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Les Agudes vistes des de prop del pla de l’Espinal. Totes les fotos són de Jordi Gironès.

Marià Manent
Les enciclopèdies ens diuen de Marià Manent i Cisa
(Barcelona, 27 de novembre de 1898 - 1988) que va
ser un poeta, prosista, crític literari, memorialista, traductor i activista cultural, i el defineixen com un home
clau de la cultura literària catalana del segle XX.

l’antic camí ral de Santa Fe que segueix el PR C-204.
Nosaltres aprofitarem aquest petit recorregut fins al
coll de Te (1.007 m).

Marià Manent retrata en els seus dietaris sobretot dos
paisatges: el de l’Aleixar del Camp de Tarragona i el
del Montseny, essent el d’aquest darrer el que hem
escollit per fer l’excursió corresponent a la conferència prèvia del filòleg Arnau Vives “Marià Manent i el
Montseny. Una geografia literària”.

El recorregut segueix en franca pujada per dins de
l’alzinar fins al peu de la Roca Cavallera, sempre per
dins d’un atapeït bosc entrarem a una extensa perxada
de castanyers que ens acompanyaran força estona i
que pren el nom de Castanyeda del Gavatxo. L’emboscat camí requereix estar atents a no desviar-se del
recorregut senyalitzat, i tot seguit anirem creuant la
pista la qual, fent llaçades, acabaria conduint-nos a la
Feixa Llarga.

D’Arbúcies a Santa Fe
L’itinerari elegit s’inicia a Arbúcies (296 m), on hi ha
el Museu Etnològic del Montseny que sempre justifica una acurada visita, i ben aviat comença a enfilarse cap al destí final de Santa Fe, seguint el rastre de

Junt amb els castanyers, ja comencem a trobar algun
faig i el camí és d’una gran bellesa per les raconades
que anem creuant pujada amunt. I és ara quan ens sorprèn les dimensions del Castanyer Gros dels Roters
(805 m) dins un entorn magnífic, el qual no hauríem
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duint-nos al coll de Te (1.004 m) mitjançant un aspre
i descarnat corriol el qual, després de passar un estret
pas, ens obre sobtadament la panoràmica de les Agudes. Ara ja som a una zona de domini del faig, tot i
que als entorn de la masia de Colldetè hi ha plantacions de coníferes no autòctones de la contrada.

Castanyer Gros d’en Roters.

gaudit si haguéssim seguit la pista de la Feixa Llarga.
Passem per les ruïnes de la masia dels Roters prop
d’on hi ha un petit bosquet de saücs, restes d’antigues feixes ara han estat ocupades per pins. La vista
s’eixampla en els plans que ens duran a la masia de
la Feixa Llarga (910 m). Es tracta d’una masia important, darrere de la qual destaca l’encimbellat turó de
Grenys, i l’arbreda de tells i cirerers que hi ha a la font
de la masia.
El PR que anem seguint deixa l’esplanada del pla de
la Llet i volta el vessant nord del turó de Grenys, con-

En aquest coll deixem el PR C-204 que havíem seguit
prenent en baixada la pista que duu a Arbúcies per la
masia del Vilar, i ben aviat prenen la pista més estreta
que en direcció oest ens conduirà a un dels racons
més bells del Montseny. Per dins d’una espessa fageda, farem cap a la raconada ombrívola on hi ha la font
i el salt de Marianegre. La font té quatre brocs que
sovint no donen l’abast a fer rajar tanta aigua, i el salt
esdevé magnífic quan hi ha abundor d’aigua. Un racó
que, sens dubte, guardarem a la memòria.
Deixem aquest indret amb recança seguint una mica
la pista vers el nord per enfilar-nos ben aviat per un
corriol el qual, en direcció sud, ressegueix enlairat el
sot de Marianegre o de les Gatelledes fins a la font del
Conill on ja trobem la pista que va a parar el pla de
l’Espinal (1.230 m). Seguim la pista fins al convent
que hi ha en aquest coll i aleshores, a través del pla
dels Ginebrons, baixem fins a Santa Fe (1.120 m).

Salt de Marianegre.
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Convent del pla de l’Espinal.

Can Casades a Santa Fe.

Si el temps i la meteorologia ho permeten, es farà el
circuit que dóna la volta al pantà de Santa Fe, final
del nostre recorregut. Un recorregut de 15 km amb un
desnivell de 934 m.

Te l’itinerari retornarà a Santa Fe seguint el mateix
trajecte indicat de l’excursió més llarga pel salt i font
de Marianegre. En total són 11 km amb un desnivell
de baixada de 226 m que després cal pujar al retornar
fins al coll de l’Espinal.

L’excursió més curta farà un itinerari circular des de
Santa Fe (1.120 m), baixant per l’esmentat PR C-204
fins al coll de Te (1.004 m) a través del coll de Samola, resseguint una destacada fageda. Des del coll de

Jordi Gironès
SEAS, octubre de 2016

Pantà de Santa Fe.
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