracteristiques arquitectòniques i a 
la història del conjunt monumentai. 
Volem dir que el protagonisme absolut 
-per no caure en desencerts ben cone-
guts-, cai que el tingui sempre Tarqui-
tectura i no pas eis arquitectes. 

Però no ens podem precipitar en co-
mentaris encara inutils mentre la situa
c i actual no hagi canviat. Tot i que 

potser s'entreveu un «final feli?», eis 
antecedents no ens permeten pas fer 
volar coloms. 

Les entitats estan disposades a con
tinuar la campanya. Per ara, Texhorta-
ció final del Manifest és encara vigent: 
«Que el monestir de Sant Quirze no si
gui més la vergonya de TEmpordà. 
Salvent Sant Quirze de Colera!». 
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Homenatge a Caries 
Bosch de la Trinxeria 

Jordi Castellanos i Vila 

Parlament de Jordi Castellanos, catedràtic de Filologia Catalana de la Universität 
Autònoma de Barcelona, amb motiu de l'acte d'homenatge a Caries Bosch de la 

Trinxeria, que se celebra el diumenge 20 de gener de 1991, a la Jonquera, dins el cicle 
d'excursions L'Albera. Del roc de Frausa al cap de Creus. 

He d'agrair al Centre Excursionista 
de Catalunya i a l'Ajuntament de la 
Jonquera 1'honor que em fan convi-
dant-me a parlar en aquest homenatge 
a Caries Bosch de la Trinxeria. Perso-
nalment, em lliga al Centre un doble 
afecte, perqué un avi meu, Josep Cas
tellanos Sauret, va ser-ne un dels fun-
dadors; també perqué em reconec com 
un admirador de tot allò que la institu-
ció ha significat en la historia d'aquest 
pais. La figura de Caries Bosch de la 
Trinxeria en sintetitza alguns dels as-
pectes mes rellevants. De fet, dins la 
fradicio literaria catalana, allò que el 
particularitza és justament aquest Ili— 
gam amb l'excursionisme. 

En efecte, Bosch de la Trinxeria és 
un escriptor sorgit de les societats d'ex
cursions catalanes. Membre de la petita 
noblesa del país, propietari rural, caça-
dor i viatger, amb una vida marcada per 
la mort de la seva primera dona ais vint-
i-cinc anys (deixant-lo vidu amb dos 
filis), amb la nécessitât de fer-se carree 
molt aviat de 1'administrado de les sé-
ves finques; viatger, home de món..., en 
un moment déterminât, ja en plena ma-
duresa, es va convertir en delegai de les 
societats d'excursions catalanes a la 
Jonquera (les que el 1891 varen fundar 
el Centre Excursionista de Catalunya) i, 
potser gracies a això, va trobar un nou 

Retrat de Caries Bosch de la Trinxeria. 
Dibuix a la ploma de Ramon Sala i Barò. 

sentit a la vida gràcies a la cultura i a la 
literatura: l'excursionisme va convertir
lo en narrador, un narrador frese, espon-

tani, de la vida del Pirineu cátala. Els 
seus llibres es van anar succeint: Re
cords d'un excursionista (1887), Pía i 
muntanya (1888), De ma cullita (1890), 
Tardanies (1892). 

Qué representava aquest tipus de li
teratura? Josep Yxart, un crític molt in-
telligent d'aquells anys, se'n va ado
nar de seguida: l'excursionista cátala, a 
diferencia de l'esportista anglés i de 
l'alpinista suís, reunía dos elements 
que podien semblar aparentment con-
tradictoris: d'una banda, era un román-
tic; de l'altra, un científic. Perqué, 
aquel ls homes, Bosch entre ells, recor-
rien la geografia del país a la recerca 
dels vestigis culturáis i artístics de Ca
talunya, amb la voluntat de conéixer, 
estudiar i conservar la natura, la histo
ria, l'art, la literatura, els costums i les 
tradicions populars; amb l'objectiu de 
propagar aquests coneixements i pro-
moure l'amor a la terra. Perqué l'ex-
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cursionista cátala era, sobretot, un pa
triota, que seguia fil per randa el pro-
grama d'aquell moviment politico-cul
tural romantic que coneixem amb el 
nom de Renaixença. Som en els mo
ments de descoberta del paisatge, de 
descoberta de la realitat física del pais: 
la geografía, la terra, ha configurât els 
pobles, ha donat carácter ais homes 
que l'habiten. Verdaguer, en construir 
el seu poema èpic sobre el naixement 
de Catalunya tria una muntanya, Cani-
gó, com a símbol; i Maragall troba en 
l'Empordà, que uneix mar i muntanya, 
la sintesi del poblé cátala. 

Perô, a mes, afegia una dimensió 
científica, positivista, a aquest romanti-
cisme. Yxart el definía així: 

«Patriota com un poeta deis Jocs 
Floráis, arqueôleg i artista amb el 
seu monetari i les seves croniques, 
conservador i restaurador, és, a mes 
a mes, pacient i laboríos amic de co-
nèixer les coses per si mateix». 
I afegia: 
«Imagineu un Nemrod patriarcal, 
robust, vigorós, varonil, que us ex
plica al costat de la llar de foc, dis-
frutant i amb la major senzillesa, no 
les seves haroicitats sino les seves 
excursions; que enamorat bojament 
deis cims de les muntanyes i deis 
precipicis mes abruptes; de la flor 
que brota sota el gel i de Tabella 
que xucla la mel; de les sublims i 
bastes solituds i deis costums deis 

Casa del carrer Major de la Jonquera 
(la segona de la dreta), on visqué Carles 
Bosch de la Trinxeria. Foto: Arxiu de 
l'Associació Cultural i Esportiva 
Jonquerenca. 

poblets; (imagineu que) té tot se
guii, per a cadascun d'aquests 
amors, una noticia véritable i ins
tructiva, una lleugera pinzellada, 
una exclamació d'entusiasme, un 
batee de tendresa, viscuts, sentits, 
apuntats un darrera l'altre, vigoro
sos i ben encertats. Imagineu aquest 
Nemrod amable i bondadós, amb 
aquella bondat connatural amb la 
força, que veu reflectida la seva ge-
nerositat en tot allò que Tenvolta, i 
que no troba enlloc ni motiu de 
queixa, ni company molest, ni hos-
taler facinerós». 

Yxart apunta, dones, com una de les 
caractéristiques de Bosch, aquesta bon
dat natural, aquesta ingenuitat, que el 
portava a idealitzar la vida i els homes. 
Ens dona, dones, un carni per entendre 
el personatge. Perqué actualment la fi
gura de Bosch, per entendre-la, per 
comprendre-la, Them de situar dins el 
seu temps. Com amb tot, només la 
comprensió histórica i crítica del per
sonatge i de la seva obra ens pot ajudar 
a descobrir-ne el sentit. Perqué Bosch 
va representar, a les darreries del segle 
XIX, dins el moviment de Renaixença, 
actituds conservadores, patriarcals, 
cristianes, molt allunyades de les que 
actualment podem defensar. Perqué 
Bosch identificava la catalanitat amb 
unes formes de vida, amb uns costums, 
que actualment han desaparegut: la se
va era una proposta de recatalanització 
de la terra, entenent que Tesséncia de 
la catalanitat es trobava en el passât. 

D'una banda, acceptava el progrès i 
posava, sovint, Franca com a exemple 
de cultura i modernitat, i eli mateix no 
va estar-se de participar en societats 
d'explotació industrial del suro i de 
modernització del camp. Però temia 
que amb el progrès Catalunya perdes la 
seva fesomia, la seva personalitat i, 
dones, els valors de la societat patriar
cal que defensava. «Siguem catalans 
mes que mai», exclamava, i això, per a 
eli, volia dir que la religió i les tradi-
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E N A Q U E S T A C A S A V I S Q U E 

DIMES BOSCH DE ut mam 
ESCRIPTOR I EXCURSIONISTA 

1 8 3 1 - 1 8 9 7 

CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA 
GENER. 1991 

A la facana de la casa de Carles Bosch de 
la Trinxeria es col locò aquesta placa en 
la seva memòria. Foto: Pere Parerà. 

cions, restructura patriarcal de la so-
cietat, havien de ser conservades com a 
base inalterable sobre la quai es confi
gurava, des del seu punt de vista, la 
nostra manera de ser. 

Per això, Bosch, a mesura que va 
anar introduint-se en els cercles litera-
ris, es va anar convertint en un punt de 
referencia per a un tipus de literatura 
regionalista i muntanyenca (assenyalo 
la importancia d'aquest terme, «mun-
tanyenc», enfront de termes com «ru
ral», «plana» o «ciutat») una literatura 
ideològicament conservadora, que te
nia punts de referencia en Torras i Ba-
ges i el vigatanisme (cal recordar que 
es va cartejar amb Verdaguer); també, 
el santanderí José María Pereda (l'au
tor de El sabor de la tierruca i Peñas 
arriba, models de literatura regionalis
ta enfront del centralisme madrileny); 
i, encara, en el grup olotí deis germans 
Vayreda i de Josep Berga i Boix, uns 
companys de causa: uns i altres. 

Així, l'autor de narracions espontà-
nies, directes, de les seves experiéncies 
viscudes, es va anar convertint en un 
cap d'escola, un model d'escriptor que 
escriu sobre allò que coneix i ha viscut 
directament. L'exit, però, el va portar a 
escriure novel-Íes: la primera va ser 
L'hereu Noradell (1889), que va topar 
amb els mateixos crítics que li havien 
lloat Records d'un excursionista; des
concertar, va intentar altres tipus de 
novel-Íes amb L'hereu Subirà (1891) i 
Montalba (1891), obres entorn de les 
classes altes i, finalment, amb Lena 
(1894), va tornar al model rural de 
L'hereu Noradell. Va demostrar, en 
conjunt, que no és el mateix escriure 
observacions o narracions viscudes, 
presentant-les deslligades, que cons
truir una novella, un món orgànic. 

No va acabar de sortir-se'n. Però ai
xò no vol dir que les seves obres no 
tinguin interés. L'hereu Noradell apa-
regué precedida d'un pròleg on expli-
cava que, a la manera de Balzac, el no
vel-lista és l'historiador de la vida pri
vada, que troba els seus ternes en «ei-
xes relacions de moments que s'esta-

bleixen entre els homes com son inte-
ressos, passions, accidents de tots los 
dies, que sapilonen i es segueixen en 
l'escena privada del mon»; obres, afe-
gia deixant entreveure aquella ambi-
giiitat entre romanticisme i réalisme, 
«que reuneixen aixf l'idéal i la realitat, 
que participen de la gravetat de la his-
tôria i de la filosofia i no s'aparten de 
l'encis de la poesia». 

L'hereu Noradell, la seva obra mes 
intéressant, és una tfpica mostra del cos-
tumisme rural: malgrat el subtitol, in-
fluït per Balzac, d'«estudi de famflia ca-
talana», l'obra és un producte idealista, 
perô no per aixô menys intéressant. 

Bosch hi pretén presentar una reali
tat rural -que no hem d'oblidar que per 
a ell és «la realitat» catalana, com un 
mon perfectament organitzat, perfecta-
ment cognoscible: un «cosmos orgà
nic» on el bé i el mal son patents i dé
tectables a primera vista: l'home del 
camp, per a ell, no té els doblecs, els 
artificis del ciutadà; els costums sen-
zills, simples, establerts per la tradicio, 
son la forma «natural» de viure 
(d'acord amb la natura i Déu); la gent, 
al camp, mor de vella, sensé patir, i ai
xf es tança el cercle de la vida natural. 

La civilitzaciô moderna, amb el seu 
uniformisme, la degradaciô dels cos
tums i de la moral tradicional, és vista 
no pas com el résultat d'una forma de 
vida «burgesa», sinô com una forma de 
vida «estranya», «estrangera» (francesa 
o castellana). La idea ja havia aparegut a 
Records d'un excursionista, i a altres 
obres anteriors, ara, perô, es converteix 
en el centre organitzador d'una novella, 
L'hereu Noradell, que és, fet i fet, una 

novella sobre el tema de «la fidelitat a 
la terra»: tot el conflicte neix de la trans-
gressió d'aquest principi: quan Marsal, 
l'hereu, fa traïcio al que representa (a 
les recomanacions del seu pare, que li 
recomana de no abandonar la terra) i es 
queda a Madrid, traeix Catalunya. A 
mes, en contacte amb els costums es-
trangers, es corromp i dilapida el patri
moni: la filloxera acaba d'arruïnar-los: 
és el càstig últim; i si, finalment, la fa
mflia se salva, és perqué Marsal es pe-
nedeix i perqué cal que la integritat 
«moral» de la seva muller i la seva filia 
sigui compensada. 

Dins d'aquesta estructura romànti
ca, però, hi caben molts temes d'inte
rés: el conflicte polític amb el caciquis-
me, els inicis de la politització del ca-
talanisme, el tema de la filloxera (i la 
gran crisi agrària que provoca l'empo-
briment del camp cátala a finals del se-
gle XIX) i les seves conseqüéncies amb 
l'aparició de la usura i l'especulació. 
L'escriptor espontani, directe, de la pe-
tita realitat quotidiana, topa sovint amb 
l'escriptor grandiloquent i didàctic. 

Es el primer el que ens interessa: 
l'escriptor dotât d'una llengua viva i 
d'una capacitai d'observació ben poc 
comunes a la nostra literatura del XIX. 
Es aquest el Bosch que va interessar 
Josep Pía, el que ens interessa a nosal-
tres. Perqué en una societat com Tac
tual, que respecta ben poc la natura, 
que ens amenaça amb guerra química i 
biològica, la figura de Bosch ens dona 
encara una gran llicó: la d'ésser uns 
apassionats capaços de transformar la 
seva passio en fets positius de defensa 
i conservació de la natura. 
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Deis nombrosos camins tradicionals 
que s'endinsen per les muntanyes de 
l'Albera en totes direccions, n'hem es-
collit tres de ben representatius per a 
iniciar el redescobriment d'aquesta co
marca natural. 

El primer itinerari transcorre pel 
sector ponenti de l'Albera, per a anar a 
visitar el castell de Rocabertí i el seu 
entorn fins a Termita de Santa Llúcia. 
El segon itinerari travessa la part cen
trai de la muntanya, puja al cim més 
enlairat de l'Albera, el puig Neulós, i 
visita de pas el castell de Requesens. 

Aqüestes dues excursions acaben al 
Hoc de sortida per a facilitar el retorn a 
casa. El tercer itinerari és una traves-
sia, però a l'inici i al final de la cami
nada hi ha estació de ferrocarril. 
Aquest tercer itinerari transcorre per 
l'extrem orientai de l'Albera, de cara 
al Mediterrani i visita el poc conegut 
pare natural de la Macana, petit paradis 
arbori cobert d'una extensa fageda 
exuberant. L'excursió acaba amb unes 
vistes de la costa i la plana rossello-
nenca dificils d'oblidar. 

ELS CAMINS 

Entre els camins senyalitzats que 
travessen l'Albera cal esmentar prefe-

El coli de Banyuls i el mas d'en Pils, per 
on passa un deh camins tradicionals de 
l'Albera. Foto: Francese Olive. 

Pels camins 
de l'Albera 

Francese Beato 

rentment els senders de gran recorregut 
(GR). 

De la Jonquera fins a Llancà es tro-
ba el GR 11, que va del Cantàbric fins 
al Mediterrani, passant per l'aiguaves-
sant meridional del Pirineu. 

L'altre sender senyalitzat és el GR 
10, que passa pel vessant nord (i en al-
guns sectors, per la mateixa carena) i 
va del Portùs fins a Banyuls de la Ma-
renda. 

També passa per l'Albera la traves-
sia del Pirineu descrita per Georges 
Véron. Del Portùs fins al pie de Salla-
fort coincideix amb el GR 10 i, a partir 
d'aquest cim, se'n separa per a seguir 
la carena vers llevant i davallar a Port-
bou. 

ELS REFI GIS 

Hi ha diversos llocs on Texcur-
sionista trobarà aixopluc on passar 
la nit. 

1. Refugi del Coli de l'Ullat (938 
metres), amb servei de restaurant. Es 
troba tocant a la carretera que s'enfila 
al puig Neulós des del Portùs. Té una 
capacitai per a 25 persones (tel. 07-
3368 83 62 20). 

2. Petit refugi del Coli de la Tanya-
reda (1.049 m), lliure, construit pel 
CAF, amb capacitai per a 12 persones. 

3. Refugi forestal del Bosc Negre 
de Sureda (533 m). És situât al carni 
carreter que puja al coli de l'Ullat des 
del poble de la Roca d'Albera. 

4. Cabana de les Colomates (798 
metres), lliure, amb cabuda per a 5 per
sones. Disposa de llar de foc. Es troba 
dintre la reserva natural de la Macana. 
Tocant a la cabana, hi ha l'abric deis 
pastors. 

5. Refugi de Montesquiu (188 m), 
al poble de Montesquiu d'Albera, si
tuât al peu del puig de Sant Cristau. Té 
una capacitat per a 23 persones i s'hi 
serveixen menjars. Administrât per Pas
cala Justafré (tel. 07-3368 89 85 20). 

LES COMUNICACIONS 

L'Albera, pel fet de ser situada a 
l'extrem orientai del Pirineu, on les co-
llades són fàcils, de poca altitud (el 
Portùs no arriba a 300 m), ha estât 
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sempre un Hoc de pas molt estratègic, 
utilitzat per invasors i fugitius des de 
temps immemorials. Actualment, el 
coli del Portus és travessat per la carre
tera N II i l'autopista A 7, que teñen la 
seva continuado amb la N 9 i l'auto
pista B 9 a partir del pas fronterer. 

A 1'extrem est de l'Albera, tocant a 
la costa, passa el ferrocarril, amb ren
ila? Portbou - Cervera, i també la car
retera C 252, que des de Figueres i 
Portbou salta pel coli deis Belitres (202 
metres) i enllaca amb la francesa N 
114. Aquesta carretera va parallela a 
la costa fins a Cotlliure i continua per 
la plana rossellonesa fins a Perpinyà. 

La N II i la de Figueres a Portbou C 
252 són unides per la carretera local Gl 
603, que comunica així diversos pobles 
del vessant sud de l'Albera. Aquesta 
carretera s'inicia a la dreta de la N II, 
venint de Figueres, passat el poblé de 
Pont de Molins i poc abans d'arribar a 
l'antic balneari de la Mercè, i en 3 km 
porta a Campmany, passa per Sant Cli-
ment Sescebes, Espolia, Rabos i Garri-
guella, on es troba amb la C 252. A 
Garriguella, una carretera local de 
5 km duu a Vilamaniscle. 

A la N II, poc abans de la Jonquera 
venint del sud, un trencall a la dreta 

ens condueix al proper poblet de Can-
tallops i continua després per una pista 
forestal al castell i ve'inat de Reque-
sens. 

Al vessant nord de l'Albera una car
retera travessa d'est a oest, comunicant 
pobles i masos escampáis pels vessants 
coberts d'alzines sureres. 

Per Argelers passa la N 114, de Cer
vera a Perpinyà, i en surt una via.local, 
la D 2, cap a Sureda i la Roca d'Albe
ra, que després continua cap a Vila-
llonga deis Monts i Montesquiu d'Al
bera per la D 11, i comunica amb la D 
618, que uneix Argelers amb el Voló, 
passant per Sant Andreu de Sureda i 
Sant Genis de Fontanes. Pel Voló pas
sa la N 9, del Portús a Perpinyà, i l'au
topista B 9 (la Catalana). 

Les sortides d'autopista que enlla-
cen amb les carreteres que ens apropen 
a l'Albera són: a l'autopista A 7, la nú
mero 4 (Figueres - Roses), per a conti
nuar cap a Llanca i Portbou per la car
retera C 252, i la sortida número 2 (la 
Jonquera). A l'autopista B 9 (la Catala
na), la sortida del Voló, des d'on po-
drem enllacar amb la carretera D 618, 
del Voló a Argelers, i d'aquesta amb 
les carreteres locáis D 11 i D 2. 

Una de les rutes mes interessants 

per a tenir una bona visió de l'Albera 
que mira al mar és seguir la D 86 (que 
uneix Banyuls amb Cotlliure), amb una 
variant que davalla a Portvendres. Es 
una carretera estreta que es passeja en
tre vinyes i que us permetrà d'enfilar-
vos fins al mateix repeu de la torre de 
Madaloc, privilégiât mirador de la cos
ta rossellonenca. 

Per acabar, a l'extrem oposat, a 
l'oest, hi ha la valenta carretera D 71, 
que neix al Portûs i que, enfilant-se 
continuament, puja fins als llogarrets 
de Sant Marti i Sant Joan d'Albera. 
Aquesta carretera té continuïtat pel coli 
de l'Ullat fins al mateix cim del puig 
Neulós. 

LA MILLOR ÈPOCA DE L'ANY 
PER A ANAR A L'ALBERA 

Des de l'octubre fins al maig son els 
mesos mes indicats per a fer-hi excur
sions, encara que us podeu trobar amb 
la tramuntana, que sol bufar molt forta 
a les carènes. També podeu trobar-hi 
neu durant els mesos de pie hivern, pe
rò la proximitat del mar i la poca alti-
tud d'aquestes carènes fa que no s'hi 
aguanti gaires dies seguits. 
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Castell de Rocabertí i 
ermita de Santa Llucia 

Itinerari 1 

Aquesta excursió té l'inici i l'acaba-
ment a la Jonquera, i fa un recorregut a 
l'entorn del puig Falguers, cim ben 
destacat situât a llevant de la població. 
El nostre itinerari passa primer pel mas 
Brugat, s'enfila tot seguit al castell de 
Rocabertf -pronunciat Rocaberti pels 

Francese Beato 
Kildo Carrete 

habitants de la zona- i, a mig aire 
d'aqüestes muntanyes socarrades, fem 
cap a 1'amagada església de Sant Pere 
del Pía de l'Arca. Passant després pels 
abandonáis masos Nou i del Calze, 
s'arriba a la popular ermita de Santa 
Llúcia, ja a les rodalies de la Jonquera. 

Aquest itinerari ens permet conéixer 
un deis sectors situats a ponent de la 
serra de l'Albera, amb bones vistes da-
munt el sempre fréquentât pas del Por-
tús. 

A l'estiu de l'any 1986, el foc que 
crema una bona part de l'Albera va re-
duir a cendres els úfanosos boscos 
d'alzina surera. El nostre recorregut 
travessa un bon tros de la zona afecta
da per aquest desastre ecologie, del 
qual s'escapa solament el fondai de 
mas Brugat i el vessant on hi ha Termi
ta de Santa Llucia. Malgrat F impacte 
sofert pel foc, aquesta excursió és inté
ressant per la visió geogràfica locai 
que ens ofereix, amb extenses vistes de 
les muntanyes veines de les Salines, el 
puig Neulós i la dilatada plana empor-
danesa. 

El mas Brugat és un dels mes importants 
del terme jonquerenc. 
Foto: Anna Borbonet, 
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Les restes del castell de Rocabertû Foto: 
Anna Borbonet. 

LA JONQUERA 

Aquesta població es troba prop del 
pas del Portús, a la riba esquerra del 
riu Llobregat d'Empordà i a 110 me-
tres d'altitud. És la clàssica població 
que ha crescut al costat del carni de 
Fran?a, ruta immemorial que uneix Ca
talunya a Europa a través de 1'extrem 
est de la serralada pirinenca. 

L'església parroquial, dedicada a 
Santa Maria, centra el nudi veli, on hi 
ha alguns edificis del segle XVII, testi-
monis de la població que estigué en-
cerclada de muralles, de les quals en
cara es poden veure algunes restes. La 
historia de la vila ha estat molts anys 
lligada al vescomtat de Rocaberti i, des 
de l'any 1599, al comtat de Peralada. 

El segle xvi l l marca l'inici d'una èpo
ca de Prosperität, sobretot gracies a 
I'explotado del bosc, amb l'aprofita-
ment i explotació del suro, l'extensió 
de la vinya i 1'augment del transit fron-
terer. Aquests fets fan que la població 
s'incrementi. D'unes quatre o cinc-
centes persones censades a principis 
del segle xvi l l , a finals del mateix se
gle ja s'havia passât al doble de pobla
ció, que s'incrementa fins a finals del 
segle XIX, en què sobrepassa els dos 
mil habitants. Després hi ha uns quants 
anys de crisi, i la població baixa a 
1.273 habitants l'any 1936. Un nou 
ressorgiment, motivât per l'intens tran
sit internacional de mercaderies, ha 
permès arribar als 3.000 habitants ac
tuals. 

L'església parroquial, majorment 
amb obra del segle xvil l , amb la porta
lada de I'antic temple, d'un romànic 
tarda, i l'escut del Rocabertí amb la da
ta de 1414 a la llinda, és un dels edifi
cis mes destacats de la vila. 

El casai de ca n'Armet s'alça al car
rer Major. Aquest edifici conserva sa
lons amb pintures pompeianes i un in

teressant arxiu. Al mateix carrer també 
hi ha l'edifici on visque i mori l'escrip-
tor i excursionista Caries Bosch de la 
Trinxeria. 

DE LA JONQUERA AL CASTELL 
DE ROCABERTÍ 

Iniciem la caminada davant mateix 
de la Societat La Unió Jonquerenca 
(112 m), al carrer Major, en direcció 
N. Tot seguit pugem pel carrer de Sant 
Pere del Pia de l'Arca, que deixem al 
primer revolt, on s'inicia el carni de 
carro, que cal seguir. Deixem una pista 
a l'esquerra i prenem ara un corriol a 
l'esquerra amb un rètol que indica a 
Sant Pere del Pia de l'Arca. A pocs 
metres es troba una pista poc trepitjada 
que travessa el corree de Can Conxa, 
topònim que recorda l'antiga masia 
que hi havia a la vora de la carretera de 
Franca, prop del barrane. Després de 
salvar la torrentera, el carni coincideix 
amb la pista que va de la Jonquera al 
mas Brugat. Tirem cap a la dreta. 
L'entorn és pie de blocs granítics que 
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s'explotaven els anys trenta: és l'indret 
anomenat pedrera d'en Telesforo. 

Davant nostre i a la dreta hi ha els 
masos de can Fortic i ca la Manuela, el 
primer habitat i el segon esbotzat. Mes 
enllà, vigilant-ho tôt, la moleta punxe-
guda de granit on hi ha plantât el cas-
tell de Rocabertf i, tançant l'horitzô, el 
puig Falguers. Anant pista enllà, es tro-
ben uns camps de conreu. Es el Cam-
pament, topônim que recorda un camp 
de presoners de la passada guerra civil. 
A pocs mètres, un canif a la dreta mena 
a can Fortic. 

Anem caminant amb unes perspecti
ves privilegiades vers el coll del Portûs 

i l'imposant castell de Bellaguarda da-
munt del turo, que, amb el coli de Pa-
nissars, son dos punts importants 
d'aquest estratègic sector fronterer. Al 
darrere, hi ha el poble del Portûs. 

El fort de Bellaguarda fou construit 
per l'enginyer militar Vauban els anys 
1677-1688, consumât ja el tractât dels 
Pirineus i és bastit damunt d'una cons-
trucció militar d'origen medieval. 

A mig aire de la carena que va del 
coll de Panissars al del Porteli es des-
cobreix el ve'fnat de Sant Julia dels 
Torts, masies escampades que perta-
nyen al municipi de la Jonquera. 

Entrem a la finca del mas Brugat 

per la porta de ferro que barra la pista 
per a impedir la fugida del ramat de 
bous que pasturen pertot arreu. El mas 
és a prop, vora la torrentera on hi havia 
la font del Mas Brugat (330 m), edifici 
situât al damunt d'un gran bloc granitic 
i pintat de blanc, amb rajoles que em-
belleixen la façana. La casa és de dues 
plantes i té per veina la casa dels maso-
vers, amb una abundosa font a l'abast. 
A la finca es cria bestiar bovi i de liana 
i fa força goig admirar aquesta masia 
tan ben cuidada, la mes important i ben 
situada de tot el terme jonquerenc. 

Deixem el mas en direcció est i 
creuem altra vegada el córrec del Mas 
Brugat. Prop del carni es veuen les res
tes d'una pedrera de quars, explotada 
fins als anys trenta. Passat el torrent es 
troba la malmesa font de l'Apotecari. 
Aci comença la forta pujada al castell 
de Rocaberti, per un caminet molt fres-
sat que, en continues llaçades, s'enfila 
entre F espessa vegetac i , vestigi del 
que fou el bosc de l'Albera abans de 
cremar-se. A mitja pujada i prop del 
carni es troba la Cadira d'en Pau Ar-
met, mola granitica que vol semblar un 
seient. Sota mateix del repeu del cas
tell i ja ben a prop de les ruines 
d'aquesta fortalesa, hi ha dos camins; 
cal seguir el de la dreta, que mena de 
dret a la base de la penya. 

CASTELL DE ROCABERTI 
(499 m) 

L'origen d'aquest castell és molt an-
tic. Un document del monestir de Sant 
Pere de Rodes fa esment d'una esglé-
sia, ja l'any 948, que sembla que té re-
lació amb el castell de Rocaberti. Una 
colla d'anys mes tard, el 1078, el testa
ment del comte Ponç I esmenta aquest 
castell corn un del seus béns. Sembla 
que l'any 1138 el castell fou enderro-
cat a consequència dels enfrontaments 
entre els comtes Ramon Berenguer IV 
de Barcelona i Ponç II d'Empûries, pe
rò després es torna a refer. Encara és 
protagonista, amb un paper ben desta-
cat, a la guerra contra el rei de Franca 
amb Felip l'Ardit, l'any 1285. 

Actualment, ben poca cosa queda 
d'aquesta fortalesa roquera: restes de 
parets, un portai, la cisterna i, al punt 
mes ait, restes dels fonaments de l'es-
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glésia del castell, dedicada a Sant Ro
ma. Al cim de les grans roques hi ha 
una creu metàllica, plantada l'any 
1967 peí Grup Excursionista Jonque-
renc. 

El castell de Rocaberti és un mira
dor privilégiât de les muntanyes de les 
Salines i, mes lluny, del massís aillât 
del Canigó. Ais nostres peus s'estén 
l'allargassada vila de la Jonquera. 

DEL CASTELL DE 
ROCABERTÍ A SANT PERE 
DEL PLA DE L'ARCA 

Deixem el cim del castell i, al pía si
tuât a llevant, prenem el corriol que 
s'enfila per la carena rocallosa, en di-
recció est. Aquest sender està molt per-
dut i cal tenir cura a seguir-lo, ja que es 
va enfilant carena amunt entre bardis-
ses i matolls, amb el sòl de pedregam 
granític, de mala petja. Mes amunt, 
quan la carena s'aplana, a l'esquerra 
del sender i dalt d'un rocam es troben 
les ruines de la fortalesa de l'Esquerda 
de la Bastida (650 m), Hoc estratègic 
damunt el castell de Rocaberti. El nos
tre carni s'ha perdut i cal avançar uns 
deu minuts cap a l'est fins a trobar el 
pia de l'Estanyol. Prop del planet des-
forestat i uns cent mètres a llevant hi 
ha el caminet que va de Santa Llúcia a 
Sant Pere del Pia de l'Arca; cal seguir
lo en direcció nord. Ara seguirem 
aquest sender molt marcat que va pla-
nejant a mig aire, mentre a sota nostre 
s'escola el corree del Mas Brugat. Poe 
abans de creuar la capçalera de la tor
rentera, es troba la font del Massa, 
molt malmesa. 

Passem pel vessant ponenti del ser
rât del Calze i el carni ens porta al coli 
deis Fangassos (692 m). Poe abans 
d'arribar-hi, passem per un lloc que 
quasi sempre és humit; en tot aquest 
sector, anys enrere els jonquerenes hi 
plantaven patates per a sembra. Des 
del coli ja es descobreix el pia de l'Ar
ca, amb el fondai per on baixa el riu 
Llobregat, que neix sota el puig del 
mateix nom. Lluny, i a llevant, s'iden
tifica la carena del Neulós, el roe Fu
ños, el coli de l'Ullat i el cim de Sant 
Cristau. Un eixam de masies poblaren 
anys enrere el pia de l'Arca; les Vi-
nyasses, mas del Calze, mas Nou, de 

Castell de Rocaberti 
Ermita de Sta. Llúcia 

Sant Pere, el de l'Illa i d'altres. Prop 
d'aquest darrer mas hi ha el sait del Fi-
tó, on el riu Llobregat fa un sait de 
trenta mètres, entre el rocam. Quan 
plou fort, la remor del saltant omple tot 
l'espai. 

Al coli dels Fangassos el sender 
pren la direcció est i descobrim ben 
aviat els prats on és situât el que fou el 
mas del Calze, ara tota una ruina. El 
carni, ample i planer, es dirigeix al 
mas, passant per la font del Vesc, de 
parada obligatòria. Arribats a la font 
cal recular uns cent mètres fins a trobar 
un carni que baixa cap a la dreta i es 
dirigeix a Sant Pere del Pia de l'Arca. 
Lluny i dalt d'un llom, descobrim el 
mas Nou. A la meitat de la baixada, 
deixem un sender a l'esquerra que con-
dueix al dolmen dels Pedreguers, un 
sépulcre de corredor amb cambra tra
pézoïdal i tûmul circular. Data de l'any 
3.000 al 2.700 a. C. Poe abans d'arri-
bar a Sant Pere, i també a la dreta, tro-

bem un sender que ve directament del 
mas Brugat. 

SANT PERE DEL PLA 
DE L'ARCA (581 m) 

Al petit planet on hi ha Sant Pere 
del Pia de l'Arca encara es troben al-
gunes parets, restes del que fou el po-
blat, del qual Sant Pere fou el centre 
espiritual. Passen els anys i, durant els 
segles xvii i xvni, l'església és apron
tada per a bastir-hi una masia; això fa 
que quedi desfigurada, però aquest mas 
ja fa anys que fou abandonat. 

L'església és una construcció pre
romànica del segle X, d'arquitectura 
rural o popular. La porta d'entrada és 
orientada a migdia i encara hi ha obra 
feta de quan va èsser habilitada com a 
masia. Tant l'absis com els murs son 
construits amb pedra granítica disposa
da en opus spicatum o en forma d'espi-
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La popular ermita de Santa I.lucia és 
siinuda en un replà a ntig vessant de 
l'Albera que mira a l'Empordà. Foto: 
Pere Parerà. 

ga. Gracies a la gestió entusiasta del 
Centre Excursionista Jonquerenc, dar-
rerament s'han consolidât les parets de 
la volta i el que queda de sostre, i així 
s'ha frenat 1'enfonsament total d'a-
quest monument singular. 

DE SANT PERE DEL PLA 
DE L'ARCA A L'ERMITA 
DE SANTA LLÚCIA 

Sortim de Sant Pere en direcció est, 
cap al barrane on hi ha les abandona-
des mines d'arsènic i or, seguint un 
sender tapat per un espès matollar de 
ginesteres. 

MINES DE SANT PERE 
(550 m) 

Aqüestes mines d'arsènic foren ex-
plotades ja abans de l'any 1914 pels 
germans Gasear, belgues, que hi puja-
ven cada dia des del barri del Limits. 
L'any 1940 s'abandonà l'explotació. 

Hi ha diverses foradades, però la 
més profunda, on hi ha una font, ha 
quedat del tot soterrada. 

Ben a prop hi ha el mas de can Tra
vessa, tot cobert d'esbarzers. 

Seguim el carni en direcció al mas 
Nou, que travessa el corree de Sant Pe
re i, després d'una curta pujada, dava
lía a un barrane amb uns castanyers 
molt grossos que es van salvar de la 
crema, i puja tot seguit al mas Nou 
(612 m), abandonat els anys vint. El 
Hoc és magnifie, amb un gran pia net 
d'esbarzers. Ara anirem cap al SE, per 
un carni que s'inicia pujant recte pel 
llom del serradet fins ais plans on hi ha 
les restes del mas del Calze (682 m), al 
peu del serrât del mateix nom. Esguar-
dant a llevant veiem la serra de les Ca
ñáis, el puig Llobregat i el collet Fon
do, per on passa la pista que s'inicia a 

la carretera del Portûs al cim del puig 
Neulós i va al veïnat de Requesens. 

Ara sortim de davant del mas del 
Calze -també conegut amb el nom de 
Camp del Calze- en direcció a ponent, 
com si retoméssim al coli dels Fangas-
sos, i a pocs mètres girem al sud per un 
ample carni que mena a la serra del 
Calze (en 15 minuts de pujada), dalt de 
la quai hi ha un pia conegut amb el 
nom de la Civadera, amb uns pedrots 
que deixem a l'esquerra, anomenats 
roc Civader. Anys enrere, quan per 
aquestes muntanyes hi havia força ra-
mats, aquest i altres plans eren uns 
bells glevers. Ara tot és envaït per la 
bardissa, exceptuant les parts mas altes 
de l'Albera. 

Som al punt més alt de l'itinerari i 
gaudim d'una magnifica vista de tot el 
sector central de l'Albera, amb el cas-
tell de Requesens sota nostre i tota la 
carena, al fons el puig Neulós i, cap a 
ponent, l'imposant Canigó. 

Pel pia on som passa el sender GR 
11, que puja de la Jonquera i va fins al 
cap de Creus. Ara el seguirem fins a la 
Jonquera, passant a frec del cim roca-
llós de punta Barbota fins al collet de 
la Neu (750 m), Hoc on els jonquerencs 
pujaven a proveir-se'n. Aci hi ha un 
senderol que mena a Cantallops. El 
nostre carni va carenejant fins al proper 
puig de Falguers i deixa, poc abans 

• B n l p à 

d'arribar-hi, a la dreta, el camí que ens 
conduiria a la font del Massa i al coli 
dels Fangassos. D'uns plans a l'esquer-
ra del camí de punta Barbota al puig de 
Falguers, en diuen eis Estanyols. 

Es davalía fortament en direcció sud 
fins a Termita de Santa Llúcia, que ja 
és a prop. 

ERMITA DE SANTA LLÚCIA 
(445 m) 

Aquesta ermita és situada en un ra-
có meravellós, a mig vessant del puig 
de Falguers, amb una espléndida vista 
damunt el pía empordanés. 

Aquesta ermita fou parroquia, amb 
el nom de Sant Miquel de Solans. 
Aquest era un hoc de poblament dis
pers a Tentorn de Tesglésia; actual-
ment totes les masies son abandonades 
o han desaparegut. 

El segle xvi la parroquia de Sant 
Miquel és traslladada a Tactual esglé-
sia de Santa Maria de la Jonquera i el 
segle xviii era una simple ermita dedi
cada a Sant Miquel i Santa Llúcia, i en 
tenia cura un ermita. Després d'uns 
quants anys d'abandó, Tany 1960 
s'inicia la reconstrucció grades a Ten-
tusiasme i la bona organització dels 
Amics de Santa Llúcia, que des d'ales-
hores han aconseguit canviar Taspecte 
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L'esglésiapre-romànica de 
Sant Pere del Pia de l'Arca. 
Foto: Anna Borbonet. 

de Termita i el seu entorn, fent-hi murs 
de pedra, fonts, arranjant camins i ade
quarli aquest Hoc admirablement. 

L'ermita és un edifici romànic dels 
segles XII-XIII, de nau de volta apunta
da, amb absis semicircular, portalada a 
migdia i un campanaret d'espadanya. 
Al seu costat hi ha la casa de Termita, 
dels segles xvii-xvm. 

DE L'ERMITA DE SANTA 
LLÚCIA A LA JONQUERA, 
PEL CAMÍ DELS PELEGRINS 

Davallem a la Jonquera pel carni' 
dels pelegrins, que venien a Santa Llû-
cia a cercar la curació de la vista. Santa 
Llûcia, venerada pels fidels com a pa
trona i advocada de la vista, té molts 
dévots a les terres a banda i banda de 
l'Albera. L'aplec tenia Hoc abans el se-
gon diumenge de maig i actualment se 
celebra el dilluns de Pasqua de Pente-
costa, sensé que decaigui la devoció 
dels pelegrins, que aprofiten per a cele-
brar-hi grans fontades. 

Sortim de l'ermita cap a Toest i pas
serei per la propera font Velia, ara eixu-
ta. Davant hi ha una taula de pedra gra-

HORARI CASTELL DE ROCABERTI1 

Acumulat Parcial ERMITA DE SANTA LLUCIA 

Oh 
Oh 45 

La Jonquera 

Oh 45 
Oh 25 

Mas Brugat 

I h 10 
I h 15 

Castell de Rocabertf 

2 h 25 
Oh 20 

Sant Pere del Pia de l'Arca 

2 h 45 
Oh 20 

Mas Nou 

3 h 0 5 
0 h 4 0 

Mas del Calze 

3 h 4 5 
0 h 2 0 

Puig Falguers 

4 h 05 
Oh 40 

Santa Llucia 

4 h 4 5 La Jonquera 

nítica, antiga ara de Taltar de Tesglésia 
de Sant Miquel de Solans. 

Continuem camí avall i passem per 
la font de la Saula, que encara raja. 
Anem trobant camins a dreta i esquer
ra, pero cal seguir sempre el senyalit-
zat amb blanc i vermeil, el GR 11. 

Passem a prop del gran mas de San
ta Llúcia; a Thoritzó, el puig del Corb i 
el puig Roig. Mes avall s'arriba a una 
petita plaça amb una pista a la dreta: és 
la Creueta, i, poc després, al Pou del 
Llop, antic parany que consistia en un 
pou ample i de gran fondària per a ca-
çar-hi el llop. Encara passarem per 
Tabandonat corral d'en Roig i a free 
del mas de la Por, pou de liegendes de 
follets i fantasmes entre eis veíns de 
Canadal, llogaret al qual pertany 
aquesta masia. 

Finalment, entrem a la Jonquera per 
la costa d'en Geli. 

Agra'im la collaboració dels amics 
Lluís Vila, Josep Laporta, Joan Budó, 
Jaume Justafre i Jordi Puigsegur, socis 
del Centre Excursionista Jonquerenc. 
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Aquesta excursió és una de les 
classiques de l'Albera, ja que passa 
per dues fites ben importants: el puig 
Neulós, cim culminant de la serra, i el 
veïnat de Requesens, que té per veí el 
seu fantasiós castell. Tant l'un com 
l'altre son símbols d'aqüestes mun-
tanyes. 

Pujarem al puig Neulós pel vessant 
nord, que mira al Rosselló, iniciant la 
caminada al petit veïnat de Sant Martí 
d'Albera, i per frondosos boscos ens 
situarem a la carena, costa amunt fins a 
arribar al cim del puig Neulós. Després 
de visitar la font de la Tanyareda, se-
guirem el fil de la serra vers ponent, 
fins al coli Forçat, per a baixar a visitar 
Requesens, al vessant sud del puig 
Neulós i retornar al coli Forçat, traves-
sant un magnifie bosc de castanyers. 
Novament al coli, davallarem a Sant 
Marti d'Albera, tot passant per uns bo-
nics boscos de faigs, avets, alzines i 
castanyers. 

SANT MARTÍ D'ALBERA 
(631 m) 

El petit nudi de Sant Marti d'Albe
ra és situât en un replà enlairat, als ves-
sants de tramuntana del puig Llobregat 
i sota el coli Forçat. Aquest veïnat, el 
formen, a més de l'antiga església ro
mànica, el casal de Sant Martí i la seva 
masoveria, amb algunes masies prope
res, gairebé totes deshabitades. A lle-
vant de l'església i a frec de la menuda 

Puig Neulós 
i Requesens 

Itinerari 2 

Kildo Carrete 
Francese Beato 

carretera, hi ha el petit cementili i, en-
front, la font amb porxada, datada 
l'any 1742. Aquest llogaret comunica 
amb el Portús per una carretera molt 
sinuosa de 12 km, que travessa bells 
boscos de sureres. 

Sant Marti pertany al municipi va-
llespirenc de l 'Albera, format per 
dos petits nuclis: el de Sant Martí i 
el de Sant Joan, que és el cap del 
municipi. La seva economia es basa 
exclusivament en la ramaderia, 1'ex
plotado del bosc i 1'agricultura, 
aprofitant petites extensions de con-
reu i pastures, on predomina la mas
sa forestal, sobretot alzines, casta
nyers i faigs. 

Des de mitjan segle passât, en qué 
va arribar a tenir un cens de 384 habi
tants, la població ha anat minvant i ac-
tualment només hi ha una cinquantena 
de veins. 

L'origen de l'església de Sant Marti 
és un petit establiment monastic cons
truit a la meitat del segle IX, que depe-
nia del monestir benedicti de Sant Hi-
lari de Carcassona. És esmentat per 
primera vegada en un document de 
l'any 844 amb el nom de Sant Marti de 
Montforcat. 

L'actual església és de finals dels 
segle XII, té una nau de volta apunta
da, l'absis semicircular i l'entrada pel 
costat de migdia, amb una portalada 
ampia, de quatre arcs de mig punt en 
degradac i . El campanar és d'espa-
danya i s'alca damunt del mur de po
nent. 

A l'esplanada de davant de l'esglé
sia encara hi ha les restes del petit ha-
bitatge on visqué Manuel Costa (1821-
1911), pastor de professió i conegut 
per en Manel de l'Albera. Fou un per-
sonatge dels més entranyables d'aques-
ta muntanya, on féu moltes obres 
exemplars, recuperant i embellint mol
tes fonts; marca el cim del puig Neulós 
amb una torre prismàtica i planta molts 
arbres que avui dia fan d'aqüestes 
muntanyes un paradís forestal. En el 
decurs d'aquesta excursió passarem 
per molts llocs on encara perdura el re
cord d'aquest pastor que tant va esti
mar aquest racó de l'Albera. 

DE SANT MARTÍ D'ALBERA 
AL PUIG NEULÓS, PASSANT 
PEL COLL DE L'ULLAT 

Comencarem aquesta excursió da
vant l'església de Sant Martí i tomant 
enrere per la carretera d'entrada al petit 
veinat, deixarem a dreta i esquerra la 
font i el menut cementili. Al cap de 
pocs metres, aquesta carretera s'uneix 
amb la que puja del Portús al cim del 
puig Neulós. Aquí s'inicia el nostre ca
rni que, en direcció nord-est, s'enfila 
pel Hit del torrent, marcat amb el cone
gut codi blanc i vermell (GR 10). No 
tardem a creuar repetidament la carre
tera que puja al puig Neulós, tot fent 
llacades per a anar guanyant altura. La 
segona vegada que la creuem ja som 
gairebé al coli del Rat (711 m). Des de 
Sant Martí, hem passat entre boscos de 
roures i d'alzines. Després de creuar la 
carretera, el carni que seguim deixa a 
la dreta dues pistes forestáis i puja per 
un prat que recobreix el llom que da-
valla de la carena de l'Albera i que es 
desprén en direcció oest del roe dels 
Tres Termes. Tocant a aquest roe s'al-
ca una torre metàllica queja es veu tot 
pujant. 

Ben aviat el carni es divideix; cal 
seguir el de 1'esquerra, vers el nord-est. 
El de la dreta s'enfila fort cap a la ca
rena, entre el roe dels Tres Termes i el 
coli de Pal. 

Ara la ruta que fem s'endinsa a 
l'obaga de la fageda esplendorosa i, a 
poc a poc, el pendent es va suavitzant i 
es torna planer. 

Aquesta fageda forma la capcalera 
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del córrec del Pas de l'Euga Morta i té 
al damunt nostre i a la dreta el roc Fu-
riós ( 1.099 m), que és una paret grani
tica de més de cinquanta mètres d'alçà-
ria, on s'han obert i équipât més de 
vint-i-cinc vies d'escalada. 

El carni', ben planer, ens conduira 
al peu del refugi del Coli de l'Ullat 
(938 mètres), on fa poc que s'ha cons
truit un restaurant, aprofitant el pas 
per aci de la carretera que puja al puig 
Neulós. 

Ara seguirem aquesta carretera uns 
pocs mètres cap a l'est, i a l'esquerra 
trobarem la deu coneguda amb el nom 
de Reina de les Fonts o del Coli, sota 
l'ombra de pins centenaris i de gran 
envergadura. Som a la part alta del 
bosc Negre de Sureda. 

LA REINA DE LES FONTS 
(930 m) 

Aquesta font fou agençada, com 
moites d'aquests vessants, per en Ma-
nel de l'Albera. Hi ha una taula de pe-
dra, recs i llocs planers a diferents ni-
vells. Al brollador hi ha diverses ins-
cripcions on destaca un gran cor, figu
ra que ben sovint representava aquest 
pastor artista en les sèves obres escul-
tòriques. Aci hi ha la data de la cons-
trucció de la font: any 1881. Malaura-
dament, en eixamplar la carretera de 
puig Neulós es va malmetre part 
d'aquesta obra. 

Davant mateix de la Reina de les 
Fonts surt un corriol que pren la direc-
ció sud-est (també marcat amb blanc i 
vermeil) i en fort pendent s'enfila dalt 
la carena de l'Albera, ja ben a prop del 
roc dels Très Termes. A mitja pujada i 
tot just passada la part alta del roc Fu-
riós, coincidirem amb el GR 10, que 
cal seguir vers l'est i que ens conduira 
definitivament a la carena, havent tro-
bat abans, però, la carretera del puig 
Neulós. Tenim a la vora els grans blocs 
de roca que formen el cim del roc dels 
Très Termes, amb la torre metal-lica al 
seu costat, però nosaltres conti nuarem 
per la carena cap al nord-est, deixant 
enrere aquest cimet. Hi ha un filât que 
fa de tanca de bestiar i lìmit fronterer, 
on trobem una porta, inici del carni 
forestal que davalla a Requesens. Som 
a la collada del Pou (1.110 m); aci el 

sol és un glever on la tramuntana no 
permet que arreli cap arbre ni arbust. 
Passem peí costat del roe de la Creu; al 
davant mateix veiem les grans antenes, 
els filats electrificats o els murs de de
fensa que caracteritzen Tactual cim del 
puig Neulós. La pujada és sostinguda 
fins a arribar al cim, altitud máxima de 
TAlbera. Poc abans d'arribar-hi, la fa-
geda gairebé arriba a la carena i els ar-
bres més agosarats, els que intenten 
passar al vessant sud, están ajaguts, do
mináis per la tramuntana, talment ban-
deres onejant. 

PUIG NEULÓS (1.260 m) 

Cim culminant de TAlbera, també 
conegut per la Torre d'en Manel; és 
coronat per dos grans edificis, on hi ha 
unes complexes installacions electro-
ñiques franceses, construides Tany 
1963. El puig Neulós ens ofereix unes 
vistes sorprenents ais quatre punts car-
dinals, des del Vallespir al Rosselló, 
TEmpordá, el cap de Creus, el golf de 
Roses i la costa, fins a les Gavarres 

(s'arriba a descobrir el Montseny i les 
muntanyes de l'Alta Garrotxa i Colisa-
cabra), i, dominant-ho tot, el Canigó, la 
muntanya monumental. 

L'any 1886 en Manel de TAlbera 
alca una torre estreta i quadrada de 
pedra seca, i hi clava unes barres de 
ferro per a poder-hi pujar a dalt. Du-
rant molts anys fou Túnica fita que 
s'alcava al cim del puig Neulós. 
L'any 1960 es va construir una torre 
geodésica, que fou substituida per una 
de nova Tany 1968. El puig Neulós és 
vértex geodesic i una important fita 
geogràfica. L'any 1962 hi arriba la 
carretera que comunica aquest cim 
amb el Portús. 

El topònim Neulós sembla que pro-
vé de nuvolós o boiras, ja que ben so
vint aquest cim és cobert per la boira. 

DEL PUIG NEULÓS A 
REQUESENS 

Deixarem el puig tot seguint el GR 
10, que passa pel costat d'un transfor-
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Puig Neulós, cim culminant de l'Albera. 
Foto: Kildo Carrete. 

mador que alimenta les installacions 
électroniques, i baixarem cap a l'est 
per la fageda espessa, on es troba la 
font de la Tanyareda, just sota la pista 
que, provinent del coli de l'Ullat i se-
guint de ben a prop la carena de l'Al
bera pel vessant nord, va fins a sota 
mateix del roc dels Quatre Termes, 
amb el projecte que arribi fins a Ba-
nyuls. 

La font de la Tanyareda és molt 
abundosa, voltada per una fageda 
molt densa; vora la font hi ha una 
taula i, ben a prop, una petita caba-
na. Aquesta deu és ben a la vora del 
coli de la Tanyareda (1.049 m), on hi 
ha un refugi lliure amb llar de foc i 
mobiliari. Fou inaugurât l'any 1977 i 
destinât preferentment als usuaris 
del GR 10. 

Nosaltres pujarem en direcció 
oest passant prop del dipòsit d'aigua, 
mig soterrat, i, per un terreny on ja 
no hi ha bosc, anem a cercar la porta 
de la tanca que ja hem trobat a la pu-
jada. Sempre cap a l'oest, passarem 
sota el puig Neulós, cim al qual ja 
hem donat el tomb a mig aire. Ran 
d'aquest carni, al sud del cim, és la 
zona dels grans grevolars. Passarem 
per l ' inici de dues torrenteres que 
formen el torren Pregon, on més 
avall es troba la font d'en Climent, 
que nosaltres no visitem. Quan gai-
rebé arribem a la carena, descobri-
rem el pou de la Neu a la nostra es-
querra, que dona nom a la collada 
per on hem passât, carni del puig 
Neulós. 

EL POU DE LA NEU 

Aquest dipôsit subterrani esta 
molt ben conservât. Té très obertures 
a la part superior, que s'utilitzaven 
per a carregar-lo i una obertura infe-
rior, per a buidar i netejar aquest ori
ginal magatzem de neu. Era propie-
tat del comte de Peralada i s'arrenda-
va cada cinc anys. L'arrendatari és 

veia obligat a vendre gel a la vila de 
Peralada des del dia primer de maig 
fins a mitjan novembre. Fa pocs 
anys, el Centre Excursionista Em-
pordanès de Figueres hi va fer obres 
de consolidado. 

Ara pujarem a la propera carena 
fins a la collada del Pou, i la segui-
rem cap a ponent fins al coll Forçat, 
sempre per la vora del filât que fa de 
limit fronterer, trepitjant un terreny 
pedregós cobert de gleva i amb al
gún arbre raquitic que la tramuntana 
no ha deixat créixer. Des de la colla
da del Pou (1.110 m), flanquegem 
primer el roc deis Tres Termes 

Des del puig Neulós es domina tota 
la plana rossellonenca. 
Foto: Kildo Carrete. 

(1.116 m), que deixem a la dreta. 
Aquest bony és format per un munt 
de rocs enormes, amb restes d'una 
cabana a dalt, i una fonteta -sovint 
seca- al dessota, cara a l 'Empordà. 
Al seu costat, com ja hem dit, hi ha 
una torre metàll ica. Poe després es 
troba el roc de les Onze. S'anomena 
aixi perquè quan el sol l ' i l lumina és 
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una referència horària per als pobles 
i masos del vessant empordanès. 

Continuarem carenejant vers l'oest 
amb bones vistes sobre l'Empordà i 
els fondais de Requesens, fent cap a 
un altre coll: el de Pal dels Très Ter
mes (969 m). Totes aquestes collades 
son poc acusades i la linia carénera 
que anem seguint davalla suaument, 
passant pel puig de les Colladetes 
(981 m) i el Forcadell, que ni sembla 
un cim. A partir d'acf, la tança que 
anàvem seguint des de la font de la 
Tanyareda esdevé paret de pedra se-
ca, de mes d'un mètre d'alt. Tôt 
aquest sector és una roureda pel ves
sant del Vallespir; per on passem ara 
hi ha roures i alzines. 

Hem de passar la tança per un pas 
on hi ha una porta, i el sender mig per-
dut, ara pel vessant nord, ens condueix 
en poca estona fins a la variant del GR 
10, que per sota del coll Forcadell i pel 
vessant del puig Pinyer ens portarà fins 
al coll Forçat. 

COLL FORÇAT (829 m) 

Es el mes marcat d'aquest sector ca
réner de l'Albera i és situât entre el 
puig Pinyer i el puig Llobregat. El coll, 
ample i pie de gespa, és voltat de bos-
cos de faigs, pins i roures, i migpartit 
per una tança, on s'obre una porta per 
on passa el cami que va de Sant Marti 

d'Albera a Requesens. Ací també s'ini-
cia un carni, poc trepitjat, que, prenent 
direcció oest, va al coll de l'Espinàs i 
al mas de les Vinyasses, per on passa 
la pista del pia de l 'Arca a Reque
sens. 

A partir de coll Forçat deixem el 
carni caréner que hem seguit fins ara 
i iniciem la davallada al veïnat de 
Requesens per un ample carni fins a 
la propera font de la Verneda. Al 
mateix coll Forçat hi ha un indica
dor. El sender baixa en fort pendent 
cap al sud, per una castanyeda, te-
nint a dreta i esquerra camins secun-

El castell de Requesens. 
Foto: Francese Olivé. 

HORARI 
PUIG NEULÓS 1 REQUESENS 

Acumulat Parcial 
PUIG NEULÓS 1 REQUESENS 

Oh Sant Marti d'Albera 
0 h 4 5 

Oh 45 Colldel 'Ullat 
1 hOO 

1 h 45 Puig Neulós 
Oh 15 

2 h 0 0 Font de la Tanyareda 
Oh 30 

2 h 30 Pou de la Neu 
Oh 45 

3 h 15 Coll Forçat 
Oh 35 

3 h 5 0 Requesens 
Oh 55 

4 h 4 5 Coll Forçat 
Oh 30 

5 h 15 Sant Marti d'Albera 

daris de desemboscar. El nostre cami 
porta a un de mes ample, obert pels 
militars i que va cap al sud-est. Des
prés d'una porta de control del bes-
tiar, som ja a la font de la Verneda, 
de bon cabal, amb restes de cabanes 
de llenyataires i pastors. Continuant 
avall, es troba una segona porta ra-
madera i al cap de poca estona 
s'arriba a Requesens, coincidint 
abans amb la pista que baixa del pia 
de l 'Arca pel collet Fondo. En entrar 
al veïnat, passem per la font de Re
quesens. 

REQUESENS (500 m) 

El santuari de Requesens, juntament 
amb l'antiga hostatgeria i altres edifi-
cis del segle xvm, constitueixen l'ac-
tual centre del veïnat de Requesens, el 
quai ja és esmentat en un document del 
859, atorgat per Caries el Calb al fidel 
Oriol. Aquest llogarret, que pertany ac-
tualment al terme de la Jonquera, és si
tuât al vessant meridional del puig 
Neulós i a la capçalera del riu Anyet, 
que aquï anomenem riera de Reque
sens. Aquest Hoc ha estât el centre de 
masies escampades, actualment desha-
bitades i abandonades en desaparèixer 
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l'explotació del carbó d'alzina i l'ex-
tracció del suro. 

L'església és d'una nau, coberta 
amb volta apuntada i capçalera semi-
circular. A la llinda de la porta es pot 
llegir una inscripció, on consta l'any 
1704 com a possible data de la seva 
construcció. Entre l'ermita i l'hostatge-
ria hi ha l'esplanada,'des d'on es con
templa un extens panorama d'aquesta 
part de l'Albera, amb muntanyes i fon
dais ombrivols, tot cobert de boscos 
d'alzines i alguns roures, castanyers i 
pins. 

Al santuari de Requesens hi arriba-
va la processo de la Tramuntana, que 
sortia de la capella de Sant Sebastià, de 
Figueres, amb romeus de tota la roda-
lia. Hom demanava al vent que bufés 
oportu i amb profit per a tothom i, so-
bretot, que alliberés l'Empordà de pes-
tilències. Era un Hoc d'aplecs, on coin-
cidien empordanesos i rossellonesos. 
No en va s'ha escrit: 

Vós, oh Verge sobirana, 
estrenyeu la germanor 
de la pàtria catalana 
amb la gent del Rosselló. 

CASTELL DE REQUESENS (517 m) 

A llevant del santuari i a l'altre ves-
sant de la riera, s'alca el turo on s'aixe-
ca l'impressionant castell de Reque
sens. 

Fou construit el segle xi per Gaus-
fred II de Rosselló en terrenys que el 
comte Ponç d'Empiiries li havia donat. 
Amb els anys fou motiu de discòrdia en
tre ambdues cases, fins que a mitjan se
gle xrv passa a la casa d'Empuries i, 
més tard, als Rocabertï, que esdevingue-
ren comtes de Peralada. A principis del 
segle xvm estava completament ender-
rocat, però a finals del segle xix, Tomàs 
de Rocabetti-Dameto, comte de Perala
da, va decidir la reconstrucció del cas
tell i encarregà aquesta tasca al figue-
renc Alexandre Comalat, el seu admi-
nistrador. Els treballs s'iniciaren el 
1893, però el comte no arribà a veure 
acabades les obres, ja que mori l'any 
1898. La seva germana Joana Adelaida, 
comtessa de Montenegro, dona conti-
nuïtat a les obres, que s'acabaren l'any 
seguent. Se celebra la festa d'inaugura-
ció el dia de Sant Joan de 1899 i cine 

dies després moria també la comtessa. 
Més endavant, el castell passa di-

verses vicissituds i anà d'unes mans a 
altres, que en Hoc de conservar aquesta 
magnífica obra es dedicaren a espoliar
la. Durant l'ùltima guerra civil desapa-
regueren els mobles i després fou uti-
litzat com a caserna. Avui, després 
d'uns quants anys de total abandó, es 
controia la visita; esperem que així al-
menys no es degradi encara més. 

Al vessant de migdia del turó encas-
tellat hi ha el mas de l'Església Velia, 
amb restes de l'església romànica de 
Santa Maria, antiga parroquia del Hoc. 

Sortirem del veinat de Requesens 
pel mateix carni per on hem arribat, re-
trocedint fins al coli Forcat, des d'on 
ens caldrà davallar pel vessant nord, 
carni de Sant Marti d'Albera. El cor-
riol, que passa per frondosos boscos de 
faigs, pins i castanyers, amb algun 
avet, no triga gaire a arribar a la font 
d'en Manel, amb taula i banc de pedra, 
record del pastor artista. El nostre carni 
va davallant i enllaca amb una pista, 
que, després de creuar el torrent dels 
Empordanesos, ens deixa davant ma
teix del veinat de Sant Marti d'Albera, 
on finalitza aquesta bonica excursió. 
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A Argelers de la Marenda, des de 
l 'estació SNCF (10 m), davallem per 
l 'avinguda de l'estació, trenquem a 
Vesquerra pel carrer del Repos i pas
sem sota el pont del tren. Immediata-
ment, a l'esquerra, prendrem una car-
retereta ensotada que ressegueix el 
cementiri paral lelament a la via del 
tren. Continuem en direcció SSE, se-
guint la banda esquerra del corree de 
la Ceriga. Deixem a l'esquerra un 
pas de gual i passem sota el pont en-
caixonat de la N 114; immediata-
ment a l 'esquerra prenem una carre-
tereta paral-lela a la N 114, en la di
recció assenyalada de Valmy. La 
carretera s'orienta mes aviat cap al 
sud fins a assolir el camping Les Mi
mosas, contingu a la hisenda del ca
sal de Valmy. 

EL CASTELL DE VALMY 

Així s'anomena aqueixa construcció 
al peu de l'Albera, feta per la familia 
Bardou a cavali dels segles XIX i XX. 
La filia Bardou es va casar amb el se-
nyor Pams, que fou ministre de 1'Agri
cultura i de l'Interior a Franca. 

L'arquitecte era un danés, Petersen. 
Els paletes, la familia Lanquina d'Ar
gelers. Per primera vegada al Rosselló 
s'utilitzà el formigó per a la construc
ció. 

Per qué el nom de Valmy? Perqué 
fou la primera victoria republicana 
contra Prussia 1'any 1792. 

Al peu del castell, vinyes i mes vi-
nyes. S'hi fa un vi de taula deliciós. 

L'any 1977, a la gespa, davant del 
castell, es va fer el primer aplec de sar
danes de la Federació Sardanista del 
Rosselló. I cada any, el primer diumen-
ge de setembre, tres cobles animen un 
aplec excepcional. 

Cruilla al nivell de l'entrada de la 
recepció del camping Les Mimosas. 
Prenem una desviació a la dreta i se
guirti la carretera del mas Blanc, la 
quai s'enfila en direcció sud per un 
contrafort entre alzines sureres. A l'al
tura d'una caseta rosa, esbiaixa a l'es
querra, s'acaba l'enquitranat i la pista 
es divideix en dos bracos. Deixarem a 
l'esquerra la pista de les pedreres i 
continuarem, per la dreta, al llarg 
d'una pista de terra (rètol «attention au 
feu», pagat pel Lions Club de Cotlliu-
re-Costa Vermella). Contornegem per 
l'oest l'imposant casai de Valmy, d'es-
til modem, la superba silueta del quai 
s'imposa majestuosament en un marc 
enfosquit pel bosc de cèdres. 

Tot seguit (100 m), voregem per da-
munt el trau d'una pedrera, des d'on 
s'atalaia, a la banda oposada, el veli 
mas, rénovât, de l'Abat. A la dreta 
s'ofereix una dilatada vista sobre Ar
gelers i el litoral, fins a l'estany de Ca-
net. La pista s'enlaira fent giravolts i 
cal deixar de banda els camins que 
se'n separen. En un revolt en águila de 
ganxo es troben les ruines del mas de 
la Monja (200 m). 

En el revolt esmentat, cal deixar la 

pista i prendre a la dreta un camí estret 
i horitzontal. Uns vint metres enllá tro-
barem una segona casa en ruines. A 
cosa de cent metres mes, arribarem a 
un primer repetjó (una fletxa indicado
ra, de color verd, assenyala un canvi de 
direcció). Hem d'abandonar, dones, el 
camí, pel qual davallaríem, i seguir, a 
l'esquerra, el marge d'un camp eixar-
mat de nou. Part dellá del camp es tro-
ba el vell camí del mas Pardés i pugem 
moderadament, primer per una sureda, 
fins a arribar a un bosc de castanyers. 
Deixem a l'esquerra un senderó (camí 
de Sant Llorenc) i el camí davalía uns 
quants metres fins a creuar un camí 
que cal seguir de pujada fins al mas 
Pardés (249 m), abandonat i en ruines. 
Bell cop d'ull sobre Argelers i el lito
ral. Sota mateix, al marge esquerre del 
corree de la Ceriga es veuen les im-
pressionants ruines del mas Cassó. 

Com vivia la gent en aquests masos 
durant el segle XIX i la primera meitat 
del segle xx? La muntanya era bosc i 
pastura. El bosc permetia la fabricado 
o la reparació d'objectes útils per a les 
feines agrícoles, d'empostissats, de co-
berts, de palanques, de tancats. A mes, 
els habitants no estaven faltats de lle-
nya per a la llar. Feien feixines amb el 
brancam d'arbres abatuts i les ana ven a 
vendré ais flequers per a fer coure el 
pa. 

Els habitants del mas tenien pocs di-
ners. Amb tot, eren gent organitzada. 
Criaven cabres, que, cap al tard, torna-
ven al cortal. Les dorques eren els reci-
pients amb qué portaven a vendré la 
llet a la vila. Les dones elaboraven for-
matges de cabra (els recuits) que em-
bolicaven amb fulles de falguera. Els 
posaven en un cistell i els duien a ven
dré al mercat. També criaven pores, 
aviram, conills. Paraven paranys i ca-
caven, ja que la caca era abundosa al 
bosc. Pescaven a les liberes. De vega-
des assecaven un gorg per treure'n les 
anguiles. Confitaven olives. Collien ci-
reres, pomes, figues. Plegaven casta-
nyes, cercaven bolets, collien espár-
recs... Brescaven la mel. Pastaven el pa 
amb fariña propia (temps enrera d'ordi, 
mes endavant de blat). Plantaven uns 
quants ceps al tros. D'aquesta manera 
tenien vi i rasimat (confitura de rai'm). 
Cultivaven un hort. Encara avui, mar-
ges de pedra seca son testimoni de 
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La petad ermita romànica de 
Sani Llorenç del Mont. 
Foto: Pere Parera. 

l'existència de feixes, on recollectaven 
llegums, patates, mongetes, faves... En 
els bancals també plantaven alguns ar
bres fruiters. 

A la tardor, anaven sovint a fer ve-
remes a la plana. Amb la paga es com-
praven vestits. Els dissabtes, els homes 
anaven a cal barber. Quan anaven a es
cola, a vila, els infants s'emportaven el 
dinar i un buscali d'alzina sota l'aixella 
per a l'estufa de la classe. 

La matança del porc era una vérita
ble festa. S'ajudaven d'un mas a l'al
tre. Tota la gent dels masos parlava en 
català. 

Avui, gairebé tots els antics habitat-
ges estan abandonats o en ruines. La 
majoria dels masos vora els quais pas
sent en aquest itinerari van ser habitats 
fins després de la guerra de 1914/18. 
Alguns es mantingueren fins a la darre-
ra guerra mundial. 

Davant les ruines del mas Casso hi 
ha un encreuament de camins. Hem de 
prendre el primer de l'esquerra, que 
volta, per l'esquerra, un bosquet de mi-
moses. El carni s'eleva suaument en 
direcció sud-est pel flanc esquerre del 
serrât i ofereix un magnifie panorama 
sobre la costa i la plana del Rosselló. 
L'espadanya tipica de l'ermita de Sant 
Llorenç no triga a deixar-se veure. De 
seguida sortim a la pista d'accès a Sant 
Llorenç, la qual hem de seguir per l'es
querra fins a assolir, cent mètres més 
endavant, l'ermita de Sant Llorenç del 
Mont. 

SANT LLORENC DEL MONT 
(293 m) 

La capella de Sant Lloren? fou con
sagrada l'any 1164. Es una obra típica 
de l'arquitectura románica rural catala
na del segle xil amb les seves caracte-
rístiques: pedra picada i finestres de 
doble esqueixada. 

Es una capella ben conservada, de 

pianta senzilla, amb una particularitat: 
el nivell del sòl a l'interior és més baix 
que el de l'exterior. Per a entrar s'han 
de baixar tres esglaons, potser per a 
posar tot a Tentoni blocs de pedra que 
servien de seient. 

Sortim de l'ermita cap al sud, per la 
pista d'accés a la capella, la qual am
ba, de pia, a la pista que hem deixat 
abans del mas de la Monja. Encreua
ment (310 m). Prenem la pista de la 
dreta. Uns cent metres més enllà, es 
veu, a la banda dreta (320 m), una este
la en memòria d'un avió militar estave-
llat en aquell indret el 6 de juny de 
1957. Aviat, en un revolt en forma 
d'essa, arribem al mas Cadena i al mas 
d'en Quelet d'Amont, situats a un cos-
tat i a l'altre de la pista, restaurats i 
voltats de verdor (330 m). Més enllà, 
un rètol amb la indicació «impasse», 
prohibeix el pas de cotxes, i quan arri
bem a frec del mas Pacreu, restaurat 
(una tanca marró barra el carni d'accés 
al mas), hem d'abandonar la pista i 
prendre, a la dreta, just davant de la 
tanca, el carni de la Macana (385 m). 
La indicació «La Massana», en lletres 
vermelles, assenyala el carni, el qual 
s'enfila cap a ponent bo i marcant un 
sole sinuós en el granit descompost, 
obrint-se pas entre alzines, roca esquis-
tosa i bardissar arborescent. Arribem a 
un planet (475 m), des del qual es 
frueix d'una bella vista sobre el Rosse
lló i la torre de Madaloc. Part davall, 

entre dos vessants, es veu el mas Par-
dés, amb unes teules rutilants. 

Tirem esbiaixadament a l'esquerra, 
en direcció SSW i el carni puja per un 
pendis fins a assolir la carena transver
sai, que domina l'alta vali de la Maca
na i el llogarret de la Vali. 

Encreuament de camins a la carena 
(530 m). Deixem a la dreta el carni que 
mena al coli del Gali i prenem a l'es
querra el que, de pia, va en direcció 
ESE. Al cap de poc es veu la torre de 
la Macana i, voltant el puig dels Oms 
pel cantó de llevant, arribem aviat al 
coll del Pomer (550 m). 

Un calteli indica «chemin de Lavali 
n° 5». Un senyal blau i blanc marca, en 
endavant, el carni. El sender, molt ben 
marcat, raneja la carena, la segueix un 
instant (617 m) i, finalment, se'n sepa
ra cap a l'esquerra. Arribem, pel cantó 
de llevant, a un repetjó, on s'obre una 
minúscula clariana herbada, voltada de 
ginestera i bruc. 

Clariana i encreuament de camins 
(655 m). Cal deixar de banda el sender 
senyalitzat amb pintura vermella, que 
continua recte endavant, horitzontal-
ment, en direcció al coli de la Plaça 
d'Armes. Prenem una desviado a la 
dreta seguint el carni marcat de blau i 
blanc, que s'enfila cap al SW en direc
ció a una massa rocosa. Aleshores se
guirti un llarg relleix de granit, a Tex-
trem del qual hem de tombar a l'es
querra cap al SSE. Assolirem la carena 
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a 760 m -a la dreta es veu un sopluig 
sota una roca- i peí fil de la carena arri-
bem al peu de la torre de la Macana. 

TORRE DE LA MACANA 

Alzinada a 793 metres d'altitud, la 
torre de la Macana domina tota la pla
na del Rosselló. 

Va ser construida sota el regnat de 
Jaume, rei de Mallorca, vers els anys 
1286/87 amb pedrés tretes del rodal. El 
seu primer nom, d'altra banda, va ser 
Perabona. Servia per a emetre senyals 
d'alerta i prevenir el castell reial de 
Perpinyá (palau deis reis de Mallorca) i 
la població del Rosselló. Estava en re-
lació amb la torre de Madaloc, que va 
ser construida a la mateixa época. 

L'únic codi deis senyals que ens ha 
arribat és el que va promulgar el rei 
Pere IV d'Aragó el 1384: l'aguaitador 
de la torre mes próxima del punt ame-
nacat ha d'encendre un gran foc en 
aparéixer l'enemic, si l'entrada es fa de 

nit, o una gran fumada, si té Hoc de 
dia; el primer foc o fumada, que és el 
senyal d'alarma, ha d'ésser seguit de 
tants de focs i fumades com centenars 
de llances hi haurà; la torre del castell 
de Perpinyá ha de repetir el senyal per 
a avisar Madaloc en direcció al Princi-
pat, i Rodés, Força Reial, el Far, Opol i 
Salses per l'interior del territori. 

Es pot notar que els Castells partici-
paven també en la transmissió deis 
senyals, des de la part mes alta de la 
seva plataforma superior. Recordem 
que la Macana formava part d'una xar-
xa d'eixos visuals que cobria els com-
tats del nord del Pirineu i estava en co-
municació amb els del sud, la Fenolle-
da i, mes enllà, fins a Peirapertusa. 

Les caractéristiques de la torre son: 
19,20 m d'alçària sobre el pia terrer, 
1,50 m de gruixària dels murs, i 4,50 m 
de diamètre interior. 

Comprenia una cisterna soterrada de 
tres metres de profunditat, una planta 
baixa i un primer pis. A dalt de tot hi 
havia una plataforma amb una mena de 

caixa, «el faraó», on es feia el foc per a 
emetre els senyals. Una canalera verti
cal marca l'indret per on baixava la ca-
nonada que recollia l'aigua d'aquella 
plataforma i la conduïa a la cisterna. A 
la banda nord, hi ha restes d'uns murs 
que fan pensar que hi havia una petita 
construcció adossada a la torre. 

Durant molt de temps, la torre va es
tar ocupada per soldats catalans, després 
espanyols, després francesos, fins a fi
nals del segle xvm (fins a 33 homes). 

La presencia de sis espidieres a la 
planta baixa permet afirmar que els 
guaites que s'hi rellevaven podien de-
fensar-se. Perô amb l'aparició de les 
armes de foc, el poder de dissuació 
d'aquesta torre va perdre força. 

De mes de set segles d'antiguitat, 
aquesta noble dama ha sofert l'ultratge 
deis anys i Tassait dels éléments natu
rels: vent, pluja, gel, neu, pedra, 
llamps... 

S'ha bénéficiât d'algunes repara-
cions i, actualment, un equip de gent 
desinteressada n'acaba la restaurado, 
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car l'interior s'havia esfondrat, i pedrés 
i murs havien rossolat al llarg del pen
dent abrupte. 

Es intéressant remarcar que, des 
d'allà dalt, es podia també vigilar la 
mar. 

D'ençà de l'època romana, aquest 
racó de la Macana ha estât una zona de 
pas molt freqiientada: soldats, cava
liers, traginers que transportaven a 
lloms d'animals llenya, carbó d'alzina, 
gel; dones i minyons carregats de bus-
calis, caçadors, contrabandistes... 

Des del sôcol de la torre de la Ma
cana cal prendre a la dreta un cami 
molt fressat en direcció ESE que raneja 
el greny rocós que baixa del cim. El 
cami torça insensiblement a la dreta 
cap al sud-est, penetra en un alzinar i 
es divideix llavors en diferents traces 
per un terreny mes aviat dégradât. Som 
al límit de la reserva natural de la Ma
cana, materialitzat ací per un indicador 
de fusta amb la inscripció «R. N. A2 
Sentier Botanique». 

Davallem lleugerament cap al sud-
est seguint la carena que separa la vall 
de la Maçana, a la dreta, de la vall de 
Vallbona, a 1'esquerra i arribem al coll 
de la Plaça d'Armes (677 m). 

Es tracta d'un indret esplèndid, cro-
matitzat amb alzines, roures, faigs i 
gré vol s. S'hi poden veure uns pannells 
informatius sobre la reserva natural, 
amb mapes de localització. 

Cruïlla de camins. Passem un petit 
aflorament granític abans d'entrar al 
vessant oest de la Maçana. Cal deixar a 
la dreta el cami adreçat a migdia que 
davalía cap al rierol de la Maçana. 

Hem de prendre, en direcció sud-
est, el cami de pía marcat amb blau i 
blanc, i assenyalat també amb rodones 
vermelles. El cami, que corre lleugera
ment per sota de la lfnia de carena, 
passa tôt seguit a pocs mètres per sota 
d'un sopluig de pedra anomenat el 
Cortal dels Porcs (es tracta d'una petita 
construcció de pedra seca que fa 2,20 
mètres, amb llar de foc, sol de terra ba
tuda, entrada cap a migdia, sensé porta, 
i amb teulat de pedra, que ha estât ré
novât). 

El cami es fica en un bosc de faigs 
joves i afuats i gira tôt seguit cap a 
migdia. Es fracciona en diferents ras
tres i guanya altura gradualment. Se-
gueix el límit de la reserva integral i 

aviat la fageda jove cedeix el Hoc a 
una fageda senil de troncs nuosos, de 
vegades depauperáis o macilents. El 
cami cessa l'ascensió a 750 m, punt en 
que el faig desapareix a profit d'un 
bosc heterogeni, on es barregen roures, 
pins i grèvols; davalía lleugerament 
fins a trobar i passar a guai el rierol de 
la Maçana, a 710 m (els senyals indi
quen el punt exacte de creuar les ai
guës). 

El carni, ample, s'enfila francament 
en direcció sud, passa vora dos enor
mes faigs multiseculars i arriba a un 
llom herbat, on s'alcen ça i lia uns rou
res enormes. Remuntant longitudinal-
ment aquest bucòlic pasturatge, arri
bem a les barraques de les Colomates 
(798 m). 

Barraques del pastor: (construcció 
oest) estructura d'obra, sostre destros-
sat per un incendi (marc 1991); (cons
trucció est) estructura de pedra seca, 
llar de foc, estât precari (marc 1991). 

Sopluig dels excursionistes: estruc
tura d'obra (4,2 m per 3,2 m), llar de 
foc, sòl de terra batuda, sostre empos-
tissat cobert d'uralita; porta a Devant, 
finestra a migdia; dues taules i bancs 
de ciment a fora. 

Agafem el carni senyalitzat amb 
vermeil i blanc (és una variant del GR 
18) que davalía mes ensota de les bar
raques i gira cap al rierol en direcció 
sud-oest. Arribem davant d'un terreny 
clos: el tancat de l'Esquella (780 m). 

L'ESQUELLADA 

Les vaques de la Macana pertanyen 
a diversos propietaris. Viuen en lliber-
tat pel mig de la fageda. Els vedells 
son destinats a la carnisseria. 

Cada any, a principis d'estiu, té Hoc 
a la Macana una mena de cerimònia 
campestre que atreu molts espectadors 
o participants, tots enamorats de la na
tura i de les tradicions. Alguns fins i tot 
pugen la vetlla per dormir a camp ras 
de cara a les estrelles. 

No ha despuntat el dia que el pastor, 
els seus ajudants i els seus dos gossos 
marxen cap a la carena per fer baixar 
vaques, vedells i braus. Durant una es-
toneta s'ou, en el matí frese, el crit lan
cinant del pastor: vaaaques...!, vaaa-
ques...! Molt aviat, trepigs precipitáis 

La fageda de la Macana. 
Foto: Anna Borbonet. 

anuncien 1'arribada dels primers bo
vins. Perqué prenguin paciencia, se'ls 
posa sal sobre unes pedrés. Llaminers 
de la sal, els bovins venen a llepar-la. 
Allá amunt, cap ais pies de Sallafort i 
Terrer s'ouen encara els crits dels pas-
tors que corren darrere la vacada. No 
es mostren gens contents, aquells ani-
mais, i bramen cap al cel. «Amb quin 
dret aquests intrusos venen a destorbar 
la nostra quietud?», remuguen els hos-
tes ancestrals de la fageda. 

Quan tots els animais son a baix, 
vora el refugi, se'ls fa entrar en un tan
cat préparât per a la circumstància, al 
beli mig de la clariana. Aquí, enmig 
d'un núvol de pois, cada animal és 
capturât amb un llaç escorredor en una 
pota del darrere i tirât a terra. Els ho
mes s'aferrissen sobre l'animai, però 
amb... bones intencions: el veterinari li 
injecta la vacuna contra la febre aftosa 
(malaltia molt contagiosa) i fa una pre
sa de sang per a revelar la presencia 
eventual de la bacteria de la brucel Io-
si. Un pastor li canvia el collar de fus
ta, car des de l'any passât el coll de 
l'animal s'ha tornat més gros. A cada 
collar penja una esquella. Un altre, 
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Des del bosc de les Colomates, 
la torre de la Macana. 
Foto: Anna Borbonet. 

amb una mena de máquina d'engrapar, 
clava un numero de plástic a Torcila de 
l'animal. Si les banyes són massa pun-
xegudes, les hi escapea una mica. 

Després d'aquest suplici aparent, la 
béstia s'aixeca, tremolant de ràbia o 
potser de por. A vegades, un toro enra-
biat persegueix i fa córrer els homes 
que hi ha en el tancat. 

Aquesta festa anyal permet el retro-
bament deis pastors deis dos vessants 
de l'Albera; evoquen records i elabo
ren projectes. Cal dir que tots parlen la 
mateixa llengua: el cátala. 

Els roures altíssims i seculars que 
envolten la clariana són testimonis 
bondadosos de T escena. 

Devers dos quarts de dues, s'obre 
la tanca i el bestiar es dispersa per la 
pastura. El pastor (en Gerard Oms) 
ens va dir que els animais que varen 
néixer a la riba esquerra del riu Ma
cana, que raja a dos passos, se'n tor
nen a la riba esquerra, i els que van 
néixer a la riba dreta, allá se'n tor
nen... 

Després d'una rentada sumaria, dins 
les aigües fredes del riu, tots els qui 
han treballat i... els altres es posen a 
taula. L'àpat, préparât a base de carn 
de vedell molt ben cuinada, dura tota la 
tarda. Hom menja, canta, riu... 

El matxo que ha dut tots els collars i 
algunes vitualles no és descuidat: té 
dret a un bon picoti de civada. 

Abans de fer-se nit, hom se separa: 
els uns franquegen la frontera cap al 
sud, els altres se'n tornen a casa cap al 
nord. 

Fins Tany que ve! 
Travessem el tancat i avancem per 

un senderó imprécis i, cosa de cent 
mètres enllà, després de remuntar al-
guns mètres d'altitud, arrribem da-
vant la tomba d'un soldat espanyol 
de l'ultima guerra. Es feta de pedrés 
i senyalada amb una creu de ferro; 
immediatament després, hom desco-
breix el pou de neu. 

1 

EL POU DE NEU 

El pou de neu de les Colomates, si
tuât a 785 m, ha perdut la cobertura i 
s'esta aterrant cada vegada mes. 

Aqueixa construcciô de pedra de 
forma arrodonida era destinada a rebre 
la neu, que era pitjada fins que el pou 
era ben pie. El glaç dut pels traginers 
ténia utilitzacio domèstica, perô també 
mèdica, només que fos per a combatre 
la febre. 

El transport es feia segur entre la 
posta de sol i Talba per evitar-ne la fo-

sa. A mes, la càrrega anava embolicada 
amb pells. 

Del pou de neu cal tornar pel mateix 
carni fins al tancat, travessar-lo i, tot 
seguit, tirar cap a la dreta pel carni que 
davalía ràpidament en direcció a la ri
bera. Passem davant de la mes aviat 
discreta font de les Colomates (770 m). 

El carni segueix, avail, el vessant 
dret de les aiguës. Seguim, aleshores, 
un senderó de trac inceri, però indubta-
blement senyalitzat amb les marques 
vermelles i blanques del GR. Caminem 
per una esplèndida fageda i travessem 
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un minuscul rierol; després hem de pu-
jar bruscament fins a travessar mes 
amunt (820 m) una riera mes ampla. 
Mentre el cami sembla desaparèixer 
sota la fullaraca, cal tornar a baixar 
lleugerament al llarg del vessant opo-
sat, en direcciô nord; després, esbiai-
xant cap a la dreta, en direcciô nord-
est, pel cami que, finalment, tornem a 
trobar, arribem, a peu pla, al llom de la 
carena, en un punt situât entre el pic de 
Sallafort i el coll d'en Barderol, a 810 
mètres. Encreuament de camins, dues 
estaques métalliques i un petit pannell 
materialitzen el pas dels limits de la ré
serva natural. Des d'aquest indret, el 
punt de vista és remarcable sobre la 
costa fins als confins de l'Aude. Recte 
endavant, es veuen les rades de Cot-
lliure i Portvendres, els forts de Sant 
Elm i del cap de Biarra i, a una certa 
distància de la torre de la Maçana, la 
torre de Madaloc. 

Prenem, cap a la dreta, el cami se-
nyalitzat amb vermeil i blanc que da-
valla en direcciô est cap al vessant 
boscôs i escarpat del pic de Sallafort. 
En el fondai de l'afrau profunda de 
Vallbona es distingeix la masoveria 
de l'antiga abadia de Vallbona. El ca
mi es divideix sovint en diferents ras-
tres. Deixem aviat la fageda i traves-
sem uns pendissos en que alterna el 
matoll amb bosc d'alzines. Creuem el 
côrrec d'en Cassanyes i, aiguës 
amunt, immediatament, hom desco-
breix, alzinada, la font d'en Cassa
nyes (690 m). 

Aquesta font és el punt d'origen 
del cami de l 'Aigua. Sota els nostres 
passos, sota el cami, arrenca una fa-
bulosa canalitzaciô que emmena per 
gravitaciô el preciôs ltquid fins 
a Portvendres, passant pel coll de 
Tallaferro. Cal seguir amb paciència 
les sèves giragonses fins al proper 
coll de Vallôria. 

EL CAMI DE L'AIGUA 

Fa una mica mes d'un segle, cap al 
1880, el municipi d'Argelers de la Ma-
renda va vendre a la Comuna de Port
vendres la font d'en Cassanyes, que va 
permetre d'alimentar el port francès 
mes a prop d'Algeria. Cal dir que en 
aquell temps el port tenia molta activi-

Reserva natural 
de la Maçana 

Joça 
de 

Colomates 

Banyuls de 
la Marenda 

tat comercial i necessitava molta aigua 
potable. 

Els portvendrencs van posar-se a 
treballar i van installar una canalitza
ciô subterrània llarga de mes de cinc 
quilòmetres. Per això van haver de fer 
tunéis i parets de ciment que serveixen 
encara de carni. 

Avui aquesta canalitzaciô arriba al 
coll de Molió, sota el fort de Tallafer
ro. Es recupera una mica d'aigua en un 
dipósit de ciment. Els bombers poden 
utilitzar-la a l'estiu. 

A partir de la font d'en Cassanyes, 
el carni davalía suau. Al començament 
d'un gran recolze cap al sud, es veu, al 
peu de la torre de Madaloc, el coll de 
Vallòria. Es deixa a l'esquerra un sen-
der que davalía bruscament. De tant en 
tant es poden veure l'obra de soterra-
ment, les foradades, un túnel de 100 
mètres, que son altres tants indicis que 
amollonen el curs de l'aigua. És possi
ble fïcar-se en el túnel tenebrós vigi
lant de no topar de cap contra la roca i 
de no mullar-se els peus quan és inun
dad Es pot, tanmateix, esquivar aquest 
pas utilitzant, davant F entrada del tú
nel i a la dreta, un viarany fàcil que 
s'esmuny més avall entre el rocam. 
Quan arribem a una velia cabana en 
ruines hem de girar a la dreta fins que 
trobem, uns quants mètres més amunt, 
la sorrida del túnel. Continuant cap al 
sud, el carni passa, en el fondai del bar
rane del Ravener, la font Vergés, deu 
captada (615 m); poc després traves-
sem, a 615 metres, el corree del Rave
ner i continuem pel vessant dret. Ales-

hores cai anar recte a llevant i després 
en direcció nord-est per un matollar de 
ginestera, bruc, estepa bianca i argela-
gues, al llarg d'un pendis assolat pels 
incendis. Creuem el GR 10, que, per la 
dreta, ve del pie de Sallafort; després, 
més lluny, per l'esquerra, el cami del 
Rimbau, marcat amb blau i blanc. Pas-
sarem sota una linia d'alta tensió i al 
cap d'uns tres-cents metres arribarem a 
una cruilla. 

Abandonem el cami horitzontal que 
mena al coll de Tallaferro i pugem uns 
quants metres per un cami més ampie 
(senyalitzat amb les marques vermelles 
i blanques del GR) fins a arribar al coll 
de Vallòria (418 m). Interessant vista 
cap a migdia sobre els pics de la Cal
ma, d'en Jordà i la torre de Querroig. 
Una pista enllaca amb el coll dels Gas-
cons o de Banyuls. 

Sense passar el coll de Vallòria, 
continuem pujant cap al nord-est pel 
veli cami (senyalitzat) i per unes fati-
goses ziga-zagues assolim i passem el 
coll de Formigó (488 m), darrer coll de 
la carena sud-oest de la torre de Mada
loc. Travessem, doncs, cap al flanc sud 
del pie de Tallaferro, amb la torre de 
Madaloc al cim. Es veuen algunes 
construccions de pedra en ruines i, al 
costat esquerre, una tina ben conserva-
da, l'interior de la qual és completa-
ment revestida d'un parament de cerà
mica. Aquesta tina és una de les que hi 
havia escampades per les muntanyes 
de Banyuls. 

Davallem lleugerament fins a arri
bar a les ruines dels cellers Reig (470 
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mètres). Aqüestes tines, mes impo
sants, encara conserven algunes llen-
ques de parament de cerámica. 

El cami, embrossat, s'obre pas di-
ficultosament entre estepa negra, al 
llarg d'un petit mur de sosteniment. 
Creuem el cami senyalitzat amb 
blanc i blau de la torre de Madaloc, 
just abans d'espetegar al coll dels 
Gascons i anar a raure entre la carre
tera asfaltada D 86 i la pista del coll 
de Banyuls (cisterna-sitja). 

EL CAMI DEL VI 

L'enginyositat dels nostres avis és 
encara l'admiració de molts de nosal-
tres. 

Abans, tot el terme, tota la munta-
nya de Banyuls era plantada de vi-
nya. Les feixes i les parets de pedra 
seca en son testimonis. Per a evitar 
de dur el rai'm molt lluny, els vinya-
ters elaboraven el vi a la vinya ma-
teix. Per aixó feien aqüestes tines 
que podem veure encara avui dia. 
Son magnifiques, cobertes de terris-
sa envernissada de color de vi. I així, 
grácies a una canalització, que enca
ra es veu, de tina en tina el precios 
néctar arribava al poblé. 

Encara existeixen les tines de Com-
bernils, de Llagastera i de Valí Pompó, 
i, menys coneguda, la del coll de For-
migó. 

Vora les tines, no lluny d'una font, 
passaven dies i dies, cuidant aquest vi 
tan bo, fruit del treball conjuminat de 
l'home i de la natura. 

A Banyuls diem que el vi no es pot 
fer sense amor. 

L'any 1870 hi hagué una catástrofe: 
la filloxera va matar totes les vinyes. 
Els homes varen plantar alzines sureres 
i les tines foren abandonades. 

Situats al coll dels Gascons (386 m), 
tenim una magnífica vista sobre Ba
nyuls de la Marenda. Agafem la carre
tera i baixem vers l'est, i, seixanta me-
tres enllá (fita heptométrica 6) ens cal 
agafar, a l'esquerra, una drecera que 
baixa de dret cap a una clapissa de 
bosc esclarissat de suros i castanyers. 
Hem de tallar la carretera una segona 
vegada i encara una tercera, fins a arri
bar a la font dels Cacaires (280 m). 
Aleshores prenem, a la dreta, el camí 

que puja lleugerament fins a retrobar la 
carretera, que cal seguir fins al coll de 
Llagastera (256 m). 

Poc abans del coll prôpiament dit, 
una taula d'orientació invita a con
templar les vinyes i el rodal de Ba
nyuls. 

Abandonarem la D 86 en el revolt 
del coll per a prendre la pista que 
s'enfila cap al nord-est, en direcció 
al puig Girau. La pista baixa, aviat, 
encarada a Banyuls. En una bifurca
do de pistes, s'ha de continuar per la 
de la dreta fins a un mas apariat de 
nou (200 m). Continuem per la pista 
de baixada, en direcció ESE, pel fil 
de la carena. Quan la pista fa un re
volt tancat a l'esquerra (al davant, 
cridôria de gossos tancats) es pot uti-
litzar una drecera que s'entafora en 
la massa d'estepes. La sureda porta 
l 'empremta d'un incendi recent. Sor-
tim de nou a la pista, que hem 
d'abandonar 30 metres mes lluny i 
ficar-nos en un cami mes ample, que 

la vegetacio té tendència a tancar. 
Quan distingim a l'esquerra, en la li-
nia de carena, un barracot de caça-
dors de tudons i, mes lluny, part da-
vall a la dreta, l 'imposant edifici 
dels Templers de Banyuls, agafarem 
a mà esquerra, cap a llevant, el cami 
de carena que es fica en l 'espès ma-
tollar d'estepa, esbiaixant cap al 
nord-est suit a sobre d'una vinya i 
contornejant-la pel costat dret baixa 
fins a una carretereta asfaltada, al 
coll de les Vinyes (50 m). 

Travessem la carretera i enfilem 
un cami amb indicacio a Banyuls. 
Aviat hem de trencar a la dreta en di-
reccio SSE, fins que, esbiaixant cap 
a l'est, el cami segueix el serradell 
que domina el polisportiu. Arribem a 
una casa i agafem un cami que gira i 
baixa cap a la dreta fins a passar sota 
la via del tren. Trenquem pel primer 
carrer a l 'esquerra i som a l 'estacio 
SNCF de Banyuls de la Marenda 
(30 m). 

HORARI RESERVA NATURAL 

DÉLA MACANA Acumulat Parcial 

RESERVA NATURAL 

DÉLA MACANA 

Oh Argelers de la Marenda 

Oh 20 

Oh 20 Casal de Valmy 

Oh 50 

1 h 10 Sant Lloren? del Mont 

1 hOO 

2 h 10 Coll del Pomer 

Oh 45 

2 h 55 Torre de la Macana 

Oh 45 

3 h 4 0 Jaca de les Colomates 

1 h 30 

5 h 10 Coll de Vallória 

Oh 35 

5 h 45 Coll dels Gascons 

1 hOO 

6 h 45 Banyuls de la Marenda 
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El roc Furiós 

Aquest cingle de gneis està dalt 
d'una carena, carni del puig Neulós i 
l'accès és ben fácil, es troba sols a deu 
minuts del coli de l'Ullat, on passa la 
pista asfaltada que ve del Portús i fa 
cap al cim del puig Neulós. Al mateix 
coli de l'Ullat hi ha un refugi amb ser-
vei de restaurant, envoltat d'un mera-
vellós bosc de pins gegants, que cal 
travessar per a enfilar-se ais cingles del 
roc Furiós. 

L'any 1990 s'havien obert 26 vies 
d'escalada i per raó del seu interés i fá
cil accès, seria injust no esmentar 
aquest racó enlairat, réservât fins ara 
ais habituais clients de l'entorn. 

L'associació per al desenvolupa-
ment deis esports de muntanya «Le 
Bàinat», de Sant Marti d'Albera, ens 
ha lliurat aquesta primera petita guia 
de l'Escola d'escalada de Roc Furiós. 
Aquesta guia vol ser un pas mes per a 
conèixer els sorprenents racons de 
l'Albera, on l'escalada també té cabu-
da. Algunes vies no han estât prou 
equipades i encara hi ha panys de paret 
on la imaginació trobarà noves vies, 
curtes, però intéressants. 

Aquest cingle, per la seva situació, 
és protegit de la tramuntana, fet que el 
fa particularment privilégiât per a l'es
calada dins el massis muntanyós de 
l'Albera. 

El roc Furiós ( 1.099 m) és una paret 
llarga de 250 m orientada de NW a SE. 
Aquest cingle de gneis és repartit en 
diverses parets de 10 a 50 metres d'al
tura. En llegir aquesta breu descripció 

Kildo Carrete 

de les vies obertes fins ara, ben segur 
que hi trobareu errors. Si els aprecieu, 
no dubteu a indicar-los a: Association 
pour le développement des sports de 
montagne «Le Baïnat». 66480 Sant 
Marti d'Albera (tel. 07-3368 83 62 54). 

DESCRIPCIÓ GENERAL 

Venint de Barcelona per la N II, al 
Portüs hi ha una gran esplanada 
d'aparcament. Tot seguit cai agafar la 
carretereta D 71, que s'enfila entre una 
espessa boscuria d'alzines sureres. 

Aquesta carretereta mena al cim del 
puig Neulós, fi de ruta. Nosaltres para-
rem al coll de l'Ullat, on hi ha un refu-
gi-restaurant (tel. 07-3368 83 62 20) i 
la Reina de les Fonts, sota un merave-
llós bosc de pins gegants. Aquest racó 
mereix dedicar-hi una visita. Ací se-
guirem un sender marcat en blau i 
blanc, a l'esquerra del xalet, que en 
forta pujada va al cim de la roca. 

La roca és en general sólida, pos-
seeix bones qualitats d'adherencia i 
la seva estructura ofereix un ampie 
ventall de vies intéressants de difi-
cultat variada. Les descripcions deis 
itineraris son fiables dins les possibi-
litats que ofereix la repetició d'a-
questes vies ací descrites. 

Teléfons de socors: 
Bombers: 18. 
Gendarmería: 17. 

LLISTA DE VIES 

Sector Dingo 

1) «Clubmed», IV-, T. Baumgarten. 
2) «Pas de panique», IV, F. Her

bert. Via equipada amb pitons i espits. 

I. scaldili el cingle de roc Furiós. 
Foto: Joan Buda. 
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3) «Les doits dans la nez», III+, F. 
Herbert. 

4) «Coco Dingo», IV, F. Herbert. 

Sector Round Midnight 

1) «Courte paille», V, F. Herbert. 

2) «Les délices d'Alice», V+, T. 
Baumgarten i F. Herbert. 

3) «Baby sitten>, IV+, T. Baumgar
ten i F. Herbert. 

4) «Round midnight», V+, F. Her
bert. Via molt bonica. 

Sector Mishoko 

1) «Mishoko», V, T. Baumgarten. 
2) «Meshaka», IV, F. Herbert. 

Sector Comiks 

1) «Sus grandes éxitos», V-, F. 
Herbert i J. Aesbacher. 

2) «Pizza», V-, F. Herbert i J. Aes
bacher. 

3) «Comics», IV+, F. Herbert i J. 
Aesbacher. 

4) «KB jardin», IV+, F. Herbert. 
Via no equipada. 

Sector Campanades 

1) «Campanades», III+, F. Herbert. 
2) «Body and soul», V-, T. Baum

garten i F. Herbert. 

Sector de Sphinx 

1) «Le vol du Sphinx», VIb, T. 
Baumgarten i F. Herbert. Via sostin-
guda. Valoraciö segurament menys 
severa per un gran gabarit al pas de 
Vie. 

2) «Ballade de Jim», 6a+, T. Baum
garten i F. Herbert. Via sostinguda. 

3) «Zig-zig Sputnik», 6a, T. Baum
garten i F. Herbert. Pas de 6a, sense 
ajudar-se amb les grosses preses de 
l'esquerra. 

Sector Panou 

1) «Titanic», V, T. Baumgarten i F. 
Herbert. 

2) «Pas nous panou», V. 
3) «Vertige de l'amour», V. 

Sector Echafaud 

1) «ASL», IV. Via equipada amb 
pitons. 

2) «Escalier pour l'échafaud», 
L1:V-, L2:V-, F. Herbert i J. Aesba
cher. Via aèria i molt bonica. A l'inici 
no passa de V, sense utilitzar l'aresta 
de l'esquerra. 

3) «Stairs to heaven», L1:IV, 
L2:III+, L3:IV-, F. Herbert i J. Aes
bacher. Via aèria molt bonica. Possi-
bilitat d'utilitzar una falca per a la 
sortida. 

4) «Les portes de l'infern», T. 
Baumgarten i F. Herbert. Via no equi
pada i no valorada. Es una via aèria i 
molt bonica. 

Aqüestes descripcions han estât 
extretes de la Guia d'escalades al 
Roc Furias, feta per l'Association 
pour le développement des sports de 
montagne «Le Baïnat», de Sant Mar
ti d'Albera. 
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B O N 
N A D A L 

Xilografia d'Antoni Gelabert 

La junta directiva del 

CENTRE EXCURSIONISTA 
DE CATALUNYA 

desitja a tots els socis i amics 
de l'entitat un bon Nadal 

i un felic any 1992 

NÚMERO MONOGRÀFIC 
SOBRE L'ALBERA 

Com els nostres lectors po
den veure, aquest número de 
Muntanya és dedicat a l'Albera. 
Aquesta publicado és la culmi
nado, en certa mesura, del cicle 
d'excursions que va organitzar 
la secció de Muntanya. En 
aquest número publiquem un 
bon nombre de treballs sobre 
l'Albera, amb els itineraris, i en 
el pròxim número publicarem 

uns treballs mes relacionáis 
amb el medi natural de l'Albera 
i un article de balang sobre els 
cicles d'excursions que s'han 
fet fins ara. 

La direcció de la revista vol 
felicitar públicament els amics 
Francesc Beato i Kildo Carrete, 
que van organitzar el cicle i ara 
han coordinat la publicació, peí 
seu treball incansable, que tots 
els excursionistes apreciem de 
debo. 

J. N. B. 

CRÒNICA 
DEL MÓN 

EXCURSIONISTA 

MILLENARI DEL TURÓ 
DE MONTGAT 

El diumenge dia 8 de setem-
bre, a les deu del matí, s'inicia-
ren els actes en celebrado del 
Millenari del turó de Montgat. 

L'acte inaugural tingué Hoc 
al Saló de Plens de l'Ajunta-
ment d'aquesta vila i fou presi-
dit pel président de la Diputació 
de Barcelona, Manuel Royes i 
Vila, i l'alcalde de Montgat, 
Pere de José i Hermens. A la 
mesa presidencial eren présents 
la regidora de Cultura i primera 
tinent d'alcalde, Rosa M. Ale-
man i Serra, l'historiador Solé i 
Sabater, de la Universität Autò
noma de Barcelona, i altres car
rees de l'Ajuntament de Mont
gat. 

Assistiren a l'acte eis alcal
des de les poblacions limítro
fes. Representa el Centre Ex
cursionista de Catalunya el seu 
secretan general, Hilari Sanz i 
Gonel, acompanyat de la seva 
esposa, que foren invitais a 
ocupar un Hoc préfèrent a la sa
la. 

Inicia l'acte el senyor alcal
de, agraint l'assistència deis 
présents i destacant la impor
tancia que per a aquesta vila té 
aquest esdeveniment, amb el 
qual es pretén donar a conèixer 
la historia de Montgat, poten
ciar la participado deis ciuta-
dans i donar relleu a la vila, tant 
en l'aspecte historie com con-
temporani, en el marc de tota la 
comarca del Maresme. 

Tot seguit el professor Solé i 
Sabater glossa d'una manera 
breu i esquemática la historia 
del turó de Montgat des de la 
primera apandó escrita que es 

coneix, l'any 991, del ñora 
Monte Chato, en el document 

aparegut en el Testimoniari de 
Sant Cugat, procedent del des-
aparegut monestir barceloní de 
Sant Pere de les Puelles, fins 
ais temps actuáis. Posa en re
lleu el fet que si avui se cele
bren mil anys basant-se en 
aquesta documentació, les res
tes trobades en les excavacions 
del turó de Mongat i els seus 
voltants daten de mes de dos 
mil anys, circumstáncia que pot 
ser motiu d'un estudi mes apro-
fundit deis seus orígens, que 
donaría a la vila de Montgat 
una importancia histórica ben 
remarcable. 

El president de la Diputació 
de Barcelona, Manuel Royes i 
Vila, destaca la importancia 
que teñen per a la vida ciutada-
na aqüestes manifestacions que 
peca a pega van ampliant el 
gran mosaic de la nostra histo
ria. 

Rosa M. Alemán, primera ti
nent d'alcalde i regidora de Cul
tura, agraí la presencia a la sala 
deis representants deis municipis 
costaners i destaca la presencia a 
Pacte del Centre Excursionista 
de Catalunya, entitat molt vincu
lada a la historia del turó de 
Montgat, a la qual agraí molt es-
pecialment el seu oferiment de 
collaboració i participado en els 
actes d'aquest Millenari. «Poder 
comptar amb la participado del 
Centre -d igué- és prestigiar la 
nostra celebrado». 

Tot seguit presenta el pro-
jecte del cartell del Millenari, 
obra del prestigios pintor Josep 
M. Guinovart. 

Clausurat l'acte, tots els as-
sistents es dirigiren a un restau
rant proper, on se serví un se-
lecte i variat aperitiu, en el de-
curs del qual el representant del 
Centre tingué l'oportunitat de 
conversar amb Manuel Royes, 
Pere de José i altres personali-
tats, que s'interessaren peí Cen
tre Excursionista de Catalunya i 
per la seva fundació ara fará 
cent quinze anys. 

Cal informar que els actes 
del Millenari del turó de Mont
gat, que s'iniciaren el diumenge 
dia 5 de setembre, duraran fins 
al mes de setembre de 1992. 
Será en el decurs d'aquest pe-
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n'ode i en dates encara a con
cretar, que el Centre Excursio
nista de Catalunya aportará la 
seva collaboració, que, com ja 
s'ha anunciat, consistirá en un 
acte acadèmic sobre la seva 
vinculado histórica amb el turó 
de Montgat, una ofrena floral al 
monòlit erigit al seu cirri, una 
exposició retrospectiva de foto
grafíes i 1'aportado de material 
fotografie destinai a l'edició 
d'un volum grafie de la vila de 
Montgat i rodalies. 

H. S. G. 

RECORDANÇA 

HA MORT FERNANDO 
MUÑOZ GUERRA, 
PRESIDENT DE LA FEM 

El proppassat 22 de juny 
morí d'una manera sobtada el 
président de la Federación Es
pañola de Montañismo, Fernan
do Muñoz Guerra. 

Ens havíem réunit al santua
ri de Covadonga, en el mateix 
cor deis Picos de Europa, per 
tal d'assistir a l'acte de signatu
ra d'un conveni nacional de re-
fugis entre el Consejo Superior 
de Deportes, les diverses Co-
munitats Autonomes i la Fede
ración Española de Montañis
mo. Després de dinar i mentre 
comentàvem els termes de 
l'acord subscrit, el seu cor dei-
xà de funcionar sense que es 
pogués fer res per reanimar-lo. 

Fernando Muñoz va ser un 
muntanyenc tota la seva vida, 
com a practicant i com a res
ponsable de molts carrees Ili— 
gats a questions excursionistes i 
alpinístiques. Va ser fundador 

del Club Alpino Guadarrama i 
président del Centre Excursio
nista de Valencia durant l'èpo
ca que va residir a la capital 11e-
vantina. Soci de la Real Socie
dad Española de Alpinismo Pe-
ñalara, director deis grups de 
socors de la FEM, président de 
la Federación Castellana de 
Montañismo, membre del GA
ME regional, assessor de 
l 'ENAM, responsable del Co
mité de marxes i campaments 
de la FEM i vice-president de 
la FEM durant la presidencia de 
J. A. Odriozola. Des del 1982 
era président de la FEM. 

Va ser un président entra-
nyable per a l'excursionisme 
cátala i deixa una llarga llista 
d'amies a casa nostra que valo-
ràvem la seva cavallerositat, la 
seva prudencia i la generositat i 
l'estimació amb qué sempre 
s'acostava a totes les questions 
catalanes. Em consta que era 
feliç quan el convidàvem a 
qualsevol acte muntanyenc deis 
que portem a terme a Catalunya 
i sempre estava disposât a com
partir qualsevol fet amb els 
seus amies catalans. 

No podem oblidar la seva 
collaboració i ajuda quan el 
Centre va encetar les gestions 
per a poder recuperar la seva 
condicio de membre de la Unió 
Internacional d'Associacions 
d'Alpinisme (UIAA). Eli es 
mostra sempre totalment d'a-
cord amb aquesta accio, con
sidérant que era la rectificado 
d'una injusticia comesa amb el 
Centre, per motius absoluta-
ment extraesportius, i en una 
època en que les questions cata
lanes no tenien gaire ressò en la 
conscièneia dels llavors dili
gents esportius de l'Estât. Fer
nando Muñoz ho manifesta 
d'aquesta manera a l'assemblea 
de la UIAA celebrada a Nova 
Delhi, en la quai el Centre va 
ser readmès per unanimitat. 

Que el nostre record sigui 
per a l'amie muntanyenc que 
ens ha deixat, mantenint l'espe-
rança que ens retrobarem pet-
jant alguna llunyana muntanya. 

Joan Garrigós i Toro 
Président de la Federado 

d'Entitats Excursionistes de 
Catalunya 

LLIBRES 

IMAPES 

MONTSERRAT-
REGIÓ D'AGULLES. 
Guia d'escalades 

Vicenç Roig, amb la colla-
boració d'Eduard Tonens, Edi-
cions Pleniluni, Alella, 1991. 

El volum quart de la collec-
ció «Aetos» és dedicat a resse-
nyar 91 escalades a les roques de 
la regió de les Agulles, agrupa-
des en set sectors: canal Ampia, 
carena de la Partió, les Bessones, 
Saques, paret N de les Agulles, 
paret Oest i Portelles i Paliers. 

Les ressenyes s'estructuren 
en forma de breus fitxes, on 
consta l'accès, el descens, la 
primera ascensió (si se sap), 
una lleugera indicado de la via 
d'ascensió i uns croquis que 
ajuden a situar les diferents 
vies. A les primeres planes del 
llibre s'explica la situado de la 
zona en el massis de Montsenat 
i com arribar-hi. Tres itineraris 
ens assenyalen els camins per a 
arribar al peu de les agulles i un 
altre, la travessa per la regió de 
les Agulles. 

Creiem que en la presentado 
del llibre s'hauria d'haver fet 
una referencia a l'extensa obra 
de Josep M. Rodés i Ferran La-
braña: Roques, parets i agulles 
de Montserrat, publicada ja fa 
anys i que contribuí a la divulga
do de l'escalada a Montserrat. 

J. M. S. A. 

ITINERARIS PEL PIRINEU 
ANDORRA. 
Ascensions i escalades 

Joan Prat, Ed. Joan Prat, 
Andorra, 1991. 

Joan Prat en aquest llibre ens 
presenta un recull de seixanta iti
neraris per les muntanyes d'An
dorra, en forma de fitxes, en les 
quais aplega la situado, primera 
ascensió i els détails d'horari, 
desnivell, dificultat i material a 
emprar si és necessari. Detalla 
després l'aproximació i descriu 
sumàriament l'itinerari d'ascen-
sió i el descens, si es tracta d'una 
via d'escalada. Aquests seixanta 
itineraris ens ofereixen ascen
sions de tot tipus, per a camina-
dors, grimpaires, escaladors i es
quiadora de muntanya, si bé, en 
aquest iiltim cas, els itineraris 
proposats són per a esquiadors 
d'alt nivell i amants de les sensa-
cions fortes. No ens explica iti
neraris clàssics d'esqui de mun
tanya. 

Unes breus pagines dedica-
des a les escoles d'escalada, al 
parapente, a l'ala delta i a l'esca
lada en glaç, així com un glossa
ri muntanyenc cátala, castella, 
francés i angles, acaben aquesta 
obra. 

J. M. S. A. 

L'ALBERA, DEL ROC DE 
FRAUSA AL CAP DE 
CREUS 

Centre Excursionista de Ca
talunya, secció de Muntanya, 
1991. 

Petit llibre que recull els iti
neraris realitzats durant el cicle 
d'excursions per l'Albera, du
rant el curs 1990-91, i que, a 
mes de la descripció de l'itinera
ri, conté dades intéressants sobre 
costums, monuments, llegendes 
o llocs d'especial interés, que 
enriqueixen notablement els set 
itineraris descrits. Han coordinai 
l'obra Kildo Carrete i Francese 
Beato, organitzadors del cicle, 
que al mateix temps són autors 
de la major part dels itineraris i 
que han tingut la collaboració 
de David Aloy, M. Mercè Lleo-
nart, Antoni Glory, Roger Rull, 
Joan Budó, Lluís Vila, Pere 
Roura i Francese Olivé. 

Una petita obra que será de 
molta utilitat ais qui vulguin re
correr aqüestes terres. 

J. M. S. A. 
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PEDRA-NEU 

COMUNICACIONS 
METRO 
LÍNIA-V-BADAL 
ÜNIA-III-PL. CENTRE 

BUS 
15-54-70-72-43-56-57 

OFERTA 

D'ESQUÍ 91-92 

A V E N I D A DE M A O H I O 

CINTURO DE RONDA 
AVDA. DE MADRID 
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CONJUNT ESQUÍ BASIC CONJUNT ESQUÍ COMPLET 

ESQUÍS 
FIXACIÓ 18.850,-
BASTONS 

ESQUÍS 
FIXACIÓ 
BOTES 2 8 - 5 0 0 ' -
BASTONS 

CONJUNT ESQUÍ INFANTS CONJUNT ESQUÍ DE FONS INFANTS 

ESQUÍS 
FIXACIÓ 14.850,-
BASTONS 

ESQUÍS (f insa 170) 
FIXACIÓ . 
SABATILLES (fins a 35) ' ' 
BASTONS 

CONJUNT ESQUÍ DE FONS CONJUNT ESQUÍ DE MUNTANYA 

ESQUÍS DE FONS 
F I X A C I 0 18.400,-
S ABATÍ LLES ' 
BASTONS FONS 

ESQUÍS 
FIXACIÓ SEGURETAT 34.600,-
PELLS DE FOCA 

m 
a 
J3 > 

• 

z 
m 

EXTRAORDINÁRIES OFERTES d'esquí de muntanya en conjunts de: 
F I X A C I Ó D E S E G U R E T A T + P E L L S + E S Q U Í S : Y E T I - H A G A N - P A L E , etc. 

REPARACIÓ, PREPARACIÓIMANTENIMENT D ESQUÍS IFIXACIONS 

LLOGUER DE: 
B O T E S I E S Q U Í S - E S Q U Í S D E M U N T A N Y A I P E L L S D E F O C A - E S Q U Í S D E F O N S 

P I O L E T S I G R A M P O N S - A R V A (detectors electronics per a allaus) 

C / Bras i l , 4 8 (C i n t u r ó de Ro n d a / Avda. de Madrid ) . 0 8 0 2 8 - B a r c e l o n a 
^ (93)330 27 74 
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REP EL NOSTRE 
CATÀLEG DE 
VENDA PER 
CORREU 

ENVIA-HO A: 
E D E L W E I S S 
Gran Via, 527 
08011 Barcelona 

lì Nom 

Cognoms 

É Adrega 

7 Provincia 

C. Postai Tel 

ACTIVITATS PRACTICADES ( indícales amb una creu) P 
• EXCURSIONISME • ALTA MUNTANYA • ESQUÍ • ESQUÍ DE MUNTANYA 
ü ESCALADA • ESCALADA DE COMPETICIÓ • ESPELEOLOGÍA 

Servei 
permanerti: 
24 hores: 

( 9 3 ) 4 5 4 8 3 0 9 

Fax ¡931451 92 60 

E 
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P 
O 
R 
T 
s 

e s c a l a d a 
a l t a m u n t a n y a 
e x c u r s i o n i s m e 

Jl .1 

non 
O L _ J Q p L J L 

Hipólito Lázaro, 34 
(Metro Joanic) 

Teléfon 219 14 16 
08025 Barcelona 

E L V O S T R E E S P E C I A L I S T A 

E N 

ESQUÍ 

QUI CONEIX BE A C O N S E L L A BE 



NURIA 

Una forma diferent d'entendre l'esquí 
Comparteix durant una setmana 

les experiències de coneguts muntanyencs, 
entre el silenci i la natura, 

en una perfecta combinado d''esquí de muntanya i esquí de pista, 
d'activitat i de descans, 
d'aventura i de confort 

Viu un esquí diferent 
Apunta-t'bi. 

Demaneu mes informado trametent aquesta 
butlleta o una fotocopia seva, per correu o 
per fax, a: 

Estado de Muntanya de Valí de Nuria 
17534 Queralbs (Ripollés). Fax (972) 730803 
Tels. (972) 73 0713 i (972) 7312 98 

Nom i cognoms. 

Edat 

Domicili. 

CP. Localitat. 

Ú0 
Ferrocarrils de la Generalität 
de Catalunya 

Telefon, incloent-hi el prefix, 
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