
Hi ha ocasions en que hom sent

la necessitat d'acostar-se nova-

ment a la muntanya. Malgrat el

cúmul d'activitats que desenvolu-

pa l'Entitat, sempre hi ha aquell

diumenge que, curiosamente, queda

lliure i motivats per l'esperit

excursionista,no costa gaire tro-

bar alguns amics disposats a fer

una matinal pels voltants del nos

tre terme.

Havent consultat la documenta-

ció de la marxa del 1978 amb els

amics Jani Ferrer i Manel Vidal,

ens decidim tots tres a improvit-
zar un itinerari que s'inicia a

peu de carretera, davant l'ermita

de Lurdes, on desguassa el fondo

de laCar~osa. Cap intenció con-

creta ens motiva; solament veri-

ficar l'estat del terreny després

d'aquest període de temps en que

els incendis han transformat el

paisatge.
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UN ITINERARI
PELFONDO

DE LA CARC;OSA
1CAN CASSANYES

Remuntem el camí que transcor-

re pel mateix llit del fondal.

Davant un pedriscall que s'arria

de la Talaia, una mulassa de pe-

dra seca contempla encara les re-

miniscencies del devastador incen

di. El pis del fondal és a voltes

pedregós, motiu pel qual és salv~

guardat del pas de motos. El fon-

dal descriu un sobtat revolt i

permet observar al nostre davant

el Puig dels Llops i, un xic més

a la dreta, l'anomenat Cavall Be~

nat -toponim difós per la nostra

geografia-, que es manifesta ben

punxegut des d'aquest indret. Mo-

mentaniament, el camí millora i

sorteja el mateix llit del bar-

ranc ~er un costat i l'altre. De!

prés torna a ser codolós, pero

ens sorpren el brot de tres o qu~
tre pins diminuts al bell mig del

pedregar.

Ens topem amb un bargalló de

be l l a factura. Malgrat que hi ~agi

certa tendencia en anomenar aque!

ta planta amb el nom de margalló,

en Vicen~ Carbonell ha fet un es-

tudi, encara inedit, en que demos

tra que l'únic mot penedesenc pe~

denomina~~lo és el de bargalló.

Habita maquies i matolls lito-

rals, a les Illes Balears i des

del Garraf cap al sud; és l'única

palmera autoctona d'Europa, amb

una area de distribució mediter-

ranla occidental; els cors són

comestibles i de les fulles hom

fa escomres i objectes de ciste-

l l er ia,

Sovint la roca nua apareix en

el llit del fondal. En un punt

determinat, hi veiem, a sobre,

uns petits forats rodons i no

menys enigmatics entre dos cos-

tals propers com si haguessin es-

tat la base de suport per a un
ponto
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Un altre revolt i fitem, altí-

vol, el- Puig d'Agulles (283 m)

amb un pedriscall que en davalla

frontalment. No massa lluny, a

destra, en el faldar de la munta-

nya, veiem un bon conjunt de ci-

rerers d'arbo~. (L'arbo~ és un

petit arbre o arbust, de fulles

grans, lluentes, lanceolades, fi-

nament dentades, que romanen ver-

des tot l'anYj flors blanques,

tardorals, disposades en ramells

al capdamunt de les branques i

fruit comestible d'epoca també

tardoral).

Portem el mapa de la marxa me~

ces al qual sabem de la proximi-

tat de l'avenc de la Car~osa. Amb
la inten"ció' de trobar-ne la boca,

en Manel Vidal veu una pedra dre-

ta a l'esquerraj hi ha dificultat

en arribar-hi. Més amunt, en el

mateix costat, se'n veu una altra

de semblant. Ens queda el dubte

de si tenen alguna relació l'una

amb l'altra. El paisatge esdevé

més feréstecj un ocell negre dis-

treu la quietud en passar d'un

arbre a l'altrej podria tractar-

se d'una merla. Gairebé a sota

mateix de la línia d'alta tensió,

el Jani troba un forat en el ma-

teix llit del fondal i opina que

podria tractar-se de l'inici d'un

avenc. No és ara, pero, el moment
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de fer indagacions. Malgrat l'es-

tona que perdem en cercar l'avenc

de la Car~osa no aconseguim de

trobar-lo.

El camí descriu un ampli re-

volt a la dreta, que en aquest

tros millora de pis. Ens trobem

practicament a la cap~alera del

Fondo de la Car~osa. En un punt

veiem restes de senyalització d'~

na prova motociclista organitzada

per gent de Sitges. Aquí mateix

refusem un camí, a l'esquerra,

que s'enfila cap a la carena i

que no ve assenyalat en el mapa
esmentat.

Tot seguit arribem al pla. ts

l'aiguabarreig de dos fondals,

que en unir-se formen el fondo

de la Car~osa. Si seguíssim la

branca septentrional faríem cap

a Can Cassanyesj seguim, pero,

a llevant,en direcció al coll de

les Palmeres. El corriol és ombri

vol vistós, enmig de bosc, i

de mica en mica es fa més i més

pujador fins assolir la carena

per on transcorre una pista de

muntanya. La seguim en direcció

nord, tor~ant a l'esquerra.

Un minut escas i arribem a l'~
nomenat coll de les Palmeres, en

una cruYlla de quatre camins. Se-

gurament el toponim és per raó

- r
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de l'abundancia de bargalló i que

sortoslment es manté encara. Se-

guim a l'esquerra per J'únic cor-

riol. Al cap de poc, observem uns

be 11s exenipl:es de rascl ers a 1a

roca. El rascler -en castella,

lapiaz- és l ' efeicte extern de la

dissolució deIs carbonats que pr!

senta abundosos petits relleus

acanalats i punxeguts a la roca.

Els trobem en els ~onjunts cars-

tics que solen estar desproveYts

de sol i on els arbres hi arrelen

raramentj més aviat s'hi troba

una vegetació del tipus maquia

de garric i bargalló, descripció

aquesta que concorda amb la zona

on ens trobem ara.

Ens diposem a esmorzar en un

indret on la vista ens permet al-

birar una amplia panoram1ca que

s'estén sobre els fondals propers

a Coma Pineda, el turó de la Roca

Rodona 1, més enlla, a l'altra

banda del Foix, el coster boscós

del turó de la Picarola. Encara
no hem desembolir.at l'entrepa i

ja rebem la inoportuna visita de

dues motos de muntanya que perfu-

ment l'ambient, privant-nos en-

sems del desitjat moment d'escol-
tar el silencio

Ens

bonic i

reprendre

trobem en un sector molt

amb vistes agraYdes. En

el camí, ens veiem im-



mersos en un bon paratge boscós

que slacaba de cop i volta quan

entreveiem les enrunades masies

de Can Cassanyes i, més enlaira-

da, la Casa Alta. Els efectes del

foc són notoris; a partir d1ara

ja tot és erm. Travessem el camp

i remuntem fins a Can Cassanyes

per un corriol molt erosionat pel

pas sovintejat deIs perversos mo-

toristes que aconsegueixen difi-

cultar el transit al marxador.

A 11esquerra resta 11alterós i

punxegut Pujol Florit (331 m).

El mapa assenyala un altre topo-

nim desconcertant: Els Gegants.

Deu tractar-se d1algunes roques

singulars que no aconseguim de

veure.

La primera impressió de Can

Cassanyes és decebedora; més en-

cara quan la contrasto amb la que

tenia de fa quinze anys. El ce-

ller és practicament enrunat,quan

11havia vist encara amb una teu-

lada consistent. Fa feredat d1en-

trar a la casa on es veuen moltes

bigues caigudes i d1altres que

amenacen caure. Visible encara

es mostra 11arcada ogival amb do-

velles ben disposades. Les males

herbes ocupen 11espai entre els

edificis principals. Recordava

11exixtencia d1un pou d1aigua

molt amagat i no gaire lluny de

la casa; ens hi acostem i el tro-

bem encara intacte i amb aigua

abundant. A terra resta una olla

Vermellosa que em servr fa molts

anys per llevar 11aigua necessa-

ria durant una acampada. Per so-

bre de la casa hi transcorre una

pista, eixamplada de fa poc i en

bon estat, que permet una facil

aproximació en cotxe. La seguim

a 11esquerra en direcció al pro-

xim collet del Pujol Florit des

d10n slobre el panorama cap a To~

relletes. A llevant, a la llunya-

nia, observem les baumes de la

Bovera el pujol de la Popia,

indrets ben coneguts pels com-

panys que estan enllestin 1liti-

nerari GR de Vilanova i la Gel-

trú fins a Bellprat. Girant més
1lesguard, fem 11adéu a la Casa

Alta, enlairada, deixant-ne pen-

dent la visita. Seguim en direc-

ció a ponent iniciant la davalla-
da.

gun lloc, ateny les dues plantes.

El paratge és desolador, el foc

ho crema tot, cap paratge ombrr-

vol trenca la monotonia. Pensem

que és millor fer via i renunciem

apropar-nos a Can Balaguer •. Tor-

cem a llesquerra amb la intenció

de baixar cap a Coma Pineda. A

baix veiem una vinya sorprenent-

ment treballada. La baixada des-

criu algun ampli revolt. Ara do-

nem el tomb a un innominat turo-

net de cota 216 m per un camr no

aésenyalat .en el mapa. Ens adonem

que en un altre temps aquest sec-

tor ·era molt cultivat; el coster

d1enfront és pIe de. margenades

que deurein sostenir els terrenys

de vinya. Novament la imatge ac-

tual colpeix el marxador en cons-
tatar llabandonament en que llho-

me 11ha deixat. Les pistes que

pentinen llorografia deurien

obrir-se a resultes de llincendi.

Cal Cremat és una masia que

conserva encara la se va fesomia,

immersa, pero, en llimminent perí

ode d1esfondrament definitiu; re;

ta a la dreta, tan a prop del ca-

mr que mereix una fotografia. Més

avall, les rUlnes d1una altra ma-

sia molt més important: Can Bala-

guer. Ho degué ser, pel volum

deIs cossos edificats que, en al-

Passem pel costat dret de la

vinya treballada que he esmentat;

contrasta amb el paratge que la

circumda. Els ceps treuen un verd

radiant i alegre i pensem:qui deu

'ser el pages atrevit que ha gosat

fer aquesta nova plantació? Ens

agradaria coneixer-lo. i escoltar

el seu raonament i felicitar-lo

per haver-nos permes de veure el

fruit que pot donar la terra en

Una altra vista de Can Cassanyes. Foto: Toni Sagarra



un indret voltat de tanta decre-

pitud! "En acabar-se la vinya

se'ns ajunta un camí provinent

del fondo de la Car~osa; ara, de

fet, entrem en el de la Figue-

reta.

Al cap d'una estona ens queden

a la dreta les rUlnes de Coma

Pineda; un caml axial hi mena.

Tot seguit, un brot de figuera

reneix després de la catastrofe;

uns metres més enlla en surt un

altre brot ••• En el vessant dret

observem unes llargues margenades

que deurien ser cultivades per

la gent d'aquesta masia. Més en-

lla se'ns ajunta un camí per l'e!

querra provinent d'un fondal; el

seguei~o uns pocs metres per com-

provar unes restes que podrien

ser interessants: es tracta d'un

forn de cal~ que el camí en lleva
la mei tato

Davant nostre la Roca Rodona;

el faldar és pIe de marges de pe-

dra. Tot just passat l'aiguabar-

reig d'un fondalet que en prové,

resta a la dreta un altre forn

de cal~ també malmes. Ara el fon-

dal canvia de nom i passa a ano-

menar-se del Pi .Gros. Seguim da-

vallant pel mateix curs del bar-

ranco Ara veiem les restes d'un

tercer forn de cal~. Passem sota

el pont de la carretera; és un

túnel molt alt de sostre que hom

resolgué amb volta de canó seguit

en les dues epoques de construc-

ció que s'hi detecten. Ara passem

per sota l'aqüeducte, una obra

mixta, resolta amb mamposteria

i obra vista que, mitjan~ant 1'0-
bertura de tres arcs suporta la

canalització de les aigües de

l'embassament de Foix. Poc des-

prés fem cap a la carretera, que

haurem de seguir per recollir el

cotxe.

bem. Es tracta d'una obertura de

bona m~da que, ~egons el Jani,
s+endi ns a bastant. .El. Ton e t hi

havia fet prospe~cion~ arqueol~-
q.i ques , De_ mica en mica hi anem

entrant s en s e :ni un llumí. El Ja-

ni, que fa mol)s anys hi havia

entrat, és més decidit i s'hi en-

dinsa ••• L'ensurt no triga en pr!

sentar-se quan veiem voleiar un

estol de rats-penats de bona mida

que s'han vist sorpresos per la

nostra presencia tot i que abans

de sortir de la cova se'n tornen
cap a la foscor.

Mentrestant, el Jani ens parla

d'una interessant cova anomenada

de Xuriguera. En la seva proximi-
tat en Manel veu per on podem en-

filar-nos i ja hi som tots tres

a la recerca de l'esmentada cova.

L'accés es fa difícil, la loca-

lització també. A la fi la tro-

Ha estat una bona sortida, cur

ta per~ alli~onadora. N'estem

contents i ho celebrem fent la

cervesa en el bar que hi ha a to-

car de l'antiga fabrica de gel

que hom coneix per la Turbina.

ANTONI SAGARRA I MAS

1 de maig de 1990
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