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Invitació a la lectura

Existeix una certa analogia entre els rius i les artèries. Els rius 
són com la sang de la terra. La nodreixen. I, en aquest sentit, es 
pot ben dir que hi ha parts del planeta atrofiades per manca de 
reg, com els deserts. Catalunya no és pas una zona àrida, però 
tampoc no és un país plujós. Només hem de veure el minso cabal 

i la poca grandària dels nostres rius per fer-nos una idea precisa 
d’això. Només el pare Ebre —el riu dels ibers— té una fesomia 
esplèndida. Així, doncs, de la mateixa manera que els nòrdics es 
fascinen amb el sol mediterrani, nosaltres ens sorprenem dels rius 
de l’Europa atlàntica. 

Riera de Vilardell.
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El clima mediterrani és temperat. És un bon àmbit per viu-
re. Però no és abundant en aigües perquè les precipitacions són 
concentrades —i sovint torrencials— en èpoques determinades. 
La resta són esporàdiques. El tròpic es distingeix per tenir dues 
estacions: la seca i la plujosa. Observat des d’aquesta òptica, el 
mediterrani també disposa de les seves estacions seques i molles. 
Els períodes de pluges intenses són la primavera i la tardor.

Sortosament, a casa nostra, la sang de la terra emana prou 
fluida gràcies a les muntanyes. Els cims atreuen els núvols, que 
sovint s’hi enganxen, i, en conseqüència, els massissos i serralades 
acostumen a esdevenir fonts. I Catalunya és un país muntanyós, 
reblat per la gran elevació pirenaica, un espai que, tot i que està 
sotmès a la influència mediterrània, té un règim propi d’aigües. A 
més, quan desglacen les neus, els cabals dels rius creixen abundo-
sament i reguen i fertilitzen les terres assedegades.

És a les muntanyes, doncs, on les rieres, torrenteres, corrents i 
rierols, tot salvant els pendents, formen salts i cascades. Paratges 
ocults de gran bellesa, i d’innegable força tel·lúrica i dramàtica.

No cal dir que al nostre país els salts d’aigua són espectacles 
efímers. Puntuals. Concrets, salvant algunes excepcions. Potser 
per aquest motiu, perquè no som un país d’aigua abundosa, afegit 
a la seva orografia esquerpa, les cascades ens són ben poc cone-
gudes, més enllà de l’àmbit local. Tothom se sap el nom d’algunes 
muntanyes. Tothom coneix platges de renom. Tothom té referèn-
cies d’algun bosc famós. Evidentment, ens sabem els noms dels 
rius principals, però gairebé ningú no coneix salts d’aigua. Fins 
i tot Sant Miquel del Fai és més conegut pel monestir o per les 
cingleres que no pas per les seves cascades.

Evidentment, no sempre es pot contemplar l’espectacle de l’ai-
gua perquè fluctua segons les precipitacions. De manera que la 
subtilitat, la fragilitat d’aquests episodis fa que siguin un fenomen 
esquitlladís, poc a l’abast si no correm després que el cel hagi 
obert les rescloses.

Tot amb tot, es troben repartits pel territori un seguit de salts 
de bella fesomia, dignes de sortir en portades de revistes com 
el National Geographic. Cascades que no tenen res a veure, per 
descomptat, amb els monstres colossals del Niàgara, Victòria o 
Iguaçú, però la seva contemplació no és gens menyspreable. 

Cascada de Riumalo.
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D’altra banda, no es té prou present que els indrets, o ben 
a prop dels indrets, on s’abismen moltes d’aquestes aigües han 
estat motors del país, perquè els sallents han contribuït decisiva-
ment en el seu desenvolupament. La força de l’aigua ha empès el 
progrés. Primer, tot fent girar les moles del molins fariners. En 
acabat, fent rodar els molins de paper. Després han propiciat la 
indústria tèxtil, tan arrapada a corrents com el Ter i el Llobregat, 
alhora que les primeres centrals elèctriques s’instal·laven als tor-
rents dels Pirineus per il·luminar Catalunya.

Certament, no som un país esbravat d’aigua. Però quan es des-
fermen els ruixats o es desglacen les muntanyes, es formen espec-
tacles de primera magnitud. I els Pirineus es transformen en una 
plorera constant de rierols baixant de les muntanyes.

Malgrat que en el nostre imaginari col·lectiu no existeixen 
referents concrets i ben visibles de salts d’aigua, cal informar que 
la cascada més gran d’Europa és a tocar. No es troba als Alps, 
ni als Carpats, ni als Urals, ni a Escandinàvia, sinó als Pirineus, 
això sí, a la banda gal·la. Es tracta de la Gran Cascada del circ 
de Gavarnie, ben a prop d’Ordesa i el mont Perdut, amb una 
caiguda de 423 metres. Tampoc no se sol conèixer que la cascada 
més alta del món va ser descoberta per Fèlix Cardona, una mena 
de Livingston català que va endinsar-se a la Guaiana veneçolana 
i explorà unes terres remotes que romanien encara en blanc als 
mapes, un indret ignot que inspirà la novel·la El món perdut de 
Conan Doyle, on reviscolaven criatures prehistòriques. En aque-
lles vastituds, Cardona es topà amb el Salto del Ángel, una cai-
guda vertical d’aigua de gairebé mil metres. I encara li va quedar 
temps per fer un altre descobriment: les fonts de l’Orinoco. 

Sempre ens hauríem d’apropar als sallents amb esperit d’ex-
ploradors. Com també ens hauríem d’arribar a les platges —si no 
estan rebullides de gent— com a Robinsons. 

Més enllà del cabal que sadolla els camps, més enllà de la força 
motriu que han significat per al país, les cascades fascinen per la 
seva força salvatge i la seva bellesa natural. A l’antiguitat, eren 
considerades indrets sagrats, de veneració, iniciàtics, on con-
fluïen mons intangibles i eteris. Roques singulars, arbres centena-
ris, boscos primigenis, cascades impetuoses, eren temples a l’aire 
lliure que servien per comunicar-se amb realitats superiors. Ecos 

Al costat, el Toll del Vidre.
A la pàgina següent, la Foradada. 
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d’aquelles èpoques són les llegendes de les dones d’aigua. Esperits 
de la natura encarregades de vetllar per l’ordre i equilibri. Encara 
es converteixen en merles d’aigua quan un incaut s’apropa a un 
gorg. Nimfes capaces d’enamorar-se de pastors i hereus de ma-
sies. I de tenir-hi descendència, perquè creien que alguns homes 
encara conservaven la bondat primigènia. Un parell de llegendes 
famoses del país narren la història d’una goja que s’enamora d’un 
hereu de mas. La història passa al salt, precisament, de la Dona 

d’Aigua, d’Arbúcies, i també al salt de Gualba, tots dos al Mont-
seny, patrimoni de la biosfera.

Els indrets recollits on es produeixen les cascades també hau-
rien de ser patrimoni de la humanitat. Malauradament, a hores 
d’ara, sovint els salts d’aigua són trescats per barranquistes. I els 
gorgs que calmen els torrents després de precipitar-se són envaïts 
de vegades per tribus de xancla i tovallola, la qual cosa degrada 
l’entorn i la màgia que els envolta. Perquè són indrets de pau i de 

Cascada del Sant Esperit.
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contemplació, i alhora també són llocs que recarreguen l’ànim i 
les forces. No endebades, els gimnasos han incorporat spas, ja-
cuzzis, zones d’aigües, cascades artificials, en definitiva, per be-
neficiar i relaxar o energitzar el cos. 

A Catalunya es troben diferents menes de sallents. Els piri-
nencs, un bé de Déu, un devessall d’aigua a la primavera. Els de 
l’altiplà del Collsacabra, que, gràcies als espadats d’aquesta de-
marcació situada entre Osona i la Garrotxa, formen cascades 
formidables de centenars de metres d’altura. Uns altres són els 
sallents del Prepirineu, amagats en rieres obagoses, acompanyats 
de gorgs exquisits i encaterinadors de les comarques de la Garrot-
xa, el Ripollès i el Berguedà, sobretot. En aquesta darrera comarca 
neix un afluent del Llobregat d’un forat de la muntanya; és a la 
Dou de Bastareny, digne escenari d’un conte de fetillers medie-
vals. Cal afegir-hi els salts d’aigua del Montsant i les Muntanyes 
de Prades, a les comarques tarragonines, desconegudes i amb una 
formositat i una poesia remarcables. Finalment, resten els sallents 
de la serralada dels Ports, a cavall entre Catalunya i Aragó. A la 
banda del Principat, n’hi ha que corprenen pel seu impacte es-
tètic. Al Montseny i als contraforts de Sant Llorenç de Munt se 
n’apilen encara algunes més de destacades. I un reguitzell de ben 
interessants es troben escampades per altres territoris.

L’any 2002, l’explorador alemany Stefan Ziemendorff va des-
cobrir la tercera cascada més alta del món, de 771 metres, segons 
el rànquing de la National Geographic Society. La cascada de 
Gocta, al Perú, va romandre oculta als ulls del món dins d’un bosc 
de boira, menys per als nadius de la contrada, és clar. I té llegenda. 
Una ondina ajudada per una serp enorme fa de mare dels peixos 
del riu. Potser fou preservada per aquesta ferma guardiana. Viure 
en un país on encara es poden fer descobertes com aquestes, on 
encara resten taques blanques als mapes, convida a imaginar.

La nostra tria de cascades ha estat feta amb el criteri de la 
bellesa i de la singularitat: hi ha cascades que afloren d’esquer-
des. D’altres cauen en estanyols on només falta veure-hi abeurar 
unicorns. Encara d’altres amaguen coves com catedrals. També 
s’ha fet la selecció buscant l’accessibilitat. A gairebé totes es pot 
arribar a prop, o relativament a prop, en cotxe. I sovint mitjan-

13

Gorg del Salt.

çant petites passejades estimulants, perquè res no té valor si no 
requereix una mica d’esforç. Excepcionalment, en alguna caldrà 
estirar les cames una mica més. Però la majoria conviden a fer una 
sortida compartida, familiar. Només cal parar atenció als abismes 
que de vegades s’obren als seus marges. 
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Els gorgs que esculpeixen molts sallents són espais de bellesa 
gentil que també caldria respectar. És l’espai on abeuren ocells i 
animalons i sojornen esperits del bosc.

Algunes cascades descrites al llibre disposen d’una excursió 
afegida com a cirereta. La majoria són fàcils de localitzar, però 
no totes estan indicades. Potser és una manera de preservar-les. 
De vegades, la gent de la contrada és refractària a esbombar-les 
massa. És comprensible. I des d’aquí advertim que cal respectar 
l’entorn, la fauna i la flora, que són patrimoni de tots. Els llibres, 
però, no són mitjans massius de divulgació. Són finestres mesu-
rades. Amb tot, entre el dilema d’amagar per conservar o divulgar 
per valorar, la segona opció hauria de ser la més recomanable. No 
cal dir que resten moltes més cascades per assaborir al país. N’hi 
ha que són gairebé desconegudes. Sortosament. Això ens permet 
encara somiar.

Salt de Can Batlle.
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