
Els Crous de Liost, casa pairal del cavaller Guerau. 
(Foto: J. Nuet Badia.)

TOPOGRAFIA
DE LA MUNTANYA DAMETISTES

per Carles Albesa

En una conversa que Tomàs Garcés va 
mantenir amb Jaume Bofill i Mates 
(Guerau de Liost), i que fou publicada 
a la «Revista de Catalunya» (gener de 
1927), aquest digué: «El Montseny és la 
meva pàtria poètica. Molts versos meus 
han estat dictats per la melangia anual 
de deixar-lo en venir la tardor... I és tan 
rica la seva toponímia! No hi ha un pla- 
nell, una collada, un sot, una masia, una 
carena, un camí, una pedra, una rossola, 
Una drecera, que no tingui un ingenu 
Qualificatiu escaient.»
L expressió poètica de la devoció mont- 
senyenca de Guerau de Liost resta plas-

mada a La muntanya d'ametistes (1908) 
i té prolongacions molt significatives a 
Selvatana amor (1920) i a Ofrena rural 
(1926).
El cicle cronològic de les seves obres 
s’inicia i es clou al Montseny, ja que si 
el primer llibre fou La muntanya d’ame- 
tistes, l’últim, aparegut vint-i-cinc anys 
després, just l’any de la mort del poeta, 
és una nova versió de la mateixa obra. 
Del Montseny va adoptar, també, el 
pseudònim, ja que els Crous de Liost 
(de Liors, o de Lliors) és una masia si-
tuada una mica més amunt de l’aigua- 
barreig del torrent que davalla pel ves-

sant SO del turó de Vilarnau amb la 
riera d’Arbúcies:

De l’era estant de Liost
s’albiren dotze carenes.

Creuat el sot de Liors, a l’altra banda del 
puig Serbós i més enllà de la casa Nova 
de Crous, hi ha la masia d’Arimells, ja 
pròxima al coll de sant Marçal. És la 
mansió de donya Maria d’Arimells, «úni-
ca aimia clel cavaller Guerau»:

La casa d’Arimells diu que s’esbalaí 
flairosa de les herbes de la prada.
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Damunt el mapa publicat per
Antoni Pladevall i Font en un treball 
sobre «Les ametistes del Montseny», 
els topònims del llibre del poeta.

Sant Segimon i, més amunt, l’ermita 
de Sant Miquel dels Barretons,
«tan petita / com un niu».
(Foto: Carles Albesa.)

Si del Montseny adoptà Bofill i Mates el 
pseudònim:

En tes aigües pures m’he rebatejat 
i de tes florides m’he volgut vestir,

a la muntanya s’encomana amb una fide-
litat que va més enllà de la vida:

Adéu Montseny! La caritat em fessis 
d'oferir-me un sojorn per la meva ànima-

Diu el crític Bofill i Ferro, parent del 
poeta ensems que el seu millor escoliasta, 
que Guerau de Liost dugué el Montseny 
—pedres, muntanyes, i àdhuc la mateixa 
gent, ben inconscient aquesta— a una



existència superior. Cap racó de Catalu-
nya no ha estat sotmès a una elaboració 
intel·lectual tan intensa i tan acabada, a 
una correcció tan sapient. És ara un país 
depurat, arbitrat, polit.
Cal dir, però, que aquest procés de depu-
ració intel·lectual per part del poeta no 
s’ha traduït, mai, en una visió merament 
abstracta de la muntanya, sinó en una 
sorprenent simbiosi entre somni i realitat. 
Quan Guerau de Liost escriu, alguna ve-
gada, sobre els grans espectacles de la 
natura (orogràfics, hidrogràfics, atmosfè-
rics, etc.) que tan colpidors solen esdeve-
nir a l’alta muntanya i àdhuc a la mit-
jana —gradació que s’escau perfectament 
al Montseny—, no utilitza imatges im-
pressionants ni grandiloqüents, sinó que, 
més aviat, cerca la comparació amb al-
guna cosa petita, com si volgués re-
duir-los.
Així, quan canta les Agudes, un dels tres 
cims culminants del massís:

La gran muntanya és blanca de neu 
[tornassolada 

de blau i rosa pàl·lid com despullat infant.

0 el pla de la Calma, l’àmplia planúria 
que per sobre els mil metres d’altitud 
s’estén, a partir de coll Fòrmic, en direc-
ció S-SO:

L’àrida calma ondula com un immens
[desert.

El sol, a frec de terra, com borralló s’hi 
[perd.

Els seus paisatges predilectes són, però, 
més modestos. Si, com digué Bofill i Fer-
ro, el veritable món de Guerau de Liost 
són les tiges, les fulles, les campànules, 
els animalons i els cristalls, podríem dir 
que la seva veritable orografia montse- 
nyenca són els petits turons, els plans 
breus i les fragositats recòndites dels 
vessants nord de la muntanya, cap a la 
banda de Viladrau.
A voltes, aquests indrets apareixen dins 
l’obra del poeta amb llurs noms propis 
i esdevenen, llavors, perfectament identi-
ficables per al lector que sent l’esperó 
de recórrer-los per compenetrar-se, més 
encara, amb l’univers poètico-geogràfic 
de l’autor.
Alguns se situen damunt el camí més 
habitual que des de Viladrau condueix 
al Matagalls. Com els Vernets, a un tret 
del poble:

Oh muntanya que tens una collada 
que dos turons descomparteix iguals!

L ermita de la Mare de Déu de l’Erola, 
a mig camí de Viladrau a Sant Segimon:

La vostra ermita és humida
i amb flaires de bestiar.
Per l’enllosat de l’eixida
l herba s’hi veu agambar.

cascada de sant Segimon o de l’Ora- 
°ri, al torrent d’aquest nom:

La casa d'Arimells, on, dins la ficció goticitzant, viu l'aimia del cavaller de Liost. 
(Foto: J. Nuet Badia.)

Lluminosa i fina 
salta la cascata 
com un raig de plata 
dins d’una boirina.

L’encinglerada i diminuta ermita de sant 
Miquel dels Barretons:

Sant Miquel 
té l’ermita 
prop del cel, 

L'aspra muntanya d'en Sala, «amb caputxa d'alzines». (Foto: J. Nuet Badia.)

que gravita 
tan petita 
com un niu.

A l’altra banda del torrent de Rentadors, 
i limitant la visió cap a ponent, la mun-
tanya d’en Sala:

Aspra muntanya: de profana envista 
amb caputxa d’alzina t’alliberes, 
et cenyires de gorgs i de cingleres ; 
de dalt a baix una tartera et llista.
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A la font de 
l'Oreneta, 
l'estela 
al poeta 
amb el 
relleu 
esculpit 
per 
Joan Rebull 
i el dístic de 
Josep 
Carner.

(car vostra hisenda com horitzontal pea- 
[nya 

de Rocs Cremats s’allarga fins sota Sant 
[Marçal)

Al popular coll Pregon, al SE del Mata-
galls i a una cota dos-cents metres infe-
rior, li rendeix el poeta el seu tribut:

T'exalten les cingleres cantelludes 
com safata de místiques ofrenes. 
Benhagen tes dreceres mig perdudes 
sobre el caire ondulant de tes carenes.

Aigües avall del torrent de coll Pregon, 
ja a tocar de Viladrau, glossa el sot de 
l’Aremany (o de l’Alemany):

Oh vall genuïna 
del Montseny! Apar 
selva que s'afina 
sota un gruix de mar

Poc abans de la confluència d’aquest tor-
rent amb la riera Major, la font de l’Ore-
neta, prop de mas Rosquellas, on Bofill 
i Mates passava llargues temporades:

Voldria ser enterrat al peu 
d’aquesta font que endegà el pare. 
Té campanetes arreu, 
d'aquelles que plaïen a la mare.

La font de les Paitides, al viladrauenc 
barri del mateix nom:

Entre les feixes esgraonades 
cad’una d’elles com un retall, 
brollen tes aigües mai estriades 
com ansa llisa de pur cristall.

I encara la font de sant Marçal o font 
Bona, a dos passos de l’ermita i el més 
visible origen del riu Tordera:

zfcz un pedrís clapissat de falzia. 
Ací tens una font que parlar-te podria. 
La virtut del Montseny és aquest rajolí 
que d’avets i de faigs la fullaca esbandí.

També presenta el seu tribut a l’ermita:

L’ermita s’aclofà de la nevada. 
Les parets parpellegen d’humitat 
sota el gruix hivernal de la teulada. 
Pel carenar miolaria un gat.

El mateix fa amb la de Santa Fe:

Al fons del prat l’ermita, 
dins la gelada vall, 
tremola de petita.

En la ruta més dreturera per anar al 
Matagalls, la que s’enfila per Rocs Cre-
mats i el turó Gros d’en Pujol, hi ha el 
pla de Malataup:

Oh Pla, joguina triangular 
que miralleges a les altures!

En l’«Oda a la noucentista propietària 
del Montseny, Madamisel·la Pietat Re-
nom», diu el poeta:

A vós, Senyora, que teniu dominical 
poder gairebé sobre tota la gran mun- 

[tanya 

D’altres citacions podrien fer-se, encara, 
de l’obra de Bofill i Mates, com les Ca- 
brades situades a l’altra banda de la riera 
Major i, per tant, fora dels límits con-
vencionals del Montseny estricte, i Que 
es perfilen damunt les galeries porticades 
de mas Vidal, a l’inici de la carretera 
d’Espinelves:
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Oh muntanyes escarpades, 
abundantes en turons, 
en minúscules collades, 
en dreceres i racons.

I el sot de Ricrós (o de Rigrós), última 
de les fondalades que creua el camí de 
Viladrau a Sant Marçal, les avingudes 
de la qual hom intenta actualment ca-
nalitzar mitjançant un enorme tub que 
protegeixi la carretera en construcció:

Amfiteatre d’eternals pedreres, 
els blocs sorgeixen cantelluts, prismàtics, 
supervivents d’un extingit exèrcit 
que, vacil·lants, perduren.

I el gorg Negre. Si el més popular es 
troba al vessant meridional del Mont-
seny, a la riera de Gualba, també hi ha 
prop de l’aiguabarreig del torrent de 
l’Oratori amb el de Rentadors l’anome-
nat gorg Negre de Viladrau, distant una 
hora i mitja d’aquesta població:

Sinistre gorg de condormides aigües 
que el visitant conjures impassible.

Cal recordar, encara, les poesies «A la 
noguera de la plana d’en Sastre» i «Al 
castanyer de les nou branques», exemplar 
aquest fàcilment localitzable amb l’auxili 
d’un rètol, d’ortografia «sui generis», que 
hi ha davant la masia de la Vila.
L’itinerari poètico-excursionista de Gue- 
rau de Liost pel Montseny resta, sugges- 
tivament, al nostre abast. Només cal pla-
nejar-lo sobre el mapa i decidir-nos a 
recórrer-lo amb l’ajut de la informació 
que, de segur, ens facilitaran a les masies 
que anirem trobant. En alguna ens di-
ran els topants del pla del Gorn, que 
la cartografia no registra i que està situat 
entre la font del Cristall i el Pujol de 
Muntanya:

Al cim de la boscúria, darrera d'un turó, 
el Pla del Gorn descansa, immens, em- 

[murallat.

Hi ha també la possibilitat de perdre’ns, 
però això no serà gaire greu, car sempre 
atenyerem algun turó anònim o albira-
rem una font mig amagada. De fet, els 
verals que puguem assolir no ens allu-
nyaran de la geografia poètica de Gue- 
rau de Liost, que també contempla una 
muntanya innominada:

Oh muntanya de gràcia fora mida 
que de fondals, collades i carenes 
t’ufanes i tortures presumida...

o una font inaccessible:

Oh bella font reclosa!
al mig d’un espadat,
la teva gràcia arrosa 
l’ondulació d’un prat.

Al costat d’aquestes notes referides a in-
drets ben concrets del Montseny, Guerau 
de Liost dóna una visió global del massís

La font de l’Oreneta en el boix
de Josep Obiols que il·lustra el bell imprès 
editat per la Generalitat, el maig de 1936, 
per la inauguració de l’estela.

A la font de les Paitides, 
els versos de Guerau de Liost.

(Foto: J. Nuet Badia.)

que resulta d’una absoluta congruència 
amb la seva realitat geogràfica. Tres 
estrofes d’altres tants poemes seus sinte-
titzen alguns dels trets més peculiars de 
la muntanya.
Així, l’aire acollidor i sedant:

No pas, com les muntanyes —braser de 
[la calitja 

o de geleres fossa que interdiria el pas— 
trafiques amb paüres que l’inexpert de-

sitja 
sinó que ens apaivagues amb la claror 

[que fas.

O la seva condició de muntanya huma-
nitzada, perfectament comprensiva:

D’altres muntanyes diuen 
més excel·lents que tu.
Com isolades viuen,
no les coneix ningú.
No les sabem aimar
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L'ermita de Santa Maria de Liost. 
(Foto: Carles Albesa.)

com t’estimem a tu. 
Ton aire casolà 
sobre nosaltres lluu.

O la diversitat del relleu —només cal 
pensar en els estimballs de la cresta dels 
Castellets, a les Agudes, o en les canals 
del turó de Morou, a la banda de Riells, 

enfront de les formes arrodonides del 
Matagalls i del Turó de l’Home:

Adéu, Montseny total, andrógina mixtura 
feminitat de boires, virilitat de grenys.

Joan Teixidor digué en una conferència 
pronunciada l’any 1936: «Hi ha un oblit 
de Guerau. Almenys, si oblit us sembla 
massa fort, un cert desinterès... Existeix 
el tòpic de la fredor; existeix el tòpic de 
l’artífex ; existeix el tòpic del cerebralis- 
me i de la manca d’emoció.»
Em sembla que aquesta opinió manté, 
avui, la seva vigència de la mateixa ma-
nera que continuen existint «uns quants 
devots fidelíssims, inconfusibles» de Bofill 
i Mates que en serven el record. Només 
cal anar al Montseny per constatar com 
aquest record esdevé ben tangible en di-
versos indrets de la muntanya.
En efecte, prop del Matagalls, al fil de 
la carena que davalla vers Sant Segimon, 
hom troba un pedró bastit amb rocs 
procedents de totes les comarques cata-
lanes i de molts cims del país amb la se-
güent inscripció: «A Jaume Bofill i Ma-
tes. X aniversari de l’Agrupació Escolta 
Guerau de Liost, del Centre Excursio-
nista Àguila. 3-4-66.»
Als afores de Viladrau, a l’inici del camí 
de la Vila a coll de Borderiol, una fita 
quilomètrica, en forma de piràmide, re-
produeix els primers versos de «Font de 
Sant Marçal»:

Déu te guard, vianant! Que l’imposi el 
[Montseny 

una mica d’amor i una mica de seny.

És com un tast de la, probablement, més 
popular poesia de Bofill i Mates, ensems 
que una invitació a seguir el camí enda-
vant fins a Sant Marçal, on l’estela a la 
font d’aquest nom reitera la mateixa 
poètica salutació completada, ara, amb 
les restants estrofes del poema.

La font existent a coll Pregon ha estat 
arranjada pels Aplecs claretians de Ma-
tagalls i batejada amb el nom del poeta; 
en una majòlica de Joan Guivernau figu-
ra la segona estrofa del «Tribut a coll 
Pregon».
També a la font del Faig, propera a l’er- 
mita de Maria Mitjancera, no lluny de 
la carretera de coll Fòrmic al Brull, una 
làpida rememora els versos d’«A l’aigua 
divina joia».

A la font de l’Oreneta, al dessota d’un 
baix relleu de Joan Rebull, el següent 
dístic de Josep Carner dedicat a Guerau 
de Liost:

Filla del cel, jo só la Font de l’Oreneta 
em descobrí l’ocell i em coronà un poeta.

Aquests senzills records escampats pel 
Montseny, la seva muntanya d’ametistes, 
serien, ben segur, els més plaents al 
poeta. — CARLES ALBESA.

CONEIXEU EL MISSATGE DEL CARDENAL VIDAL I BARRAQUER?
Amb motiu del pròxim trasllat de les seves restes, 

de Suïssa a Tarragona, us recomanem la seva biografia 
i els seus escrits

RAMON MUNTANYOLA. 
Vidal i Barraquer, cardenal 
de la pau. Nova edició posada al 
dia per Josep Massot i Muntaner.
648 pp., 34 làms. 1.000 ptes.

ARXIU VIDAL I BARRAQUER. 
Església i Estat durant la 
Segona República Espanyola.
1931-36. Edició a cura de Miquel 
Batllori i Víctor Manuel Arbeloa. 
N’han aparegut fins ara: Volum 1 
(1971), Volum II (1975) i Volum 111 
(1977).

Con un breu resum, llegiu 
RAMON COMAS I MADUELL, 
Vidal i Barraquer, Síntesi biogràfica, 
amb pròleg de l’arquebisbe de 
Tarragona, Josep Pont i Gol.
156 pp., 125 ptes. Edició popular.

Publicacions de lAbadia de Montserrat
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