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Ja fa alguns anys a qui al respecte de les caminades noctumes a les 
Fonts de Sant Magí havia escrit quelcom. Novament m'hi he de referir 
per ésser un tema que molt em plau i del que sempre n'he estat, cree, un 
bon defensor. 

La constant millora principalment en el tra~at respecte al primer any, 
ha sofert importants millores i 1' afany de millorar 1' itinerari ha estat una 
constant a l'hora de planificar la caminada coma tal, ambla finalitat de 
fer-Ia més suau, més divertida, més comoda i més atractiva tant perla 
gent habituada a caminar com pels que s' estrenen en el recorregut. 

En aquesta mateixa línia, sempre hi ha gent a punt per respondre a la 
crida que el ve'inat del Barri o 1' organització de la Festa per a qualsevol 
innovació a fer, i més si aquesta es presenta com a positiva. 

Un bon dia de novembre (corríem el2002), amb el Sergi Carreres i el 
Josep Mas havíem quedat en fer la caminada amb una especial atenció 
al trajecte de Santa Coloma a les Fonts per camins i sendes que podrien 
ésser-nos de gran utilitat. 

He d' aclarir que en Sergi, integrant del grup els "bici-sadics" de San
ta Coloma de Queralt és un bon esportista, caminant i també un bon 
ciclista (bo, en el sol sentit coma practicant de lleure, no pas de professió) 
i en base als seus coneixements de la zona i els seus paratges, vam inten
tar arribar a la Brufaganya trepitjant terres noves pel Josep i per mi. 

La seva seguretat caminant no ens va permetre errades i ben pocs 

63 



dubtes. La sortida 
de Santa Coloma va 
ser per la zona de 
1' ermita de Santa 
Maria de Bell-lloc 
vers el camí vell de 
Sant Gallard dins el 
PR que passa per 
Pontils, amb parat
ges de moment re-

. lativament plans i 
amb bon camí per 
fer-ne via. 

Sant Gallard, 
lloc de naixement 
dels avantpassats de Foto: Anton Pedrós. 

1' arquitecte Gaudí, es presenta tan petit com pintoresc i el seu bell 
carnpanar 1' identifica no pas de massa distancia. És 1' únic "nucli urba" 
que passarem en rnig d'un trajecte planer en la primera part i més penjat 
a la part final. Fa fresca de moment tot i que no hem matinat pas massa. 

Fins al mig camí, plens d' optirnisme, al menys per part del J osep i un 
servidor. El Sergi no canvia el seu pessimisme moderat que ja des del 
comenc;ament ens havia mostrat. Davant nostre i cada vegada més a 
prop i imponents, les serralades que, forc;osament, hem de vencer per 
conquerir el nostre objectiu fins les fonts. La modernització agrícola ens 
porta a una entrada de bosc que talla el camí i que hem de refer vorejant 
el mateix i acabant en un fort descens en camp a través per una finca en 
la que destaca al bell mig una curiosa cabana encara en peu. 

Aquí passem el riu amb certa facilitat pero l'hem de fer sols pel carní 
obert. Paratge preciós i frese queja agra'im per 1' avanc;at del dia i del bon 
temps que ens acompanya. No dura, pero, jaque aviat tornem a pujar 
per vencer el primer deis importants desnivells d' avui. 
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La "drecera" ens ha portat a un camí molt útil que va de la masia de 
Les Planes a Riudeboix i passem - ens diu el guia - per un terreny 
abundant en fossils, que pode m comprovar. El camí 1' enfile m de cara a 
1' es t. Ens parem uns moments per a fer unes fotos a un pou amb aigua al 
fons cosa que acredita que es tracta d'una mina. 

Tot seguit comencem a pujar de nou; travessem el GR-72 i ens queda 
a la vista en front el castell de Queralt que destaca perla seva silueta des 
del cim de la serra. Al darrera deixem 1' ermita de Sant Miquel de Montclar 
amb molt bones referencies a la Festa que es celebra el mes de juliol. 

L'últim escull és la grimpada a la serra que ens ha de portar a la 
carretera de Pontils, que orientem exactament direcció sud. Coronem a 
poca distancia de !'habitual dels últims anys on comenc;a l'última baixada 
que passa per davant la masia, en la que, com és habitual, solem ésser 
rebuts pel cridar dels gossos i que el Sergi ens identifica com el mas dels 
ratpenats. No passem exactament pel davant pero sí ho fem a molt poca 
distancia. D' aquí fins a les Fonts, ja cap sorpresa, tot i que fem el trajecte 
diferent a 1' acostumat, uns dos cents me tres a 1' oest segons la carretera 
d'asfalt. 

Foto: Anton Pedrós. 

65 



No qualifiquem d'exit l'intent, més aviat de no encert (mai una erra
da) en no trobar un indret que superi el que s' esta fent últimament; tal 
conclusió també ens porta un grau de satisfacció i és la de felicitar en 
1' encert la proposta posada a la practica, que anteriors caminants també 
amb il·lusió i tanta bona fe com nosaltres intentavem descobrir pel bé de 
tots. 

Altres intents anteriors havien estat fets. Recordo una primera cami
nada del trajecte semblant a la de referencia i que, sense 1' ajuda de 1' expert 
Sergi ens fou més complicada pero, certament, ens va deixar més satisfets 
que 1' actual. També vull recordar un bon matí de juny amb 1' ami e J aume 
Carcasona quan els dos i des del cel, anavem cercant indrets, camins, 
senders i amb l'ajuda d'uns rodets de fotografies i uns prismatics, ens 
semblava que ens donaría una llum més verda del que en va resultar. La 
proposta, pero, es va portar a terme i la conclusió que ha de servir pel 
futur ha de seguir perseguint sense parar 1' afany de millorar el camí pas 
a pas amb una doble finalitat: 1' es mentada de fer el camí més atractiu i a 
la vegada el fer-Io trepitjant terra, no asfalt; aquesta circumstancia dóna 
seguretat i un plaer que, només en caminar, es sent. 
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