
El Romaní, el Castell dels Moros i can Pussa, des del camí del Coll de Montmany. La silueta 
prominent darrera el castell és el Tagamanent.
(Foto: Enric Granollers.)

Trenta-tres anys després de la sisena edi-
ció d’Els Sots feréstecs (Editorial Selecta, 
1947), exhaurida de fa temps, n’han apa-
regut, quasi simultàniament, sengles noves 
edicions publicades per Pleniluni i Edito-
rial Laia. Aquesta darrera, dins la col·lec-
ció «Les eines de butxaca», s’inicia amb 
un extens pròleg de Jordi Castellanos, 
que, alhora que aprofundeix anteriors es-
tudis seus sobre la novel·la de Casellas, 
aporta notícies inèdites de Montmany a 
mitjan segle passat, especialment respecte 
d’un conflicte que sorgí entre la parròquia 
i la feligresía, així com certes dades d’al-
guns veïns que Casellas trasplantà a la 
novel·la.
Cal recordar que l’enfrontament entre el 
rector i els veïns de Montmany és el tema 
central de l’obra, i que, en escriure-la, 
Casellas es basà en la realitat que ell ma-
teix havia viscut en les seves estades a la 
contrada durant la infantesa i l’adoles- 
cència.
El coneixement que Casellas té de Mont-
many es reflecteix no solament en les 
descripcions del paisatge —Castellanos 
diu que la geografia del llibre és d’una 
precisió absoluta—, sinó també en el nom 
de les edificacions, les masies i els acci-
dents del terreny que esmenta.

En aquest article ens proposem la com-
paració d’aquests noms amb la toponímia 
de Montmany, utilitzant com a referència 
el mapa topogràfic excursionista dels Cin-
gles de Bertí.1
Situats en un radi d’un quilòmetre de 
l’església de Montmany, el mapa revela 
l’existència de nou edificacions, sis de les 
quals són esmentades a la novel·la. Enu-
merades a partir del nord i seguint la 
marxa de les agulles del rellotge, són: 
l’Uià, l’església de Montmany, el santuari 
de Puiggraciós, can Saborit, la Rovira i 
can Mestre (Pere Mestre, segons Casellas, 
coincidint amb el nom que figura a la 
ressenya2 d’una excursió feta el 1888). En 
total, un 66 %.
Més enllà del radi d’un quilòmetre i no 
més lluny del de dos, són vint-i-tres els 
noms d’edificacions que el mapa conté, 
amb el benentès que la munió de masies 
que s’apleguen al Serrat de l’Ocata s’han 
considerat englobades en la denominació 
genèrica de les Cases del Serrat emprada 
per Casellas.

1. «Cingles de Bertí y de Gallifa», mapa topográ-
fico excursionista, Editorial Alpina, 1971. (Citaré 
Mapa.)
2. «L'Excursionista», butlletí de l'Associació Ca-
talanista d’Excursions Científiques, gener 1888.

Cal advertir que el traç d’ambdues cir-
cumferències ha estat interromput a la 
intersecció amb la cinglera, tant perquè 
l’espadat limita el terme parroquial de 
Montmany per la banda de ponent com 
perquè les cases situades en aquesta pla-
taforma resten fora de la zona d’influèn- 
cia geogràfica de Montmany.

Dels vint-i-tres topònims que figuren al 
mapa, la novel·la en menciona, literal-
ment, nou, que són: el Romaní, el Cas-
tell dels Moros, el Prat, can Oliveres, les 
Cases del Serrat (de l’Ocata), Sant Bar-
tomeu (de Montràs), can Carbassot, can 
Coll i can Pau Boget. Cal afegir-hi les 
masies que el mapa denomina can Pussa 
i can Galdiró (can Garidó, segons Oso-
na3) i que a la novel·la corresponen, res-
pectivament, a can Pugna i, probable-
ment, a can Margueridó. El percentatge 
d’identificació és del 47 %.

En conjunt, doncs, de trenta-dos noms 
d’edificacions que apareixen al mapa, i 
que per facilitar-ne la localització hi figu-

3. Artur Osona: Guià itineraria del Vallès supe-
rior, Associació d’Excursions Catalana, Barcelona, 
1888. (Cit. Guia.)
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ren emmarcats, Casellas n’esmenta disset, 
o sigui un 53 %.
I encara podem dir que dues de les ma-
sies del Serrat de l’Ocata, can Jaumet i 
Puig-Llunell segons el mapa, s’identifi-
quen amb can Janet i el Lladonell de 
la novel·la. El nom correcte de la pri-
mera és can Joanet, tal com consta a 
Osona4 i a Maspons,5 i com encara es 
pot llegir a la inscripció descolorida que 
hi ha pintada a la llinda. El nom utilitzat 
per Casellas •—can Janet— és, evident-
ment, una forma familiar. Quant a la 
denominació de l’altra casa, les versions 
són diverses: Puig-Llunell, d’acord amb 
el mapa; Puigllonell, segons la targeta 
dels propietaris ; Pununill (Casades 6), Pu- 
llunell (Osona ’)> Pollonell segons el rètol 
que fins fa poc hi havia a l’entrada de 
la urbanització construïda en terrenys de 
l’heretat. Tot i que Casellas parla en una 
ocasió del «jaio Pollonell» (cap. VI), des-
prés s’oblida del nom i el canvia pel de 
Lladonell, que utilitza repetidament en el 
llibre.
La novel·la esmenta, també, dues edifica-
cions situades més enllà del radi de dos 
quilòmetres de Montmany: can Sunyer, 
prop de la Garriga, i l’església de Sant 
Pere de Bertí, parròquia limítrofa de la 
de Sant Pau de Montmany. I dues més 
que resulten inidentificables: l’església de 
Sant Segimon i can Mallaric, nom que 
correspon a una masia, avui desaparegu-
da, que segons Osona hi havia prop de 
Riells, però que, a causa de la distància, 
no sembla relacionable amb la que Case-
llas esmenta.
Avui, d’aquestes disset cases, només en 
resten en peu i habitades l’Uià i can Oli-

4. Guia.
5. «Butlletí de l’Associació d’Excursions Catalana», 
desembre 1884 i gener-febrer 1885. (Cit. Butlletí.)
6. «L’Excursionista», butlletí de l’Associació Ca-
talana d’Excursions Científiques, gener 1884.
7. Guia.
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veres. Les altres, llevat de les cases del 
Serrat, romanen abandonades i en estat de 
progressiu enrunament, i d’algunes —com 
can Mestre, can Pau Boget, can Saborit 
o can Galdiró— en resten pocs o cap 
vestigi. Sobre les ruïnes de can Pussa s’ha 
bastit una edificació de nova planta. Puig- 
graciós és habitat per una comunitat de 
monges benedictines, i la malmesa esglé-
sia de Montmany des de fa molts anys 
presenta una esquerda a la façana que 
obligà a apuntalar-ne la porta i, final-
ment, a tapiar-la.
Passant a la geografia física, la novel·la 
esmenta els topònims següents: els colls 
de can Ripeta i de l’Ensulsida, el Bosc 
Negre i el de Brera, i la font de les 
Goges.
El nom correcte del primer d’aquests colls 
és Tripeta, i la correspondència amb el 
que consigna la novel·la resulta evident. 
El coll de l’Ensulsida és, quant al nom, 
una creació literària de l’autor, força en-
certada en vista de la sensació d’enderro- 
cament que produeix l’indret, identificable 
pel context de diversos passatges del llibre 
amb el coll8 o collet ’ de Montmany. 
Amb la substitució, l’autor volia evitar, 
probablement, efectes de repetició.
Si el coll de Montmany s’ha convertit en 
el collet de l’Ensulsida, és lògic de pensar 
que la Casanova, segons el mapa, o Casa 
nova de Montmany, segons la guia d’Oso- 
na, podria correspondre a la casa de l’En- 
sulsida que apareix al llibre.
El Bosc Negre és un topònim que també 
consta al mapa, a la banda del Sot del 
Bac; en canvi, no hem trobat cap refe-
rència del Bosc de Brera.
Quant a la font de les Goges —«... de 
prop de la Rovira, que entre totes les 
fonts d’aquells sots, poblades de misteris 
i llegendes, era la de més anomenada per 
la virtut que tenia... Tots els qui venien 
de la banda de l’Uià no es descuidaven 
mai d’aturar-s’hi, i això que la baixada 
al fons de l’avenc, on brollava l’aigua, era 
entretinguda i fins perillosa per qui no 
tenia el camí versat»—, el nom, amb evi-
dents reminiscències folklòriques, ja fa 
sospitar que és una creació de l’autor. 
Les llegendes a l’entorn de les goges, do-
nes d’aigua o encantades, es localitzen als 
Cingles de Bertí en dos indrets ben con-
crets: al salt de Vallderrós, al NE de 
Riells, i a la cova de la Casa Falsa, sota 
mateix de l’Uià.
Casellas, que ben segur coneixia la cova 
i la seva llegenda, que havien recollit Mas- 
pons 10 i Pellicer, “ no va fer res més que
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8. Mapa.
9. Guia.
10. Butlletí.
11. José M. Pellicer Pagés: Estudios Histórico- 
Arqueológicos sobre lluro, Tip. F. Horta, Mataró, 
1887.

El Coll de Montmany des de la ruïna 
de la Casanova. (Foto: Anna Boyé.)
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Vista lateral del Romaní. 
(Foto: Enric Granollers.)

A la llinda es llegeix la inscripció: 
«Any 1694 Pau Romany.» 

(Foto: Anna Boyé.)

posar-hi un nom més eufònic, desplaçar-
ia cosa de mig quilòmetre cap el SO i 
fer-hi sorgir una font. Així neix la font 
de les Goges, escenari d’un dels episo-
dis de la novel·la, en un emmarcament 
més espectacular que no el de la font, 
ara estroncada, que hi ha al costat de la 
Rovira, sota mateix del camí.

Amb l’obra de Casellas s’ha produït el 
fet, sense precedents, que el títol d’una 
novel·la doni nom a la contrada on n’o-
corre l’acció. A l’inrevés del que succeeix 
amb altres sots propers —de l’Ampolla, 
de Bellobir, del Bac, etc.—, la denomina-
ció Sots Feréstecs no pertanyia a la topo-
nímia de la comarca. Així, doncs, el mot 
«feréstecs», que per a l’autor no era més 
que un qualificatiu que donava unitat a 
l’encontrada, ha esdevingut; a causa del 
llibre, nom propi i geogràfic.

Els excursionistes contribuïren de manera 
decisiva a l’adopció del nom. La seva in-
corporació, l’any 1946, a la primera edi-
ció del mapa de l’Editorial Alpina no féu 
sinó recollir la denominació que havia 
esdevingut habitual en l’àmbit excursio-
nista, i que ja havia estat emprada l’any 
1903: el dia 1 de maig, amb el títol

d'«Una excursió als sots feréstecs»,12 
Martí Estany llegí, al Centre Excursio-
nista de Catalunya, la «ressenya de l’ex- 
cursió efectuada a Aiguafreda, l’Abella, 
Valldeneu i Castellar cap el coll de Pedra 
Dreta, fondalades de Montmany i Puig- 
graciós retornant per la Garriga després 
de visitar la Doma».
Avui, qui vulgui visitar els Sots Feréstecs, 
endinsar-se pels seus camins i conèixer 

12. «Butlletí del Centre Excursionista de Catalu-
nya», juny 1903.

l’hàbitat d’aquells «pregadéus de rostoll» 
que eren els veïns de Montmany, pot ini-
ciar la petita excursió a l’Uià, on acaba 
la carretera que l’uneix amb el Figueró. 
L’Uià és el casal d’aquell «home cec i 
mig babau» a qui sempre acompanyava 
el Bepus, el masover «roig de pèl i guerxo 
d’ulls».
El camí mena tot seguit a l’església de 
Sant Pau de Montmany, amb el «seu 
campanaret neulit», i ben aviat a la Ro-
vira, l’habitacle del Cosme, «groc de cara 
i tot pansit».
Cap al nord hom distingeix el coll de 
Montmany (de l’Ensulsida) i el casalot 
«de Romaní, amb el Castell dels Moros, 
dalt de tot, traient el cap com un espec-
tre» ; més a la dreta, les parets blanques 
de la casa bastida sobre les ruïnes de 
can Pussa. Aquestes referències ens faci-
litaran l’itinerari.
Des del sender que de la Rovira duu al 
coll de Montmany es veuen, a un nivell 
inferior, les tàpies de can Pere Mestre, 
que caminava «a saltirons, igual que una 
granota».
Ja en el coll de Montmany, albirem, a 
l’altre vessant, les restes de la Casanova 
(casa de l’Ensulsida).
Arribats al Romaní, és inevitable l’evoca- 
ció de l’Aleix de les Tòfones, «cargolat 
a tall de serp i mig rient per sota el nas», 
la presència del qual sembla endevinar-se 
darrera una finestra que té esculpida a la 
llinda la inscripció «Any 1694 Pau Ro- 
many».
Si ens sobra temps, després de pujar al 
Castell dels Moros, podem aventurar-nos 
a baixar uns centenars de metres per un 
corriol pedregós que comença darrera del 
turó del Castell, fins a descobrir a vista 
d’ocell, ja al Sot del Bac, la carcassa del 
casalot del Prat del Bosc Negre, «més 
pelut que un ós».
Ja de retorn a la Rovira és possible pujar 
a Puiggraciós per un camí força fressat, 
però això allargaria innecessàriament l’ex- 
cursió, i actualment ni el santuari ni les 
Cases del Serrat —accessibles per carre-
tera des de l’Ametlla— no tenen res a 
veure amb els Sots Feréstecs de la novel·la. 
Una novel·la que incita el lector a visitar 
«les quatre cases escampades», «el cam-
panaret neulit de l’església» i els «boscos 
misteriosos» de Montmany que Raimon 
Casellas va descriure amb tanta fidelitat.
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