Matagalls des de Sant Marçal
10 de març de 2021

Integrants: Pep Casas, Joan Corbera,Miquel Maymó, Esteve Mogas, Josep
Pous,Josep Roca.
Distància: 10,3km Temps:5,20h Temps en moviment:3,41h Desnivell:677m+, Temp:10 graus
Cotxes: 50 km Miquel Maymó, Esteve Mogas.
Sortim a les 7h del Ramassar, direcció Sant Celoni,
Santa Fe i Sant Marçal ,on aparquem. El dia està molt
emboirat i gris, estem a 9 graus.
Comencem a caminar a un quart de nou, pel Gr 5.2
marcat amb pals metàl·lics i molt fressat. El camí no té
pèrdua, anem pujant amb fort desnivell tot fent zigazagues, passem pel
Coll de
Sesportadores,
arribem a Coll
Pregon. Al mig de
l’esplanada hi ha el
monòlit en homenatge
a Pau Casals.
Ens endinsem de nou
al bosc de faigs,
Cim Matagalls 1.698 m
espectacular i molt bonics. Passem pel Collet de l’Home
Mort, sortim de la fageda i ja veiem la creu de Matagalls
a la llunyania. Fem el cim de Matagalls a les 11h, (1.698m) , on esmorzem i fem les tristes fotos
de grup reivindicatives. AMNISTIA i LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS, e EXILIATS.
A l’iniciar el descens en Roca proposa tornar per la font de Coll Pregon, prenem direcció a Sant
Bernat i al baixar una mica de nivell ,prenem un corriol cap a l’esquerra senyalitzat amb pedrots
per arribar a la font, on hi ha un poema, de Guerau de Liost , molt maca i amb bona agua.
Seguim fins a Coll Pregon on reprenem el camí de pujada.
Per arribar a l’aparcament de Sant Marçal a quarts de dues.
La propera setmana anirem a Caldes de Montbui, Torre Roja. Tot seguin el confinament comarcal.
Sortirem a les 7h de la zona esportiva de Corró de Vall.

Comentari de Matagalls : Verdaguer, ja malalt, va fer
la seva darrera ascensió al cim de Matagalls damunt d'un
animal de peu rodó de color blanc. Hi va pujar acompanyat
pels redactors de la revista Juventut alguns també a
cavall i altres a peu.
Jacint Verdaguer recull les impressions d'aquella excursió
a l'article «Abraçant la creu del Montseny » datada el 18
d'agost de 1901 publicada a Lo Pensament Català, II:20
(1901), i dirigida per ell mateix.
Al cap de deu mesos el poeta moria a Vil•la Joana.

Fotografies: Joan Corbera
Text: Miquel Maymó Cirera

