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Fa temps, força temps —els 
bons projectes tenen una llarga 
ma             duració—, érem amb la meva 
companya Àngels al santua ri de la 
Mare de Déu del Mont i, des de 

les vidrieres de l’hostatgeria, men-
tre ens cruspíem un bon arròs de 
muntanya, vèiem com s’apropa-
va una forta tempesta. Enlairats a 
més d’un miler de metres, aquells 

INTRODUCCIÓ

Ermita de Santa Eulàlia d’Alendo
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Vista des del santuari de la Mare de Déu del Mont

núvols negrots acompanyats de 
llampecs presagiaven la fi del món. 
Érem a tocar del cel, acompanyats 
de tota la cort celestial i sota la 
protecció de la Mare de Déu, pa-
trona d’aquest santuari on mossèn 
Cinto Verdaguer va escriure al-
guns versos del seu poema Canigó.

De l’Àngels va sortir la idea de 
fer un llibre amb aquest títol, que 
recollís ermites i santua  ris d’arreu 
de Catalunya, si fos possible amb 
hostatgeria i que s’hi pogués arri-
bar tant a peu com en cotxe. La 
vocació mariana a Catalunya és 
molt extensa i no hi ha municipi 
que no tingui algun temple enlai -
rat com a símbol de protecció de 
la contrada. Mans anònimes i 
molts esforços, al llarg del temps 
han aixecat pedra a pedra ermites 
en els llocs més inversemblants. 

Així doncs, després d’una àr-
dua selecció i més d’un any de 
feina, hem fet realitat un llibre 

que gira a l’entorn de 17 temples 
principals, amb totes les explica-
cions: la història del santuari, la 
fitxa tècnica de com arribar-hi (a 
peu i en cotxe), els serveis, les po-
blacions o monuments de la zona 
que cal visitar, l’excursió o les ex-
cursions més recomanables, i un 
mapa esquemàtic que us ajudarà a 
situar-vos. A més, al final del lli-
bre trobareu 33 temples més amb 
una ressenya més breu. Tant en un 
cas com l’altre, a l’hora d’enume-
rar-les, hem establert un ordre al-
fabètic per comarques.

Tot i que no ens guia una gran 
vocació religiosa, no cal dir que 
aquests llocs sagrats on se celebren 
aplecs, es demanen miracles i s’hi 
fan ofrenes, i que alhora són re-
fugi d’excursionistes, tenen algun 
component mà    gic. Esperem que 
hi sapigueu trobar l’encant i que 
l’esforç de la ruta per arribar-hi 
hagi valgut la pena.
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SANTUARI DE LA MARE 
DE DÉU DEL MONT

Retir espiritual de mossèn Cinto Verdaguer

Al sector de llevant de l’Alta Garrotxa, però dins 
del terme municipal d’Albanyà, a l’Alt Empordà, la 
muntanya del Mont és un perfecte mirador 
de l’entorn. Malgrat que no té una gran altura, 
1.124 metres, la seva forma peculiar i l’aïllament fan 
que en dies clars podem distingir perfectament els 
Pirineus, la plana empordanesa i el golf de Roses. 
Al capdamunt, les antenes, el santuari i l’hostatgeria 
competeixen per arribar a tocar el cel. La rehabilitació 
d’aquest darrer edifici permet gaudir de nou d’una 
estada en aquest lloc singular i, si més no, fer un àpat 
al menjador panoràmic.

Aquí es conserva la cambra on mossèn Cinto 
Verdaguer es va inspirar per escriure el poema Canigó, 
durant els estius del 1884 i el 1885. Des de la finestra 
de l’habitació, en dies clars, s’observa perfectament 
aquesta muntanya mítica. A fora, un monòlit recorda 
els versos de la darrera estrofa del poema “Els dos 
campanars”, de l’obra Canigó, mentre que, assegut en 
el pedrís, reposa una estàtua de mossèn Cinto. 

L’església del santuari, d’accentuada austeritat, és 
d’una sola nau en forma rectangular, amb l’entrada 
a ponent amb tres arcs en degradació sense cap 
tipus d’ornamentació. D’estil romànic tardà, el 
campanar de planta quadrada fou aixecat en el 
decurs del segle XVIII.

ALT EMPORDÀ1
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Habitació dedicada a mossèn Cinto Verdaguer

Mare de Déu del Mont
(1.124 m)

GIV-5234

Font

Monestir en ruïnes

GIV-5235

GIP-5237

a Besalú

Sant Pere 
de Lligordà

Santa Maria 
de Palera

Sant Sepulcre

Beuda
Can Jou

a Maià de Montcal

Segueró

El Castellot

  Ca n’Oliveres

Cingle de Roca Pastora
Sant Llorenç de Sous

Falgars

a Bassegoda i Albanyà
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Com arribar-hi

En cotxe. S’hi pot accedir per 
la carretera GIP-5237 (19 km), 
que surt de la GIP-5238 que va 
de l’Hostal del Vilar a Lladó —el 
trencall està situat al km 50,5 de 
l’A-26 entre Figueres i Besalú. 
També des de Besalú, per la GIV-
5234, després de passar per Lligor-
dà i a prop del monestir del Sant 
Sepulcre de Palera, arribem a Beu-
da. Des d’aquí, seguint les indica-
cions, en 16,5 km de carretera es-
treta i revirada arribem al santuari.

A peu. Hi ha diferents itinera-
ris per arribar al Mont, amb diver-
sos graus de dificultat i distància, 
segons vinguem d’Albanyà o de 
Tortellà, tot passant per Sales de 
Llierca, els més llunyans; de Lladó 
o Segueró passant per Falgars; o de 
Beuda, que és el més curt. Al por-
tal www.beuda.cat/esports/que-
fer/rutes-de-beuda-senderisme/ 
trobareu molta informació.

Santuari de la Mare de Déu del Mont

Fitxa

Annexa al santuari hi ha l’hos-
tatgeria amb servei de restaurant 
independent i una àmplia sala 
d’estar amb el bar i accés a la ter-
rassa, lloc ideal per reposar, llegir 
o gaudir de les vistes. A la part de 
llevant de la terrassa hi ha una tau-
la panoràmica d’orientació.

Les àmplies vidrieres del res-
taurant permeten gaudir del pa-
norama mentre ens delectem amb 
una cuina tradicional en què no 
falten amanides, escalivades, cane-
lons, patates farcides d’Olot, vede-
lla amb bolets, rostits, galtes de ve-
della, etc. L’establiment està tancat 
dimarts i dimecres no festius.

Al pis superior hi ha mitja 
dotzena d’habitacions amb bany 
complet, molt ben condicionades 
i amb diferents capacitats. Totes 
disposen de calefacció i ofereixen 
una tranquil·litat fora de dubte. 

Santuari: tel. 674 597 088, 
www.marededeudelmont.com.

Hostatgeria i restaurant: tel. 
972 193 074, www.santuaridela-
marededeudelmont.com.
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• Besalú

És una vila comtal que porta l’empremta del comte Bernat de 
Tallaferro, que sembla que encara deambula pels carrers d’aquest 
poble medieval. Passejar pel pont sobre el Fluvià, pels seus carrerons 
i per les places no és tan sols gaudir dels monuments interesants, 
com el temple romànic de Sant Pere o el Micvé, la zona de banys 
del barri jueu, sinó sentir la petja dels carrers empedrats. Al centre 
històric s’obren pas les botigues on es poden trobar productes propis 
de la vila, les famoses galetes i la xocolata artesana o el restaurant que 
harmonitza la cuina tradicional amb la creativa. Tot plegat, un bon 
reclam. www.besalu.cat.

Al costat del pont medieval de Besalú surt un trenet turístic que 
fa recorreguts per la zona. Tel. 972 591 306 i 670 404 619. 

• Beuda

Pujant de Besalú a Beuda per la 
GIV-5234, trobem un seguit d’es-
glésies romàniques que val la pena 
descobrir. El primer temple és el de 
Sant Pere de Lligordà (segle XII), co-
bert amb una volta de canó de perfil 
apuntat. Un xic més amunt, també a 
mà esquerra, una carretera ens porta 
fins a l’església de Santa Maria de Pa-
lera (segle XI). Abans, però, haurem 
passat pel temple del Sant Sepulcre 
de Palera, sens dubte el monument 
més important d’aquestes contrades; data del segle XI i és de planta 
basilical, format per tres naus rematades per tres absis semicirculars. 
Per als visitants, gaudia dels mateixos privilegis eclesiàstics que el Sant 
Sepulcre de Jerusalem. Durant molts anys fou regit per una comuni-
tat de monjos, i es convertí en lloc de gran devoció i punt de troba-
da dels cavallers del Sant Sepulcre. Actualment, al claustre hi ha un 
restaurant força interessant que porta per nom El Claustre de Palera.

Finalment arribem a Beuda, nucli molt petit format per l’ajunta-
ment, quatre cases, una església romànica i el restaurant Ca la Mont-
serrat, de bon menjar. El magnífic temple de Sant Feliu té planta 
basilical, formada per tres naus, i un campanar quadrat de dos pisos. 

www.beuda.cat.

Què cal visitar
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Va néixer a Folgueroles l’any 1845. En aquest poble d’Osona, 
proper a Vic, es pot visitar la seva casa natal, convertida en museu. 
A Folgueroles i al seu entorn es poden veure diverses obres d’art que 
rendeixen homenatge a la seva memòria.

Mossèn Jacint Verdaguer va començar a escriure el poema Cani-
gó l’any 1880, quan, en una estada al Vallespir, es va sentir atret per 
aquest massís, la seva història i les llegendes que l’acompanyaven. 
Per tal de documentar-se i inspirar-se, va començar a fer excursions 
per molts paratges del Pirineu, on transcorre la història que s’explica 
en el poema èpic. Va pujar a la pica del Canigó, al Puigmal, a l’Aneto 
o a la Pica d’Estats, per esmentar només alguns dels cims pirinencs 
de més anomenada. La biblioteca del santuari conserva uns 2.000 
volums, entre els quals hi ha l’obra completa de Jacint Verdaguer, 
tant en primeres edicions, avui d’un valor únic, com de segones i 
altres edicions posteriors, en molts casos prologades per reconeguts 
escriptors de la literatura catalana. Se’l coneix com el gran poeta de 
la Renaixença.

MOSSÈN CINTO VERDAGUER

Estatua de mossèn Cinto Verdaguer. Al fons, el Canigó

A TOCAR DEL CEL - ERMITES.indd   14 04/09/18   14:12



15

Motxilla a l’esquena

BEUDA – 
SANTUARI DEL MONT

Des de Beuda, un camí ben 
marcat i sense pèrdua ens portarà 
fins al santuari en poc més de dues 
hores, després de superar un des-
nivell de 830 metres. 

A la plaça del poble hi ha un 
rètol amb la ruta a seguir. Durant 
prop d’un quilòmetre anem per 
la carretera que va cap a Can Jou 
(no la GIV-5234), per desviar-nos 
a l’esquerra mitjançant una pista 
forestal senyalitzada. Travessem 
un petit bosc d’alzines tot seguint 
les marques blanques i grogues del 
PR. Un xic més endavant, dei-
xem la pista per prendre un camí 
—dels dos que hi ha, el de la dre-
ta, que indica “Mare de Déu del 
Mont per la Roca Pastora”; l’altre 
va al Castellot. Deixem enrere la 
masia de Ca n’Oliveres i, mentre 
anem pujant tot seguint les mar-
ques del PR, a l’esquerra, enlairat 
sobre un turó, veiem les restes del 
Castellot, també conegut com a 
castell dels Moros. Arribarem a 
l’indret anomenat Salve Regina, 
just abans de sortir a la carretera 
que puja al santuari. En aquest 
punt s’aturaven els pelegrins que 
anaven cap al santuari per entonar 
el Salve Regina; una petita placa ho 
recorda.

Ara anem a l’esquerra i de se-
guida trobem un mirador i la font 
de la Roca Pastora. Som a la mei-
tat del recorregut i ens cal caminar 
per l’asfalt durant un quilòmetre 

aproximadament fins a arribar 
a l’antiga abadia benedictina de 
Sant Llorenç de Sous. Els treballs 
de rehabilitació li estan retornant 
l’aspecte original després d’un 
temps en estat d’abandonament 
evident. Passada l’abadia, la car-
retera fa un gir a l’esquerra; a la 
corba trobem un corriol amb un 
rètol que s’enfila a la dreta. Ara, 
als senyals blancs i grocs se n’hi 
afegeixen uns altres de vermells i 
verds. Es tracta d’un camí un xic 
costerut que permet escurçar el 
trajecte per carretera. Superat el 
collet de les Sorreres, tornem a 
sortir a l’asfalt, però al cap d’un 
centenar de metres l’abandonem 
per agafar una nova senda que surt 
a la dreta. Ja estem a punt d’arri-
bar al santuari; aviat ens aparellem 
amb el camí de Falgars, que ens 
arriba per la dreta, i després d’unes 
quantes ziga-zagues per un trajecte 
empedrat ja podrem gaudir de les 
immillorables vistes que es divisen 
des de la muntanya del Mont.

Església de Sant Feliu a Beuda

A TOCAR DEL CEL - ERMITES.indd   15 04/09/18   14:12



16

2
ERMITA DE SANT QUIRC 
DE DURRO

les falles de la vall de Boí

La Vall de Boí és prou coneguda pels seus temples 
declarats Patrimoni de la Humanitat i pel fet de ser 
una de les entrades al Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici. Escampades per la vall, les vuit 
esglésies i una ermita són motiu més que suficient per 
embriagar-se d’art romànic i, sobretot, per gaudir amb 
les pintures del seu interior.

Per la carretera L-500, que recorre tota la vall des que 
abandona l’N-230 fins a arribar a l’estació d’esquí 
de Boí-Taüll, els pobles es van esglaonant mentre 
dibuixen un paisatge de postal entre muntanyes de 
més de 2.000 m d’altitud. És un territori tocat per un 
do especial, que gaudeix no solament del romànic i de 
les festes del foc pels volts de Sant Joan, reconegudes 
també com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat, 
sinó també d’una gastronomia peculiar i d’una bona 
xarxa d’allotjaments per fer-hi estada. Tot això sense 
renunciar a prendre un bany termal al balneari de 
Caldes de Boí.

Per la seva situació, enlairada per sobre del poble de 
Durro, l’ermita de Sant Quirc serà el nostre objectiu, 
tant per la seva situació elevada a 1.498 m d’altitud, 
que proporciona unes vistes espectaculars de tota la 
vall, com per la singularitat de la construcció. Un 
panell amb les muntanyes dels voltants sobreimpreses 
ens ajudarà a orientar-nos.

ALTA RIBAGORÇA
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