Tot un món de pedra seca
Corriols d’entrepedres - 3

Sorra, pedra i molta set (duna continental al Montgrí)

Introducció
El que entenem i estimem també ens entén i ens estima.
Robert Walser, La passejada

El Montgrí ens descobreix un indret natural únic, on l’empremta de l’home ha deixat un patrimoni
cultural extraordinari.
Web del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter

Ens submergim en una història viva amb uns grans protagonistes:
– La pedra calcària que va viatjar de la zona de Darnius fa 65 Ma a causa del plegament alpí, i que
continua desplaçant-se sobre unes capes de margues guixenques (Punta Guixera, pedreres de guix
de Vilarig) fent la guitza a molts xalets construïts al front del mantell de corriment de l’Estartit. Un
tipus de pedra, pròpia del Prepirineu, que té una difícil relació amb l’aigua.
– La tramuntana que bufa de NNO a SSE i que troba una petita depressió al Montgrí, que s’hi ha posat a tret, i cap a on hi porta tot el material que pot arrossegar: les peces de roba que arrenca dels
estenedors fabricant un índex de mitjons desaparellats inigualable, i la sorra del golf de Roses, la
forma del qual també es veu truncada per aquest massís imprevist, però que troba un petit corredor perfectament orientat. Un vent que, a més, té un elevat efecte eixugador.
• La duna continental que es forma a partir del moment en què els dos principals rius del sud de
l’Alt Empordà canvien el curs i deixen de fer la seva feina de contenidors de dunes i sorres transportades pel vent i que troben un coll (ara dit de les Sorres o de les Dunes) com si fos fet expressament
per acumular-hi material esventat. Material que es diposita sobre un llit de pedra, i que s’escalfa i
s’asseca amb molta facilitat.
• Els habitants del territori que, després que el rei Felip III (principis del segle XVII) es vengués
el Montgrí a canvi de vint lliures anuals, i coincidint amb un creixement demogràfic, va decidir
ocupar-lo i aprofitar-lo, marcar-lo, posar-hi noms, camins, tancats, refugis, conreus i bestiar, entre
el que podrem destacar: vinya, pastura, fabricació de calç, construcció d’eixarts, jaces i barraques,
aprofitament quasi desesperat de la poca aigua disponible...
• La fixació de les dunes mòbils, a finals del XIX, capitanejada per Primitiu Artigas i per Xavier de
Ferrer, per evitar que el seu avenç ocupés els masos, els horts i les vies de comunicació del Baix
Ter, i la seva reforestació amb borró, ginestes i pinedes. Reforestació que, no cal dir-ho, necessitava
bones quantitats d’aigua.
• L’arribada i establiment del turisme de masses i les seves servituds de nova ocupació del territori,
amb les corresponents necessitats de vies de comunicació, de construcció i d’urbanització, de nous
serveis, entre els quals el de la disponibilitat il·limitada d’aigua.
• La creació del Parc Natural, que intenta ordenar el territori i defensar el que queda d’aquell patrimoni
històric, tradicional i natural de la necessitat imperiosa del capitalisme de convertir qualsevol bé comú
a conservar i millorar en un imminent i impacient negoci particular sovint amb efectes irreparables.
Tenim per davant una estona d’observació de l’estat actual de les interaccions de tots aquests personatges en un espai concret, reduït, limitat i delimitat.
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Bàsicament us fem una proposta d’itinerari amb 23 punts de probable interès, i uns 7,32 km de recorregut. El temps de caminar és de 2h i 20’, amb la qual cosa comptem que la sortida ens durarà entre
3 i 4 hores, amb les parades que considerem necessàries i un espai per fer una mossada entremig.
Cap al final d’aquest document us fem una altra proposta un xic més reduïda (6,61 km, 17 punts
d’interès) però que entenem que el recorregut que ens estalviem tampoc no acaba de justificar la
reducció de continguts.
El mapa del recorregut és el següent:

Continguts i temes a considerar
Són els temes que s’han previst al llarg de les diferents parades. Evidentment, el seu interès varia
segons l’edat i nivell educatiu dels visitants i de les condicions del dia de la visita, i encara de com
aquesta estigui plantejada. En aquest document simplement es comparteixen algunes informacions
que poden resultar adequades. Provarem, a cada punt, d’oferir-vos alguna indicació més detallada
del recorregut i –marcats en vermell separats per línies horitzontals en el text– algunes notes sobre
els continguts previstos.
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Llistat de parades i continguts principals
Es desenvolupa a partir dels punts previstos amb els continguts que detallem a continuació. Es pot veure
que alguns dels elements (fites o banderes) els hem agrupat en un sol número per agilitzar les parades:
1. Punt de trobada i sortida al carrer d’Atenes de la Urbanització Torre Vella. Urbanitzacions, dades
bàsiques sobre el Montgrí i la seva formació
2. Dipòsit d’aigua. Capacitat. Golf de Pals i Baix Ter. L’Estartit i les Maures. Indicis de protecció dels
incendis forestals (tema a reprendre al final de la sortida). Rètol sobre la Duna Continental. Camí
de la Font d’en Reixaquet
3. Observació de natura. Plantes que ens criden l’atenció i la seva relació amb el substrat sorrenc.
Flora autòctona i flora al·lòctona. Els tres tipus de pins i el seu estat. La caparreta del pinastre. Observacions i/o detecció d’ocells. Primera lectura geològica: pedra calcària/sorra
4. Baixada de sorra / duna litoral i duna continental. Platges d’Empúries i la tramuntana. El procés
de fixació dels segles XIX i XX. Primitiu Artigas i Xavier de Ferrer. Montplà. Esparver cendrós. Esquirol
5. Font dels Tres Reis. Còrrecs i aqüífers. Xarxa de camins relacionada amb la vinya. Serp blanca.
Cigales. Abellerols
6. Font d’en Reixaquet. Arbre de Judea. Abelles i borinots. Romaní i producció apícola
7. Barraca Trobada. Barraques de pedra seca. Estat dels pinastres i combustible. Replantació amb
pins pinyoners. Presència de xiprers o xifrers. Ratpenat de ferradura
8. Retorn al camí del Puig de la Reina. Les Cogullades. Atzavares. Indicis de la presència de picots.
Lectura dels anells de creixement. Bolet de soca (ganoderma)
9. Rètol indicatiu. Sensor comptador de visitants. Restes escadusseres de pedra seca (barraca d’en
Mulà). Roca calcària i vegetació de sotabosc d’alzinar però amb pi blanc: llentiscle, aladern, lligabosc, arítjol, eufòrbies. Recol·lecció de llentiscle
10. Trencant de la barraca d’en Xeu. Carrerada i dipòsit. Pi pinyoner i canvi de vegetació (esparreguera, galleran...)
11. Barraca d’en Xeu. Elements barraca XIX. Cocó. Falsa volta. Murs i eixarts. Polipodi i dauradella
12. Carrerades i parets de pedra seca. Fites MP. Puig de la Reina i Serrat Llarg. Conillets
13. Barraca de l’Alenyà. La llinda, la corona esllavissada. Merles. Dragonet
14. Pujada de sorra. Dipòsit d’en Potes. L’oïdi, la fil·loxera, el míldiu, el sulfat de coure. Aurora i altres
papallones
15. Còrrec de Coma Llobera. Comallobera. Esquelets de pinastres (nius picot, duramen). Termepluviometria del Montgrí. L’arròs de l’estany de Bellcaire. Capsigrany. Argelaga negra
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16. Bassi de Coma Llobera. Pedres d’aigua. Safareigs enterrats i clots laterals. Roc Ferran, Muntanya
Gran i Pujada d’en Torracollons
17. Còrrec del Mustinyà. Retorn a la roca calcària. Barraca del Còrrec del Mustinyà
18. Eixarts, carrerades, relació amb ramaderia i transhumància. Pou del Mustinyà. Arç blanc. Felip III i la
universitat de Torroella. Barraca del Mustinyà. Crespinell gros. Llombrígols de Venus. Jaça de pastor
19. Rètol de la Ruta del Vent. Alzines i senglar. Bassa de senglars. Presència testimonial d’alzina surera
20. Erm o Camp d’en Busqueta. Pins pinyoners centenaris. Dolines. Barraca aïllada i barraca d’eixart
d’en Busqueta
21. Forn de calç del Coll de les Sorres. Funcionament dels forns de calç. Rascler. Camí amb marques de carro
22. Rètol de la Ruta del Vent. Les estepes i els incendis forestals. Garriga
23. Plaça d’esbarjo de la urbanització Torre Vella (carrer de Viena). Parc Natural del Montgrí, les
Illes Medes i el Baix Ter. Posada en comú

_ p. 5

Detall de parades i continguts
PUNT 1: SORTIDA/ARRIBADA

Arribarem a la part superior de la Urbanització Torre Vella,
a través de l’avinguda Maresme, carrer d’Andorra i carrer
d’Atenes. Començarem el nostre recorregut cap a l’esquerra i
tornarem per la dreta, és a dir que és igual on deixem el cotxe
de la zona desbrossada.
A l’avinguda Maresme hi ha espai d’aparcament apte perquè
ens deixi un autocar ja que pot maniobrar fàcilment.
De cara a la visita amb el professorat suggerim d’entrar per la
urbanització Les Dunes, ja que ens ofereix una primera presa
de contacte amb la Duna Continental –de fet hi entraríem pel front de duna i passaríem davant del
mas Subirà i de l’horta d’en Reixac– de tot el qual després parlarem més detalladament.
Aquest accés el trobarem tancat al trànsit a l’estiu i en èpoques de perill d’incendis. Aleshores hi
hem d’accedir necessàriament per la urbanització Torre Vella. A la fotografia es veu Torre Quintaneta, uns dels masos fortificats de la zona del Baix Ter.
Abans de començar la sortida, potser caldrà dir quatre idees del massís del Montgrí com a paisatge
cultural, i també sobre la seva formació.
Proposem, per ubicar-nos millor, primer desplaçar-nos en direcció al dipòsit d’aigua de les Dunes
que, en trobar-se en una situació un poc més elevada, ens permetrà de veure millor els voltants
abans de començar la caminata.

Urbanitzacions turístiques
Torre Vella és una de
les urbanitzacions
que han anat sorgint
entre Torroella de
Montgrí i l’Estartit.
Aquesta, en concret,
és la que assoleix
una major altitud.

Per sota d’ella es troben les urbanitzacions de Les Dunes, de Santa Caterina i de la Torre Gran. Fins
arribar a l’Estartit (entitat municipal descentralitzada), bona part del nucli urbà del qual la podem
considerar una gran urbanització de platja. A l’Estartit hi ha empadronades unes 3000 persones (2018).
Aquestes urbanitzacions amb les seves segones residències i els turistes (alguns dels quals residents)
que les habiten tenen unes enormes necessitats de disposar d’aigua corrent. Això justificaria les dimensions del dipòsit d’aigua que trobem a la part superior del massís, prop d’on comença el recorregut.
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El Montgrí
Som al massís del Montgrí,
la major part del qual es
troba al Baix Empordà,
sense oblidar que la zona
de l’Escala i Empúries, de
l’Alt Empordà, forma part
del mateix, i també del
parc natural creat el maig
del 2010, juntament amb
el Baix Ter i les Illes Medes.
La població important que hem travessat és Torroella de Montgrí. Al segle XIII, quan comença
l’època de més esplendor de la vila, és anomenada Turrucella in Montgrino. El nom ve del llatí
torricella, derivat de «torre», referint-se a les seves muralles i defenses.
La silueta del massís sovint s’ha comparat amb un bisbe mort o adormit donant un cert protagonisme al castell que només té acabat el seu perímetre. És una comparació de vegades difícil de compartir amb l’alumnat.
No deixen de ser unes muntanyes sobrevingudes a través de mantells de corriment que parteix la
costa empordanesa en dos, una al nord amb el golf de Roses, i una altra al sud, amb el golf de Pals,
molt més petit, que és el que podem entreveure, entre pins i edificacions, als punts d’inici i acabament del recorregut.
Aquest massís té un seguit de característiques naturals i històriques, que el fan especialment interessant, tot i que no sempre amb evidències espectaculars. Sovint cal fixar-se en els detalls.

Formació del Montgrí i les Illes Medes
El massís està format bàsicament per material calcari, que li
confereix el color i que li dona nom. Es podria dir Montsec, però
es veu que el nom ja estava agafat. És, de fet, un mantell de
corriment desplaçat sobre capes de margues guixenques des de
la zona de Biure i Darnius durant i després del plegament alpí.
El mantell, en el seu desplaçament, va deixar extensions del
mateix material com ara la zona de la Garriga d’Empordà.
Aquest massís es troba situat sobre material quaternari, molt
més modern, sovint en forma de conglomerats [com a la foto].
I de fet continua en moviment, cosa que provoca la necessitat de grans dics de formigó a la zona de l’Estartit per tal de donar una mica més de seguretat als
xalets i urbanitzacions que es van construir en l’època de l’esclat turístic sense gaires previsions ni
estudis de riscos geològics.
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Les Illes Medes serien el front avançat de tot aquest material. Un dels extrems de la Meda
Gran s’anomena punta Guixera. L’existència de guixos (igual que en alguns punts de la Garriga
d’Empordà) referma la teoria de com es va traslladar la major part del material del massís.
Juntament amb el material de roca calcària i de margues calcàries (la diferència entre unes i altres és el grau de carbonat
de calci que contenen i, per tant, del grau de cohesió que assoleix la roca) també hi ha bosses més o menys grans d’argila,
la qual no es deixa compactar per la calç i que provoca que
algunes zones siguin descalcificades. Per tant, la botànica, serà
un dels altres indicadors del tipus de sòl de cada lloc en concret. Per exemple, en el recorregut passarem a tocar d’un únic
exemplar de suro, arbre que no creix en zones calcàries.
Una de les activitats químiques que es pot fer durant el recorregut és la prova de l’àcid clorhídric, per a la qual cosa se
suggereix de portar material (pedres, sorra, petxines...) d’altres
llocs de l’Empordà per fer una comparació de resultats.

Fotografia: terra rossa entre roca calcària

PUNT 2: DIPÒSIT
Ens situem a tocar del dipòsit d’aigua de les Dunes, destinat a
donar servei a les urbanitzacions properes. Mirant la urbanització i el seu marge de seguretat, diversos rètols explicatius
i també un hidrant (accés dels bombers a aigua a pressió) a
tocar del dipòsit, se’ns fa evident que un dels temes de fons
serà el dels incendis forestals.
Pel que fa a l’entorn, val a dir que només podrem veure espais
esparsos ja que la vegetació i les cases de la urbanització ens ho
impediran. Però en diferents punts veurem el cap de Begur, el
golf de Pals, la plana del Baix Ter, les illes Medes, i les principals elevacions a l’est del Montgrí: l’Estartit i
les Maures. No els visitarem, però pensem que són referents que és bo que els assistents reconeguin.
Un altre dels temes recurrents en bona part del recorregut serà el de la Duna Continental, que ara
no el podem obviar pel rètol de fusta que trobem a la vora del començament del recorregut i per
la mateixa evidència del substrat que trepitgem. Proposem esmentar-ho però anar insistint en la
qüestió al llarg del recorregut, quan trobem elements o espais que ens tornaran a cridar l’atenció
sobre el mateix tema.

Dipòsit de les Dunes, aqüífers i còrrecs
A l’aqüífer del Baix Ter hi ha molta disponibilitat d’aigua però no tanta als petits aqüífers del massís, sovint en forma de còrrecs, on ens trobem, que és molt minsa. Segons Jordi Montaner i Enric
Viñals, al seu treball «Hidrogeologia del massís del Montgrí», especifiquen: «Amb una pluviometria
mitjana de 650 mm, una evapotranspiració potencial de 550 mm i una retenció del sòl considerada
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a 25 mm, la pluja útil disponible per a l’escolament i la infiltració pot assolir uns valors mitjans de
75 mm/any. Per a una superfície considerada de 46 km2, això representaria uns recursos anuals
de l’ordre de 3,45 hm3 /any.» El concepte d’evapotranspiració és la quantitat d’aigua que passa a
l’atmosfera com a resultat de sumar de l’aigua evaporada del sòl i de la transpirada per les plantes.
Són quantitats molt minses que, en el seu moment, implicaven una gestió molt acurada i diversificada per part de pagesos i pastors si volien tenir un mínim d’aigua a l’abast.
No és gens estrany trobar a la zona dipòsits, clots, bassis, pous, fonts, produïts per les persones, i també
ullals (o biots) i les anomenades «pedres d’aigua», de caràcter més natural, però sempre modestos i
precaris, tots ells mostra de la insistència dels habitants en aprofitar al màxim la disponibilitat d’aigua.
La demanda turística justifica l’enorme dipòsit d’aigua que hi ha
al capdamunt de la urbanització Torre Vella, conegut com Dipòsit de les Dunes. I la seva existència també ajuda a justificar
–juntament amb el descens de les precipitacions i el procés global de canvis climàtics– que els còrrecs i les fonts que trobarem
pel camí siguin totalment eixuts, si bé la major part de les seves
reserves, les del dipòsit, provenen de la planta potabilitzadora,
que es troba a Torroella, a tocar del Ter.
Podem fer una hipòtesi de la capacitat del dipòsit. Si l’observem des
de l’icgc.cat podem arribar a la conclusió que té un diàmetre de 25 m,
i podem fer una estimació de l’altura. Si estimem que són uns 4 metres,
la seva capacitat rondarà els 2500 m3, que seran uns dos milions i mig
de litres d’aigua. Pensem que és interessant de fer una predicció prèvia
de la seva capacitat abans de calcular-ho, amb les dades que els assistents considerin.
Al terme municipal hi ha altres tres dipòsits d’abastament més: el de Torroella (1500 m3), el de Torremoratxa (200 m3) i el de l’Estartit (1340 m3).
L’esquema de distribució d’aigua municipal (any 2006) és el següent:

Imatge: captura d’icgc.cat/vissir3

Font: Servei
Municipal d’Aigua
de Torroella de
Montgrí, 2006
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L’Estartit i les Maures
Des de diferents punts del recorregut, especialment al començament i al final, a tocar de la urbanització Torre Vella, tindrem una bona perspectiva dels cims que destaquen a llevant del massís. Roca
Maura és la més alta (225,4 msnm), que es troba ben bé sobre l’Estartit. La localitzarem fàcilment
per les seves antenes, entre les quals hi ha la càmera de TV3, les imatges de la qual veiem sovint
als espais meteorològics.
El cim que tenim un xic més a prop, coronat per una construcció
de vigilància contra la pirateria, potser com a restes del castell
de Rocamaura, és Torre Moratxa. Aquests topònims no estan
exempts de debat i controvèrsia, ja que trobem documents que
parlen de «Rocamaula» (com a la fotografia de Valentí Fargnoli) i fins i tot de «Torre Borratxa», i alguns d’aquests noms han
tingut les seves campanyes de reivindicació recents.
I encara més a prop de la urbanització es pot
veure el cim arrodonit del Tossal Gros. Tots
tres cims mereixen una visita i no només
per la vista que permeten, però no és cas de
detallar-ho en aquesta proposta.
El nom de Maures (igual que Moratxa) fa referència a la vigilància de la pirateria, adjudicada genèricament durant segles als «moros», com a sinònim de foranis, especialment
pobles turcs i del sud de la Mediterrània.
El poble de l’Estartit, veïnat de Torroella de Montgrí, funciona com a entitat municipal descentralitzada des de 2014, després que hagués demanat en diverses campanyes de ser municipi independent. Actualment (2018) el seu cens és de 2976 habitants (la tercera part de tots els habitants
del municipi), la qual cosa significa un descens del 20% de l’empadronament en 10 anys en el
mateix l’Estartit. L’etimologia de l’Estartit ha mogut força tinta. L’historiador Pelai Negre i Pastell
manté que prové d’Es Tarter, com a front del moviment del massís del Montgrí, o zona de caiguda
de pedres. També haureu sentit la teoria que provingui d’una condensació d’«Es-Ter-Petit», remarcant que el braç més important del riu Ter tallava pel corredor d’Albons i desembocava a la zona
d’Empúries. Una darrera teoria que val la pena de conèixer és més erudita i apòcrifa. La mantenia
Carles Fages de Climent, derivant el nom de la població i la divinitat grega i fenícia Astarté (el culte
a la qual va anar derivant com a deessa de l’amor sensual, de la fecunditat, del pansiment i de la
mort, fins a esdevenir deessa de la guerra). Carles Fages li va dedicar la següent quarteta dins del
poemari Somni de Cap de Creus:
Afrodita en aigües de Roses
pren el bany i, Asarté a les Medes
hi ha un naufragi d’illes descloses,
trofeu dels perses i dels medes.
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A un quilòmetre mar endins de la població de l’Estartit hi ha les illes Medes, que serien la part visible
més avançada del massís calcari. A l’edat mitjana la paraula «meda» s’utilitzava com a sinònim d’«illa», i
no es pot descartar que l’ús del mot hagi anat reculant i quedant reduït a aquest arxipèlag en concret.

Golf de Pals i el Baix Ter
Des del punt d’inici i/o d’acabament de la ruta triada, podrem veure, entremig dels edificis de la urbanització Terra Vella, la vall del riu Ter i la seva desembocadura a la Mediterrània en el que s’anomena
Platja de Pals o golf de Pals que va des de l’Estartit fins a Begur, la zona marítima del Baix Empordà.

Imatge: Rocamaura,
l’Estartit, les Medes,
el Golf de Pals i
el Baix Ter des de
Torre Moratxa

Evidentment, si el massís del Montgrí no s’hagués situat al mig, probablement trobaríem un golf
molt més ampli, que aniria des del cap de Creus fins al cap de Begur, sense interrupció, recollint els
sediments dels rius Muga, Fluvià, Ter i Daró. L’atzar geològic no ho ha volgut així, i l’Empordà ha
quedat dividit en dues parts.
En tot cas, pel que fa al curs del Ter hem de dir que fins al segle XIV el seu braç principal travessava el corredor d’Albons i anava a desembocar a Empúries, a la zona que ara s’anomena la Platja
del Rec. El seu curs va ser canviat diverses vegades com a eina de pressió en la lluita del comte
d’Empúries contra el comte de Barcelona, que governava aquesta zona en concret, per submissió
dels senyors de Torroella. El pas de l’aigua era important, no tant per regar, sinó com a força motriu
per als molins. L’agricultura era menor, sobretot com més propera era la costa, ja que la presència
de pirates la feia molt perillosa. No és estrany que els masos que hi han prosperat, i encara a partir
del segle XVII, siguin masos fortificats. El nom d’algunes de les urbanitzacions properes –Torre Vella, Torre Gran– fan referència a aquestes construccions.
A tocar de l’Estartit hom pot veure –si bé amb dificultats per la presència de la urbanització– els
estanys que eren l’antiga desembocadura, i també el curs actual, desviat més cap al sud, i més a prop
dels arrossars que necessiten les seves aigües.
Aquesta platja va estar ocupada durant molts anys per les
instal·lacions de Radio Liberty, una enorme emissora de ràdio
promoguda pels EUA i finançada per la CIA, que emetia programes per als països de l’antiga URSS amb la intenció de fer caure el
règim comunista. La seva primera emissió va tenir lloc el març del
1959 i la darrera el maig del 2001. El més vistós de la instal·lació
eren les torres metàl·liques, d’entre 59 i 169 metres d’alçada.
Imatge: La Vanguardia [enllaç]
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Abans de la seva construcció el lloc era deshabitat, amb vegetació baixa i amb l’orientació adequada
per als usos que havia de tenir. Franco en va permetre la construcció com a compensació als EUA
que l’havien ajudat a entrar a la ONU, cosa que ajudava a netejar la cara del règim totalitari franquista. La ràdio formava part d’una xarxa d’elements que també comprenia la base LORAN (a l’Estartit),
instal·lacions auxiliars a Figueres i Roses, i el ràdar el Pení.
Després del cessament d’activitat es va generar un llarg debat sobre l’ús de les instal·lacions, des de
museu de la Guerra Freda a estació meteorològica específica per calcular la densitat de CO2. Finalment el Ministerio de Medio Ambiente n’acordà la demolició que va tenir lloc el març de 2006.

Incendis forestals
Podrem notar que al voltant de la urbanització es mantenen
25 metres lliures de vegetació espessa (evitant que plantes i
capçades es toquin entre si), seguint la normativa legal. També és probable que –sobretot de cara al bon temps– veiem
que han netejat els marges de les pistes per on han de transitar els bombers en cas de necessitat. I encara ben bé davant
del dipòsit d’aigua hi ha un hidrant, és a dir, una connexió que
subministra aigua a pressió.
Imatge: Carme Sanchiz, 5 agost 2016 [El Gerió]

Des de principis del camí podrem veure els cingles del Montplà, a la part septentrional de la qual destaca una edificació
blanca, que és una caseta de vigilància d’incendis, amb una
magnífica visibilitat sobre bona part del massís.
El tema dels incendis forestals no és pas menor, ja que es
pot fer un recompte generós d’incidències d’aquest tipus en
aquesta zona. D’entre els recents, un dels més greus va ser el
setembre de 2004, que va cremar 671 ha.
Molts dels accessos motoritzats al massís (per exemple el
que podem haver agafat des de la urbanització de les Dunes),
queden tancats de cara a l’estiu, per minimitzar-ne els riscos.

PUNT 3: CAMÍ DE LA FONT D’EN REIXAQUET
El corriol que agafem en direcció nord-oest rep el nom de Camí de la Font d’en Reixaquet. Sovint
ens hi referim com a Còrrec de les Fonts, ja que de fet anem seguint una torrentera, habitualment
seca, al llarg de la qual trobarem més d’un element relacionat amb l’escassa disponibilitat d’aigua.
Tenint en compte el substrat sorrenc proposem de fer alguna observació dels tipus de plantes que
més hi abunden (amb alguns exemples de flora invasora), tenint en compte que la proximitat amb
la zona urbanitzada facilitarà que identifiquem alguna que altra mostra de flora al·lòctona, i els
tres tripus de pins que trobarem al llarg del recorregut i que ens informaran de la seva relació amb
aquest tipus de substrat.
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Segons l’època de l’any també podrem veure i sentir, amb més o menys
abundància, determinats tipus d’ocells, alguns dels quals considerem especialment significatius. Atès que veure o escoltar aquests ocells no sempre
ho tenim garantit en una zona determinada, hem fet referència a alguns
d’ells en els llocs on els hem vist o sentit més sovintejadament, però que
és evident que el comentari pertinent es pot produir en qualsevol altre
moment del recorregut. Altres, tot i que abundants però molt coneguts,
els hem obviat. Concretament ens hem fixat, en aquest punt, en el tudó, la
mallerenga carbonera, el cucut i el trencapinyes. No cal dir que en aquesta
llista s’hagués pogut ampliar amb molts altres (pardal, gaig, cuereta blanca, garsa, pit-roig, cotxa fumada...).

Còrrec de les Fonts
Amb aquest nom ens referim al còrrec que baixa des del dipòsit de Torre
Vella fins al còrrec de Coma Llobera. No és un nom oficial, però a manca
d’un altre, pensem que no és desencertat. Els mapes solen referir-s’hi
com a Camí de la Font d’en Reixaquet.
És una zona que baixa des dels 120 msnm, a la urbanització, fins als 20
msnm, a Coma Llobera. Passa per dues construccions amb força entitat
a l’hora de conservar i gestionar l’aigua del còrrec, avui en dia obsoletes
pel que fa a l’ús i funcionament però no pel seu signficat històric: la Font
dels Tres Reis (97 msnm) i la Font d’en Reixaquet (82 msnm).
A l’actual manca d’aigua –per minva de les precipitacions, per exhauriment dels aqüífers a causa del turisme, etc.– s’hi afegeix l’ocupació del
lloc per la Duna Continental, amb una capa de sorra que va anar cobrint la zona progressivament
fins al moment de la seva fixació.

Flora invasora
Tot al llarg del recorregut anirem trobant plantes al·lòctones
algunes de les quals mantenen una certa competició amb les
autòctones, pròpies de l’espai. En alguns punts estratègics
ja fem referències a algunes d’aquestes plantes (figuerassa,
robínia...) per la seva abundància puntual, on sempre es poden
comentar amb més o menys insistència en funció de l’interès
que susciti el tema o de si ja ho hem comentat prèviament.
En aquest punt ressenyem la presència de l’arbre de la seda,
o seder, o flor de dragó, o cotoner (Gomphocarpus fruticosus,
també anomenat Asclepias fruticosa L), és un arbust del gènere Asclepias procedent de Sud-àfrica. És una planta que pot ser mortal tant per al bestiar com per a
les persones. És planta invasora tot i que a Catalunya es troba en nuclis reduïts o aïllats (marges de
camins i llocs molt alterats). Es considera que va arribar al sud de la Península Ibèrica al segle XVIII.
És una de les poques plantes amb què s’alimenta l’eruga de la papallona monarca, que també és
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una espècie invasora. Floreix a l’estiu. El seu fruit és molt característic en forma de bufeta coberta
d’espines flexibles. Les llavors tenen molts pèls sedosos que en facilita la dispersió. Aquesta característica és la que justifica alguns dels seus noms populars. Se’n pot fer ús medicinal (per això la
referència del déu grec de la medicina, Asclepi) però cal tenir en compte que és altament tòxica.

Els pins blancs de les dunes (pi blanc, pi pinyoner, pinastre)
La vegetació dunar s’ha d’adaptar a tres situacions
principals: la manca d’aigua, l’escalfament de la sorra
a l’estiu, la mobilitat del substrat. El mapa adjunt és
obra de Rafel Hereu i Josep M. Vidal, al seu article
«Les dunes 80 anys després».
Al Montgrí ja hi havia pinedes prèvies als treballs de
fixació. La major part dels casos es tractava de Pinus
halepensis, el pi blanc, molt poc exigent, anomenat
pi bord ja que de les seves pinyes no se’n treia cap
profit. Val a dir que les seves pinyes són les preferides
pels esquirols (Sciurus vulgaris), que fan saltar les esquames amb les dents i aprofiten les llavors que s’hi
amaguen. Evidentment no són els pinyons que més valorem els humans, els quals per als esquirols
és difícil de treure’ls de la seva dura clova.
De la mateixa manera que al pi blanc se l’anomenava «pi bord», el pi pinyoner (Pinus pinea) rebia
el nom de «pi de llei», per motius obvis.
Actualment a les dunes del Montgrí la major part dels pins són pinastres (Pinus pinaster, també
coneguts com pins marítims), plantats a principis del XX quan s’acabava el procés oficial de fixació. Segons el web del parc natural, en la tria final pel pi es va tenir en compte que: «a causa de les
grans i extenses arrels que desenvolupen, retenen amb força eficàcia el subsòl, el resultat esperat
amb la seva plantació.»

Imatges: pinastres al Còrrec de les Fonts, replantació de pi pinyoner al mateix còrrec, pi blanc a la Muntanya Gran
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La longevitat d’aquesta espècie és de 100 a 300 anys, però el cert és que una bona quantitat dels
pinastres mostren un aspecte més que lamentable, o bé ja són definitivament morts. L’altura que
sol agafar aquesta espècie de pins la fan molt vulnerable a l’empenta de la tramuntana a la part
superior de la capçada. Tanmateix hi ha altres explicacions –com veurem en el text posterior– que
expliquen el seu estat.
Per contra, els pins pinyoners mostren haver-se adaptat millor al substrat sorrenc, a més de tenir
una longevitat major (fins a 500 anys). També prolifera amb més facilitat el pi blanc, que té millors
estratègies de dispersió després d’un incendi forestal.
Per tant, comprovarem el seu estat, i també la replantació de peus de pi pinyoner que ha entomat
la direcció del parc natural. També hi ha exemplars de pins pinyoners, segurament plantats durant
la fixació o amb posterioritat, i de pins blancs que han brotat espontàniament, possiblement després d’algun incendi forestal.
El pi blanc (Pinus halepensis, en referència al límit oriental d’aquesta espècie, la ciutat siriana
d’Alep), és un dels tipus de pi menys exigents i de més fàcil adaptació a terrenys secs i empobrits. El
nom de pi blanc es refereix a la coloració més clara que pren la part superior de l’escorça i també de les branques més altes. És de capçada irregular i poc densa. Rarament arriba als 100 anys.
Acícules fines i flexibles, de fins a 10 cm de llarg. Fins als 6-12 anys no fa flors masculines. Floreix a
la primavera i les pinyes no maduren fins la tardor del 2n any. La llavor és un pinyó alat que el vent
pot arrossegar uns quants quilòmetres. La pol·linització també es fa amb el vent. Hom hi pot trobar
pinyes tancades (vermelles, del mateix any; verdes, de l’any anterior; marrons, ja madures encara
que no estiguin obertes; grises, les que té en reserva per a casos d’incendi, anomenades seròtines).
Després d’un incendi, en un bosc de pi blanc poden arribar a néixer 100.000 pinetons per hectàrea,
que cal aclarir (fins a només 1000 pinetons/ha) si volem que tinguin oportunitat de créixer. Cas d’un
nou incendi, reiterat, la continuïtat de l’espècie queda molt afectada.
És interessant ressaltar la relació del pi blanc amb la garriga, que es veu més en el seu nom castellà: pino carrasco, tenint en compte que la garriga (carrica en antic, paraula preromana) en castellà
es diu carrascal.

La caparreta del pi
Hi ha un altre element decisiu per a explicar l’estat actual dels pinastres del Montgrí. A les comarques gironines es va detectar a partir del 2010 un atac biòtic contra aquesta espècie en la que
intervenen bàsicament la caparreta del pi (Matsucoccus feytaudi) i un seguit d’insectes perfdoradors. Segons Josep Maria Tusell i altres autors, al seu article L’afectació de la plaga Matsucoccus
feytaudi en el pi marítim: «Aquest atac ha comportat la mort o el debilitament d’unes masses que ja
presentaven poca vitalitat degut a les adversitats meteorològiques succeïdes els darrers anys i a la
deficient estructura forestal, en general d’espessors molt excessives.» L’insecte en qüestió viu únicament sobre exemplars de pinastre. Els danys que provoca l’insecte són les perforacions a nivell
d’escorça interna i del floema, la ingesta de saba juntament amb la injecció de toxines salivals. Això
provoca la secada del càmbium, la pèrdua de vigor del pi, la secada de fulles i branques... La pèrdua
de defenses del pi el fa més vulnerable a l’atac d’altres perforadors, fins a provocar-ne la mort.
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La situació es va anar agreujant des de 2014, i va
conduir l’any 2016 a la creació d’un grup de treball
amb participació del Consorci Forestal de Catalunya (CFC), del Centre de Propietat Forestal (CPF), del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya i del
Cos d’Agents Rurals (CAR). Aquest grup de treball ha
establert unes instruccions i limitacions temporals pel
que fa a la gestió de les fustes de pinastres per tal de
no afavorir l’expansió de la plaga. Dins del parc natural hom diria que s’ha optat per deixar els pinastres i
anar-los substituint per pins pinyoners.

Imatge: Consorci Forestal de Catalunya [enllaç]

Tudons
El tudó (Columba palumbus) és el tipus de colom més
gran a la península ibèrica (fa uns 40 cm), que es pot
reconèixer fàcilment per les taques blanques a ambdues bandes del coll i a la part superior de les ales.
La resta del plomatge és gris blavós amb alguna zona
més fosca com el final de la cua i de les ales. Fa el niu
als arbres i sol fer dues postes (de dos ous cadascuna)
entre abril i agost. La parella és monògama durant
només una sola temporada. Menja glans, fruits, brots,
Imatge: Monaco Nature Encyclopedia [enllaç]
fulles i llavors, i també tubercles, buscant-los sovint al
terra. Cada cop s’adapta més a viure en parcs i jardins urbans on va perdent la por a la presència
humana. És una espècie en franca expansió.
Els que veurem al Montgrí, però, són dels que encara desconfien de la nostra presència. És apreciat el
seu consum domèstic i, per tant, buscat pels caçadors, hom diria que cada cop menys. A part d’aquests,
també són depredats per rapinyaires com l’àguila cuabarrada, l’esparver cendrós, l’aligot, el duc...

Mallerenga carbonera
D’entre les diverses mallerengues, aquesta (la Parus major,
també anomenada estiverola) és la més habitual a les zones
forestals del Montgrí. És habitual també a les zones urbanes
i camps de conreu. Se la distingeix de les altres mallerengues
per la «corbata negra» sobre el groc del pit. El nom de carbonera li ve pel cap ben negre i també la franja central.
Tot i ser la més gran de les mallerengues del país (la mallerenga
petita, la mallerenga emplomallada, la mallerenga blava...),
no deixa de ser un ocell petit (14 cm). Nia en qualsevol oberImatge: Deviant Art [enllaç]
tura, també forats d’arbres i caixes niu. Fa entre sis i vuit ous
blancs amb taques vermelloses. Són sedentaris i defensen el territori al voltant de la zona de cria. A
l’hivern fan un petit estol format per una parella adulta i uns quatre o sis ocells joves (meitat mas_ p. 16

cles i meitat femelles) que no tenen cap parentiu entre si ni amb els adults (per evitar la consanguinitat). Són insectívors però també mengen fruits i llavors (són molt aficionats a les menjadores de
pipes). Solen reproduir-se entre març i juliol. És habitual que la parella adulta es mantingui i que
entre els ocells joves que anaven en grup s’aparellin entre ells i facin una zona de cria propera. En
cas de mort d’un individu de la parella adulta, un altre dels joves el substitueix, fet que no és extraordinari ja que l’esperança de vida de la mallerenga és d’un any i mig de mitjana i, per tant és difícil que
una mateixa parella pugui fer més de dues cries. A l’agost les cries abandonen el niu i se n’allunyen.

Cucut
Tot al llarg de la primavera, un dels cants d’ocell que se senten de més
lluny és el cucut. De fet és el reclam nupcial del mascle. És un dels
ocells migradors que fan una estada més curta, els adults, al nostre
país. «El cant del cucut, sant Josep el porta i sant Pere se l’emporta»,
es diu popularment. El motiu d’aquesta brevetat és que busca «pares
adoptius» per a la seva prole i un cop ha col·locat els seus ous en altres
nius ja dona la seva feina per acabada i es prepara per tornar-se’n a
terres africanes. És aleshores que deixa de sentir-se el seu cant.
El cucut (Cuculus canorus) és un ocell llarg (35 cm), de color entre gris
i blau amb ones clares i fosques. Té les ales punxegudes i llargues i el
seu vol es pot confondre amb el de l’esparver, ocell també significatiu
al Montgrí, per la seva relació amb la garriga. Habita en zones arbrades de muntanya mitjana, defugint les àrees urbanitzades. La seva
alimentació consisteix en erugues, insectes, aràcnids, cucs, llavors i
petits vertebrats. És un gran depredador de la processionària del pi.

Imatge: Una boscarla de canyar
alimentant un pollet de cucut.
Viquipèdia [enllaç]

Una de les seves característiques més destacades és el «parasitisme
de posta» que la femella sotmet els nius d’altres espècies. Entre
abril i juny la femella pon un ou en altres nius substituint algun de propi de l’espècie. La semblança
entre l’ou que pon i el que retira és més que notable. Sembla que la femella és capaç d’imitar a la
perfecció els ous de l’espècie en què ella va néixer. I aquesta acció la repeteix entre dotze i tretze
vegades, en nius diferents. Els ous del cucut es desclouen en una setmana i mitja, abans que els
propis de l’espècie, i el poll acabat de néixer fa fora del niu els altres ous, quedant tot sol, i acaparant tota la capacitat alimentícia dels pares adoptius, la mida dels quals acaba superant ràpidament. Sembla que el color ataronjat de l’interior del bec del cucut és un reclam important per a la
femella que fa de mare adoptiva. Els nius parasitats més habitualment són els de còlit ros, pit-roig,
tallareta cuallarga, bitxac comú, cargolet, rossinyol, tallarol capnegre, etc. El que veieu a la imatge
lateral és de boscarla de canyar.
Els joves, cap a finals d’agost o començaments de setembre, deixen el niu i volen tot sols cap a
l’Àfrica tropical, a hivernar.
El nom de cucut és clarament onomatopeic, comú a la major part d’idiomes. És cuco (castellà),
cukoo (anglès), coucou (francès), kuckuck (alemany), cuculo (italià), etc. Aquest cant tan característic, acompanyat d’un automatisme inicialment en forma d’ocell, que es fa present cada mitja hora,
és el que es va posar de moda en els rellotges alemanys i suïssos del segle XVIII fins a l’actualitat.
Són els rellotges de cucut tradicionals.
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Trencapinyes
El trencapinyes (Loxia curvirostra) és un ocell petit, de
la família del pinsà, que té diverses subespècies amb
variacions. En els mascles domina el color vermell i en
les femelles el verd o groc. El més característic, però, és
el bec encreuat, especialment adaptat per extreure les
llavors de les pinyes. En castellà l’anomenen piquituerto. Curiosament quan neixen el tenen recte. No cal dir
que aquest bec és molt fort: poden doblegar les reixes
d’una gàbia i també el poden fer servir per traslladarImatge: Trencapinyes (mascles). Viquipèdia [enllaç]
se entre les branques. Quan menja les llavors, agafa
les pinyes amb les potes i adopta postures curioses i
acrobàtiques, per anar-les obrint.
Fa uns 15 centímetres i pesa uns 40 grams. Té el cap gros i la cua enforcada. Quan canta se situa al
cim dels pins més alts. Té un cant agradable, amb una nota característica i ressonant en el reclam,
però una mica fluix. No baixa a terra si no és per beure. Sol anar en grup i si li cal emigrar per manca d’aliment ho fa en estols molt grans. Fa el niu sempre en coníferes, amb una posta anual de tres
o quatre ous de color blanc amb taquetes i ratlles.

PUNT 4: BAIXADA DE SORRA
En aquesta part del trajecte val la pena donar un cop d’ull als cingles
que envolten el Montplà, on, a la part superior, localitzarem la Caseta
del Foc, lloc de vigilància per evitar la propagació dels incendis forestals.
En aquest espai obert, a tocar dels cingles, no és estrany veure el vol
d’algun rapinyaire (xoriguer, àguila cuabarrada...), d’entre els que
destacaríem l’esparver cendrós, per la seva relació amb la garriga.
Més endavant trobem una baixada de sorra que conflueix al mig
del còrrec. Veurem com les arrels dels pins són francament útils
a l’hora de contenir el pendent de sorra. Aquest punt pot ser adequat per insistir en el tema de la
duna continental i la seva relació amb les platges d’Empúries i la tramuntana.
Si cal fer un puntet d’història caldrà esmentar, amb més o menys detall, les figures de Primitiu Artigas
i Xavier de Ferrer.
Entremig de les pinyes caigudes, sobretot sota dels exemplars de pi blanc, no ens serà difícil trobar-ne
de menjades pels esquirols, difícils de veure quan anem en grup.
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Montplà
El Montplà és la muntanya més alta del massís del Montgrí
(310,8 msnm), tot i que la muntanya del castell (incloent-hi
l’alçada del mateix) la supera lleument. El nom li ve del fet
que el cim és un altiplà tancant amb vessants força abruptes.
Tot al voltant de la muntanya hi ha un seguit de caus i avencs
d’interès espeleològic (cau de les Dents, caus d’en Rovira, cau
d’en Margall, cau de la Figuera...). Una construcció curiosa és la
Caseta del Foc, construcció per a la vigilància contra els incendis
forestals, molt estratègicament situada, que la fa visible des de
molts punts del massís. En el nostre recorregut també la veurem,
enfilada als cingles que abans esmentàvem.

Esparver cendrós
L’esparver cendrós (Circus pygargus) és un tipus d’arpella (la qual també podríem anomenar «esparver d’estany»). De fet, a l’esparver també
se li diu «arpella cendrosa». Comparteix moltes característiques amb
aquest altre falconiforme: fa un metre o poc més d’envergadura alar
(tot i les ales curtes i arrodonides), uns 45 cm de llarg; essent la femella
més gran que el mascle. El mascle té les puntes de les ales de color
negre i els ulls i les potes de color groc. La femella és terrosa, amb el
carpó blanc (visible a la foto) i els ulls marrons. La femella fa el niu en
un arbre amb branques i herbes. També el pot fer en una clariana de la
garriga i entremig del camps de cereals. Al maig hi posa uns 5 ous que
cova ella durant 35 dies mentre el mascle porta el menjar, la qual cosa
li possibilita la poligàmia.
Els petits volen al cap d’un mes i el niu s’abandona i no es torna a utilitzar. S’alimenta de petits vertebrats (pardals, estornells, ratolins, esquirols, llangardaixos, etc.) i insectes grossos. És un caçador ràpid
i molt destre, que agafa les preses per sorpresa. Un dels seus handicaps és que no és compatible amb
els incendis forestals. A l’octubre migra al Sàhara i torna a l’abril. És una espècie especialment vulnerable i molt amenaçada –i d’aquí la seva protecció– i es calcula que a Catalunya hi ha unes 70 parelles.

Duna continental
Si hem accedit a la zona a través de la urbanització de les Dunes haurem passat pel mas Subirà i
tot seguit hem començat a enfilar-nos pel front de duna continental, lloc conegut com la Timpa, davant de l’Horta d’en Reixac [a la foto]. Es tracta de la llengua de sorra que des del segle XIV ha anat
avançant pel corredor que hi ha entre el Montplà i el Tossal Gros. Aquest corredor té una orientació NNO-SSE que coincideix plenament amb l’orientació final del golf de Roses i de les seves dunes
litorals, i coincident amb el vent de més intensitat de la zona, la tramuntana. La desviació del Ter al
sud del Montgrí (començaments del segle XIV) i la del Fluvià al nord de Sant Pere Pescador (pressumiblement al XVII) van fer que la sorra empesa per la tramuntana no trobés rius prou cabalosos
que en resultessin un fre prou important.
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Pere Blasi i Maranges, mestre a la Escuela Nacional de Torroella
de Montgrí, a Lloança de Torroella de Montgrí (1927) escriu:
«La sorra del mar i la força de la tramuntana crearen unes muntanyes movibles. L’esperit fort d’un torroellenc insigne, En Primitiu Artigues, repoblà les dunes i convertí en un parc les muntanyes sorrenques. Avui hi ha un bosc immens on el desert s’estenia.
Seguim les pinedes per les dunes per la tortuosa carretera:
veurem un panorama original i admirarem un bell i atractívol
exemple de l’enginy de l’home dominant la Natura.»
També ho explica Narcís Arbusé i Bellapart, al seu llibre
El Montgrí, pas a pas:
«Les dunes són muntanyes de sorra que el vent –en
aquest cas la tramuntana– fa córrer i que, amb el temps,
ha anat colgant terres de conreu i que, de no aturarles a temps, també ho hagués fet amb masos i fins i tot
amb la carretera de l’Estartit. L’origen es troba en el
golf de Roses, i el seu moviment començà a finals de
l’edat mitjana, quan es desviaren els cursos d’aigua que
les retenien. La fixació fins arribar a l’estat actual fou
concebuda per l’enginyer Primitiu Artigas i els treballs
començaren durant l’última dècada del segle XIX, amb
la plantació de borró i, després de fixar-les, plantes
grans com els pins que s’hi veuen. Cal recordar que, si
desapareguessin per alguna raó, el moviment seguiria
inexorablement cap al sud.»
A finals del XIX es va començar el procés de fixació
d’aquestes dunes, per tal que deixessin de ser mòbils. Les
imatges preses llavors del front de duna arribant a l’horta
d’en Reixac, amb el mas de porxos tan característics, permeten fer-se una idea de la situació que van trobar-se els
tècnics que van treballar-hi. Una de les figures cabdals en
aquest procés va ser l’enginyer Primitiu Artigas.

A la primera imatge, de l’any 1900, es veu el front
de duna pràcticament arribant a la carretera de
l’Estartit, i es pot observar el mas Reixac a l’extrem
esquerre. A la segona, es pot veure el mateix indret
però amb la plantació de borró ja iniciada.
[Font: Reseña de los trabajos realizados por la División hidrológico-forestal de la cuenca del Ebro
y Pirineos orientales en 1902, 1903 y 1904 por
Javier de Ferrer y de Lloret y José Reig y Palau].

Primitiu Artigas i Teixidor va néixer el 1846 a Torroella de Montgrí.
El 1870 acabà els seus estudis d’enginyeria forestal. Treballant a
l’Instituto Hidrológico y Forestal va fer una visita amb alumnes a les
dunes d’Empúries i del Montgrí el 1882. En va publicar la memòria
d’aquesta visita a la revista Montes sota el títol de Las dunas de Torroella de Montgrí (1887). Van començar les obres de fixació el 1896 i
oficialment acabaven el 1911. Primitiu Artigas havia mort el 1910.
Així i tot el projecte de fixació de les dunes no va ser redactat per Primitiu Artigas sinó per D. Javier de Ferrer i Lloret. Va presentar un avantprojecte que seguia fil per randa les directrius d’en Primitiu, i demanava la
creació d’una comissió redactora del projecte final del qual s’encarregà
el mateix Xavier de Ferrer que va ser aprovat per Reial ordre el febrer
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de 1895. Segons la seva hipòtesi, el canvi de curs dels rius no només havia afavorit l’aparició de la
duna continental (que avançava una mitjana de 16,25 m cada any, cosa que explicava que en 544
anys hagués avançat 8837 metres) sinó que havia accelerat el rebliment de la badia de Pals.
Xavier de Ferrer era doctor en enginyeria forestal i llicenciat en ciències exactes. El seu projecte és el que es va seguir en els treballs de
fixació. Estudiant la temperatura que agafava la sorra a l’estiu va dissenyar un procés de plantació de les plantes en funció de la diferent
resistència a les temperatures segons aquesta evolucionava amb les
diferents presències de plantes. Les plantes que va tenir en compte
van ser: borró (Ammophila arenaria), tamariu (Tamarix gallica), lliri
marí (Pancratium maritimum), (Ononis sp), herba de Sant Ponç (Teucrium polium), lleteresa de platja (Euphorbia paralias), gram (Cyperus
sp), sempreviva borda (Helichrysum stoechas), agrella (Rumex acetosa), herba de la feridura (Sideritis hirsuta), artemisa (Artemisia sp).
En aquesta llista no apareixien les tres classes de pins que finalment
Imatge: Xavier de Ferrer, extreta del
treball Xavier de Ferrer al centenari s’han ensenyorit del bosc dunar. A finals de la seva vida el doctor de
Ferrer va encarregar-se directament dels treballs, del 1902 al 1909,
de les dunes, de Montserrat del
Pozo i Marisa Molinas
any de la seva mort.

Mapa: Part fixada de la duna litoral i de la continental, amb la desembocadura antiga
(línia discontínua) dels dos rius, la variació del curs dels quals originà la duna mòbil.
Font: Els treballs de fixació de les dunes empordaneses, Hèctor Pipió [document online]
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Esquirols
De pinyes rosegades per esquirols en podem trobar en qualsevol
punt del recorregut, especialment sota dels pins blancs que són
els preferits per aquests mamífers. L’esquirol vermell (Sciurus
vulgaris) és una animal omnívor d’uns vint centímetres de cos i
uns altres vint centímetres (o una mica menys) de cua. Pesa uns
300 grams. Extremadament àgil, té unes potes molt fortes amb les
que s’arrapa a l’escorça dels arbres i salta entre les branques, fent
servir la cua per mantenir l’equilibri. Abundant a tota Europa, en
alguns països la seva població ha baixat dràsticament a causa de
la introducció de l’esquirol gris procedent de Nord-amèrica.
És un animal que ha tingut diverses connotacions culturals. Pel seu costum a guardar nous per a
l’hivern se l’ha vist com un símbol de la previsió. Pel seus costums fugissers i per la vermellor del
pèl també se l’ha associat al dimoni. I com a animal solitari el seu nom es fa servir per anomenar
les persones que no respecten les vagues decidides pels companys de feina.
S’alimenta de les llavors de les pinyes, però també d’altres llavors (avellanes, glans, nous, castanyes...), i igualment d’ous i fins i tot ocells petits. Fa nius als arbres on la femella sol parir tres o quatre cries després d’un embaràs de 40 dies. Durant 5 setmanes els cria amamantant-los. L’esquirol
viu entre 5 i 10 anys. No hiberna. Pel seu costum d’enterrar llavors que després no recupera, es diu
que és un gran plantador.

PUNT 5: FONT DELS TRES REIS
Tot fent via veurem que hi ha un gran nombre de camins i corriols
que ens voldrien desviar a esquerra o dreta. Aquesta xarxa de
vies ens remet al temps en què aquesta zona, abans de la fixació
de la duna es dedicava intensament al conreu de la vinya abans
de l’arribada de la fil·loxera. Si agaféssim algun d’aquests camins
fàcilment trobaríem restes de ceps supervivents d’aquells temps,
com a la foto. El tema del conreu de la vinya és molt significatiu
en aquest recorregut. Creiem que val la pena de fer-ne esments
fins que trobem el lloc idoni per fer una explicació més extensa.
I tot seguit ens trobarem amb la Font dels Tres Reis, amb la possibilitat, si ho fem amb cura, d’accedir al seu dipòsit.
En les parets esllavissades de pedra seca que hi ha a continuació
de la font, exposades al sol, hi hem vist algun cop –tot i que és
molt difícil anant-hi en grup– algun exemplar de serp blanca que
estava entre l’escalfor de les pedres, amagant-se ràpidament.
Si fem el recorregut durant l’estiu, hi ha dos elements ambientals
que no podrem obviar: el cant de les cigales i el vol dels abellerols,
val a dir que no pas exclusivament en aquests redols.
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La font dels tres reis
Francesc Batlle, al seu article «Les fonts del Montgrí», diu que al
Montgrí hi ha una vintena de fonts «entre les que ragen i les que
no ragen, a més de nombrosos reixorts intermitents que apareixen i desapareixen de forma imprevisible.»
Un reixort (del llatí re exurtu, brollar) és una font o un bassal que
brolla accidentalment quan la terra està saturada de pluges. A la
Garriga d’Empordà també se l’anomena «biot».
La Font dels Tres Reis és, de fet, un dipòsit que recull l’aigua de
la fondalada que anem seguint. El dipòsit té parets de pedra i
volta de rajol. L’aigua es filtra per la paret seca que hi ha més al
sud, encarada al còrrec. El nom vindria justificat per la presumpta existència de tres brocs de ferro per on anava rajant l’aigua
quan el dipòsit era prou ple. En tot cas, ara per ara, de broc de
ferro, o galet, només se’n veu un, i tot el conjunt és completament sec. Així i tot està documentat que aquesta era una de
les fonts on els treballadors de la fixació de dunes s’abastaven
d’aigua per regar. De fet, apareix ja en el documents del 1872.

Serp blanca
A la zona on abunda més la pedra que no pas la
sorra, sovint podem trobar colobres; bé perquè les
veiem prenent el sol sobre les pedres o perquè en
trobem les camises quan han canviat la muda.
La més probable de trobar és la coneguda com a
serp blanca o ratllada (Rinechis scalaris), fàcil
d’identificar per les dues ratlles paral·leles i
negres al llarg del dors. El nom de scalaris els ve
perquè, de joves, les ratlles paral·leles tenen unes
altres ratlles travesseres, semblant a una escala, que després desapareixen. El ventre sol ser blanquinós, d’aquí el nom. Arriben al metre i mig. És diürna i terrestre, tot i que s’enfila als arbres per
arribar als nius dels ocells, fins i tot se les troba als cims de les barraques. Es mostra molt agressiva
però és inofensiva. Se la considera beneficiosa ja que consumeix sobretot micromamífers (ratolins,
talpons, musaranyes...) fins arribar a conills petits i rates. La còpula té lloc al maig i juny. La femella
diposita els ous sota les pedres que eclosionen entre setembre i octubre.
El trobar una pell de serp es deu al fet que les serps tenen una pell dura i seca i pigments que
els donen coloracions molt definides. Aquest material és tan dur que si l’animal vol créixer ha de
mudar de pell per poder fer-ho, i de pas renovar la capa protectora. Ho fan donant la volta a la pell
vella que es desprèn; se l’anomena camisa. No hi ha una periodicitat estàndard per fer la muda
(depèn de l’espècie, l’edat i l’hàbitat) però es considera que el màxim que una colobra usa la mateixa muda és de 12 mesos.
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Cigales
Anomenen cigales la família d’insectes cicàdids, els mascles
dels quals emeten el característic so estrident, i que viuen
en climes temperats i tropicals. El «cant» el produeixen els
mascles per atraure les femelles. El produeixen amb l’aparell
estridulador (uns sacs amb aire fan de caixes de ressonància
del so que produeixen unes membranes que contrauen ràpidament la qual cosa provoca una vibració). Cada espècie té un so
diferenciat de les altres.
És molt coneguda la Faula d’Isop (reescrita per La Fontaine), que Imatge: Cigala [Arenyautes.cat]
titlla la cigala de frívola i mandrosa mentre atorga a les formigues
el paper de treballadores responsables. La faula no és precisament justa amb la vida d’aquests insectes
que passen tota la vida sota terra (entre 2 anys i 17, depèn de l’espècie) alimentant-se de les arrels dels
arbres i el seu últim estiu abans de morir surten i es metamorfosegen en un insecte adult. Els mascles no
deixaran de cantar fins que no acudeixin les femelles, que han de fecundar per finalment morir a finals
d’estiu. Hauran deixat, però, milers d’ous d’on sortiran noves larves que també s’enterraran.

Abellerols
A l’estiu, amb permís de les cigales, no és estrany sentir el cant
líquid dels abellerols, que van repetint mentre volen, i veure’ls
amb el seu desplegament de colors vius. L’abellerol (Merops
apiaster) és un ocell apivor (com indiquen tant el seu nom
popular com el científic), és a dir, que s’alimenta d’abelles, borinots, vespes i altres insectes, també de les abundants cigales.
És migratori, ve amb el bon temps i fa el niu en costers i talussos terrossos o arenosos. Hi fan un túnel de fins a 2 metres
amb una cambra al final on ponen els ous. Als Països Catalans
és una espècie legalment protegida.
Pot arribar als 30 centímetres, incloent la cua. Té un bec llarg i negre adaptat al seu especial règim
alimentari. És un gran insectívor (menja més de 30 grams d’insectes diaris, és a dir, uns quants centenars d’individus). És un problema en llocs on hi ha apicultura, no tant per la quantitat d’abelles
que pugui menjar, que també, sinó perquè coincideix en l’època en què l’abella reina fa el viatge
d’aparellament i si la capturen la colònia d’abelles acabarà desapareixent.
El seu sistema de captura de les abelles (i també borinots i vespes) és francament elaborat. Els caça
per darrere, a ple vol, les porta a una branca on els mata d’un parell de cops, i els frega amb la
branca per fer-les saltar l’esperó mentre tanquen els ulls per no esquitxar-se amb el verí. Després ja
se’ls poden cruspir.
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PUNT 6: FONT D’EN REIXAQUET
Com hem esmentat al punt anterior, segueix la confluència de corriols que
ens pot fer errar el camí que seguim. En algun d’aquests trobaríem zones de
ruscos d’abelles que, juntament amb l’abundància de romaní i el que ja hem
comentat dels abellerols, ens conviden a parlar de la producció apícola.
La Font d’en Reixaquet se’ns farà evident en el camí, acompanyada d’una
mica de vegetació exòtica que indicaria la rellevància que se li volia
donar a aquest espai en concret. Segons l’època de la visita, trobarem
florit l’espectacular arbre de Judea. Juntament amb aquesta vegetació
al·lòctona hi ha també d’autòctona, i és possible que les falgueres ens
cridin especialment l’atenció, tot i que val a dir que algunes espècies de
falgueres les trobarem també en altres punts significatius del recorregut,
amb la qual cosa ens podem permetre de fer un comentari previ no gaire
aprofundit i esperar un altre punt on completar-ho.

Abelles i borinots (i producció apícola)
L’abella de la mel (Apis mellifera) és un himenòpter (d’hymen,
membrana, i ptera, ala); és l’abella que més comunment es fa
servir en apicultura, arreu del món. Carl von Linné va concebre’n
el nom científic el 1758 tot i que posteriorment intentà canviar-lo
(per mellifica) però la comunitat científica va considerar que el
canvi no era significatiu i va deixar el més antic com a descriptiu.
Les plantes que les abelles prefereixen per a recollir el nèctar (i
de pas realitzar la funció pol·linitzadora) són les anomenades
mel·líferes entre les que destaca el romaní però també papilionàcies com la ginesta i l’argelaga, el bruc, l’aladern, sense oblidar els fruiters (cirerers, ametllers...). Les
abelles poden viure en estat silvestre o en ruscos artificials, preparats per extreure’n la mel amb
facilitat. No cal esmentar la mel com a ingredient edulcorat i energètic.
Als climes temperats com el nostre, les abelles no hibernen. L’abella reina, l’única fèrtil de la colònia,
ja al mig de l’hivern comença a pondre ous a les cel·les preparades per les abelles obreres. De cada
ou surt una larva que serà alimentada per les abelles mainaderes. Una setmana després la cel·la és
segellada per les obreres i la larva arriba a l’estadi de crisàlide o nimfa. I una setmana després ja
en surt una abella adulta que netejarà el rusc i farà cel·les noves. I al cap de vint dies es dedicarà a
buscar i recol·lectar pol·len fins a la fi de la seva vida, normalment de poques setmanes. El seu vol fa
un zumzeig especial ja que baten les ales unes 10.000 vegades per minut.
La reina només menja gelea reial (substància que segreguen, molt nutritiva i amb un factor antibiòtic) tota la seva vida. Algunes cel·les són més grans i arrodonides i estan destinades a ous de
futures reines. L’esperança de vida d’una reina és de tres o quatre anys. Les reines només abandonen
el rusc per acoblar-se amb diversos mascles, els quals moren per esquinçament ja que els genitals
masculins queden enganxats al cos de la reina. I també l’abandonen per crear un rusc nou quan neixen les noves abelles reines, que es queden –i només en sobreviu una– en el rusc antic.
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Les abelles que recullen el nèctar de les flors el porten al rusc on les obreres el tornen a digerir tot
trencant el sucre complex en sucres simples i l’emmagatzemen en cel·les que tapen amb cera.
El 1973 el Premi Nobel de Fisiologia i Medicina el van guanyar tres científics (Karl von Frisch, Konrad
Lorenz i Nikolaas Tinbergen) que va aconseguir de desxifrar el ball que fa l’abella obrera quan,
després de trobar una zona d’interès alimentari, torna al rusc i informa les altres d’on han d’anar a
buscar el nèctar.
En general no és un insecte agressiu i no sol picar a no ser que s’amenaci el rusc o algun individu
en concret. El seu fibló és un arpó que queda enganxat a la pell de la víctima. Per això, després de
picar, moren per desgarrament del seu aparell digestiu. Després d’una picada cal retirar el fibló,
rentar la ferida amb aigua i sabó i aplicar-hi gel a sobre. En cas de picades múltiples o reaccions
més greus cal anar al metge.
Des de 2007 hi ha una alarma mundial per l’anomenat CCD (Colony
Collapse Disorder), que en català rep el nom de Síndrome del
Despoblament dels Ruscos, i que planteja un problema greu atès
la importància de la seva tasca pol·linitzadora. Les causes de la
síndrome no són clares i s’estan estudiant. S’apunta al microorganisme Nosema. Però darrerament cal afegir un nou problema
(detectat per primera vegada el 2004): la vespa asiàtica (Vespa
velutina), que en provoca grans mortaldats i que també ha portat un àcar (Varroa destructor) que ataca la vespa asiàtica i que
ara també ataca l’abella de la mel.
D’ençà de l’aprofitament del massís per part dels torroellencs, la producció de mel hi és present.
Andreu Sàbat, al seu escrit La ermita de Santa Caterina (1672) diu: «la mel dels abells se crian en dita
Montanya, es tan perfecta, que en haver algun temps es cullida, torna tan blanca y forta que apar sucre de pa.» A meitats del segle passat es comercialitzava «miel de Santa Catalina» a partir d’abellers
situats a la zona. Actualment alguns ruscos se situen a tocar de la duna continental.
Els abellots també reben el nom de borinots, tot i que amb aquest
nom preferim referir-nos a uns altres himenòpters, com són els
Bombus terrestris. Reben aquest nom ja que aprofiten forats al terra
per fer-hi el seu rusc, tot sovint caus abandonats de rosegadors on
fa cel·les en forma d’àmfora per al nèctar i un magatzem de pol·len.
Quan veiem volar borinots a l’hivern, és segur que es tracta de la
reina –l’única que hiverna i que, per tant, no hiberna– que està buscant una zona botànica adequada per fer el niu. El procés de cria
és semblant al de les abelles però de dimensions més reduïdes.
Amb el fred hivernal moren tots excepte les reines cadascuna de les quals fundarà una nova colònia.
Davant els problemes de les abelles a diferents parts del món, s’han començat a fer servir els borinots
com a pol·linitzadors en ruscos artificials. I en alguns llocs (Austràlia, Japó, EUA...), en naturalitzar-s’hi,
s’estan convertint en espècie invasora.
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Romaní (i més producció apícola)
El romaní (Rosmarinus officinalis) és un arbust perenne mediterrani. Molt conegut pels seus olis essencials que confereixen
una olor forta i característica a les seves fulles, per la qual cosa
s’han fet servir com a condiment tradicional. El mot officinalis ja
ens informa que es considera medicinal (officina es refereix al
taller on treballen els operaris que en fan els preparats). És molt
comuna a Catalunya però rara als Pirineus perquè no resisteix les
gelades. Viu en tota mena de terrenys encara que siguin secs. És
de fulles petites i lanceolades, de verd brillant a l’anvers i molt
clar al revers. Les flors, de color blau pàl·lid, formen inflorescències. Se’n poden trobar en qualsevol estació («Flors de romaní i noies per casar, tot l’any n’hi ha.» és
una dita tradicional amb una evident càrrega sexista). Les fulles es fan servir per aromatitzar plats
de carns (especialment xai) i aus, o bé per a verdures i salses per acompanyar pasta. El nèctar atrau
les abelles i la mel de romaní és apreciada. Tota la planta es considera recurs natural d’alimentació
i suplement dietari. L’oli que se n’extreu és bactericida, antiviral i antioxidant. Es fa servir també en
tractaments contra l’alopècia i la caspa. Entre pescadors era habitual el seu ús per als cops (macerat
amb alcohol o oli). Ramon Llull va ser qui en va obtenir, per destil·lació, l’oli per primer cop (1330).
La fusta resulta que és bona per a la construcció d’instruments musicals (llaüts, per exemple). Unes
mates de la planta se solia posar a les cambres dels malalts i als calaixos i armaris per evitar el
àcars. Trobarem llegendes de la Mare de Déu o de l’edat de Crist, a més del seu ús en cerimònies i
funerals, cosa que fa que en algunes comarques se l’anomeni «beneït». S’utilitza des del Paleolític
(es troba a les restes arqueològiques).
La mel de romaní ha estat tradicionalment molt apreciada per la
suavitat del gust i la delicadesa dels aromes. És de color ambre molt
clar. Se la considera altament medicinal ja que és digestiva, adequada en casos de refredats, tos, bronquitis, grips i altres malalties
respiratòries. Pel seu contingut en liti és estimulant físic i intel·lectual
i millora la memòria. Afavoreix les funcions del fetge, i fins i tot es
recomana en tractament extern com a antisèptic i cicatritzant.

Font d’en Reixaquet
Havent parlat ja de can Reixac, fàcilment n’entendrem el nom. El conjunt està format per un pou d’uns
tres metres de fons i una estreta escala de pedra, de dotze escalons, que hi baixa. L’aigua del pou hi entraria per sota, creant un biot o reixort, ja que la font, tot i trobar-se al còrrec, es troba en una zona plana.
La imatge de la dreta mostra els entorns a començaments del
segle XX. La font es troba ben bé al centre de la imatge, protegida amb una estructura de fusta.
Si ho comparem amb el bosc que hi ha ara, trobarem diferències
sorprenents. Sembla que als voltants de la font s’hi van plantar
arbres que podríem considerar exòtics. A hores d’ara, el que ens
crida l’atenció és l’exemplar d’arbre de l’amor, o arbre de Judea,
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si tenim la sort de veure’l florit. També s’hi havien plantat ailants, que han estat eradicats recentment, pel que es veu amb força èxit, tenint en compte que és una espècie difícil de fer desaparèixer.
L’indret és evidentment humit tal com ho certifiquen molses i falgueres. Si no està especialment sec,
fins i tot l’esglaonada que baixa fins al pou està coberta de polipodis.
Francesc Batlle, al seu estudi de les fonts del Montgrí, fa una descripció
curiosa: «Un cop l’any, un dia determinat i en un moment concret, s’hi
produeix un fenomen extraordinari: un raig de sol, amb la inclinació justa i
precisa, penetra entre les dues parets de l’escala i arriba fins al fons del pou.
Si aquell dia hi ha aigua, el raig de llum es reflecteix com en un mirall i, per
un instant, el forat fosc i misteriós de la font d’en Reixaquet es transforma i
s’il·lumina, en un efecte de llum prodigiós i indescriptible. Les gotes d’aigua
que regalimen per les parets guspiregen sobre el verdet de les pedres, abans
de tornar, al cap d’un moment, a la penombra i la foscor habituals.»
Val a dir que encara no hem coincidit a la data i hora exactes i, per tant,
no us podem informar de quines són.
També n’explica una altra anècdota: «En aquest sector de les Dunes, el terreny, considerablement
accidentat, presenta una vegetació ufanosa, que amaga els camins d’antigues vinyes, ara colgades
per les sorres. S’explica que una vegada el músic Joaquim Vallespí es va perdre per aquests boscos.»
«Després de tota una nit de recerca infructuosa per part de molts voluntaris torroellencs, un seu
company de la cobla Els Montgrins es va posar a tocar la tenora, enmig del bosc silenciós. Atret per
les notes de l’instrument, en Vallespí es va poder orientar i va aparèixer, finalment, sa i estalvi a la
font d’en Reixaquet. En aquests indrets allunyats i solitaris, normalment no s’hi pot escoltar res més
que la remor de les fulles o el cant dels ocells.»

Arbre de Judea
La seva presència és deguda, sens dubte, a que va ser plantat
com a arbre ornamental. L’arbre de Judea o arbre de l’amor
(Cercis siliquastrum) és un arbre caducifoli que arriba fàcilment
als cinc metres. És molt utilitzat en jardineria per les seves flors.
La forma de les fulles en forma, relativament, de cor (més aviat
en forma de ronyó) fa que rebi el nom d’arbre de l’amor. També
se l’anomena arbre de Judes, segurament per la semblança amb
el nom de Judea.
El nom científic ve de kerkis (el nom que rebia en grec) i de
silique (garrofer) i astrum (semblant a). És nadiu de la zona
mediterrània més propera a l’Orient Pròxim. Les flors surten abans de les fulles noves, a principis de
primavera, d’un color rosa intens i agrupades en raïms. Li agraden els terrenys calcaris i humits (però
no d’aigües estancades). De fet és força resistent a les sequeres. També ho és al fred si no és molt
perllongat. Va arribar a Europa al segle XIII, amb les Croades, i es va estendre ràpidament. Es poden
menjar les flors en amanides o aromatitzant els brunyols. Els fruits són astringents (cicatritzants,
antiinflamatoris, antihemorràgics). I l’escorça es fa servir per als mals de cap i per als refredats.
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PUNT 7 – BARRACA TROBADA
A partir de la Font d’en Reixaquet hem d’agafar un corriol que ens redreça una mica més cap al nord. Ens dirigim cap a la Barraca Trobada. Ja
que aquesta barraca, tan atípica, és la primera que veurem en el recorregut ens sembla oportú fer una explicació inicial del que és una barraca
de pedra seca tot i trobar-nos davant d’aquest element tan modificat.
En bona part del recorregut ens cridarà l’atenció l’estat dels pinastres,
molts morts i caiguts, que esdevindrien una font important de combustió en cas d’incendi. Aprofitant que estan tallats, segurament podrem
reconèixer anells de creixement en alguna soca, que ens ajudaran a
entendre la vida, centenària en alguns casos, d’aquests pinastres. Els que
estiguin tombats també ens ajudaran a copsar-ne el substrat sorrenc.
Tota aquesta situació ens farà entendre la campanya de replantació endegada pels responsables
del parc natural, i quina deu haver estat la tria d’arbre a reforestar. També ens pot cridar l’atenció la
presència de xiprers, hom diria que no situats a l’atzar.
Curiosament ha estat en aquesta barraca que hem pogut veure algun exemplar de ratpenat de
ferradura. Diem curiosament perquè aquesta barraca es troba en un camí molt transitat, cosa que
molesta els ratpenats. No és, ni de bon tros, una bestiola aliena a aquest espai natural.

Barraca de pedra seca
Entenem per barraca de pedra seca la construcció rural feta sense
utilitzar cap argamassa (material d’unió). Té forma d’habitacle, amb
una porta d’accés i una volta que li fa de coberta. N’hi ha a tota la
Mediterrània i en altres indrets d’arreu on abunda la pedra. La seva
construcció també és una manera d’enretirar la pedra que dificulta el
conreu. Serveix com a aixopluc i per desar-hi les eines de treball del
camp. Rarament té altres utilitats (carboners, pastors, per al ramat...),
si més no al Montgrí. També pot rebre altres noms, tot i que reivindiquem l’ús del mot barraca, generat als Països Catalans i escampat
posteriorment a moltes altres llengües. La major part de les barraques
de vinya del Montgrí són íntegrament de pedra i lligades en sec.
També trobem barraques construïdes després de l’arribada de la
fil·loxera allà on es va intentar recuperar el conreu de vinya amb
ceps americans. Moltes tenen volta de rajol i s’hi ha utilitzat calç
i, fins i tot, ciment. No són, doncs, barraques de pedra seca. En el
nostre recorregut no en veurem cap, però en podríem trobar alguna Imatge 1: El Montgrí que hem oblidat.
prop de la carretera de les Dunes.
Papers del Mongrí [Raco.cat]
Imatge 2: barraca de vinya de volta

Al Montgrí hi ha mostres de barraques que podem considerar monu- de rajol
mentals, juntament amb altres de més discretes però igualment interessants i adequades als usos que tenien. Intentarem observar totes les que trobem en el recorregut.
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Barraca trobada
Esperem que no sigui la primera barraca que vegin els participants. Si ho és, és probable que s’emportin una primera idea
errònia del que és una barraca de pedra seca. Aquesta ho era,
però l’any 1972, els dies anteriors a sant Esteve, va sofrir una
alteració tecnicoartística que la converteix en un dels millors
exemples de bunquerraca, si no l’únic.
Inicialment era una barraca de vinya, de planta circular i amb
falsa volta per sobre del cos principal, formant la corona. Probablement es tractava d’una barraca de la primera meitat del segle
XIX. A la segona meitat del XX, tot l’exterior va ser recobert amb una gruixuda capa de morter amb
figures geomètriques. També va ser emportlanada per dins, fent-hi una banqueta tot al voltant. Posteriorment hom devia destruir matusserament part de la coberta, pressumiblement per deixar sortir
el fum de les fogueres que s’hi feien.
La mateixa actuació de 1972 devia comportar una feinada a enretirar la sorra que circumdava la barraca. Ara, la sorra torna a tapar-ne
bona part i ha aixecat el nivell del terra exterior, deixant l’interior
més baix. Per això, el terra interior queda curull de sorres i pinyes
que van entrant des de l’exterior, amagant gairebé per complet la
banqueta i empitetint la porta i dificultant-ne l’accés. A jutjar per
l’altura que debia tenir la banqueta interior, cal pensar que la barraca és més de mig metre més fonda del que s’aprecia a la porta.
En Jordi Sanz Agell, en les seves anotacions a la Wikipedra, assenyala el motiu del seu nom, dient
que la barraca va ser «descoberta» durant els treballs de fixació de les dunes, donant a entendre
que devia estar pràcticament coberta per la sorra. Donat que la primera fàbrica de ciment pòrtland
de Catalunya no es va crear fins el 1901, resulta evident que el seu revestiment amb aquest material
és posterior al seu «descobriment».
Evidentment, quan es va construir la barraca el nivell de sorra a la zona devia ser inapreciable, ja
que és molt propera al front de duna, però en el moment en què es va fer la modificació el nivell de
sorra devia ser semblant a l’actual.

Replantació
A les zones on els pinastres presenten una major degradació s’està realitzant
actualment (hivern i primavera 2019) una intensa tasca de replantació. S’està
fent amb exemplars de pi pinyoner, potser a causa dels seus millors resultats
en el substrat sorrenc.
Els nous plançons es col·loquen al costat dels troncs caiguts o tallats dels pinastres,
cosa que fa pensar que tota aquesta massa forestal no serà retirada (ja que si es fes
es malmetrien molts plançons). Suposem que es deixen com a matèria forestal que
s’anirà podrint i ajudarà la fixació de la duna, tot i que, mentrestant, es va convertint en una gran quantitat de combustible, perillós si es produís un incendi forestal.
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Paral·lelament a aquesta repoblació, en altres zones del massís
s’estan tallant els pins més petits per tal que els que quedin puguin
créixer amb més facilitat i s’organitzin determinats espais dins del
massís amb destinacions més específiques (zones de pastura, per
exemple) que diversifiquin els usos del territori. En un pla estratègic
de vuit anys, els pins extrets es destinen a biomassa que s’usa com a
combustible per a les calefaccions de centres educatius del municipi. Amb tot, a la zona que visitem no són visibles aquestes intervencions, com la de la fotografia, feta a la Muntanya Gran.

Xiprer
El xiprer mediterrani (Cupressus sempervirens) és una conífera
perennifolia que pot assolir fins a 30 metres d’alçada, i que es
pot trobar a tota la regió mediterrània on les gelades no arribin als 10º negatius. Poden arribar als 100 anys amb una figura
fàcilment identificable: capçada estreta amb les branques molt
acostades al tronc. Les fulles són molt petites i imbricades, de
color verd fosc. El fruit ve a ser una pinya (fals fruit) rodona. Viu
en llocs que són, fins i tot, massa àrids per als pins i les alzines.
Té una fusta molt resistent a la podridura.
A l’Empordà hi ha la tradició de fer-lo servir com a tanca viva, o per protegir els conreus de la tramuntana. També és tradició de plantar-lo en cementiris, ja des de temps de la cultura grega clàssica (sempre verds, majestuosos, apuntant al cel...). Es manté també la creença que, plantat davant
dels masos aïllats, simbolitzava hospitalitat, aspecte que, pel que es veu, es concretava de maneres
molt diferents segons el lloc.
Veiem al Montgrí l’existència de xiprers –també anomenats xifrers– esparsos en diferents espais,
però sempre amb algun element a la vora, o indicant límits en els llocs on no era fàcil fer-ho amb
murs de pedra seca. Pujant al coll d’en Garrigàs, prop d’on passem, hi havia un exemplar fantàstic
de xiprer conegut com el Xiprer d’en Navarro, que va ser víctima de l’incendi del 2004. A la imatge
hom veu el que encara en resta.

Ratpenat de ferradura
Esporàdicament hem trobat exemplars de ratpenat de ferradura
petit (Rhinolophus hipposideros) en alguna de les barraques del
recorregut. No és pas impossible del tot de trobar-ne a les barraques però solen preferir zones menys transitades. El que teniu a la
fotografia va ser localitzat a la barraca Trobada i hi va ser durant
dues setmanes del mes de març del 2019 en estat d’hibernació.
Aquest quiròpter és pràcticament idèntic al ratpenat de ferradura
gros, excepte en la mida, esclar. Existeixen unes 70 espècies de
ratpenats de ferradura. Reben el nom «de ferradura» pel seu nas
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transformat en un plec en forma de ferradura i que és l’òrgan emissor d’ones ultrasòniques de les
quals les orelles capten el ressò, i això els permet la localització de preses i obstacles en absoluta
foscor. Té les orelles (veritables antenes) doblegades endavant. És de color grisós. El seu pes no
supera els 10 grams. D’envergadura alar fa entre 20 i 25 cm. És cavernícola però es pot trobar en
edificacions humanes dels medis rurals. En surt després de la posta del sol i caça tota la nit, excepte quan plou. És víctima de pesticides i de la destrucció del seu hàbitat. S’alimenta bàsicament de
dípters (paraula que significa «dues ales» referint-se als insectes com ara mosques i mosquits). Tots
els quiròpters estan legalment protegits a Catalunya.
Recordem que els ratpenats són els únics mamífers capaços de volar. El nom de quiròpters ve de la
forma de les ales, ja que quiros significa mà. A les comarques de ponent se l’anomena muricec, que
ve del llatí i que significa «rata cega». El nom més habitual en llatí també és significatiu pel que fa
als seus costums horaris: «vespertilio».

PUNT 8 – CRUÏLLA I RÈTOL
Si seguíssim el camí en el mateix sentit que portàvem, ens trobaríem amb la carretera de les Dunes, que baixa de la Caseta de les
Dunes, el lloc que servia de viver per als pins durant la fixació de les
Dunes. De seguir per aquella carretera arribaríem fins als Jardins de
Sant Josep i a Coma Llobera. D’allí ens podem dirigir a Sobrestany o
bé anant Coma Llobera amunt, passant pel Pi de Coma Llobera i per
la Feixa de l’Hostenc, amb alguns magnífics exemples de robínia i
de roure, tot tornant al tema de la flora autòctona i flora al·lòctona,
a la zona. Aquests elements ens els perdrem a no ser que preferim
fer la ruta alternativa que expliquem al final d’aquest document,
lleugerament més curta. En aquest recorregut, descartat inicialment, podem veure ginestars importants
i, amb sort, algun exemplar de tord. L’explicació d’aquests elements també es troba al final del document,
quan es comenta el recorregut alternatiu.
La nostra proposta és girar a la dreta, en direcció sud-est, cap a la Barraca d’en Xeu, segons indicació del rètol. Seguim trepitjant substrat sorrenc, però ara hem de remuntar la baixada que hem fet
pel Còrrec de les Fonts. Ens dirigim, doncs, cap al Puig de la Reina i tenim a la nostra esquerra la
zona coneguda com Les Cogullades.
Si no ho hem fet abans, aquí també és bon lloc per estudiar l’estat
dels pinastres, els seus anells de creixement i la vegetació que hi
té associada. Un dels elements que no podrem obviar són els bolets de soca. També és possible que tinguem oportunitat de parlar
del picot verd, que sovint fa niu als pinastres malalts o morts.
En algun que altre punt –de fet, gairebé al llarg de tot el recorregut– veurem mostres esparses d’atzavares o figuerasses, durant
molt temps considerades com a planta ornamental.
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Les Cogullades
La zona un xic més elevada que queda delimitada entre la Coma
Llobera, el puig de la Reina i el còrrec de les Fonts fins a la Barraca
Trobada, rep el nom de les Cogullades.
És un altre topònim que porta a confusió, ja que a la vall de Santa
Caterina també hi ha el puig de les Cogullades.
Segons Moisès Selfa, el mot és un derivat de cogoll, del llatí
cuculu, punta, amb el significat oronímic de ‘punta més alta’.
Altres autors lliguen el topònim amb la presència dels ocells del
mateix nom, fet que actualment no tindria massa sentit ja que aquests ocells busquen llocs oberts i
el cert és que la zona una pineda espessa, força embardissada, amb presència abundant de figuerasses. Cal pensar, però, que en altres èpoques, el paisatge vegetal devia ser totalment diferent, de
manera que es justifiquessin plenament ambdues explicacions, la forma de l’orografia o la presència
abundant d’aquests ocells.
No hi ha rutes marcades a la zona, la qual cosa ens porta a insistir en el tema de no transitar pel
massís fora de camins i corriols. Certament, si hi passem podem tenir l’alegria de topar amb alguna
bestiola difícil de localitzar o de fotografiar. Però això mateix pot implicar un destorb important
per a la bestiola en qüestió, si se sent obligada a canviar el niu o el cau buscant un indret més tranquil.

Bolet de soca (Ganoderma)
Els fongs que observem a la soca i al tronc dels pinastres morts o
agònics són els que tradicionalment s’anomenen bolet de soca.
Infesta els arbres vius molt debilitats per alguna causa (secada,
incendi, inundació, atac d’insectes) i que en ser mort s’evidencia
a través dels fongs. Hi ha diversos gèneres de bolets de soca.
Molts també reben el nom de bolets d’esca, ja que, un cop secs,
facilitaven l’encesa de foc.
Aquests bolets sempre creixen horitzontalment, independentment
de com es troba el tronc de l’arbre. Per aquest motiu, normalment
els trobarem perpendiculars al tronc. Si en trobem en diagonal és perquè el fong va créixer quan l’arbre
es trobava mig tombat, i si en trobem paral·lels al tronc és perquè l’arbre ja era totalment abatut.
L’espècie de bolet de soca més abundant en aquesta zona són
del tipus Ganoderma (ganos, brillant, derma, pell), lignícoles,
que creixen en forma de ventall. Mentre no són secs sovint hi
podrem trobar insectes que se n’alimenten. S’estudien els seus
efectes en salut ja que són utilitzats habitualment en medicina
asiàtica. Podem trobar, si més no a internet, un gran nombre de
productes «saludables» elaborats a partir d’aquest fong.
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Picot verd
El picot verd (Picus viridis, o bé Picus sharpei, segons alguns biòlegs
i biòlogues, que el consideren una espècie diferent i que anomenen «picot verd ibèric») és un dels ocells que segurament sentirem
durant el recorregut (o bé el picar els troncs dels arbres, o el seu crit
que sembla una riallada o un renill) i que també en veurem mostres
de la seva presència, bàsicament en els forats que indiquen que s’ha
fet servir de niu en els pollancres morts. Així i tot és molt difícil de
veure, ja que es malfia molt de la presència humana.
És un ocell present arreu del territori català, amb uns 20.000 individus adults. Fa uns 30 cm de llarg. Té el plomatge verdós amb el cap
vermell, més viu en els mascles. És un gran depredador de larves
d’insectes i dels mateixos insectes (formigues, escarbats, mosques),
però també menja llavors i baies. Una de les seves activitats, el
«bany de formigues», que no és l’únic ocell que fa, ha portat molts
científics a estudiar un comportament que no deixa de ser curiós.
Imatge: Picot verd fotografiat a
Consisteix a posar-se damunt d’un formiguer, amb les ales esteses, i Carol Park (Bucarest, Romania).
deixar que les formigues, per atacar-lo, s’enfilin per tot el plomatge Viquipèdia [enllaç]
de l’ocell. Dues teories n’apunten la utilitat: que l’àcid fòrmic que
segreguen les formigues en el seu atac, sigui una mena de cura antiparasitària, o simplement que
l’ocell espera que les formigues s’hagin buidat d’àcid abans de menjar-se-les.
Per fer el niu fa un forat rodó amb una cambra interior, a qualsevol arbre mort i a qualsevol altura,
on hi pon uns sis ous al mes d’abril. Per a aquesta tasca disposa d’un bec negre, llarg i fort. S’agafa
amb les «ungles» i amb la cua al tronc i va donant cops a l’escorça fins a fer un forat prou gran (20
cm de diàmetre) per entrar dintre i fer la cambra, normalment donant la volta a la part central del
tronc, el duramen, més dura.
A la zona que visitem, el fet que molts pins hagin estat tallats i tombats permet de veure de prop
aquests habitacles.

Atzavara
Plantats en llocs diversos, especialment en carenes i llocs
destinats més aviat a jardineria, trobem molts exemplats
d’atzavara, a data d’avui encara no atacades pel morrut negre
(Scyphophorus acupunctatus), arribat a Catalunya el febrer de
2007. L’insecte, originari de Centreamèrica, hi fa galeries fins
a la mort i dessecació de la planta. En indrets que la planta
era invasora, semblaria que l’insecte és un agent corrector,
a l’espera a veure què passa amb la seva expansió, ja que no
deixa de ser una altra espècie invasora.
De fet, l’atzavara, o figuerassa com se la sol anomenar a l’Empordà (Agave americana), és una planta
originària de Mèxic. Fa fulles verd clar o blavoses, carnoses i dures, de fins a dos metres de llarg.
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Ha estat inclosa al Catálogo español de especies exóticas invasoras. Té la curiosa característica
de florir una sola vegada, amb una tija de fins a vuit metres coronada per flors grogues, mentre la
planta mor. El seu cicle vital sol ser de vint-i-cinc anys. Per destil·lació dels seus sucs fermentats
s’obté el mescal (semblant al tequila). La planta va arribar a Europa al s XVI a partir de la colonització i espoli americans. A més del seu ús ornamental, de les seves fibres resistents s’utlitizaven en la
fabricació de cordes i altres teixits.

PUNT 9 – NOVA CRUÏLLA I RÈTOL
Conforme ens acostem a la zona del Puig de la Reina, veurem
com la sorra va reduint la seva presència (sense desaparèixer del
tot) i augmenta la presència de pedra calcària. Evidentment la
vegetació també denota aquest canvi, amb alguna alzina escadussera, però amb un sotabosc clarament d’alzinar. Pot ser un
bon moment per parlar del llentiscle i de la seva recol·lecció i,
si s’escau, de l’aladern. En les zones en què el sotabosc és més
espès veurem exemplars d’enfiladisses com l’heura, el lligabosc
mediterrani i l’arítjol. En general trobarem plantes que tenen diferents estratègies perquè els herbívors no les mengin. Una planta
simptomàtica en aquest aspecte són les lletereses, o eufòrbies.
En arribar al rètol indicatiu hi ha alguns topònims que potser val la pena de comentar, a més de la
presència del sensor comptador de visitants.
Trobarem restes de construccions en pedra seca, com la barraca d’en Mulà.

Llentiscle i recol·lecció
El llentiscle (Pistacia lentiscus) és un arbust perenne, típic de climes mediterranis, de fulles compostes amb un nombre parell de
folíols, molt habitual al sotabosc de pinedes i alzinars. Al Montgrí
el trobem en forma d’arbust de fins a tres metres d’alt, però en
altres indrets pot ser un arbre. De vegades fa una agalla de color
vermell, com una fava, a causa d’un pugó anomenat Aploneura
lentisci. El fruit és un festuc, massa petit per tenir valor comercial.
És dioic (flors femenines i flors masculines en peus diferents). Les
inflorescències que surten entre març i maig, formen raïms de
flors petites sense pètals. El fruit és una petita drupa rodona amb
els festucs, que en són la llavor. La saba és un màstic que es fa
servir per produir una goma o làtex molt aromàtic. Els romans en feien xiclets, i actualment s’usa en
ortodòncia, en la fabricació de vernissos i en la fabricació de licors. Tradicionalment se li ha donat
una gran quantitat d’usos, d’entre els quals s’ha recuperat el de fer garlandes vegetals, ja que es
conserva amb la fulla verda molt de temps i fortament aromàtica. Davant d’una recol·lecció furtiva
i incontrolada, també per a corones funeràries, s’està començant a regular per part dels respectius
ajuntaments. Els del Montgrí ho són a través de les ordenances del Parc Natural.
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Al web del Parc Natural afegeixen la següent informació:
Per la seva facilitat per mantenir-se verd llargament un cop tallat, i com a curiositat, dir que els
pescadors de Roses fan servir el llentiscle, lligat amb una corda i en farcells dipositats al fons mar,
per facilitar la posada d’ous del calamar.
Recordem que a l’Escala també hi ha una campanya similar, el Projecte Sèpia, iniciada el 2015.

Aladern
Un dels arbustos més abundants és l’aladern (Rhamnus alaternus), perenne i típic de la vegetació mediterrània. Pot arribar
als dos metres d’alt, molt rarament al Montgrí, de fulles petites
i dures, disposades de forma alterna (d’aquí el nom popular i el
científic), semblants a les de l’alzina però lluents i sense pèls.
Davant del dubte, es pot mirar la fulla a contrallum i comprovar
que té una línia translúcida al voltant del marge. És planta dioica (peus masculins i peus femenins) que floreix a la primavera
i fructifica a l’estiu. És un arbust molt resistent a la secada però
mai no domina la comunitat vegetal. Es considera una planta
medicinal: l’escorça s’usa com a purgant i les fulles contra les inflamacions de la boca i les angines.
És autòcton i molt resistent a les plagues existents. Admet les clarianes i la mitja ombra, és molt
abundant a les pinedes de pi blanc. La fusta també és valorada en ebenisteria.

Lligabosc mediterrani
Aquesta planta mediterrània, també anomenada didalets i xuclamel
(Lonicera implexa) és una liana de fulles blavenques amb una florida
molt vistosa i aromàtica, que s’entortolliga (d’aquí el seu nom) sota
l’alzinar. En aquest mateix sentit, en castellà ser l’anomena madreselva. Floreix entre maig i juliol. El nom de xuclamel li ve del regust de les
flors, però és un nom compartit popularment amb altres espècie. Té
el mateix nom en anglès: honeysuckle. Els seus fruits són baies carnoses però tòxiques per als humans. També crida l’atenció per les seves
fulles, oposades per parelles i en part soldades per la base, i corbades
en forma de cullera. La planta fa entre 1 i 4 metres de llarg (és enfiladissa). El nom lonicera és un homenatge al botànic alemany Adam
Lonitzer, i implexa vol dir entrellaçada, referint-se a les fulles.
Imatge: Lonicera implexa [enllaç]

Arítjol
L’arítjol (Smilax aspera) el trobarem present enfilant-se per sobre d’arbustos i matolls. Si considerem que val la pena de comentar-ho ens permetrà parlar de les plantes heliòfiles, que necessiten
un major nombre d’hores d’insolació, i una de les estratègies més compartides és la d’enfilar-se
sobre les altres plantes. A Catalunya rep noms populars que expliquen algunes de les seves carac_ p. 36

terístiques (per exemple la toxicitat dels fruits, com ara «heura del diable»
o «matavelles», o també la seva combinació de liana i planta punxosa: «sarsaparrella», de zarza i de parra). La planta s’enfila gràcies als circells, disposats de dos en dos. Així com les fulles busquen el sol, el peu de la planta
busca la humitat i la frescor. Té fulles esparses, coriàcies i lluents, en forma
de cor. Té espines. És una espècie dioica. Els fruits són baies vermelles (negres quan són madures), formant raïms, tòxiques ja que provoquen vòmits,
diarrees i una severa disminució de glòbuls vermells (tot i que durant l’edat
antiga es consideraven curatives i s’administraven als emperadors com a
prevenció davant possibles enverinaments). És entomògama (els insectes
n’escampen el pol·len).

Eufòrbies
És el gènere de plantes que es coneixen com a lletereses, lleterasses, lleteroles, lleteres, etc. Viuen normalment en erms, camps assolellats i a la vora
dels camins, pròpies de zones àrides. Carl von Linné els va assignar aquest
nom en honor del metge i herborista grec Euphorbus. Els noms populars
deriva de la saba blanca i espessa que segreguen. Aquest líquid (l’euforbi)
és tòxic i pot irritar els ulls i també la pell. Es feia servir antigament contra
les berrugues i les durícies. Les llavors en pols també s’usava com a laxant.
Malgrat aquesta toxicitat les fulles de les eufòrbies són l’aliment principal
d’alguns insectes, com l’eruga del borinot de les lletereses (Hyles euphorbiae), que en són immunes. Val a dir que aquestes erugues s’han fet servir
com a control de la planta, considerada una mala herba.
Al Montgrí en podem trobar diverses espècies, però el més probable és que us topeu amb la lleteresa
vera (Euphorbia characias), que a l’Empordà també anomenen llet de Santa Teresa (com si consideressin que la santa devia tenir molt mala llet). És típicament mediterrània, ruderal i molt resistent. És
una planta herbàcia perenne que pot arribar fàcilment al metre d’alt. Les fulles són llargues i estretes,
de forma ovalada però arrodonida a la punta. Pot florir tot l’any però especialment de febrer a juliol.
A les flors destaquen els nectaris de color marró fosc, cosa que la diferencia de les altres eufòrbies.
Fins en èpoques de sequera les fulles mantenen el color verd lluminós. Ha recuperat importància
com a planta de jardí, ja que és molt resistent i poc exigent, apta per talussos poc irrigats.

Comptador de visitants
Al PN del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter van col·locar el 2016, diverses
capses de fusta, més o menys dissimulades en l’entorn, que contenen uns
sensors que fan de comptadors de visitants. La intenció d’aquesta instal·lació
és conèixer, amb una certa exactitud, el nombre de persones que utilitzen
els determinats espais per gestionar el compliment de la Carta Europea de
Turisme Sostenible (CETS). La informació que ofereixen aquests sensors es
desglossa per dies i per franges horàries.
En una notícia de premsa hem pogut llegir: «Durant el 2018, els sis comptadors
de visitants que hi ha al Parc han registrat 370.676 usuaris. El punt amb més
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afluència és la zona de la Gola del Ter (al sud) amb 102.075 visitants, seguida per la de Les Planasses,
amb 93.204.» En aquest mateix període, el comptador del Puig de la Reina va enregistrar 9.051 visitants.

Barraca d’en Mulà
Diverses guies parlen de la barraca d’en Mulà, a la vora del camí. Tot i que a mà esquerra hi ha les
restes d’una barraca ensulsiada, donem per fet que la barraca d’en Mulà és la que es troba a mà
dreta, a uns pocs metres del camí, però que cal anar a veure expressament agafant un corriol que
hi ha pocs metres enllà del comptador de visitants.
Si el seguim trobem una barraca de mides considerables, amb
planta de ferradura i la coberta totalment ensulsiada, però que les
pedres de la qual es conserven a l’interior de la barraca. Té una
llinda també notable. Forma part d’un eixart, amb un paravent a
la porta de la barraca. Si seguim l’eixart també trobem una altra
barraca, de mides més reduïdes i en pitjor estat de conservació.
Curiosament, a diveros capbreus del segle XV de Torroella hi ha
referències al «Puig Molar» («in loco vocato puig molar»), cim no
identificat actualment. Semblaria evident que aquesta barraca hi té una clara relació, directament
per la situació, o indirectament per l’antropònim. Ens fa pensar en el Mas Molar, prop de Llers, que
també correspon a un cognom, sortosament inscrit en una llinda d’un finestral del mas.

PUNT 10 – TRENCANT DE LA BARRACA D’EN XEU
Després de la Barraca d’en Mulà, a mà dreta, hi ha un pas entre dos murs enderrocats de pedra seca (indicant que era una
carrerada que baixa del Puig de la Reina, de les moltes que hi ha
a la zona) i, al darrere, dos elements ja inutilitzats que servien de
dipòsit probablement per a abeurar el bestiar. A manca d’altres
referències, els anomenarem Dipòsits d’en Xeu.
La presència majoritàira de pi pinyoner afecta a un nou petit canvi de vegetació, amb presència d’espècies autòctones d’un llarg
ús tradicional: romaní, esparreguera, galleran... El substrat torna
a ser sorrenc, amb sorres sedimentades probablement per l’efecte protector del Puig de la Reina.

Carrerada i murs de pedra seca
Als indrets on coincidien activitats agrícoles i ramaderes, era important marcar bé els passos del
bestiar perquè no afectés els conreus. Amb murs de pedra seca, aquestes conduccions amb doble
paret, a banda i banda, s’anomenen carrerades. És, evidentment, una via pecuària, un camí ramader.
La doble paret pretenia protegir els conreus que hi haguessin a cada costat.
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Són camins que, en cas d’assumir el pas de ramats transhumants,
són protegits per llei, i que donen peu a diverses tradicions d’ús,
com una amplada mínima (no és el cas de les carrerades que tenim a l’abast en aquesta zona) o l’obligatorietat que els pagesos
tinguin cura de les parets que protegeixen l’àrea conreada i dels
elements complementaris (portes, escales...).
En zones amb un tipus de pedra que ho permet, format per una
roca exfoliant (Cap de Creus, per exemple), es rematen els murs
de la carrerada amb pedres en posició vertical, anomenades en
rastell, que dificulten als animals el pas per damunt del mur.
A la Garriga d’Empordà, per exemple, alguns eixarts eren utilitzats directament com a carrerades,
de manera que el bestiar transitava per sobre del mur, prou ample, i els conreus quedaven a banda
i banda a un nivell inferior, igualment inaccessible.
En el nostre recorregut trobem moltes carrerades, petites, tot i que no en seguim cap, excepte
en algun tram minúscul. En travessem una quan anem a mirar la barraca d’en Xeu i, després, tot
resseguint el Puig de la Reina també en veiem una altra. Dins del puig també en trobem, a la part
del cim, fins i tot amb un paravent (encaix perquè el pastor es protegís de la tramuntana mentre el
ramat pasturava). Lamentablement la zona és pràcticament intransitable i hi hem trobat dormidors
(jaços) de senglars, o sigui que cal anar-hi alerta en època de cria. No s’aconsella amb alumnes.
Si fem el recorregut curt, just abans d’arribar al comptador de visitants, també hi ha el pas d’una
carrerada. És molt difícil de seguir ja que és totalment embardissada, però és una llàstima perquè
poc més enllà hi ha un veritable distribuïdor de carrerades, un espai molt interessant.
Tornem a trobar carrerades quan arribem al cim del Mustinyà on també hi ha un laberint de parets
que connecten amb l’Eixart Gran (o Aixart Gran, segons els rètols).
També trobem murs de pedra seca que no corresponen directament a carrerades sinó com
a simples murs de partió. Estem parlant de
quilòmetres de parets de pedra seca l’ús de les
quals ha perdut vigència i es veuen abocades
al deteriorament i desaparició. Al web del Parc
Natural adverteixen: «Aquestes restes suposen, a mesura que aguantin o fins que alguna
ànima bondadosa posi mans a l’obra per tal de restaurar-los, un flanc de memòria popular per una
tècnica ancestral la durabilitat de la qual ha quedat més que demostrada al llarg i ample del país.
Pedra sobre pedra, estratègicament col·locades, segons les lleis de la gravetat, dels pesos i les inclinacions, han pogut portar a terme en unes perfectes condicions la seva principal funció inicial: el
sosteniment dels terraplens més exposats dels camins i dels bancals de conreu.»

Dipòsits d’en Xeu
En el punt on travessem la carrerada –de manera abrupta, ja que és evident que no hi havia un pas
a les parets de pedra seca– que hi ha a la vora del camí de Coma Llobera, trobem dos petits elements
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destinats a l’emmagatzematge d’aigua per aprofitament del pastureig. El nom de «dipòsits d’en
Xeu» els hi hem adjudicat per motius de proximitat amb la barraca d’en Xeu, encara que hi ha dubtes que pertanyin al mateix tros de terra (a la mateixa «peça»). Ruben Cruz, en la seva ressenya a la
Wikipedra, els esmenta com a «aljub i cossiol».
Es tracta d’un dipòsit matusser fet amb pedra seca –potser aprofitant l’aigua del Puig de la Reina
que baixava aconduïda per la mateixa carrerada– i, ben bé al costat, una estructura circular semblant
a un pou però de molt poca profunditat, com si fos un abeurador que els pastors omplissin expressament per al bestiar.
Tot el que en diem són hipòtesis, a manca d’informacions més plausibles i veraces. Passa semblantment
al que s’explicarà en l’apartat de «safareigs enterrats». En tot cas, són elements relacionats amb l’aigua
que demostren una persistència tenaç a disposar d’aigua ni que fos en condicions precàries. La idea que
fos per al pastureig ve avalada pel fet de trobar-se al costat d’una carrerada i que al Puig de la Reina es
troben parets –i fins i tot un paravent al mateix eixart– dedicats a usos ramaders.

Galleran i esparraguera
No és gens difícil reconèixer l’esparreguera (Asparagus acutifolius) atès que molta
gent és aficionada a la recol·lecció d’espàrrecs. Es tracta d’una liana, una tija que
pot assolir els dos metres de llarg, amb brots primaverals, els turions, o sigui els
espàrrecs. És una planta dioica que floreix entre agost i setembre. El fruit és una
petita baia negra que té una llavor o dues. És habitual als alzinars, a les garrigues i
als marges, fins als 1000 metres d’altitud. Els brots tendres es cullen a la primavera, abans no es facin llenyosos. Hi ha la tradició de cuinar-los en forma de truita.
Curiosament els brots del galleran o galzeran (Ruscus aculeatus), com el de
la segona imatge, també s’aprofitaven de manera similar als dels espàrrecs, ja
que també pertanyen a la família de les asparagàcies.
El galzeran és un petit arbust (d’entre 30 i 80
cm), perennifoli que rep noms molt diversos
segons la zona dels Països Catalans on es troba:
boix marí, cirerer de Betlem, gallarang, llorer
bord, rusc... Creix de rizomes subterranis dels
que surten peus masculins o femenins amb
dos tipus de tiges, un de les quals sembla una
fulla ovolanceolada i acabada en punta rígida.
Les fulles són tan petites que passen desapercebudes. De fet tota la planta és fotosintètica,
precisament excepte les fulles. Floreix a l’hivern amb flors també molt petites, verdoses o violàcies.
La pol·linització es fa per mitjà d’insectes. A la tardor i a l‘hivern apareix el fruit a les plantes femenines
que és una baia vermella d’1 cm de diàmetre amb dos llavors, que es menjaran alguns animals (per
a les persones és tòxica). Aquestes baies eren el principal motiu de recol·lecció com a guarniment de
Nadal, ara prohibit. En alguns països (com Turquia) pràcticament ha desaparegut ja que actualment
les seves rizomes s’empren per a la fabricació de cosmètics i medicaments. Als parcs naturals catalans
n’està prohibida la recol·lecció. Prefereix els sòls calcaris, secs i fèrtils i les zones ombrívoles.
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El mot galzeran prové de l’àrab. En algunes zones del Rif (Marroc) l’anomenen pràcticament igual.
Als alumnes pot interessar que en italià s’anomeni pungetopi (pica-rates) ja que amb aquesta planta es protegien formatges i embotits penjats perquè no hi arribessin els esmentats rosegadors.

PUNT 11 – BARRACA D’EN XEU
La Barraca d’en Xeu seria el contrapunt de la Barraca Trobada:
un element de pedra seca, monumental, sense cap modificació.
Val la pena que ens hi entretinguem observant els seus elements,
típics d’una barraca del segle XIX, a destacar el tipus de volta que
s’anomena falsa volta, així com l’existència d’un cocó. Caldrà destacar també els murs i eixarts dels quals forma part.
Entre les seves pedres també veurem mostres molt interessants
de polipodi i dauradella, tipus de falgueres, de les quals potser ja
hem parlat anteriorment.
També ens pot cridar l’atenció una fita MP als peus del mur de pedra seca. Si ningú no ho esmenta
és un tema que podrem reprendre en posteriors parades. Tanmateix, si algú s’hi fixa, val la pena
mirar el número de fita i la fletxa que hi ha a la part superior, que ens ajudarà a comparar-ho amb
altres fites que trobarem.

Barraca d’en Xeu
A la dreta del camí del Puig de la Reina, travessant els dos murs
esbaldregats d’una carrerada (evidentment el camí habitual no
passava per aquest punt), i a tocar de dos dipòsits inutilitzats,
trobem el camí que amb un tou de sorra i una vegetació esclarissada per la presència de pins pinyoners, ens porta fins una fita
MP (Monte Público), a tocar d’un eixart esbaldregat que dona
pas a l’entrada d’una barraca de molt bona planta. És la barraca
d’en Xeu. Tot i existir el cognom Xeu, sembla que en aquest cas
correspon a un malnom o motiu torroellenc, personal o familiar.
Narcís Arbusé en diu: «Barraca molt gran i ben conservada, al peu del serrat Llarg, a pocs metres
a l’est. La barraca, majestuosa, està protegida per un eixart llarg en direcció nord-sud. [...] Un altre
eixart, petit però ample, d’uns 5-6 m de llarg, surt de la barraca cap a l’est. L’alçada exterior supera
els 3,5 m amb un esglaó de mig metre que recula cap a l’interior pel cim de la meitat de l’alçada.
Les parets fan uns 2 m de gruix.»
Al web del Parc Natural ho expliquen semblantment: «Barraca de pedra seca força gran, refugi dels
pagesos en èpoques que a la zona hi havia explotacions agrícoles com la vinya. Hi guardaven els estris,
el menjar i servia com aixopluc tant per la pluja com a les hores de forta calor de l’estiu. Enmig
de la pineda, amagada entre aladerns, llentiscles i garrics, trobem una gran barraca de pedra seca.
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La barraca d’en Xeu és de planta circular i té unes dimensions considerables, la seva altura màxima és de 3,5 metres. Les parets amb un gruix a la base de gairebé 2 metres, estan construïdes amb
pedres calcàries de forma i mida força irregulars.»
La barraca, amb els murs que en conformen el conjunt, és notable. Hom pot veure el cos principal
de la barraca, a més dels contraforts, i la corona que fa de contrapès de la falsa volta. Una llinda
considerable, amb llindes successives al mateix nivell, amb arc de descàrrega potser més visible
des de l’interior (a l’exterior sembla una simple filada de pedres en rastell), i una falsa volta molt
acurada, rematada amb clau de volta, imaginable des de l’exterior amb una corona ben conservada
de coberta arrodonida, configuren una construcció datable a la segona meitat del segle XIX.
Jordi Sanz Agell, a la pàgina corresponent de la Wikipedra, no té en compte aquesta nomenclatura
i parla de «cos exterior de tres nivells aterrassats». De l’eixart curt que va a ponent en diu «mur de
despedregament» i es refereix al cocó com a «calaix profund però estret a nivell de terra».
Els usos de les barraques no eren pas d’habitacle, sinó de refugi o aixopluc i magatzem. I no deixava
de ser una manera de donar utilitat a les pedres que calia treure dels camps si es colien conrear.
La clau de volta indica que és una barraca on no s’havia previst de fer-hi foc a dins.
Si seguíssim l’eixart que davalla al costat de la porta (seguint
la indicació de la fita MP), a pocs metres, trobaríem un parell
de barraques més, en estat força més precaris però amb bons
exemples de llindes, una de les quals és la barraca d’en Mulà. Als
eixarts on s’inscriuen trobem també altres elements, com ara un
cocó en un mur, element no tan habitual.
A les parets i coberta de la barraca d’en Xeu, trobarem fantàstics
exemplars de polipodi i dauradella.

Cocó
El cocó és un forat fondo a l’interior d’una barraca, arran de terra,
utilitzat per desar les eines de mànec llarg o amb elements perillosos (punxes, tall...). En altres comarques –no pas a l’Empordà–
aquesta paraula també designa un petit dipòsit d’aigua que serveix
com a abeurador. Sovint trobem que (especialment a les barraques
menys visitades) els cocons han estat colonitzats per bestiar salvatge,
com ara teixons, fagines i guilles. Trobarem diversos cocons a les
barraques que visitem (a la d’en Xeu, a la del Mustinyà) però sense
mostres gaire evidents d’aquest aprofitament per part de la fauna,
segurament per trobar-se en zones molt humanitzades.
El treball Dossier. Un projecte d’estudi del patrimoni cultural del massís del Montgrí: l’activitat
tradicional de la muntanya (del segle XVII al XX) signat per diversos autors, publicat a la revista
Dovella nº 78 (2002) i consultable aquí, parla del cocó i la fornícula com a sinònims. Diu: «Moltes
d’elles [barraques monumentals] tenen en el seu interior lleixes, cocons per guardar-hi els aliments
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i el beure, també anomenats refrescadors.» Entenem que potser respon a una explicació específicament local, una mica incongruent ja que moltes barraques, monumentals o no, a més de cocons
també tenen fornícules que correspon més clarament a aquests usos.

Falsa volta (amb llosarda o amb clau de volta)
Per construir una barraca primer es feien uns mínims fonaments
i tot seguit es pujaven les parets laterals fins a l’altura prevista,
normalment la de la llinda, perquè arrenqués la coberta. Habitualment les parets es feien amb pedres de qualitat inferior o
menys treballades que no pas les de la volta.
La falsa volta consisteix a anar fent una aproximació de les filades,
molt sovint circulars, conforme es va completant la coberta. És a
dir, que les pedres se sobreposaven horitzontalment, ben aparellades, formant anelles concèntriques de pedra de radi cada cop
més petit, fins a deixar un forat prou petit com per ser cobert amb una llosa (o amb diverses lloses).
Lògicament aquesta estructura té tendència a caure cap a l’interior, però s’evitava col·locant prou
contrapès a la part exterior, cosa que en molts casos donava lloc a la corona. La corona era necessària
si la barraca era gran i feta amb una roca de tipus més amorf, com la calcària. Sovint, per a la volta
de les barraques, es triaven, en mesura del possible, i sobretot a la part interior, les pedres amb més
aspecte de llosa (llosardes) que en facilitava el tancament, tant si la barraca era simple i petita com
si era més gran i necessitava corona.
Pel que fa a la llosa central (o lloses), de vegades era sobreposada i es podia moure i deixar el
sostre una mica obert. Resultava molt pràctic si tenien necessitat d’encendre foc dins de la barraca
perquè així el fum podia sortir pel forat.
També hi ha alguns casos –i ho podem comprovar durant el recorregut– en què el tancament final no
es fa amb lloses sinó amb un petit cercle de volta veritable, és a dir, que les pedres s’aguantaven per la
pressió entre elles, i al bell mig de tot destacava la pedra anomenada clau de volta. D’aquesta manera,
no es podia fer servir com a pedra mòbil per al fum però l’altura de la barraca s’escurçava una mica.

Eixarts o aixarts
No és pas fàcil decidir quina pot ser la grafia correcta, ja que en la documentació trobem les dues
formes. Toponímicament sembla que hi ha una majoria que opta per la forma «aixart» però creiem
que es tracta d’un ús tradicional basat en la fonètica. En un capbreu torroellenc de finals del segle XVI
s’esmenta «...loco vocato axare seu campas...». La seva possible derivació etimològica del verb «eixarcolar» i també alguna documentació més literària (Víctor Català) ens fa optar per la varietat «eixart».
Un altre embolic és el seu significat exacte.
Al treball de recerca de Moisès Selfa Sastre, titulat Toponímia del Terme Municipal de Torroella
de Montgrí diu que és un mot ja desaparegut de l’onomàstica actual de Torroella i que considera
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que és un sinònim de
bancal. Tanmateix,
en un altre punt del
mateix treball diu que
«un aixart és un marge
que separa dos feixes
de terra».
Al web del Parc Natural del Montgrí, i les Illes Medes i el Baix Ter es diu que «els aixarts són terrenys
artigats i despedregats, deixant un gran espai apte per al cultiu de la vinya i de l’olivera, i delimitats amb
murs de pedra seca aixecats amb les mateixes pedres que s’anaven traient del terreny condicionat»,
deixant clar que l’eixart és el terreny. Tanmateix en el mateix web, en un altre redactat que es titula
específicament «aixarts» diu literalment: «Els eixarts són parets de pedra seca que volta les propietats.»
En el treball «Tot un món de pedra seca» en què s’inscriu aquesta proposta de recorregut, s’ha optat
clarament per «eixart» com a paret exempta (de doble cara) que separa propietats i que sol ser
molt més gruixuda que els murs de les feixes o que els murs que separen usos (zones de pastura,
per exemple) o que marquen camins i carrerades, funcions que també pot assumir, a més a més. El
seu gruix superior ve justificat perquè tots dos propietaris hi aboquessin part del material petri que
els feia nosa a les peces respectives. A la Garriga alguns d’aquests eixarts són tan amples que ells
mateixos consisteixen en carrerades, és a dir camins ramaders prou amples per a la circulació dels
ramats elevats per sobre de la resta del terreny i, per tant, evitant-ne l’accés. Aquest ús obligava a
fer rampes on els ramats o havien d’entrar o n’havien de sortir, en els llocs adients. De tota manera,
aquest ús no sembla que també es fes al Montgrí.
Pel que fa a la toponímia del recorregut, trobem, així indicats, l’Aixart Gran, a tocar del pou del
Mustinyà, i l’Aixart d’en Bosqueta, a tocar de l’erm del mateix nom. És un nom molt habitual –normalment com a topònim fòssil– a tota la zona del Montgrí i de la Garriga d’Empordà.
En general es pot dir que aquests murs de pedra seca –ja siguin murs de partió, eixarts o marges per
aguantar feixes– han esdevingut un recés per a moltes espècies animals. Al web del Parc Natural,
per exemple, informen: «És destacada la presència de gran varietat d’insectes, aquests eren de gran
importància per al control de plagues i la pol·linització dels cultius. Per la calor que retenen els
murs de pedra seca, resulten molt útils per a molts rèptils com el llangardaix comú i la sargantana.»

Falgueres
Les falgueres són plantes vasculars que no produeixen llavors
sinó que es reprodueixen per espores. Tenen unes fulles peculiars
anomenades frondes.
L’estructura d’una falguera consisteix en: rizoma (tija subterrània
que fa les funcions d’arrel), frondes (que fan la fotosíntesi), espores
(desenvolupades en els sorus o esporangis), i pecíols (enrotllats
sobre sí mateixos). Alguns d’aquests pecíols s’usen com a aliment,
així com alguns tubercles de falguera (per fer la polenta dels
guanxes canaris, per exemple).
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Al Montgrí trobarem diversos tipus de falgueres, com ara la falguera aquilina i les falzies, però n’hi ha
dos que destaquen per la seva abundància: el polipodi i la dauradella, molt lligades a la pedra seca.
El polipodi (Polypodium vulgare) habita les zones rocoses i ombrejades, preferint els llocs rics en
matèria orgànica. Té un rizoma que pot créixer a terra i també a les roques i als troncs. Té frondes
perennes de 30 cm de longitud. Els sorus són arrodonits disposats en dues files als costat del nervi
central de cada segment foliar que maduren a l’estiu i agafen el color marró. Tradicionalment
s’anomenava herba pigotera, per la similitud dels sorus amb les pústules de la verola. Seria un altre
exemple de l’anomenada «teoria del signe» descrita per Jordi Badia i que podeu consultar aquí.
S’ha fet servir com a herba medicinal (bronquitis, asma, problemes hepàtics, restrenyiment) però es
considera que té millors alternatives.
La dauradella o melsera (Asplenium Ceterach) també és de la
mateixa família que el polipodi; és de rizoma curt i de frondes de
lòbuls alterns i arrodonits, de fins a 20 cm de llarg. Les frondes són de
color verd fosc a l’anvers i de color daurat (esquames rosses entre les
quals hi ha els sorus) al revers, d’aquí el seu nom. Tradicionalment
s’ha fet servir en malalties pulmonars, però també com anticatarral i
diürètica. Viu en escletxes i parets, normalment de litologia calcària.
Quan queda eixuta es recargola, com si fos morta, ja que les esquames del revers n’eviten la insolació, i pot resistir una llarga temporada en aquest estat latent. És un exemple de planta poiquilohidra, és
a dir que no té recursos per controlar la hidratació dels seus teixits.

PUNT 12 – CARRERADA DEL PUIG DE LA REINA
Tornem al camí principal que voreja el Puig de la Reina, sense
coronar-ne el cim. El Puig seria un dels extrems del Serrat Llarg
i que, de fet, dona peu a una bona colla de topònims no sempre
gaire clars sobre l’orografia de la zona, marcada pels còrrecs,
completada amb les Curullades, ja esmentades.
Si no ho ha fet abans la que existeix a la barraca d’en Xeu, és
possible que ens cridin l’atenció les fites MP que trobem al camí.
A manca de més informació, arribem a la conclusió que MP significa
Monte Público i que les fites serveixen per marcar els camins oberts per a l’aprofitament –agrari,
ramader i calciner– del Montgrí. Les línies marcades sobre les fites ens indiquen la direcció que
tenien aquells camins tradicionals, diferents dels que hi ha avui en dia. En alguns indrets aquestes
fites coexisteixen amb altres de més antigues amb signes gravats difícils de llegir i que, per aquest
motiu, no insistirem en la seva existència.
Una de les fites es troba al peu d’una carrerada, plena de bardisses, però encara clara i per tant
interessant d’observar i comentar, ni que sigui breument.
Com a lloc de pas de persones i ramats, i per la presència de murs de pedra seca, hi ha un cert nombre
de plantes que proliferen en aquests ecosistemenes. Segons l’època de l’any segurament ens cridarà
l’atenció la que anomenem popularment conillets.
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Puig de la Reina, Serrat Llarg i Serrat Curt
Tot i les dificultats que hi ha per situar específicament
alguns topònims a través de diversos mapes disponibles,
ja que cada un situa determinats espais no a les mateixes àrees, cal pensar que el serrat situat al nord de la
urbanització Torre Vella és el Serrat Llarg i el Puig de
la Reina en formaria part (de fet, amb 130,3 msnm, el
cim principal). Al nord té el còrrec de Coma Llobera i el
còrrec del Mustinyà, i al sud el còrrec del Mas Reguinell.
Del Serrat Llarg surt el còrrec de la Torre Gran.
A la imatge del mapa de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 1:5000, el Puig de la Reina el
situa al bell mig del Serrat Llarg. En canvi, Narcís Arbusé explica en diversos moments del llibre El
Montgrí, pas a pas, que el puig es troba en un dels extrems del Serrat Llarg.
No sabem quin fet o quina intenció justificaria l’atorgament del nom «de la Reina» al puig, més
enllà de la importància de la monarquia espanyola va tenir-hi fins el 1599.
En aquesta zona, que és un aflorament calcari de l’Albià-Cenomanià (d’uns 100 Ma), hi ha dolines
reomplertes de terra rossa (al voltant d’1 Ma), algunes de les quals s’utilitzen com a camps de conreu,
com els camps d’en Bosqueta, que forma part de l’itinerari de Camins de Calç i de la nostra proposta.
El Serrat Curt vindria a ser la continuació del Serrat Llarg, el qual es troba al límit oriental de les
Dunes. En alguns mapes encara trobarem el Serrat Petit, com a punta del Serrat Llarg. A hores
d’ara, i amb les dades prou contradictòries de què disposem, no gosem fer una cartografia ben
delimitada d’aquests elements.
Narcís Arbusé, en un article sobre el Coma Llobera, especifica: «Quan el Serrat Llarg decanta cap a
l’est, a la seva part més alta se l’anomena el Serrat Curt, ja a prop de la urbanització Torre Vella i a
tocar de la ruta del Camí del Vent. Aquí dalt encara s’hi troben algunes restes d’antigues jaces de
pastors». Segons ell, doncs, el tall final del nostre recorregut correspon al Serrat Curt.

Fites
Trobarem al llarg del nostre recorregut fites numerades i marcades amb
les sigles MP. No hem trobat documentació que n’expliqui detalls. Diversos informadors ens parlen de Monte Público. Aquestes fites podrien ser
els mollons per delimitar la propietat pública, tot i que tenim molt més
la sensació de marcar camins públics que delimitarien les peces adjudicades per a la seva explotació. Ens ho fa pensar que a sobre de cada
fita hi ha marcada, com a mínim, un sentit i una direcció, que no sempre
coincideixen amb els camins actuals, però que, en cas de seguir-los, se’n
troba la continuïtat en forma d’altres fites entremig de la bardissa.
En alguns punts trobarem altres tipus de fites de formigó, amb inscripcions
gravades, no sempre fàcils de reconèixer, com la que es troba al
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començament del camí del Puig de la Reina, a tocar de la urbanització Torre Vella, amb una T gran
dins la qual té inscrita la M, que hem identificat com Torroella de Montgrí. Tanmateix al còrrec de
Coma Llobera n’hi ha un altre de similar en què es pot reconèixer una M però diferent de l’anterior
i amb altres grafies no identificades.
No cal dir com ens agradaria trobar documentació o informadors que aclarissin aquests aspectes.

Conillets
Els conillets (Antirrhinum majus), és com es coneix una planta silvestre i
conreada en jardineria, de les plantaginàcies (del gènere plantago, nom que
vol dir “semblant a un peu”, com els plantatges). Rep molts altres noms com
badocs, boca de llop, boques d’ase, gatets, gossets, mamaconills, morro de
vedella... En castellà també recull aquesta tradició de moure la corol·la com
si fos una boca: becerra, conejitos, gatos, morros de lobo... És pròpia de parets
i roquissers. La subespècie majus és originària de Catalunya, Aragó i Occitània,
estesa després a bona part d’Europa occidental i central. Segons Viquipèdia, es
tracta d’un organisme model per a la recerca científica: «molt estudiat per
entendre fenòmens biològics particulars, amb l’expectativa que els descobriments
realitzats en l’organisme proporcionin informació sobre el funcionament
d’altres organismes.» Crida especialment l’atenció per la seva corol·la purpúria o groga. Les flors són en raïm de 10 a 30 flors, pol·linitzades per borinots.

PUNT 13 – BARRACA DE L’ALENYÀ
Acabant de donar la volta al Puig de la Reina trobem, en un corriol
a l’esquerra, on canvia la vegetació ja que es conserven algunes
alzines, la barraca de l’Alenyà, amb la corona esllavissada i de difícil
accés, però possible. La seva factura no és tan impecable com la
d’en Xeu, potser perquè n’és anterior, però igualment la situem a la
meitat del segle XIX i la relacionem amb el conreu de la vinya.
En les nostres visites a la zona sovint hem coincidit amb la fugida
sorollosa de merles, sorpreses per la nostra presència. Per això,
tot i ser abundants a tot el recorregut, en parlem en aquest punt.
Quan les construccions en pedra seca queden exposades al sol, solen estar habitades per dragonets
que s’hi exposen, com a bons rèptils, a l’espera de capturar algun insecte. Segurament, anant en grup,
ens serà difícil de veure’n ja que eviten la presència humana. Caldria tenir paciència i estar una estona
en silenci i a una certa distància perquè tornessin a sortir.
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Barraca de l’Alenyà
Quan som a tocar de la baixada que ens durà fins a Coma Llobera,
agafem el corriol que va a la dreta i que en pocs metres ens porta a
una barraca de bona mida, coneguda com la barraca de l’Alenyà.
Alenyà és un cognom existent a Catalunya, probablement derivat del topònim Alenyà, municipi del Rosselló (que prové del mot llatí Alanianum,
o sigui territori pertanyent a Alanianus). Sembla evident que el nom de la
barraca es refereix a una persona amb aquest cognom. Com sempre al
Montgrí, la toponímia és confusa. Trobem a internet una oferta de guiatge (i no pas minoritari) pel Montgrí, que proposta de visitar «barraca d’en Xecu, barraca de la l’Enyà».
Narcís Arbusé en diu: «És una barraca entera, i amb l’entrada amb un fort pendent cap endins a
causa de les pedres que s’han desprès del sostre, encara que això no l’hagi perjudicada massa.»
Té corona (força esllavissada) i forma part d’una paret, com si en fos l’inici, però no té una forma
clarament definida, sehgurament pel mateix esllavissament, per això la dataríem a la primera meitat del XIX. Té una llinda de bona mida, un xic irregular, i a l’interior la falsa volta està rematada
amb clau de volta. No s’hi veuen elements interiors.
L’accés a l’interior és un xic dificultós i no es recomana entrar-hi amb alumnat.

Merla
Fàcilment ens podem topar amb la merla negra (Turdus merula),
quan la veurem fugir sorollosament espantada per la nostra
presència. Com el seu nom científic indica és de la família dels
tords. Fa entre 20 i 25 cm i pesa al voltant de 100 grams. Els mascles adults són negres amb el bec groc (i un cercle groc al voltant
dels ulls) i la femella és marró sense el groc del bec i de l’anell
orbital. Els joves també tenen un plomatge morè pigallat de blanc.
Se la troba a qualsevol ecosistema i a qualsevol altitud. En època
de reproducció no suporten la presència d’altres merles tret de la parella en zones prou grans (de
0,2 a 0,5 ha a bosc però una mica menys a ciutat). A Catalunya en tenim de sedentàries però des de
finals d’octubre fins a començaments de març n’arriben de migrants procedents d’Europa. Sortosament no és època de cria i no es generen conflictes territorials. Fan el niu en arbustos, on a l’abril la
femella hi pon de 4r a 6 ous d’un color verdós amb marques vermelles o marrons. Els pollets neixen
al cap de dues setmanes i dues setmanes després abandonen el niu. De fet, encara no saben volar
i s’amaguen a terra. Mentrestant, el niu s’aprofita per fer una altra cria, i de vegades fins a una tercera. L’esperança de vida se situa entre 3 i 4 anys. El seu depredador principal és l’esparver, sense
comptar els ocells i petits mamífers que en saquegen els nius. L’alimentació de les merles és molt
diversa, es poden considerar omnívores. Per menjar cucs de terra, excaven el terra per treure’ls
sencers, la qual cosa pot treure de polleguera els jardiners. També s’han adaptat a menjar deixalles, generades pels humans. El seu cant és considerat molt bonic (amb gran repertori de melodies i
variacions), especialment a la sortida del sol i a la posta. Canta de febrer a agost.
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Dragó comú
Sovint a les parets de pedra seca o a l’exterior de les barraques,
prenent el sol i buscant-se la vida, ens trobem el dragó comú, o
dragolí, a més d’un gran nombre de noms relacionats amb la
seva fama infundada de fer malbé la roba de l’armari (talla-robes,
menja-robes, trinxa-robes,...; de nom científic Tarentola mauritanica)
és un rèptil originari de la conca mediterrània. De color gris clar
(de nit, en hàbitats urbans) o gris fosc (de dia, en hàbitats rurals).
S’ha adaptat als fanals urbans, empaitant insectes atrets per la
claror de llums i fanals. A sota dels dits té una dotzena de laminetes adhesives o coixinets que li permeten la mobilitat en totes
les superfícies i posicions. Adapta la seva alimentació a les preses que té disponibles: coleòpters
(com ara escarabats), aràcnids, himenòpters (com ara formigues o abelles), lepidòpters (com ara
erugues i papallones) i larves d’insectes, fins a exemplars petits de sargantanes i dragons. Entre
els seus depredadors habituals hi ha la colobra, l’òliba i la geneta. La femella diposita els ous (1 o
2) sota terra o pedres o troncs, fent fins a tres postes a l’any. La seva afició a empaitar insectes el
col·loca de vegades als armaris on les arnes s’alimenten de roba. La coincidència de trobar el dragó
juntament amb roba arnada, ha fet pensar tradicionalment que ell n’era el culpable.

PUNT 14 – PUJADA (BAIXADA) DE SORRA
L’anomenada Pujada de la Duna, que sortosament nosaltres farem de
baixada, és un dels punts que ens ajudarà més a visualitzar la magnitud
de la duna continental. De fet, considerem interessant de no insistir prèviament en aquesta expectativa per tal que el descens sigui una major
sorpresa, i valorar el desnivell al final de la baixada.
Poc abans d’arribar al fons, al còrrec de Coma Llobera, a l’esquerra, al
peu d’un xiprer que, com en altres punts del Montgrí, fa les funcions
d’indicador, tenim un dels dipòsits en el que trobem aigua en qualsevol
moment de l’any. Es tracta del dipòsit d’en Potes que conté uns «safareigs
de barreja» amb restes de sulfat de coure.
És el moment de tornar al tema de la vinya i la fil·loxera, i les altres
plagues de l’època que van esbandir-ne el conreu de tot el Montgrí i en van fer buscar activitats
productives alternatives, especialment ramaderes i calcineres, que també han desaparegut.
En aquesta zona trobem diversos exemplars de papallones, d’entre les quals ens plau de destacar
els exemplars d’aurora, per la seva vistositat que la fa fàcilment detectable.

Pujada de la Duna
Amb aquest nom ens referim a la baixada (ja que no serem tan cruels de fer-la de pujada) que va
des del Puig de la Reina al Còrrec de Coma Llobera, sota la Muntanya Gran.
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Un pendent de sorra, bàsicament sostinguda per les arrels dels
pins, en un corriol marcat perquè els visitants (molts d’ells ciclistes) no es dispersin per les vores malmenant la fràgil vegetació
que cobreix la sorra, que ens porta d’una cota de 114 msnm a 38
msnm en poc més de 300 m de recorregut.
Després d’un xàfec o d’uns dies de pluja que esborren les petjades
i rastres anteriors, esdevé un magnífic indicador de la fauna que
la transita.

Dipòsits i safareig de barreja d’en Potes
A la part baixa de la pujada de les Sorres (o de la Duna), molt a
prop del Còrrec de Coma Llobera, i marcada per un xifrer una
mica migrat, hi ha un doble dipòsit de rajol, que sempre hem vist
amb aigua, habitualment amb llenties d’aigua, amb la coberta
parcialment aixecada i amb una reixa petita que fa de filtre encarat
a la baixada del pendent, per recollir-ne l’aigua.
Narcís Arbusé s’hi refereix com «bassi d’en Potes». A sobre del
dipòsit hi ha una gran pica, també de rajol, que conté restes evidents de sulfat de coure, el producte amb què se solia «sulfatar»
les vinyes per batallar contra el míldiu, una de les plagues que acompanyaven la fil·loxera. És,
doncs, un bon lloc per parlar de la vinya, dels seus problemes i de la seva desaparició del lloc.
Les piques, normalment anomenades «safareig de barreja», eren necessàries, a tocar del dipòsit però
ben aïllades, ja que el sulfat de coure malmetria greument l’aigua dels dipòsits i la deixaria inútil per
a qualsevol altre ús, a més que la que es filtrés a les capes freàtiques també la contaminaria.
El sulfat de coure –antigament anomenat «blau de vidriol»– quan es barreja amb l’aigua agafa una
tonalitat verdosa que és la que ha quedat enganxat a les parets de les piques. Aquest producte barrejat
amb calç formava el que s’anomenava «caldo bordelès» o «barreja de Bordeus», i s’utilitzava en el
control de fongs de diverses fruites. El seu alt grau de toxicitat requeria d’un control molt absolut
de les dosis utilitzades, sovint a determinades temperatures, cosa que obligava a moltes barraques
construïdes a començaments del segle XX de disposar també d’una llar de foc, ja que aquesta feina
es feia a l’hivern.
A tocar dels dipòsits i de les piques d’en Potes, hi ha també les restes d’una barraca, totalment ensorrada, on potser hi havia la llar de foc que necessitaven.

Vinya i plagues
La duna continental, en general, i en especial la zona que ara transitem, amb el seu eixam laberíntic de corriols i camins durant el segle XIX va ser dedicada a la vinya. En zones properes seria
fàcil localitzar algun cep supervivent de la gran tala de ceps que es va fer a finals del XIX, amb
l’arribada de la fil·loxera, com els de la foto del costat.
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Com ja és sabut, la vinya va patir diverses plagues al llarg de la
segona meitat del segle XIX. Cronològicament van ser l’oidium
(o oïdi, provocada per fongs i combatuda amb sofre), el mildew
(o míldiu, també provocada per fongs i combatuda amb sulfat
de coure) i la fil·loxera (a causa d’un insecte paràsit que acaba
estrangulant les arrels de la vitis europaea). Les dues primeres
plagues danyen les fulles i els raïms, reduïnt la collita, però sense matar la planta. En canvi la fil·loxera en provoca la mort. La
fil·loxera no té tractament químic. Curiosament els sòls sorrencs
d’aquesta zona en van retardar l’arribada, provocant un efímer
estat d’esperança per part dels pagesos, però finalment l’epidèmia va ser inexorable.
Narcís Heras de Puig va escriure a finals de 1881: «se creía hace un año que el río Fluviá sería una
barrera, no ciertamente insuperable, pero sí que detendría por algunos meses los progresos del
insecto desvastador, pero esta esperanza ha sido frustrada, puesto que la filoxera se ha propagado
sin demora a los pueblos de la margen derecha, del mismo modo que si el río no hubiera existido.»
Les vinyes de les dunes resistiren encara uns quants anys. Sortosament hi havia una certa diversitat
de conreus, per tant la devacle no va ser tan marcada com a Cadaqués, per exemple, on la vinya
superava el 50% del terreny conreat. Aquells anys la població de Torroella va passar de 4035 habitants (1887) a 3543 (1900). És a dir que en tres anys va reduir el 12% de la seva població.
L’única solució va ser la substitució dels ceps europeus per altres americans,
més resistents, i la incorporació de tractaments químics. A Europa es van
arrencar més de cinc milions d’hectàrees de vinya entre 1870 i 1930.
Al terme de Torroella, a mitjans del s XIX, abans de la fil·loxera, hi havia
2900 vessanes dedicades a la vinya. A la plana hi havia 7700 vessanes
dedicades al cereal (incloent-hi l’arròs del Baix Ter i de Sobrestany) i
l’olivera ocupava unes 1800 vessanes. A finals del XIX la proporció havia
augmentat encara més en favor de la vinya, però a partir del 1880 va
caure en picat. Molts dels terrenys de vinya es van anar recuperant amb
un cost elevat i un èxit relatiu, però de mica en mica es va anar abandonant deixant pas a activitats que ja es feien com la ramaderia, on l’aigua
i la pastura ho permetien, i a l’elaboració de calç, on la roca calcària
tenia les característiques més idònies.

Imatge: El Montgrí que hem
oblidat. Papers del Mongrí
[Raco.cat]

En el recorregut no ens consta que trobem restes de ceps, tot i que sí que n’hem trobat en zones
ben properes.

Aurora (i altres papallones)
És conegut i contrastat el fet de la tendència clarament negativa de la quantitat de papallones dels
nostres ecosistemes. Només un indicador positiu pel que fa als hàbitats forestals, segurament degut
a l’augment d’extensió dels boscos, a tot Catalunya. Es constata, en estudis del CBMS (Catalan
Butterfly Monitoring Scheme, del Departament de Territori i Sostenibilitat i del Museu de Ciències
Naturals de Granollers), una clara pèrdua de biodiversitat, en els darrers 20 anys i a tota Europa, de
fins al 60% en papallones característiques dels prats i zones obertes.
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En opinió de Rosa Regàs, escriptora, «la nostra educació cívica i social sobre el medi ambient és
tan exigua que ni tan sols ens escandalitza veure com al camp, gairebé a totes les cases hi ha pots i
ampolles de pesticides i altres verins que sense fer soroll van acabant amb papallones i abelles que
són les responsables de pol·linitzar les plantes, una feina que cap humà ni cap laboratori pot fer
millor que elles, i que s’enduen igualment una quantitat de productes i d’espècies que naturalment
empobreixen cada dia més el nostre entorn mediambiental.»
Una de les papallones diürnes que podem trobar al Montgrí, durant la primavera, i que ens pot cridar l’atenció per la particularitat dels seus colors, és l’aurora groga (Anthocharis euphonides),
present en uns pocs països del sud d’Europa. Es pot reconèixer
l’eruga per una línia dorsal groga i la part inferior que també
és groga. La papallona mascle és groc llimona amb una taca
taronja a les ales anteriors. La papallona femella és blanca amb
una taca taronja semblant i també una taca negra molt visible al
mig de les ales anteriors. El revers de les ales posteriors és groc
amb taques verdoses. Segurament la taca taronja és la que li
confereix el nom popular d’aurora. Viu en àrees seques amb flors i marges de conreus. La crisàlide
hiberna en plantes mortes i l’eruga s’alimenta especialment de la planta coneguda com «herba de
les llunetes» (Biscutella laevigata), típica de zones ermes. Pels colors del mascle, en castellà també
se l’anomena bandera española.
Hem volgut atorgar a aquesta papallona un paper simbòlic però
que no és, ni de bon tros, l’única espècie que podem trobar entre
primavera i estiu. Segurament la més habitual és la bruna boscana
(Pararge aegeria), que com molts altres lepidòpters (etimològicament d’ales agradables) va entomant també un paper important
a l’hora de pol·linitzar les flors silvestres. Abunda en llocs humits
i l’eruga s’alimenta bàsicament de les plantes ruderals que els
pagesos anomenen «males herbes». L’eruga és d’un color verd
clar que passa molt desapercebut entre la vegetació.
Identificar papallones pot ser un treball motivador amb l’ajut dels pòsters publicats sobre les
diferents espècies: terra baixa mediterrània [enllaç], muntanya mitjana [enllaç] i alta muntanya [enllaç].

PUNT 15 – CÒRREC DE COMA LLOBERA
A la part més baixa, hem arribat al còrrec que recull les aigües i el nom de la fondalada que anomenem Coma Llobera (o també Comallobera). És bon moment per parlar amb detall del topònim.
En aquest mateix punt uns pinastres morts ens permeten de veure com aguanten gràcies al duramen del tronc tot comprovant que de l’escorça fins al duramen ha estat completament foradat pels
nius de picot verd. Encara que n’hàgim parlat abans, val la pena de reblar el tema aprofitant-ne la
visibilitat dels exemplars propers. Un altre ocell que podrem observar, curiosament relacionat amb
les plantes que tenen agullons i espines, és el capsigrany. D’entre aquest tipus de plantes val la
pena incidir en l’argelaga negra, força abundant.
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Ja que les aigües, cada cop més exígües, del còrrec acabaven desembocant a l’estany de Bellcaire, a tocar de Sobrestany, potser és bon moment
per fer referència al conreu de l’arròs, molt important als peus del Montgrí, tant a la zona del Ter actual, a partir de Torroella de Montgrí, com de
la zona de Bellcaire, regada per l’antic Ter (ara Rec del Molí) i pel còrrec
de Coma Llobera.
I ja que aquest corrent era un dels més importants del Montgrí, pot ser
un bon lloc també per comentar el règim termopluviomètric de la zona
tot donant algunes dades significatives de la seva creixent secada.
Si optéssim per baixar pel marge esquerre del còrrec, visitaríem els
espais ja comentats de la Feixa de l’Hostenc i del Pi de Coma Llobera i
explicats al final. Però la nostra opció serà de remuntar el còrrec, en direcció al Mustinyà.

Coma Llobera
Del cadastre de Torroella de Montgrí dels anys 1632 i 1757 trobem
les següents anotacions: «Pieza de tierra nombrada Coma Lluvera»
i també «loco vocato coma llobera», situant-lo al nord de les
Cogullades. Apareix en diversos documents com a «Comallobera»,
tot junt i sovint masculinitzat.
Una coma, segons el DIEC, és una depressió en un carst. També
manté l’accepció de «depressió més o menys pregona i planera
en un terreny de muntanya». Totes dues definicions ens encaixen.
El mot prové del gàl·lic «cumba», vall. Curiosament, a Catalunya
hi ha uns quants llocs que tenen aquest mateix topònim de Coma Llobera (al Cogul, a Tremp...).
La del Montgrí s’origina als camps propers a Torre Ponça i va davallant lentament en direcció oest
fins que arriba a la zona del puig de la Reina (on nosaltres agafem el corriol del Mustinyà) i es desvia en direcció nord-oest, cap a Sobrestany.
El nom de Llobera no sembla plantejar cap dubte. Una clotada que hi ha a la riba dreta del còrrec
rep el nom de «clot del Llop». En tots els segles que aquesta zona fou propietat reial, segurament
s’hi va mantenir tot de fauna salvatge que, un cop iniciada la parcel·lació per al seu aprofitament
agrícola i ramader, comptem que va ser metòdicament i ràpidament eliminada. Així i tot el nom
d’aquesta espècie ha quedat enregistrat en alguns dels racons del massís: la pota de Llop (a la
Meda Gran), el bassi dels Llops (al puig Roig, prop de l’ermita de Santa Caterina), entre altres.
Relacionat amb Coma Llobera i amb les canilles de llops, reproduïm aquí un fet llegendari explicat
per Jaume Bassa, segons ell recollit per Miquel Pellicer del Mas d’en Bou, besnét d’un masover de
la Torre Ferrana: «Conta en Miquel que, aquells anys del seu besavi, a la llarga vall que baixa fins a
la Torre Ferrana des de la Muntanya Gran abundaven les llopades, que d’aquí ve el nom de Coma
Llobera. Els llops, afamats, sempre rondaven el mas cap al vespre, mataven algun xai esgarriat si
els pastors badaven, i de nit si podien saltaven les tanques de les corts, menjaven el que trobaven
i escuraven les restes i deixalles dels bassis. Però vet aquí el fet llegendari. Al corral on tancaven
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el ramat de xais que hi ha al costat del mas, el terreny feia pendent, de manera que les finestres,
que per dins eren a força alçada, per fora eren arran de terra. Diu que una vegada un grup de llops
varen començar a rondar el corral i que acabaren saltant a dins per una d’aquelles finestres. Es
posaren a matar el bestiar i s’atiparen de carn de xai. L’endemà pastors i masovers trobaren la destrossa, però no els llops. Aquests, en no veure manera de sortir, amb gran astúcia, havien apilonat
les bèsties mortes a peu de finestra, s’havien enfilat per la improvisada rampa i s’havien escapat.»
Si donem veracitat a aquestes memòries podríem dir que va haver-hi llopades fins ben bé avançat
el segle XVIII.

Còrrec de Coma Llobera
Un còrrec és un canal d’escorrentia, un corrent temporal d’aigua
que es forma de manera natural aprofitant una fondalada del
terreny. Es pot interpretar com a sinònim de barranc i fins i tot
de xaragall. És una paraula que sortirà diverses vegades –també
com a topònim– en el recorregut que proposem.
Una coma, segons el Diccionari Català Valencià Balear, és una
«depressió més o menys pregona i planera en terreny de muntanya».
També el diccionari en reconeix altres significats però evidentment
aquest és el que s’ajusta més al que tenim aquí. En l’entrada del
mot es fa un llistat molt exhaustiu d’indrets de Catalunya que conserven «coma» en el seu nom.
I el tercer mot, Llobera, també és molt indicatiu ja que se’ns fa evident que es refereix als llops com a
fauna pròpia del massís fins al segle XVII, quan el permís que aconseguí la universitat de Torroella
–l’ajuntament, per entendre’ns– va engegar les accions per a colonitzar i aprofitar econòmicament
l’espai, i allò comportava l’eliminació de la fauna que es considerava perillosa per a persones i ramats.
Pel que fa al còrrec que tenim al davant, recull les aigües de migjorn i ponent de la Muntanya
Gran, del nord del Serrat Llarg, i del nord de les Maures i els Tossals. S’origina a Torre Ponça (a 122
msnm) i va davallant en direcció est recollint les aigües del còrrec del Mustinyà. A l’alçada del Puig
de la Reina gira en direcció nord-oest on recull les aigües del còrrec del Mas Reguinell i desemboca
a les planes de Torre Ferrana, juntament amb les aigües del Rec del Molí.

Conreu de l’arròs
Les aigües que recull el còrrec de Coma Llobera van a parar a
l’estany de Bellcaire, espai d’unes 200 ha, a la plana que es troba
entre Bellcaire, Albons i l’Escala, bona part de la qual pertany
al municipi de Torroella de Montgrí. El nucli més proper, de fet,
és Sobrestany (de nom prou explícit). L’estany forma part de
l’anomenat Corredor d’Albons, pas natural per on discorria el
riu Ter buscant la seva desembocadura principal a Empúries, al
nord del massís.

Imatge: Blog Scala Hanníbalis [enllaç]
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En aquesta plana, altre temps ben irrigada, va ser habitual el conreu de l’arròs. Va ser desguassada
al segle XVIII –com la major part dels estanys empordanesos– a causa del paludisme. En el segle
XIX i també en el segle XX, després de la Guerra Civil, el conreu de l’arròs es recuperà, amb més
o menys intermitències, fet que es manté fins als nostres dies. L’estany forma part del corredor
ecològic que uneix el PNMMBT amb el dels Aiguamolls de l’Alt Empordà. Això explica la presència
esporàdica de flamencs, aus limícoles, ardeides, arpelles i àguiles cuabarrades.
La persistència del paludisme va fer famosa la
cantarella que deia «Pares que en teniu filles, /
si no les estimeu gaire, / caseu-les a Bellcaire, /
i si les voleu mortes aviat, / caseu-les a Viladamat.»
També la podeu sentir en la versió de «Mares...» però preferim aquesta altra ja que posa
de manifest l’autoritat paterna a l’hora de
decidir amb qui es casarà la filla que, si no
és l’hereva per manca de cap germà mascle,
haurà d’anar a residir a casa del marit, que viu
a Bellcaire o a Viladamat. La cançó popular també hagués pogut trobar una rima per l’Escala o per
les poblacions del Baix Ter on també hi havia aquest conreu.
En un llibre d’òbits de meitats del XIX s’hi fa constar: «En aquest mes d’octubre de 1835 s’ha fet la
odiosa collita de arròs... i fou tan pestifera i perjudicial la tal sembra de arròs, particularment en las
poblacions de Vilademat, Albons, Bellcaire, Tor, Marenyà, la Tallada, Ullà, que apenas quedà algú
que en lo dit any, no fos atropellat repetides vegades de les abominables i odioses febres, arribant
a l’extrem de no poderse assistir uns a altres de la mateixa casa, no obstant de ser molts en ella.»

Règim termopluviomètric del Montgrí
Cap sorpresa: clima totalment mediterrani. Gràcies a la persistència d’en Josep Pascual en la presa
de dades, disposem d’informació fiable. La mitjana de temperatura a Torroella de Montgrí entre els
anys 1977 i 1992 és de 15,4 ºC, essent el mes més fred el gener amb una mitjana de 8,2 ºC, i el mes
més càlid el juliol amb una mitjana de 23,7 ºC. Pel que fa a les precipitacions disposem de les que
corresponen exactament a la zona de les Dunes. El total de precipitacions és de 617 mm entre els
anys 1931 i 1963. Tanmateix la mitjana entre 1966 i 1995 és lleugerament inferior (587 mm). Segurament les dades actualitzades (de les que no disposem), pel que fa a precipitacions, seria encara
inferior i, pel que fa a les temperatures, seria superior.
La gràfica termopluviomètrica (allò que abans
anomenàvem ampul·losament climograma),
seria la següent, típicament mediterrània litoral, amb una estació més seca i calorosa, que
és l’estiu, i una de més plujosa, amb diferència,
que és la tardor. Les temperatures de tot l’any
són força temperades. Seria interessant de
disposar d’una gràfica d’aquest tipus amb les
dades el més actualitzades possible.
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D’altra banda, aquests nivells de pluviositat estan en consonància amb els índexs habituals a l’Empordà.
Però cal tenir en compte que ens situem en una «illa calcària» que té una relació complicada amb
l’aigua, amb un nivell altíssim d’evaporació. Calculem uns 75 mm/m2/any de pluja útil, un cop
descomptats els valors de la retenció del sòl i de l’evapotranspiració (quantitat d’aigua que passa a
l’atmosfera com a resultat de sumar de l’aigua evaporada pel sol i de la transpirada per les plantes).

Capsigrany
Un altre ocell que podem veure a les zones més obertes és el
capsigrany (Lanius senator), ocell insectívor i migrador molt
acolorit (negre, vermell i blanc). La coloració és més viva en els
mascles que en les femelles, que prova de passar desapercebuda
quan cova els ous. És habitual als boscos cremats, perquè prefereix
les zones assolellades. Té un costum –compartit amb els altres
ocells de la família dels botxins– que li comporta una certa mala
fama. Clava les seves preses a les punxes de les plantes espinoses
per tal d’esquarterar-les més fàcilment o de reservar-les per més
tard. A la zona el podem veure entre abril i setembre (la resta de
l’any la passa a l’Àfrica). Fa un niu matusser en els arbres on la femella posa uns 6 ous que neixen al
cap de 16 dies i triguen 20 més a volar. No abandonen el niu definitivament fins que no aprenen a
caçar. Viuen tres o quatre anys. El nom «capsigrany» prové de la unió de «cap» i de sericaneus, que
vol dir «semblant a la seda»; és a dir, no és cap falta de respecte a les capacitats de l’animal. Entre
les xafarderies que biòlegs i biòlogues comenten entre les característiques de l’ocell hi ha la d’una
ferma tendència del mascle vers la «infidelitat» conjugal.

Argelaga negra
L’argelaga negra (Calicotome spinosa) és una fabàcia (lleguminosa)
parenta de la ginesta. És un arbust molt espinós (un dels que fa
servir el capsigrany), de fulles trifoliades que surten de la base de
les punxes. Té flors grogues (d’un groc més fosc que la ginesta) que
en obrir-se només queda la part inferior en forma de copa. El seu
fruit és un llegum. La llavor cau a terra i és de les que germinen
de manera oportunista després d’un incendi. Suporta el sol i li és igual
el terreny calcari o el silícic. Viu entre el nivell del mar i els 1000
metres d’altitud. En castellà també es pot dir argelaga negra, i
retama espinosa. A la Garrotxa hi ha el poble d’Argelaguer.
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PUNT 16 – BASSIS
Al llarg d’aquesta fondalada i aprofitant la proximitat relativament
generosa d’aigua, també proliferen petites mostres –algunes les
podríem considerar espúries– d’intents d’allargar la disponibilitat
d’aigua. Lamentablement en el nostre recorregut no trobarem
cap exemple evident de «pedra d’aigua», que la mateixa erosió
amb l’acidesa de la pluja produeix a la calcita de la roca calcària
combinat amb capes d’argila., que no es dissolen.
El que sí que veurem és la barroera construcció del Bassi de Coma
Llobera, juntament amb safareigs enterrats i fins i tot una dotzena
de clots que suposem que s’arrebossaven amb argila. En el còrrec del nostre recorregut, un cop el
travessem, ens queda a la dreta.
Tot i que en aquest recorregut no visitem el Pi de Coma Llobera, el més alt de la zona tot i estar en
bona part sepultat per la duna de sorra, en el trajecte que fem també trobem alguns exemplars de
pi pinyoner força interessants.
Ens queda a mà esquerra, darrere del còrrec, una barraca que sembla prou interessant, probablement del segle XVIII, però de molt difícil accès.
Segurament ja hi hem insistit prou, però ens pot ajudar a situar-nos el saber que ens trobem entre
el Roc Ferran (a la Muntanya Gran) i el Puig de la Reina (ja al Serrat Llarg).

Pedres d’aigua
Vet aquí un dels elements més significatius de la valoració de
l’aigua en un territori tan sec.
La mateixa erosió de l’aigua de la pluja en les capes irregulars
de calcita, fins a trobar una zona plana no erosionada, potser
inicialment ocupada per una capa d’argila, permet la creació de
petits dipòsits que s’omplen d’aigua i que la mateixa configuració
de les codines (masses de pedra mare) en protegeix l’evaporació.
Pagesos i pastors coneixien i valoraven aquests racons i els aprofitaven i conservaven tant com podien.
Això ha permès que la major part de pedres d’aigua siguin conegudes encara avui en dia. Un dels
més interessants –i que es troba a la ruta de Camins de Calç– són els coneguts cisternons, nom de
per si ja prou explícit.
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Bassi i clots del còrrec de Coma Llobera
El curs d’aigua del còrrec de Coma Llobera va ser, durant molt de
temps, un dels més fiables de l’interior del Montgrí, ja que recollia
aigües de diversos altres còrrecs. En tot cas, era el corrent d’aigua
més aprofitada. Portava les seves aigües fins a l’estany de Bellcaire,
al peu de Sobrestany, durant molt de temps utilitzat per al conreu
de l’arròs.
Atès el seu caràcter torrencial, pagesos i pastors intentaven fer
petites intervencions per allargar el més possible, ni que fos
molt poc, el temps d’aigua disponible. Una de les tècniques més
simples era fer petites construccions el més properes possibles
al curs del còrrec que emmagatzemés l’aigua durant un temps.
En aquest sentit trobem el bassi dins del curs mateix del còrrec. A hores d’ara és simplement un
quadrat molt baix d’obra que reté part de l’aigua que hi corre, després dels dies de pluja. La paraula bassi –i també bàssia– pot tenir el significat de pica, clarament destinat a l’abeuratge del bestiar.
Així com el bassi del Còrrec de Coma Llobera es troba àmpliament referenciat, no passa el mateix
amb un seguit de clots –més d’una dotzena– que trobem, seguint el curs dret del còrrec. Entenem que tenen la mateixa intenció d’abeurador, que s’omplia d’aigua del còrrec, que segurament
s’omplia d’argila per mantenir l’aigua sense filtrar-se durant més temps. Molts d’aquests clots s’han
omplert de vegetació fins i tot arbòria, però així i tot es fan evidents ja que són a la vora del camí
que segurament feia les funcions de carrerada.
Estem parlant d’obres molt menors, d’ús esporàdic, no comparable amb les construccions de dipòsits i fonts que hem anat trobant pel recorregut.

Safareigs enterrats
Trobem en alguns punts del recorregut, safareigs o altres petits contenidors,
enterrats, posats a ran de terra. La imatge que donen és d’improvisació
de dipòsits amb no gaire cura.
L’explicació dels nostres informants és que en èpoques recents, especialment
després de la Guerra Civil, alguns espais es van intentar aprofitar com a
horts per a la producció d’aliments per a consum humà, ni que fossin de
poca qualitat.
Passats els anys de major carestia, molts han quedat en desús però no
han estat retirats perquè alguns d’ells s’han reaprofitat com a abeurador
per a la fauna d’interès cinegètic.
Certament en trobem en diferents parts del Montgrí i el seu aspecte sol ser força decebedor, lluny
del gust tradicional (o que voldríem considerar com a tal) per l’obra perdurable i ben acabada.
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Roc Ferran i la Pujada d’En Torracollons
Roc Ferran és la zona rocallosa que ens queda al davant un cop
hem baixat a Coma Llobera des del Puig de la Reina. El nom el
comparteix amb un mas fortificat que hi ha a la seva base, en el
camí cap a Bellcaire, la Torre Ferrana. Actualment funciona com
a casa de colònies i molt professorat de la comarca el coneix.
Roc Ferran fa de mirador ja que la seva altitud (126 msnm) davant
de la fondalada de Coma Llobera fa que tingui molt bona vista.
Roc Ferran forma part de l’anomenada Muntanya Gran, que
s’estèn fins a l’Escala. És la part més elevada que veiem a l’altra
banda del Puig de la Reina, abans d’entomar la baixada de sorra, i que tanca (i alimenta amb els
seus còrrecs) Comallobera pel nord.
La pujada a Roc Ferran des de Coma Llobera té una certa dificultat (com si
volguéssim tornar al Puig de la Reina des del mateix lloc). La pujada que
hauríem de fer té un nom força significatiu: Pujada d’en Torracollons. En
Moisès Selfa, al seu treball Toponímia del terme municipal de Torroella
de Montgrí, indica que «rep aquest nom per la incertesa del seu trajecte»,
fet que també corrobora Narcís Arbusé, quan diu, al seu article El Coma
Llobera [enllaç]: «Pel costat nord, es troba la curiosa Pujada d’en Torracollons, nom que li ve de quan en d’altres temps la gent la pujava per fer via
al Pla de les Rabioses, el camí s’anava ramificant constantment i era difícil
fer dues vegades el mateix camí.» Segons la cartografia del llibre El Montgrí, pas a pas, podríem situar el Pla de les Rabioses a la Muntanya Gran, a
continuació del Roc Ferran, on se situa l’interessant Cau Gran.
Sembla evident que amb nom de Torracollons no es refereix a ningú en
Imatge: El Montgrí, pas a pas
concret. És un adjectiu que podríem considerar de caràcter popular i que sol
referir-se a una persona fortament enutjosa, i creiem que per això es parla «d’en», sense personalitzar.
El cert és que nosaltres, a hores d’ara, no hem pogut localitzar amb exactitud aquesta pujada.

PUNT 17 – CÒRREC DEL MUSTINYÀ
Quan el corriol torna a enfilar-se, deixant el còrrec de Coma Llobera a la nostra esquerra, i quedant
el còrrec del Mustinyà a la nostra dreta, reprenem la zona més pedregosa del recorregut. El topònim
Mustinyà és molt interessant, tot i que d’origen desconegut. Tampoc no hem acabat d’aclarir quina
és la zona exacta que anomena.
A més de mitja pujada trobem un eixart a mà esquerra que conté una barraca ensulsiada, ben visible
des del corriol. A manca d’altre nom l’anomenem barraca del Còrrec del Mustinyà.
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Es tracta d’una zona boscosa mixta, en què la pineda (bàsicament de pi
blanc), l’alzinar i la garriga es van combinant. Probablement ja hem parlat
de la garriga anteriorment, i encara tindrem altres oportunitats. Si no ho
hem fet, pensem que la pujada, prou llarga, ens permetrà de fer una parada
per donar un cop d’ull al garric, especialment si localitzem algun exemplar
amb agalles. En tot cas en la present proposta hem deixat la garriga pel
final, per qüestions purament pràctiques en el repartiment de continguts.

Còrrec del Mustinyà
Deixem el còrrec de Coma Llobera a la nostra esquerra i prenem
un corriol que comença a enfilar-se. No sembla que el Coma Llobera sigui transitable. Tanmateix llegint Narcís Arbusé, a l’article
esmentat El Coma Llobera, ens explica amb detall que el Coma
Llobera abans era un «camí de ferradura planer i ample» que
donava accés al Clot del Llop (amb un tresor llegendari), amb
l’aigua d’un reixort que es recollia en un bassi de pedra, i també
l’esplanada del Clot Fred, amb restes d’oliveres i figueres, fins a
trobar l’altre còrrec del Mustinyà, el que neix a tocar del pou del
mateix nom. Evidentment tots aquests elements no els hem recorregut ni els contemplem a la present proposta. Els esmentem
per fer avinent com l’abandonament i embardissament de l’espai
ens oculta petits racons que sens dubte serien ben interessants.
És un altre dels còrrecs amb entitat pels quals circulem durant el recorregut. Val a dir que si considerem que el Mustinyà és el cim on neix el còrrec, al qual ens dirigim, tenim un problema toponímic
perquè hi ha elements que hi fan referència que en queden apartats. Per això parlarem del Mustinyà
com una zona més o menys extensa que o bé queda al nord-est del Serrat Curt o bé en forma part.
I encara podem dubtar de si hi ha un o dos còrrecs del Mustinyà: el que queda a la nostra dreta
quan pugem el camí pedregós que va al pou, o també el que comença al peu del pou i es dirigeix a
ponent, esmentat en l’article d’en Narcís Arbusé, en un tram curt per arribar directament al Còrrec
del Coma Llobera. No creiem que el tema valgui gaire més que un breu comentari si és que hi volem incidir, o si directament ens l’estalviem.
Tampoc tenim notícia de l’etimologia de Mustinyà (o del Mostinyà), tot i que sens dubte es tracta
d’un topònim molt sonor i suggerent.

Barraca del Còrrec del Mustinyà
Mentre ens enfilem cap al Mustinyà, i abans de trobar els murs, eixarts i carrerades que travessen el
corriol, queda una barraca a mà esquerra, que forma part de l’eixart que va de nord a sud.
És una barraca ensulsiada. No conserva ni la coberta ni la porta. En tot cas, sembla una barraca del
XVIII, d’ús agrícola, probablement senzilla i de mides reduïdes, sense corona ni contraforts. No té
gaire més interès que indicar-nos que aquesta zona també es dedicava a la vinya.
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No tenim cap notícia de l’etimologia de Mustinyà o de Mostinyà, tot i que
en alguns documents –pocs– es parla del còrrec d’en Mustinyà, com si es
tractés d’un antropònim. El més habitual és que es parli del Mustinyà, ja
sigui un puig (el més probable), les fondalades que l’envolten, una zona
ampla i indefinida... En tot cas, diríem que Mustinyà (topònim o antropònim)
és un nom prou sonor i suggeridor.
En Moisès Selfa, en el seu treball de toponímia, sempre parla de Mostinyà.
De la mateixa manera s’hi refereix un capbreu senyorial del 1327. Diríem
que no és qüestió de capficar-s’hi perquè en una ordenança de protecció
del paisatge rural i urbà de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, publicat
el 2018, es parla literalment del Pou del Mustinyà que es troba al Còrrec
del Mostinyà, en la mateixa línia de text.

PUNT 18 – PUIG DEL MUSTINYÀ
Havent reconegut d’entrada que no sabem exactament què és la
«zona del Mustinyà», hem utilitzat com a títol el que pensem que
és, amb més probabilitat, per parlar d’un seguit d’elements propers i que són coneguts amb aquest topònim.
Arribant al cim del puig que, segons alguns mapes, formaria part
del Serrat Llarg, i segons altres del Serrat Curt, anem trobant murs,
eixarts i carrerades que denoten una activitat intensa en altres períodes històrics. Bona part d’aquests elements tenen relació directa amb la ramaderia, amb més intensitat després de la fil·loxera i
de l’eliminació de bona part del conreu de vinya. Hi ha constància
que aquesta ramaderia era transhumant, i que molts ramats hi hivernaven.
Relacionat amb això mateix és el Pou del Mustinyà que la Universitat de Torroella va fer construir
per facilitar l’assentament d’usuaris en el massís. A tocar del pou passa l’anomenada Ruta del Vent (o
Camins de Calç) que, a partir d’ara, seguirem en dos dels seus trams. Hi trobarem un rètol informatiu
que val la pena d’observar, entre altres coses per un bon exemplar d’arç blanc que té just al davant.
Pot ser un bon moment per explicar o completar l’aportació de dades sobre com Felip III va «cedir»
l’ús de les muntanyes a la gent de Torroella, el 1599.
Molt propers al pou, a més de l’Eixart Gran, es troben diversos clapers (amuntegaments més o menys regulars de pedra) entre els que s’amaga la Barraca del Mustinyà, que val la pena visitar, entre altres motius
pel cocó que conté. Veurem com en aquesta barraca i en el claper del costat hi abunden plantes que han
estat aliades de la pedra seca i de la seva conservació: el crespinell gros i els llombrígols de Venus.
I una mica més amunt hi ha una jaça de pastors, que és un tipus de construcció en pedra seca força
abundant i significativa del Montgrí.
En el tram de pujada també hi ha algun pi caigut, la qual cosa ens permetrà d’observar la seva soca i
el substrat que suportava l’arbre, ara de tipus pedregós i argilós.
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Ramaderia i transhumància
En la zona visitada –i especialment als voltants del Mustinyà– es permetia el sojorn hivernal de
ramats transhumants, pagant un preu a l’Ajuntament. Aquests ramats foranis eren bàsicament de
xais, però podien tenir una cabra per cada deu xais. El motiu de no permetre més cabres és perquè
aquests animals van menjant mentre caminen i no arranen les herbes del terra –i no ajuden a la seva
renovació, com sí fan ovelles i bens– mentre que sí que arriben a les branques més baixes dels arbres,
i els deixen ben pelats fins on abasten. Per altra banda les cabres s’enfilen molt fàcilment a roques i
eixarts i es fa més difícil el seu control en espais tancats. Així i tot se’n permetia aquell petit percentatge ja que es considerava que la llet de cabra era bona des d’un punt de vista terapèutic. És a dir, si
algun xai emmalaltia, la llet de cabra es considerava idònia per a la seva curació.
L’existència d’aquests ramats explica l’abundància de parets i eixarts
(per al control del bestiar i també com a tallafocs quan es cremava una peça per a la regeneració de l’herba de pastura) i de jaces,
que eren refugis específics per als pastors. També en alguns punts
(Puig de la Reina, erm d’en Busqueta...) ha ha encaixos molt definits
als eixarts que eren utilitzats com a paravents pels pastors mentre
vigilaven un ramat.
Els ramats de xais i cabres de Torroella podien pasturar sense cap
cost si al vespre es tornaven a estabular a la vila o als masos.
També s’explica el costum que tenien alguns propietaris de ramats
petits de cabres (sense la limitació aplicada als ramats transhumants) d’aplegar el bestiar i fer-los pasturar tots junts, amb un sol
pastor, rellevant-se entre les diferents propietats. Solien aplegar-se a
la zona del forn de calç d’en Bosqueta (o forn de calç del Coll de les
Sorres) que també es visita en el recorregut proposat.

Imatge: El Montgrí que hem oblidat.
Papers del Mongrí [Raco.cat]

Pou del Mustinyà
En una petita fondalada hi ha el pou –ara sec i cobert amb una
reixa– que l’ajuntament de Torroella va fer construir al segle XVII,
per tal de facilitar l’establiment de conreus i pastures al massís, com
a pou públic. El còrrec que hi passa per la vora en garantia l’aigua
la major part de l’any.
L’Ajuntament hi va col·locar una placa el 1847, semblant a la
d’altres pous de la vila. Actualment aquesta placa no hi és, ens informen que guardada pel mateix Ajuntament. La zona que l’envolta,
pedregosa i plena de parets separadores, es dedicava especialment
a la ramaderia, sobretot de xais.
Imatge: Dibuix del rètol de la Ruta
del Vent.
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Arç blanc
En trobem alguns exemplars dispersos per la zona, especialment
als còrrecs. L’arç blanc (Crataegus monogyna) és un arbust espinós
de la família de les rosàcies, molt estès en zones de clima
mediterrani. Rep altres noms com espinàs, espinaler, cirerer de
la Mare de Déu, arna, etc. El nom científic ve del grec kratos (dur,
referit a la seva fusta) i monogynos (d’un sol pistil). En èuscar es
diu arantzazu (bardissa d’espines, nom d’un santuari i de persona).
Prefereix les zones humides. Fa fulles trilobulades o pentalobulades
de color verd fosc discolores (brillants a l’anvers i verd clar al
revers). Fa flors blanques i aromàtiques (per a algunes persones
Imatge: Crataegus monogyna [font]
considerades fortament pudents) a la primavera, de 5 pètals i 5
sèpals. Els fruits reben el nom de badaülls o cireretes; són petits
poms de vermell viu que maduren a finals d’agost. Fulles i flors s’usen en medicina tradicional, en tractaments cardíacs, contra la hipertensió arterial i com a relaxant muscular. És un arbre molt longeu; un
exemplar francès és l’arbre més antic de França (a la regió del Loira, amb 1500 anys d’antiguitat).

FELIP III I LA UNIVERSITAT DE TORROELLA
Un dels secrets de la conservació del massís segurament és el fet que els torroellencs no hi tenien
accés ja que era propietat del rei d’Espanya, una mena de «coto de cacera» que no es feia servir.
Aquesta situació va canviar amb Felip III de Castella, el Pietós (també
conegut com Felip II d’Aragó). No tenia gaire interès en governar el país
i per això delegà la feina de govern en el Duc de Lerma que va tenir tres
objectius prioritaris: mantenir la pau internacional (perquè no tenia diners
per a la guerra), l’expulsió de 300.000 moriscos a Tunis i al Marroc (com
a cristians poc convençuts) i l’enriquiment personal. Sembla que va ser
extraordinàriament efectiu en tots tres objectius. El seu nivell de corrupció
va acabar obligant a la seva destitució i substitució pel duc d’Uceda.
El rei va tenir vuit fills i va morir als 43 anys després d’agafar unes febres
a Portugal, segons la versió oficial. També una curiosa llegenda sobre la
seva mort, recollida per Carlos Fisas, en el seu llibre Historia de las reinas
de España: “(…) dice que Felipe III estaba gravemente sentado frente a una
chimenea en la que se quemaba una gran cantidad de leña, tanta que el
monarca estaba a punto de ahogar-se de calor. Su majestad no se permitía levantarse para llamar
a nadie, puesto que la etiqueta se lo impedía. Los gentilhombres que guardia se habían alejado y
ningún criado osaba entrar en la habitación. Por fin apareció el marqués de Polar, al cual el rey le
pidió que apagase o disminuyese el fuego, pero éste se excusó con el pretexto de que la etiqueta le
prohibía hacerlo, para lo cual se tenía que llamar al duque de Uceda. Como el duque había salido, las
llamas continuaban aumentando y el rey, para no disminuir en nada su majestad, tuvo que aguantar
el calor cada vez más fuerte, lo que le calentó de tal forma la cabeza que al día siguiente tuvo una
erisipela en la cabeza con ardiente fiebre, lo que le produjo la muerte.»
El document de venda del Montgrí té la data de 13 de juliol de 1599. El rei en cobra 20 lliures anuals.
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L’ajuntament regatejà fent servir, referint-se al massís, repetidament mots com terra estèril, infructuosa, inculta, aspra, pedregosa, sense aigua..., intentant convèncer els funcionaris reials que no
valia pas més que dotze lliures. No se’n van acabar de sortir. Tot i això hom considera que 20 lliures
era també un preu molt mòdic. La universitat de Torroella ràpidament oferí l’espai als torroellencs
interessats i a cobrar-ne els tributs corresponents.

Barraca del Mustinyà
Barraca senzilla, totalment integrada en una paret, que
forma part d’un claper lateral que en dissimula l’entrada.
Aquests clapers (bàsicament, simples amuntegaments de
pedres) fan funció de paravent, a recés de la tramuntana,
molt probablement per a ús de pastors.
Tot i que es troba en zona de pastureig, sembla evident que la seva construcció estava relacionada amb
la vinya. Possiblement després va ser reaprofitada
pels pastors quan la fil·loxera acabà amb el conreu.
És petita, amb una porta orientada a llevant, amb llinda petita i muntants no gaire treballats i amb
una estabilitat compromesa, de falsa volta coronada amb una llosa mòbil en forma de «pedra
fumera» (que es pot apartar fàcilment per si dins de la barraca s’hi fa foc), i un cocó a tocar de la
porta. La porta no està orientada al centre del cercle interior sinó que queda desplaçada a un costat. Fàcilment la podríem datar a meitat del segle XVIII.

Llombrígols de Venus
En trobarem moltes a les construccions de pedra seca. La trobarem
fàcilment en murs, esquerdes de roques, teulades, amb la condició que hi
hagi uns mínims d’ombra i d’humitat. També rep altres noms com barretets o orelles de monjo. El nom científic Umbilicus rupestris en destaca
aquestes dues característiques (forma de melic i hàbitat). És suculenta
(fulles carnoses) i perenne. La inflorescència ocupa la major part de la
llargada de la tija. També és medicinal, amb propietats cicatritzants (cremades, furóncols, nafres...) i diürètiques. De vegades es veu atacada per
un coleòpter, que en genera una agalla que li pot provocar la mort.
Recordem que el mot coleòpter ve de koleós (estoig, beina) i pterós (ala).
És a dir, que són insectes amb les ales que formen part de la protecció
dels insectes, com els escarabats.
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Crespinell gros
El crespinell gros (Sedum sediforme) també es coneix com arròs
de pardal o pa de pastor. És una herba robusta, suculenta i perenne, pròpia de la regió mediterrània, present a tots els Països
Catalans (fins als 1700 m d’altitud). Les fulles de fins a un centímetre són d’un verd grisós-blavós, aquell color que s’anomena
glauc. A l’estiu, en plena canícula, fa flors blanques o grogues. Li
agraden els terrenys àrids i assolellats. És una planta idònia per
a la part superior de la coberta de les barraques, encara que la
quantitat de substrat sigui mínima, ja que el seu consum d’aigua és baixíssim i és resistent a la calç,
a glaçades i a malalties. I amb les seves arrels protegeix la coberta de la barraca de l’erosió de la pluja.

Jaça
És un tipus de construcció en pedra seca força específic del
Montgrí i de la seva vessant de pastureig. Consisteix en quatre
parets dretes de pedra seca (amb forma rectangular), una de les
quals té una porta. És un habitacle que serveix de dormitori per
als pastors a tocar dels ramats transhumants que hi hivernen.
La jaça no té coberta, i en cas que aquesta es considerés convenient
es feia amb vegetació de l’entorn. Com a curiositat, a la jaça més
ben conservada de la zona del Mustinyà, hi ha crescut un pi
blanc al bell mig, com a resultat de la seva manca d’ús.

PUNT 19 - ALZINAR
Seguint la Ruta del Vent en el seu tram final, i, segons la qual,
situats al Serrat Llarg, trobem un altre rètol que ens dona dades
sobre l’alzinar i el senglar. Evidentment també s’hagués pogut
fer referència al gaig, relacionat amb aquest tipus de vegetació
i, a no ser que ho hàgim fet abans per haver-ne sentit algun, ara
pot ser un bon moment.
Són dades oportunes perquè al cap de pocs metres, a l’esquerra,
l’abundància d’argila ha afavorit l’existència d’una bassa de
senglars, que en molts casos s’anomena «de caçadors», no perquè aquests hi fessin banys d’argila sinó perquè n’afavorien l’existència per a un major control de
la ubicació i moviments dels senglars. A més de la bassa, hom pot veure com aquests animals es
freguen als troncs dels arbres de la vora, de vegades arribant a causar-ne la mort ja que en lleven
l’escorça i ataquen la part més sensible dels arbres, per on circula la saba.
I pocs metres més enllà, trobem un únic exemplar (en el recorregut que fem) d’alzina surera, espècie que defuig els terrenys calcaris, la qual cosa ens permetrà explicar la descalcificació –i les seves
causes– d’espais molt concrets del massís.
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Ruta del vent
L’Ajuntament de Torroella de Montgrí i diverses entitats van
marcar un recorregut amb el nom de Ruta del Vent ja que part del
seu recorregut passava pel Pla del Vent, a la Muntanya Gran, tot i
que entenem que el nom donat aixeca determinades expectatives
meteorològiques que difícilment s’acompleixen [enllaç].
El Camb d’Aprenentatge d’Empúries va assumir el recorregut
entre les seves propostes pedagògiques i el va rebatejar amb el
nom de Camins de Calç pensant que s’ajustava més als continguts
susceptibles de ser treballats durant el recorregut. La proposta del
CdA va ser assumida també per la proposta Arrela’t [enllaç].
És una de les rutes marcades més utilitzades –i més recomanables–
dins de la part central del massís. En el recorregut proposat n’aprofitem dos fragments: des de la urbanització Terra Vella fins al Camp d’en Busqueta, i des d’aquesta fins al Pou del Mustinyà, la qual
cosa ens permet d’introduir elements importants pel que fa a la gestió de l’aigua, a l’explotació
agrícola i ramadera, i a l’aprofitament de les pedres calcàries per a l’elaboració de calç.

Alzinar
Segurament l’arbre més abundant de la zona rocallosa seria
l’alzina, parenta del garric, però que s’ha vist progressivament
substituïda pel pi. En algunes àrees encara es conserva l’alzinar
d’alzina carrasca (Quercus ilex subsp. rotundifolia), que és un
arbre de fullatge perenne, de la família de les fagàcies (que fan
el fruit en forma de gla o de nou); de fet la paraula quercus ja
fa referència al fruit en forma de gla. La paraula ilex, després
evolucionat com ilicina, és el que dona nom a l’aulina i, d’aquest,
a alzina. La subespècie rotundifolia també s’anomena alzina de
fulla curta o alzina carrasca, relacionada amb el garric. Alguns
Imatge: Alzinars de carboneig. Foto: Jordi
corrents botànics diferencien aquesta subespècie com a espècie Badia [font]
diferent, sovint hibridades. Té una capçada ampla i densa. Les fulles són verd fosc a l’anvers i grises i peludes al revers. Pot arribar a fer 20 metres d’alt. Després d’un
incendi rebrota de diversos tanys i de l’arrel. Quan és petita es pot confondre amb el garric, però es
diferencia si hom mira de prop el revers de les fulles; les del garric són més verdes perquè no són
tan piloses. Les fulles són perennes i romanen a l’arbre uns tres anys. Són dures i de contorn punxós.
Les flors masculines formen aments i les femenines surten aïllades. Floreix entre març i maig. Les
aglans maduren d’octubre a novembre. Sol fer-ne a partir dels 15 o 20 anys de vida de l’arbre.
Estableix relacions simbiòtiques amb diversos fongs, alguns valorats gastronòmicament, com ara
la tòfona. Forma alzinars o aulets. L’alzinar sol tenir un sotabosc d’arbustos i lianes formant comunitats. A la zona parlaríem d’alzinar de carrasca i més a la Garrotxa, d’alzinar amb marfull. És
longeu (el segon arbre més antic de la península Ibèrica, 1200 anys, és una alzina de Navarra (Tres
Patas de Mendaza), però de creixement molt lent. La llenya es fa servir com a combustible i era la
matèria primera dels carboners. També es fa servir en fusteria per a eines agrícoles. Un dels grans
«sembradors» d’alzines és el gaig.
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Val a dir que els alzinars a la zona són força residuals. Segons el web del Parc Natural del Montgrí,
les Illes Medes i el Baix Ter, «Els incendis, els sòls poc profunds del massís i la forta presió que han
patit (carboneig, llenya) n’han dificultat sempre la seva veritable evolució.»

Senglar
Fent la visita en grup i anant de dia és absolutament improbable
que ens trobem amb algun exemplar de senglar, tot i que, alhora,
és gairebé impossible que no en veiem mostres del seu pas, del seu
costum de fer banys d’argila, o de la recerca de menjar sota terra.
El senglar o porc salvatge (Sus scrofa) és un mamífer de mida
mitjana, de cap gros i allargat, i de potes curtes (més llargues
les del davant) i ulls molt petits (té poca visió que compensa
amb molt bona oïda i amb un olfacte extraordinari, per detectar
perills i aliment). Té pèls gruixuts, normalment foscos o vermellosos. Les cries més petites d’un any tenen unes característiques ratlles al llarg del cos. Busca hàbitats amb aigua i aliments i una vegetació on es pugui camuflar (alzinars, màquies...). Bon nedador.
Resisteix el fred gràcies al seu pelatge gruixut. És sociable i matriarcal; en canvi els mascles adults
solen ser animals solitaris. De dia és sedentari, però de nit pot recórrer grans distàncies. El zel va
de novembre a gener. La gestació dura 3 mesos, 3 setmanes i 3 dies i solen parir 3 porcells. Per a
l’espècie són molt importants els banys de fang (regulació tèrmica, marca territorial i especialment
funcions sanitàries). La seva carn és molt nutritiva amb «greixos que són àcids grossos oleics de
bona qualitat», segons la Fundació Alícia.

Bassa de caçadors
Trobem zones en què les bosses d’argila (terra rossa) entre el
material calcari són prou abundants de manera que se’n formen
petites extensions, que els senglars aprofiten per als seus banys
d’argila, que necessiten per a la desinectació i el manteniment
del pH de la pell.
Sovint l’existència d’aquestes basses és afavorida pels caçadors,
ja que els permet tenir les poblacions i els corredors que utilitzen
dins del bosc més controlats, bàsicament per a la seva cacera,
que s’ha acabat considerant necessària davant la gran proliferació
d’aquestes bèsties. Després del bany d’argila, els senglars es freguen el pèl i la seva pell tan dura
en els troncs dels arbres propers. Alguns d’aquests arbres acaben amb l’escorça molt danyada i ja
que el trànsit de saba és molt proper a l’escorça (xilema i floema), alguns d’aquests arbres acaben
morint.
En el camí trobarem un parell d’aquestes basses –amb intervenció o no dels caçadors– amb evidència
de ser utilitzades sovint.
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Alzina surera
L’existència de terra rossa descalcifica les àrees on abunda, fet que
permet petites diferències en la
vegetació. A la nostra ruta trobarem un únic exemplar d’alzina surera, arbre que defuig els terrenys
calcaris. Lògicament es troba al
costat d’algunes de les basses de
senglars més grans de la zona.
Després de l’arribada de la fil·loxera al país, un dels intents de conreu alternatiu va ser el del suro.
Lògicament van tenir un èxit molt migrat i localitzat, amb cap evidència en el recorregut que fem.
La sureda que veieu a la foto es troba al proper coll d’en Garrigàs.
L’alzina surera, o simplement suro (Quercus suber), és semblant a l’alzina però amb l’escorça
molt específica, rugosa i gruixuda, que li és un magnífic aïllant dels teixits vitals de l’arbre en cas
d’incendi. Aquest material, el suro, té moltes utilitats i és per això que s’afavoria el seu conreu. Fructifica a l’hivern (desembre i gener), moment en què és molt sensible a les gelades.
Suber és el nom que li donaven els romans. Quercus és un mot d’origen celta que vol dir «arbre bell».
El suro s’explota des d’antic, però va tenir una gran demanda al XVIII per a la fabricació de taps.

PUNT 20 – CAMP D’EN BUSQUETA
Quan arribem a la pista que fa de tallafocs, molt a prop
de la urbanització Torre Vella, girarem a l’esquerra per
passar pel tros inicial dels Camins de Calç, ja que hi
trobarem alguns elements molts interessants que ens
ajudaran a acabar d’interpretar l’àrea visitada.
El Camp d’en Busqueta (o d’en Bosqueta) és prou interessant pels dos pins pinyoners que en són l’emblema,
per la seva forma inicialment arrodonida que ens
permet explicar què és una dolina en terreny càrstic,
i per la presència de l’Eixart d’en Busqueta, amb elements molt interessants al NO (barraca i paravent integrats a l’eixart), que no visitarem per la dificultat d’accés, i de dues barraques (una d’eixart
i l’altra aïllada) al seu extrem oposat, que sí que podrem observar de prop.

Erms d’en Busqueta
Parlem del Camp d’en Busqueta (o en Bosqueta) o dels Erms, en un camp inicialment circular que hi
ha al Serrat Llarg i que també forma part del recorregut de Camins de Calç. Es tracta d’una dolina,
és a dir una depressió superficial a causa de l’esfrondament d’una cavitat subterrània a causa de
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l’erosió de la roca calcària. Aquesta depressió es va reblint de
terra rossa i esdevé una zona agrícolament aprofitable.
Aquesta zona va ser-ho, d’aprofitada, com demostren les construccions de pedra seca que encara conserva. Segurament el que
més destaca del camp són els dos pins pinyoners monumentals
que hi ha a la zona central. El seu estat magnífic demanarà més
d’un comentari, especialment si és un dia assolellat i ens podem
refugirar a la seva ombra.
A l’est, entre els pins blancs que han anat avançant dins de la
zona deprimida ja que cap conreu els obstaculitza, hi ha un safareig enfonsat que, com s’explica en
l’apartat oportú, indicaria l’intent de convertir la zona o una part en un hort mínimament productiu.
El nom Busqueta (o Bosqueta) seria un llinatge existent a Torroella. El nom, o més proablemement
el motiu familiar, faria referència a un ocell, la bosqueta vulgar (Hippolaris polyglotta), petit, migrador estival, d’uns 12 cm de llarg, bàsicament insectívor però que també menja petits fruits. No
sembla que sigui un ocell especialment significatiu al Montgrí.
Moisès Selfa recull aquesta mateixa dada: «Busqueta és un cognom o motiu relacionat amb l’apel.
latiu homònim busqueta, ‘ocell petit de diverses espècies de la família dels sílvids’.»

Dolina
Si observem el Camp d’en Bosqueta ens adonarem que
es tracta d’una zona demprimida, de forma més o menys
arrodonida, i amb poca presència de roques o pedres dins el
camp. Aquest fet, que no és únic al Montgrí, s’explica perquè
és una dolina, un element càrstic provocat per dissolució o
per l’esfondrament d’una cavitat subterrània, després d’un
procés de carbonització de la calcària, a partir d’un punt
d’absorció de l’aigua de pluja, és a dir un avenc normalment
anomenat cau.
Imatge: Dolina fèrtil a Sauveterre (Lozère,
França). [Font: Wikipedia]

Altres camps al Mas Sec o a Torre Ponsa són de formació
similar. És habitual que aquestes depressions es dediquin al
conreu ja que les roques solen quedar als marges mentre el fons de la depressió s’omple amb terra
rossa, barreja d’argila i de material descalcificat, molt apta per al conreu.
En zones d’aigües abundants, les dolines sovint esdevenen estanys, quan la terra rossa acaba obstruint el punt d’absorció.
Un altre exemple és la mateixa i coneguda Cala Montgó, a la zona costanera del massís. El mot
dolina no és d’ús popular, segurament per això no ha donat peu a cap topònim.
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Barraques del camp d’en Busqueta
Al Camp d’en Busqueta, encerclat pel sud per l’eixart d’en Busqueta, hi ha dues barraques en un dels vèrtexs del camp (al SE)
que actualment té un aspecte més o menys quadrat, havent
perdut a causa del no conreu i els camins que s’hi han marcat, la
seva forma circular, propi d’una dolina.
La barraca que toca el camp està força ensulsiada. Curiosament
és exempta (no forma part de cap mur). Es veu petita i senzilla,
de planta circular. Encara conserva la llinda.
Molt a prop, formant part de l’eixart, hi ha una altra barraca molt
més ben conservada, tot i que segurament deu ser de la mateixa època, per la meitat del segle
XVIII. Està totalment integrada a l’eixart, sobresortint la part de la coberta. És de falsa volta, molt
simple i irregular, però sòlida, de forma allargada més que no pas circular, i la llinda de la porta no
és gaire gran, gens treballada. Està orientada al camp amb una mena de banc al seu fons. A partir
d’una apreciació d’en Narcís Arbusé, hem trobat que molta gent l’anomena «barraca punxeguda».
Totes dues tenen una clara dedicació agrícola.
Al límit oposat (al NO) del camp per on arriba l’eixart d’en Busqueta també hi ha una barraca,
d’aspecte i condicions molt semblants, amb la falsa volta lleument ensulsiada, i al costat d’un paravent (encaix petit en un dels murs per al pastor que tot vigilant el ramat pugui resguardar-se de la
tramuntana). La zona és de relatiu difícil accés.

PUNT 21 – FORN DE CALÇ
Molt a prop del Camp d’en Busqueta hi ha el forn de calç del
Coll de les Sorres, prou ben conservat i que ens permetrà comentar el funcionament d’aquest sistema d’explotació tan important
abans de la invenció/descobriment del ciment tipus Pòrtland.
Els comentaris sobre el seu funcionament es poden completar
amb el recorregut del camí que hem de seguir on, a més de la
paret de pedra seca, es veuen al terra, en els trossos de roca
mare, les marques dels carros que anaven i venien dels camps de
conreu i sobretot del forn de calç.
També hi trobarem algun que altre exemple de rascler, que ja hem esmentat, com a forma d’erosió
dce la roca calcària. Es pot dir que dels múltiples i fantàstics exemplars d’aquesta forma de meteorització que hi ha al massís, en el nostre recorregut no són gens abundants.
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Forn de calç del Coll de les Sorres
El trobem al final del recorregut, coincidint
amb l’itinerari de la Ruta del Vent (o Camins
de Calç, segons la proposta d’Arrela’t). Tot
i que la calç era un dels productes que es
va extreure del Montgrí des del moment en
què Felip III ho va cedir (a canvi d’un pagament anual) a l’Ajuntament de Torroella de
Montgrí, aquest aprofitament va ser més
important a partir de la fil·loxera i la pràctica eliminació del conreu de la vinya.

Imatge: Forn de calç de la Vall Petita de Santa Caterina

La calç s’extreu de la pedra calcària mitjançant una cuita que es feia en els forns de calç. En aquest
que veiem –que alguns també l’anomenen «Forn de calç d’en Bosqueta»– es veu clarament la seva
configuració. Tenia dos accessos: un de superior, per on s’abocaven les pedres calcàries a l’interior
del forn, segurament transportades amb carro; i un altre d’inferior, per on mantenir el foc encès fins
pràcticament una setmana, ja que la calç s’alliberava a partir de 800ºC.
Lògicament el forn també era fet de pedra calcària que, perquè no es veiés afectada pel funcionament del forn, es recobria amb argila mullada, la qual, amb la calor, es convertia en una mena
de ceràmica molt basta però que aïllava les pedres del darrere. Això encara és visible en el color
argilós que conserven les parets del forn. Per sobre de la cambra del foc, també calia construir les
pedres en forma de volta que aguantés tot el pes de les pedres que s’hi abocaven a sobre, de manera que entre les tasques dels calciners (els fabricants de calç) calia tenir destreses importants en la
construcció en pedra seca.
Segons el portal de naturalocal.net, l’explotació dels forns de calç va ser important des del s XVII
fins al XIX. El seu abandonament es produí per motius econòmics, ja que a principis del XX la demanda de calç augmenta i el rendiment d’aquests forns tradicionals és molt reduït comparat amb
els nous forns de tipus industrials i amb la posterior arribada del ciment tipus pòrtland.

Rascler
El rascler, també anomenat lapiaz lenar, no és cap element
ni cap construcció en pedra seca. De fet és la formació
geològica superficial que es produeix en terrenys càrstics.
És un fenomen ocasionat per l’erosió de les aigües de pluja i
també per congelació i desgel (aquests darrers no especialment habituals al Montgrí). L’aigua de pluja, lleugerament
àcida, va dissolent la calcita de les roques però no els altres
materials que la componen. És una mostra de la difícil però
rica relació entre l’aigua de la pluja i el paisatge càrstic. Tot
sovint acaba provocant l’aparició de caus (o sigui d’avencs
verticals) que són els forats que l’aigua ha obert com a punt de sortida, fins que troba una capa no
calcària i aleshores forma una cova o una plataforma erosionada que, en esfondrar-se, esdevindrà
una dolina. Al Montgrí hi ha exemples magnífics d’aquesta erosió però no precisament en el nostre
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recorregut. Així i tot algun que altre exemple de rascler trobarem i el podrem relacionar fàcilment
amb la mancança d’aigua superficial.

PUNT 22 – LES ESTEPES
De nou ens trobem a la pista forestal que hem deixat fa poc per
anar a veure el Camp d’en Busqueta. Aquí hi ha una paret de
pedra seca a l’esquerra i a la dreta en surt un corriol que ens
portaria fins a la barraca d’en Xeu, travessant alguns elements
d’un cert interès de pedra seca.
Seguirem el camí principal, quan ja veiem les cases més properes de la urbanització Torre Vella, i on trobem un altre rètol
de la Ruta del Vent on ens parla de les estepes i dels incendis
forestals. Certament veurem alguns exemplars d’aquesta planta
a la vora (de blanca i de negra; de borrera n’haurem pogut veure
a Coma Llobera), que ens permetrà retornar a un dels elements amb què hem obert la sortida: els
incendis forestals, i la relació tan directa que hi té aquesta planta.
Segurament ja ho hem fet abans, però si no, també és un bon punt per parlar d’una de les formacions vegetals més significatives de l’espai: la garriga, i dels molts topònims que ha generat a
l’Empordà i a Catalunya en general.

Estepes
Al Montgrí podem trobar tres tipus d’estepes diferents. Al còrrec
de les Fonts trobarem especialment estepa blanca (Cistus albidus).
Al còrrec de Coma Llobera abunda més l’estepa borrera (Cistus
salviifolius). A les zones on la pedra també es barreja amb la sorra
és més fàcil de trobar l’estepa negra (Cistus monspeliensis).
Totes tres espècies són fàcilment relacionables amb els incendis
forestals, ja que el seu sistema de banc de llavors es fa especialment evident després d’un incendi forestal, ja que és el tipus de
planta que es fa tot seguit a causa de les seves llavors piroresistents, evitant bona part de l’erosió, i ocupant espais molt grans que després va fent-se menys present
per la presència de plantes més vivaces. Encara que vagi minvant en quantitat, la planta ja ha fet la
seva principal tasca: omplir el terreny de les llavors caigudes a l’espera d’algun altre episodi de foc.
Per altra banda, la majoria d’estepes produeixen resines aromàtiques de propietats balsàmiques.
L’estepa blanca és un arbust de fulles perennes, suaus al tacte, de color verd grisenc, més aviat
blanquinoses. Fa flors grosses, rosades de pètals arrugats, pol·linitzades especialment per coleòpters (de koleós, estoig o beina), tipus escarabats. Les flors que no han estat fecundades, es tanquen
i s’autofecunden. El fruit és la càpsula on es troben les llavors. En alguns llocs aquestes llavors es
barregen amb farines panificables. És l’estepa més estesa i pot créixer en tota mena de substrats.
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Arriba fàcilment als 50 cm d’altura. Les fulles d’aquesta estepa eren aprofitades per ètnies nòmades
per netejar els estris de cuina.
L’estepa borrera és més baixa que la blanca, de fulles peciolades
i arrodonides, de color verd fosc. Floreix entre març i juliol amb
flors blanques d’uns 2 cm. També fa les llavors en una càpsula
globosa de cinc valves. Prefereix els substrats àcids o sorrencs,
o espais amb abundant terra rossa descalcificada. El nom de borrera li ve pel tacte de les fulles, força aspre, que s’havia utilitzat
per eliminar la borra de la roba de llana. També es considera
medicinal i a Grècia es feia servir per fer infusions.
L’estepa negra també prefereix sols arenosos i silícics, però tolera millor la calç. Fa flors blanques i solitàries de pètals blancs
però tacats de groc a la base. Les fulles són de color verd fosc,
allargades i enganxoses (contenen un tipus de resina que els fa
altament inflamables) i amb una aroma característica. Poden
fer un metre d’alt. El fruit és el mateix tipus de càpsula. Té usos
aromàtics (s’usa en perfumeria com a fixador) i medicinals. El
nom de monspeliensis fa referència a la regió francesa, cosa que
no lliga gaire amb el nom castellà d’estepa morisca.

Garric (i agalles)
El garric (Quercus coccifera) és un arbust semblant a una alzina
jove. És molt abundant i molts topònims s’hi relacionen. Només a
l’Empordà tenim: Garrigal, Garriguella, Garrigàs, Vallgarriga, Garrigoles, Sant Feliu de la Garriga, a més de molts indrets coneguts
simplement com Garriga. Prefereix els terrenys pobres i pedregosos, de preferència calcaris. És de fulles perennes, d’un verd brillant, amb el revers també verd. El fruit és l’aglà, molt amargant,
no gaire apreciat com a aliment per la fauna salvatge. El nom
científic coccifera fa referència a coccus ilicis (quermes, també
anomenat cotxinilla), insecte femella que es desenvolupa com a
agalla a les branques d’aquesta planta. L’agalla (o gala o cecidi) era molt valorada antigament com
a colorant carmesí (o púrpura o escarlata). Els membres del Senat romà portaven la toga d’aquest
color, que ha heretat la Cúria del Vaticà, a partir d’unes frases de Jesús en les que s’hi identifica, ja
que la mare xinxa mor en secretar el colorant vermell que ha de protegir i nodrir les cries.
La garriga és un hàbitat molt important per a diverses espècies de flora i fauna relacionades. Al
web del Parc Natural diuen: «La forta insolació fa d’aquest entorn un habitat immillorable per
alguns rèptils com el llangardaix comú, i la serp blanca. Hi ha diverses aus que tenen en el garrigar
un lloc ideal per a la búsqueda de menjar, com són l’àguila cuabarrada, el xoriguer i l’esparver.»
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PUNT 23 – PLAÇA D’ESBARJO
Evidentment podem donar la ruta per acabada, tant si ens hem
de dirigir a l’autocar a l’avinguda Maresme, o fins i tot al mas Ramades, o bé als cotxes particulars que hàgim deixat a la sortida
del corriol Atenes o a tocar del dipòsit d’aigua.
Val la pena recordar que el recorregut l’hem fet dins del perímetre del Parc Natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter.
Però volem indicar que disposem d’una plaça d’esbarjo, al carrer de
Viena, que sovint hem aprofitat per fer la presentació de la sortida o
bé el tancament, la posada en comú, o per esperar algun grup que anés més endarrerit que nosaltres.
Simplement n’indiquem l’existència.

Parc Natural del Montgrí, de les Illes Medes i del Baix Ter
El 13 de maig de 2010 el Parlament de Catalunya va crear oficialment el
PNMMBT, ocupant 8192 hectàrees de l’Alt Empordà i, sobretot, del Baix
Empordà. D’aquesta extensió, 2037 hectàrees són marines. La junta rectora
del Parc, però, no es va constituir per llei fins el 2013 i de facto fins el 2014.
Aquest espai ja havia estat protegit prèviament però no amb la consideració de parc natural. El 1992 ja formava part del Pla d’Espais d’Interès
Natural, i des del 2000 es va aprovar definitivament el PEIN del Montgrí.
El 2006 es va designar com a Zona d’Especial Protecció per a les Aus
(ZEPA) i ajuntava els territoris que formaran part del Parc en una sola
zona de la Xarxa Natura 2000, incorporant-hi la zona de Bol Roig (a
l’Escala), el riu Ter i les antigues instal·lacions de Ràdio Liberty (a Pals).
Una de les prioritats dels gestors del Parc ha estat l’obtenció de la Carta
Europea de Turisme Sostenible, aconseguida el desembre de 2016.

POSADA EN COMÚ

Imatge: Mapa del PNMMBT.
[Font: Territori, observatori de
projectes i debats territorials de
Catalunya].

Entenem que sempre és important de trobar el moment adequat per intentar extreure’n conclusions i fer una posada en comú, de manera que cada participant –especialment si parlem d’alumnat
d’edat escolar– pugui comunicar què és el que més li ha cridat l’atenció i del que ha tingut oportunitat d’aprendre què és el que creu que incorporarà a la seva experiència personal.
Pensem que és important que apareguin els principals agents que anomenàvem al començament
d’aquesta proposta: la pedra calcària, la tramuntana, la duna continental, els habitants, la fixació
de la duna, el turisme de masses i la creació del Parc Natural.

_ p. 74

També proposem comentar les dues frases que encapçalen la present proposta. Per una banda, la de
Robert Walser: «Tot el que entenem i estimem també ens entén i ens estima.» I també la de la pàgina
web del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter: «El Montgrí ens descobreix un indret
natural únic, on l’empremta de l’home ha deixat un patrimoni cultural extraordinari.» Creiem que
ambdues frases ens poden donar pistes de la nostra implicació en la natura i en patrimoni col·lectiu.

Itinerari alternatiu
És lleugerament més curt i, tot i
que els continguts són gairebé els
mateixos, permet algunes variacions
sobre la ruta anterior. Té, com a
novetat respecte de la primera
proposta, els punts 9, 10, 11 i 12. Es
desenvolupa segons el plànol:
1 – Punt de sortida pel camí del
Puig de la Reina / indicis de protecció dels incendis forestals
(tema a reprendre al final de la
sortida) / quatre dades sobre el
Montgrí
2 – Rètol indicatiu amb topònims
/ sensor comptador de visitants
/ restes escadusseres de pedra seca (barraca d’en Mulà) / roca calcària i vegetació de sotabosc
d’alzinar però amb pi blanc / observacions d’ocells (tudó, garsa, gaig, cucut...)
3 – Trencant de la barraca d’en Xeu / carrerada i dipòsit / pi pinyoner i canvi de vegetació (romaní,
esparreguera, galleran...)
4 – Barraca d’en Xeu (elements barraca s.XIX) / murs i eixarts / polipodi i dauradella / rastres de
senglar, cant del cucut / Puig de la Reina i Serrat Llarg / fita MP
5 – Carrerada / fites MP / les estepes i els incendis forestals
6 – Barraca de l’Alenyà / la llinda, la corona esllavissada / roca calcària i mantell de corriment /
merla
7 – Pujada de sorra / Duna continental / dipòsits i piques d’en Potes / l’oidi, la fil·loxera, el míldiu, el
sulfat de coure
8 – Comallobera, Còrrec de Coma Llobera / hidrografia i termopluviometria del Montgrí / l’extinció
dels llops
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9 – Feixa de l’Hostenc / instal·lació i pi pinyoner revinclat / estat dels pinastres / indicis de picots /
indicis de senglars / ginesta / tords
10 – Pi de Coma Llobera / platges d’Empúries i la tramuntana / el procés de fixació del XIX i XX /
Primitiu Artigas i Xavier de Ferrer / robínia
11 – Jardins de Sant Josep / xiprers o xifrers / la vinya, l’olivera i el cereal / l’arròs de l’estany de
Bellcaire / camí de la Casa Forestal / barraques de rajol
12 – Trencant al camí de la Font d’en Reixaquet / lectura dels anells de creixement / repoblació
amb pins pinyoners / flor de Sant Joan
13 – Barraca Trobada / camins de vinya (la vinya i el substrat sorrenc)
14 – Font d’en Reixaquet / arbre de Judea / romaní i producció apícola
15 – Font dels Tres Reis / còrrecs i aqüífers / Les Cogullades
16 – El Montplà i la caseta de vigilància / atzavares i el morrut negre / Felip III i la universitat de
Torroella
17 – Arribada a la urbanització Torre Vella / rètol sobre la Duna Continental / ubicació i entorn més
visible: golf de Pals, les Maures / urbanitzacions, proximitat de l’Estartit i necessitats actuals d’aigua

Continguts i temes a considerar
Tot i que la numeració no coincideix, ni tampoc l’ordre, a la major part dels llocs es troba adient de
comentar els mateixos continguts ja previstos a l’altra proposta i, per tant, no es tornen a detallar
els comentaris susceptibles de fer. El que sí hem ampliat són els continguts dels punts que l’altre itinerari no contemplava: el punt 9 (a la feixa de l’Hostenc), el punt 10 (al Pi de Coma Llobera), el punt
11 (als Jardins de Sant Josep) i el punt 12 (al trencant al camí de la Font d’en Reixaquet).
Aquests són els punts que ara s’especifiquen al present document.

PUNT 9 - FEIXA DE L’HOSTENC
Havent arribat al còrrec de Coma Llobera i girat a l’esquerra, de seguida entrarem al còrrec i tindrem a cada banda una paret de sorra
que sovint ens deixa veure part de les arrels superdicials dels pins.
Al cap de poc trobarem el que molta gent anomena la Taula de
l’Hostenc, però que per raons que creiem que seran considerades
òbvies, nosaltres preferim anomenar la Feixa de l’Hostenc, ja
que a més del dubtós interès de la taula, hi ha altres elements
que sí que comentarem.
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Abans i després de la feixa, al llarg del còrrec, algunes elements botànics i faunístics ens cridaran
l’atenció. Podrem parlar de la ginesta, dels nius de picots, dels tords i dels nombrosos indicis del
pas dels senglars.

Feixa de l’Hostenc
Narcís Arbusé s’hi refereix com a «Taula de l’Hostench» respectant
la grafia tradicional d’un cognom força abundant a la zona. Diu
que és «una petita esplanada presidida per una taula feta de blocs
de formigó.»
No sembla que l’espai tingui altre interès que ser una parada habitual per a les sortides de passejants i ciclistes, trobar-se en una
zona ombrívola i, si el còrrec ha portat aigua recentment, també
més fresca en dies de bon sol. El fet de ser freqüentat també és
obvi per les restes i deixalles que sembla que les persones som
incapaces d’evitar. Paral·lelament els senglars també busquen aliment sota la capa de sorra que
ocupa l’espai.
En la mateixa zona ens crida l’atenció un pi que sembla haver tingut una infantesa i potser una
adolescència força complicades. I, sense cap explicació que coneguem, una instal·lació de creus al
terra feta amb pedres blanques, ens augmenten una mica més el desconcert provocat per la taula.

Ginesta
La ginesta (Spartium junceum) és de la família de les Fabaceae,
és a dir, una lleguminosa. És un arbust alt i recte, de tiges cilíndriques i verdes, i molt poques fulles. Les flors grogues i grosses tenen una olor molt característica. Es reprodueix per llavors. Típica
de brolles i màquies en prats secs, buscant el sol. Fora de la zona
mediterrània es considera invasora. A Catalunya rep el tractament de flor nacional pel seu lligam al Corpus de Sang (1640,
desencadenant la Guerra dels Segadors). A rel d’aquest fet, Joan
Maragall escrivia: «En la flor de la ginesta / Catalunya m’ha
parlat; / m’ha parlat de la gran festa / de la nostra llibertat.» La
planta és tòxica ja que conté citsina, un alcaloide de propietats narcòtiques i d’efectes purgants.
La fotografia no és presa al Comallobera sinó al coll d’en Garrigàs, sota un cel de garbí.

Tord
A les zones més properes als conreus és fàcil trobar, especialment a partir de la tardor, el tord (Turdus philomelos) que és un ocell parcialment migrador que sol hivernar a les nostres latituds i a la
primavera busca zones més fresques («Per Sant Sebastià, l’oreneta ve i el tord se’n va.»). El seu nom
científic fa referència al fet que és un gran cantaire. Fa un pam de llarg i pesa entre 50 i 100 grams.
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A les nostres comarques pateix un gran declivi a causa dels canvis a l’agricultura. És un ocell omnívor (s’alimenta tant de fruits
i baies com d’insectes i cucs). És de color marró amb el ventre
més clar i pigallat. Molt apreciat pels caçadors. Sovint menja pel
terra, però en arribar a un indret té el costum d’enfilar-se a les
branques més altes i donar un cop d’ull a la zona.

PUNT 10 - PI DE COMALLOBERA
Alguns dels pins plantats durant la fixació de les dunes ja assoleixen els
cent anys. Creiem que aquest seria el cas de l’anomenat Pi de Comallobera (o de Coma Llobera, ja que es pot trobar escrit d’ambdues maneres).
Ja que bona part del tronc es troba soterrat dins la duna, i que això ens
impedeix de saber amb exactitud les seves mides, potser és bon moment
de parlar de la fixació de la duna continental, de la seva història i principals protagonistes.
En aquesta part del recorregut és on es poden trobar els exemplars més
vistosos de robínia, que com a flora invasora amb potencial molt perillós
per a la flora autòctona, creiem que, si no ho hem fet abans, mereixerà
un comentari. Igualment podem trobar algun exemplar de roure, que ens
permetrà augmentar la família dels quercus.
A la banda dreta, en algun punt indeterminat, hi ha la pujada coneguda amb el nom de Torracollons.

Pi de Coma Llobera
És un pi pinyoner, segurament plantat a principis de les feines de fixació
de la duna continental. La seva forma de parasol ha estat modificada
amb la tala de les branques més baixes. I continua essent un misteri la
llargada del tronc que queda soterrat sota la capa de sorra.
Narcís Arbusé, al seu llibre El Montgrí, pas a pas, explica que «fins fa poc
només sobresortia la seva capçada damunt de la sorra. Avui dia, després
d’haver-li tallat unes branques majestuoses, probablement seques, ha
perdut parcialment l’efecte òptic original.»
En el treball «Arbres singulars» d’en Marc Marí i Bep Pujol, aporten algunes dades. Diuen que «probablement sigui el més gros del municipi»,
que la seva capçada fa 22 metres i que l’altura per sobre la sorra és de
23 metres. El perímetre de la part baixa visible és de 3,3 metres. També
insisteixen que «com que està parcialment enterrat no podem saber les seves dimensions reals».
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Robínia
La robínia o acàcia borda (Robinia pseudoacacia) és una planta
invasora. Val a dir que, en general, es considera planta invasora
aquella espècie exòtica o al·lòctona que s’estableix en un ecosistema o hàbitat natural (o seminatural) i produeix nous individus
reproductors, sovint en un nombre molt elevat, i té un gran potencial de propagar-se en una gran àrea, essent un agent de canvi i una amenaça per a la diversitat biològica nativa. Tornant a la
robínia, a determinades zones espanyoles on rep el nom de falsa
acàcia hi ha la tradició de consumir-ne les seves flors blanques,
anomenades «pan y quesillo». De fet és molt mel·lífera. Abans de
ser prohibida se’n feia mel monofloral molt apreciada.
El seu comerç, transport i conreu són prohibits des de 2011. És
una lleguminosa (fabàcia) de creixement molt ràpid (pot superar
els 25 m). Fulles caduques, alternes i compostes (de 3 a 11 folíols,
en un nombre sempre senar). A la base del pecíol de la fulla sol
tenir una espina. Les flors surten al final de la primavera i els
fruits, tavelles de fins a 10 cm de llarg, pengen durant tot l’hivern
de les branques. Creix en tota mena de substrats (però prefereix
els terrenys no compactes; o sigui que el substrat sorrenc li va
perfecte). Procedeix del sud-est dels EUA i s’utilitzava com a
planta ornamental fins que s’ha anat escampant i naturalitzant.
De fet el nom li ve d’un jardiner francès, Jean Robin, que la va
difondre fa uns 400 anys. Té la fusta molt dura i resistent a la podridura. S’havia fet servir per a les
travesses de les vies del tren. Per aquest motiu se n’havien fet plantacions a les costes espanyoles
del Cantàbric i de l’Atlàntic. Les llavors són tòxiques, especialment perilloses per al bestiar.

PUNT 11 - JARDINS DE SANT JOSEP
Arriba el moment que trobem la carretera de les Dunes, que vindria
de la urbanització Les Dunes –tot passant per la casa de les
Dunes– i que en aquest punt gira a l’esquerra per anar a Torre
Ferrana i Sobrestany.
En aquest punt hi ha també uns exemplars de pi pinyoner força
notables i un grup de xiprers marcant la cruïlla de camins.
Nosaltres agafarem la carretera en qüestió però no de camí a
Sobrestany sinó a la caseta de les Dunes. És una pista ampla,
apta per a vehicles que sovintegen els caçadors, i que representa
potser la part més avorrida del recorregut.
Així i tot podrem veure algunes restes de pedra seca, incloent-hi conduccions d’aigua, i algunes
barraques postfil·loxera, amb la volta de rajol, utilitzant calç o ciment en la seva construcció.
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Barraques de rajol
Després de la irrupció de la fil·loxera al nostre país, alguns pagesos
van intentar reprendre el conreu de la vinya fent servir ceps
americans. Això va coincidir amb l’arribada i progressiu abaratiment del ciment, que de mica en mica anava substituint la calç.
Aquest fet va provocar que les noves barraques no fossin construïdes amb pedra seca, sinó amb rajols i ciment, i sovint amb
volta de canó. Les noves necessitats de cara a la lluita contra les
plagues de la vinya (aigua per al safareig de la barreja, llar de
foc ja que les sulfatades es fan a l’hivern) fa que moltes de les
barraques que existien prèviament no estaven situades en llocs adequats. Per tant, se’n feien unes
altres amb tècniques i materials nous.

PUNT 12 - TRENCANT DEL CAMÍ DE LA FONT D’EN REIXAQUET
A l’esquerra trobarem el camí sorrenc que ja hem explicat i que va a parar
a la cruïlla entre el camí de la Barraca d’en Xeu –que no agafarem, ja
que ja hi hem estat– i la Font d’en Reixaquet (començant per la Barraca
Trobada), elements que trobarem explicats a l’altre recorregut.
Abans d’aquesta cruïlla, a la carretera de les Dunes a Sobrestany, trobem
alguns dels exemplars més ben conservats de pollancres (algun d’ells
ressenyats a l’article «Arbres singulars»), els quals contrastaran tot seguit
amb els que trobarem a partir d’ara, en un estat lamentable.
Segons l’època de l’any potser ja hem trobat alguns exemplars de flor de
Sant Joan i probablement els hàgim comentat. Si no, aquí en trobarem.

FLOR DE SANT JOAN
Amb aquest nom ens referim a la sempreviva (o flors de tot l’any, o
ramell de Sant Ponç, és a dir Helychrisum stoechas), una mata de
fins a mig metre d’alt que ens cridarà l’atenció per les seves flors
grogues, que era tradició de recollir amb intenció decorativa ja
que duren molt de temps seques sense que se’n vegi el marciment.
Veiem que els mateixos noms populars ja fan referència a les dates en què solen estar en el seu moment més esplendorós. I també
el nom científic ja ens indica que és un planta heliòfila que busca
sòls secs i assolellats (arenals, pedregars, matollars), molt adient
en dunes fixades amb molt poc sòl orgànic. La paraula stoechas,
que vol dir lavanda, fa referència a la semblança de les fulles
d’ambdues plantes. És una planta aromàtica que el bestiar herbívor evita ja que li és tòxica.
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Agraïments
La preparació i el redactat d’aquest document s’ha fet amb el suport d’ADRINOC.
S’ha utilitzat la bibliografia que s’esmenta en l’apartat corresponent i que també es va citant al
llarg del document. Aquesta bibliografia sortosament és molt extensa en el cas del Montgrí, i molta
de la qual es troba accessible a través de la xarxa digital. Cal agrair als ajuntaments i a les diverses
entitats l’esforç de posar tota aquesta informació a l’abast.
Un cop dissenyat el recorregut s’ha anat repetint amb l’acompanyament de diverses persones que
han fet observacions i propostes que en bona part s’han inclòs al document final. L’acompanyament
de Pep Cullell, de Gerard Carrión, de Rosa Rovira, de Josep Maria Dacosta, per exemple, han significat
un ajut importantíssim.
I ens mantenim –estiu de 2019– a l’espera que l’ajut de Can Quintana (Museu de la Mediterrània) o
del Parc Natural de Montgrí, les Medes i el Baix Ter, puguin encara esmenar algun error o capgirar
alguna proposta o millorar qualsevol apartat.
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