
ES CLOTS CARBONS
I SES MONJOIES

(Des d'Es Bosc, pel Camí de la Barra,
el Pas de S'Estaca i el de Ca'n Termes)
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1. Aquesta vista, que ha estat pressa des del vessant occidental dels descensos vers Sa Calobra de l'abrupta muntanya d'Es Castellots, mostra, ací ahaix, a la dreta, les cases d'Es Bosc, lloc on

començam el present circuit; i, a l'esquerra, la carretera descendent cap a Sa Calobra.

A l'enfront, aspríssimes elevacions pètries, constituides per fendides i intransitables calisses, pertanyents a aquesta possessió; i, encara, més darreres i elevades, paregudes configuracions co

rresponents als sector d'Es Clots Carbons i Ses Monjoies, per damunt les quals ha d'anar, d'esquerra a dreta, part de la ruta ací descrita.

A l'angle superior esquerre, crestes del Puig Major (1.445 m.) i de la Serra de Na Rius, vistes pel llurs vessants septemtrionals damunt l'altiplà dels Bini.
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4. Començam la marxa, anant carretera amunt, o, si es prefereix, -aixó resulta molt més

deportiu i excursionista- travessant les comes i olivars d'Es Bosc, i ens dirigim al recolze

d'aquesta carretera (vegi's gràfic de l'itinerari) on s'inicia el Camí de la Barra. Aquest punt es

troba més enllà del turonet que, ací a l'enfront, un poc a la dreta, es veu damunt un talús de
la carretera, Ja. qual allà fa un pronunciat revolt, obrint-se a l'altra part una ampla coma, ...

2. Aquesta és la clastra de les cases d'Es Bosc, antiquíssima possessió de la en altre temps
allunyadíssima zona de Sa Calobra: un racó perdut i solitari entre muntanyes de borbollants

roquissars, molt difícil d'arribar-hi aleshores i ara obert i fins i tot familiar, gràcies a l'atrevida
carretera que arriba fins a la mateixa cala .

S'observi l'horripilant configuració dels turons de darrere les cases, configuració que dins
tot aquest sector és quasi general i dominant.

Les cases d'Es Bosc, que tenen un agradós aspecte rústic, sempre ens foren difícils de

fotografiar, per mor de l'arbreda que habitualment ombreja les seves façanes, i encara i tot a

la present ocasió, encara que a penes li apuntaven les primeres fulles primaverals.

3. Des de la clastra d'Es Bosc, mirant en direcció sud, s'assoleix una impressionant panorà
mica de l'alterós sector muntanyenc del Puig Major i elevacions adjacents i subsidiàries, que
configuren la zona objecte de les descripcións dels darrers fascicles de les Rutes.

Ací a prop, a l'esquerra, costers descendents d'Es Castellots; al centre, a dalt de tot, la
Serra de Na Rius i el Puig Major; a la dreta, segon terme, altures d'Es Oots Carbons i Ses Mon

joies, principal objectiu nostre en aquesta ruta.



5. . .. coma que mostra aquesta fotografia, pressa des del dit recolze de la carretera. A la part de dalt d'aquesta coma, de bell nou la carretera es revolta mitjançant un angle agut. Es precisament
a aquest punt on s'inicia el Camí de la Barra, que puja a continuació pel coster que es veu enfront, dreta, aprofitant la seva part que apareix més practicable i suau, coberta de càrritx, a la part
d'ací de la cella rocosa del centre dalt, en ombra.



6. Aquesta altra vista del mateix coster ve a completar l'anterior. Ha estat pressa des de la carretera descendent del Nus de Sa Corbata, qualque cosa més amunt que la vista anterior, i mostra, al
fons esquerre, el recolze de la carretera (es veuen dins ell dos aulomòbils), on s'inicia el Camí de la Barra, i la part més suau del coster per la qual s'endevina la línia ascendent del dit camí.



7. Ja hi som trepitjant el vell Camí de la Barra, el qual, al seu començament, al recolze mateix dit de la carretera, està perdut i tapat per la vegetació, encara que no és massa difícil d'endevinar.
Aquesta vista és quasi diametralment oposada a la n. 5. Mostra la coma (i per la seva bretxa, abaix al lluny, el Penyal Bernat de les fots. 55-57), que, per aquesta mateixa bretxa, es precipitasobre Es Racó des de l'alt muradal que envolta la clotada d'aquella possessió, formant la raconada que li dona nom. Es aquella clotada una continuació de la coma que ací comença, i que, en arribar

a la mar, forma l'entrant de la famosa cala de Sa Calobra amb platja formada pels al.Iuvions de la barrancada que ací té el seu principal començament, arreplegant les aportacions del extensos
vessants que dins ella conflueixen.

En aquesta vista es veu, a la dreta, la carretera, voltant cap a la part on es troben les cases d'Es Bosc, al punt des del qual va esser pressa cap ací "la fot. n. 5; al fons, centre, la Mola de
Tuent; i, més a la dreta, molt difuminada, la cúspide del Morro de Sa Vaca.



8. En visió coster amunt, i ja a més de la meitat d'aquest, el Camí de la Barra apareix serpentejant cap a les altures d'Es Clots Carbons, aprofitant, com ja s'ha dit, la part més suau ocupada per
la carritxera, puix que per tota la resta del coster, com es veu, domina la roca nua i pràcticament intransitable.



 



12. Ja prou alt i penjat dels roquissars, que va salvant i es

calant amb el seu serpenteig, el nostàlgic Camí de la Barra, que
en altre temps donava accés últil fins les altures d'Es Clots Car
bons i Ses Monjoies, i que ara solament serveix per a facilitar
nos als muntanyers una més fàcil escalada per aquelles abruptes
zones, mostra el seu antiquíssim empedrat, que encara resisteix

l'acció del temps.
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13-14. Ja a la part més alta del camí estant, i tot arribant al primer dels Clots Carbons, que la 2a fot. ens mostra travessant, una

ullada retorspectiva posa davant la vista el fantàstic panorama de la raconada d'Es Bosc, envoltada per asprissimes altures. Allà

enfront, les afuades dents d'Es Castellots (751 m.) des dels que descendeixen abruptes costers, pràcticament intransitables (Clot de

l'Infern), vers la mar i Sa Calobra i, per la part oposada, vers la fantàstica escletxa del Torrent de Pareis. Ací, a la dreta', aparei-

xen descensos secundaris del complex del Puig Major, del qual forma part igualment tot el que es veu. A l'extrema esquerra, el

Tormàs, el Morro de Sa Vaca i la Mola de Ses Estepes, entre els quals es veu l'entrant de Sa Calobra. Per darrere Es Castellots

apareixen, difuminades, les crestes del Puig Roig (1.002 m.), i ací enfront, a tot el llarg de la fot., la línea de la carretera de Sa
Calohra davallant rabent i atrevida des del coll del Nus de Sa Corbata.



r---

15-17. Es Clots Carbons (no sabem per quina raó tenen laquest nom, puix que ni hi

ha, ni pareixen haver tingut aquelles altures vegetació per a fer carbó, i sí solament
extenses zones de pelats roquissars) són dues petites cubetes o altiplaniols, dins els que
s'han agombolades quatre grapades de terra, rossolada dels costers adjacents. I, si en

qualque temps ,per ventura es conraren aquests planiols entre rocam, ara dins ells no

més viuem aïllades colònies de càrritx, que els hi donen un 'aspecte de "campament
indi"; i, sobretot, moltissims peus d'asfòdels (albons, en mallorquí), en les esveltes i
airívoles tiges dels 'quals, al moment de prendre aquestes vistes, esclatava una orgia
de flor, donant al sever indret un aspecte alegre i destívol.

Els dos altiplaniols estàn veïnats. En arribar al segon '(fot. n. 17) s'ofereix a la mar

xa una alternativa: tot pujant el coster de l'extrema esquerra, s'arriba a la Coma de
Bini; si es .segueix per una altre caminoi, que surt per l'escotadura de l'extrema dreta,
s'arriba al Pas d'En Termes, com ja se va dir a l'introducció. Aquesta segona alter
nativa i caminoi han quedat indicats a l'itinerari amb fletxes ,en blanc.

Just al punt on ara hi som d'aquest segon clot hi ha les ruïnes d'una antiga barraca
de conreu. Ací mateix, al centre baix, es veu un bocí de paret.

Nosaltres, deixant de moment una i altra alternativa, enfilam oap al front, com

per unia drecera, i, una vegada travessat pel mig aquest segon Clot Carbó, i tombant
llavors una mica a l'esquerro, ...
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18-19_ ... arribam a la vista

de la Coma de Bini, que la 2."
fot. mostra en perspectiva lon

gitudinal. I ambdues l'impres
sionant panoràmica del Puig
Major i Muntanya de Montcai
re (vegi's Ruta anterior n. 54)
amb la l, cornisa rocosa que

aguanta allà dalt l'altiplà dels

Bini, i en la qual es troba (se
gurament el lector podrà asse

nyalar el punt del rocam que
batejarem amb el nom de "Ca
vall d'Escacs"), el Pas de S'Ar

gentó, única davallada possible
dins aquest graó des del dit al

tiplà dels Bini.



�

20. Ja dins la Coma de Bini estant, i tenint al darrere "El Caball d'Escacs", aquesta vista mostra, al seu centre, la bretxa de fugida
del Torrent de Sa Coma Fosca, per dins la qual hem de seguir. Ara hem arribat a' la Coma de Bini, davallant per la zona que sem

bla més suau del coster que es veu ací enfront a la dreta del pi major, ... 22-26. Ens endinsam per la bretxa de sortida del Torrent de Sa Coma Fosca, seguint el mateix llit seu, del qual sortim totd'una
escalant el fàcil Pas de S'Estaca, pas que aquestes vistes el mostren al dret i en forma retrospectiva.

21. ... després d'haver passat per indrets tan esquerps com mostra aquesta vista.
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27-31. Aquests indrets són d'una im

pressionant grandiositat pètria, i el to- ..

rrent va obrint-se anà dramàtic pas
per entre les esquetxades calisses dels
sectors de Sa Mitjania i Ses Monjoies,
per l'esquinçat coster del qual -el

d'aquest darrer- s'esmuny, si és Sl

no és, un inverosímil tiranyiu,... �.

1



 



32-35. . .. que, accidentat i poca cosa definit, avança, seguint primerament la línia del llit del torrent ; desprès, separant-se d'ell, va trescant per damunt de fendits i afilats roquissars, o s'esmuny
per entre enormes masses de nua roca, a tothora davant l'impressionant visió d'aquell borbollant i fantasmal món de pedra, que l'ocupa tot, i davant el qual el caminant sent la opressora realitat
de la seva pròpia insignificància i efímera fugacitat.



Contemplant-lo, revenen a la memòria ...



 



 



36-37. . . .les rotundes estrofes amb que en el seu poema "Les Pedreres" va expresar el poeta mallorquí En Guillem Colom la seva inspirada admiració envers aquest món petri, quasi etern:

Penyalars durs, sens pietat,
muntanyes que us trenqueu en mil desferres
en la desoladora soledat

d'aquestes aspres serres;

sempiternes pedrisses,
que en mil esquerdes fengué el dit de Déu,

punxegudes calisses
llimades per les aigües i la neu:

�! gran tro apar que senta

de la terra que en febre us infantà ...

Sou la vella ossamenta

del món d'ahir, d'avui i de demà!



 



38. Més envant es perd practicament el caminoi. No hi ha, però, perill de pérdua greu, perquè la pròpia configuració del terreny �aspra, encara que fàcilment transitable- va marcant els

passos més aptes per a la marxa, molt sovint esmunyint-se entre el rocam, fins que, en arribar-hi a un punt més elevat al costattat del roquissar que mostra la fotografia, ...



39-40. . .. s'obri l'horitzó, i s'albira, ja
no massa llunyana, la Mola de Tuent, i
més encà, en la seva mateixa línia de

projecció, un collet o cometa de curva

tura molt regular que fa el coster, a la
dreta d'un penyal de vàries puntes i for
ma característica (vegi's fot. n. 44), cir
cumstància a la qual deu el nom de Coll
de Ses Mamelles.

Es obligat passar per aquest collet, que
representa un senyal segur per a la mar-

xa, encara que els indrets que venim pet
jant des de la Coma de Bini estàn mar

cats amb fites de pedra, posades per an

terior caminants, i reforçades per nosal
tres mateixos; fites que resulta impossi
ble dir quant de temps hi seràn, raó per
la qual l'indicació del dit collet i penyal
al seu costat resulten les úniques senyes
permanents amb seguretat.



més suau vers la mar. Ací
més a prop, l'eritzat sector

de Sa Mitjania, vorejat per
les aspnSSlmes escletxes

(que s'endevinen) dels to

rrents de Sa Coma Fosca

y dels Bini en les seves

parts finals, per les que
es precipiten sobre Tuent.
A la bretxa, en escorç, que

apareix il.luminada amb
una clapa de sol (centre
del tercer cos de la fot.)
està el Pas de S'Al.lot
Mort. .Més enllà, just al
costat de la dent amb cús

pide plana, que es veu en

tremig d'altres dues a la
dreta de Ia fot., està el Pas
des Marge.

41-42. Són aquestes dues
vistes panoràmiques de la
zona que ara estam transi- -

tant, una pressa en la di
recció normal de la marxa

(vers el Nord), cap al Co
llet de Ses Mamelles, que
el P. Rafael apareix senya

lant; l'altra, en direcció
occidental. Ambudes, com

es veu, es complementen
continuant-se. En la prime
ra apareix, en darrer ter

me, la Mola .de Tuent; i,
a l'esquerra, baixests de la

Muntanya de Montcaire.
En la segona, la mateixa

Muntanya en VISlO més

completa, mostrant el sen

insalvable muradal penya
segat abans de rossolar



43-44. Ja sorn a prop del Coll de Ses Mamelles, tot arribant-hi al qual ens mostra la fot. n. 44.
El penyal que li dóna nom, que podria perèixer insignificant, vist des d'enfora, pot ara apre
ciar-se en relació amb la figura humana; i això que l'excursionista de més enllà encara no es troba
a la seva altura. Cas d'haver-li arribat al seu peu, en aquesta vista pot ser no hi dos visible, o,
tal vegada, no més que corn un punt. Això fa que el penyal sigui vistable i distingible des de

prou enfora.
Un poc més er..llà d'aquest petit coll s'uneix al tiranyiu (?) que ara hem seguit el que ,per

la part alta del sector de Ses Monjoies ve directament des d'Es Clots Carbons.

45. Passat el Coll de Ses Mamelles, prop de} punt on s'uneixen els caminois, hi ha una paret
amb portell, a l'altra part del qual s'inicia la da vallada (Pas d'En Termes) cap al Coll de Sant

Llorenç. Un company del nostre grup s'hi troba ja -lluny a la dreta- davant el portell. En

aquell punt hi caben dues alternatives: o davallar per l'esquerra per l'antiquissim camí de nor

mal accès, o deixar-se caure per la dreta per una rabent rampa del coster, davallada molt més
breu i fàcilment practicable, encara que sense caminoi ni res parescut.
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-» 46-47. Nosaltres ens esti

mam més davallar pel vell

camí, que, com ja s'ha dit,
surt cap a l'esquerra a l'al
tra part del portell. Des d'a

questa altura, al seu comen

çament, és impressionant la

panoràmica que es domina
damunt la raconada de la ca

la de Tuent i els seus vol
tants. Al lluny, al front cen

tre, la Punta des Morro des

Forat, on hi ha una vella to

rre de senyals; a la dreta, la
Mola de 'Tuent o de Ca'n

Termes, així mateix amb
una altra vella torre de se

nyals; a l'extrema esquerra,
es veu l'entrant en la mar de
la 'Punta de Sa Costera, da
munt la qual es troba la To
rre de Sa Seca; més ençà,
baixests i muradals de la

Muntanya de Montcaire.
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48. Abans d'iniciar definitivament la davallada cap a Tuent, anam a guaitar des del merevellós balcó que resulta ser el caire dels penya-segats ons ens trobam -a la dreta' del portell de la fot.
n. 45- en direcció a l'altra cala veïnada, la de Sa Calobra.

Vista al natural, resulta esser una panoràmica impressionant: ací, al centre, es veu la cèlebre cala, tancada a la dreta pel famós promontori del Morro de Sa Vaca (200 m.), que te a la, seva

dreta el Tormàs (260 m.). A l'extrema dreta, fons llunyà, el Puig Roig (1.002 m.), Ací, més a prop, esquerra, Ses Estepes (335 m.), promontori que perteneíx orogràficament a la Mola de Tuent,
i tanca per l'Occident l'entrant de sa Calobra. Encara més a prop, centre, la depressió acanonada d'Es Racó (es veuen les cases d'aquesta possessió i les de Ca'n Pau) siluetada per la' línia
blanca de la carretera, que apareix sortint de Sa Bretxa i arrjha nt a la famosíssima cala.

Val, val la pena d'arribar-hi a 'aquesta altura, no difícil d'aconseguir des de Tuent, per a delitar-se al natural amb la- meravellosa i inèdita panoràmica -que des d'ací s'assoleix, i de la que
aquesta fotografia no és més que un pobre i fred esbós sense profunditat, detall ni color.

49. El vell camí de davallada cap a Tuent surt ara a la moderna carretera en construcció per a la urbanització de la cala. Es un camí de ferradura prou accidentat i incòmode, i en part enrunat.
Però camí a la- fi: un nostàlgic i venerand camí oblidat de la vella Mallorca muntanyenca i ancestral, que també, ella així mateix, està acabant,



 



50-52. El vell camí salva el pendís mitjançant uns quants revolts. Ja trepitjant la nova carretera, passam pel costat de l'Oratori de Sant Llorenç, antiga esglèsia del segle XIV (any 1322, refor
mada amb l'actual aspecte l'any 1791, la descripció i noves vistes de la qual deixam per a un altre fascicle de les Rutes), que queda a la vorera d'aquesta nova carretera, ...



53. . .. des de la qual, un poc més enllà, aquesta vista, mostra una nova perspectiva de la cala de Sa Calobra i els seus esquerps voltants.



54. Seguint la nostra camina
da -ja aquí prop del seu fi
nal- ens acostam al punt on

la nova carretera de Tuent pren
el seu començament de la de
Sa Calobra, la línia de la qual,
la d'aquesta última, es veu a

l'enfront tot sortint de Sa Bret

xa, al costat del fantàstic Pe

nyal Bernat.
Ací, abaix, es veuen terrenys

de la possessió d'Es Racó
1 ses antigues cases. A l'en

front, el ferest muradal penya
segat amb altures i crestes pràc
ticament intransitables de la

possessió d'Es Bosc: un món
meravellós d'eritzars roquis
sars, que, maldament la seva

modesta altura de només 300

m., és quasi inassolible.
A la descripció gràfica de la

present ruta li donarem digne
final al peu mateix del impres
sionat Penyal Bernat (a l'esque
rra en aquesta vista, una mica

desplomat i decantat del mura

dal rocós del qual es va des

prendre) que s'aixeca com un

símbol de la tenacitat i fermesa
--encara que periclitades, no'

abatudes-e- que varen animar
la construcció d'aquesta audaç
carretera,...



56. Aquesta és una al
tra vista del mateix Pe

nyal Bernat, pressa amb
audacia des de quasi el

peu mateix seu. La pro
ximitat el fa parèixer
simplement com una pa
ret penya-segada, i no

com un dit monstruós
de pedra que apunta al
cel.

Hem volgut que la
nostra descripció d'a

questa ruta acabàs ací,
de manera tan solemne.
La seva continuació fin
les cases d's Bosc -ja
molt properes- es pot
fer seguint la carreterc.

Els .excursionistes, però,
que no vulguin transitar

aquest bocí de carretera

asfaltada, poden anar

per un vell caminoi -

ja perdut en part, so

bretot al començament
- que ara s'inicia a la
mateixa carretera al
costat del Penyal Ber·
nat (per la dreta), i que
per l'olivar d'Es Bosc,
per entremig de masses

d'emergides calisses,
arriba a les cases de la

possessió.



secundaris vers la mar als sectors de Sa Costera, Cala Tuent
i Sa Calobra; zona, per altra banda, limitada a l'Orient i a l'Oc
cident respectivament per la carretera de Sa Calobra i la cli
vella del Torrent de Montcaire, com ja es va dir a l'introducció
del fascicle n. 53.

Pel que toca a la configuració general d'aquesta abrupta
zona amb les seves eritzades muntanyes, aspérrimes torrenteres,
costers quasi o totalment intransitables, inaccessibles precipicis
penya-segats i acumulacions caòtiques de penyalars pertot arreu

�penyalars i configuració que donen al paisatge el seu to solem
ne i magestuós-- res més n'hi ha que afegir 'ací al ja dit als fas
cicles anteriors. Bastarà dir que aquestes mateixes característi

ques arriben al màxim en alguns indrets de la ruta present, i

que en ella la pedra -les fendides calisses fantàsticament ero

sionades, esquetjades i esculpides al llarg d'incontables mille
nis- ho domina tot, i assoleix, endemés, categoria de protago
nista dins el paisatge durant quasi tot el recorregut.

El sector 'que transitam és més bé limitat: esquerpes altures

que, en part, són visibles des de la carretera a Sa Calobra en

arribar a la zona d'Es Bosc. El circuit, doncs, no és llarg ni

feixuc, inclusive per als no avesats a la muntanya. Una mica
incòmode sí, de caminat, degut a que en la seva major part
discorre per caminois abruptes, de pis molt eriçat, o d'acciden
tada i irregular seqüència. I aixó quan n'hi ha. Inclusive pot
donar-se la possibilitat de perdre'ls (principalment a la zona de
Ses Monjoies, ja sigui des d'es Clots Carbons o un poc més
enllà del Pas de S'Estaca), cosa que, encara que no entranyi
perill de extraviació greu, sí que obligarà a caminar "a salt de
roca" per indrets molt accidentals i zones poc avinents, de difícil

davallada, si no és per un punt determinat, i .amb alguna possi
bilitat transitòria d'''empenyalament''. Clar és que ningun perill
d'aquests no correrà qui conegui els indrets o tengui un despert
sentit de l'orientació.

La nostra caminada surt de prop de les cases d'Es Bosc,
possessió que travessa la carretera a Sa Calobra, on a la vora

de la carretera hi ha qualcuns replanells per a estacionar els

cotxes, i acaba, ja de tornada, al mateix punt. Des d'Es Bosc

puja fins Es Clots Carbons pel Camí de la Barra, i des d'aquells
altiplani.ols passa, per un caminoi (?) molt accidentat, a Sa Coma

de Bini, i surt d'aquesta pel mateix llit del Torrent de Sa Coma

Fosca, en la bretxa de sortida del qual es troba el Pas de S'Es
taca. Des d'allà s'orienta vers el Nord, seguint qualque cosa

així com un caminoi, o sense, per a anar a davallar cap a la
Cala Tuent i Ca'n Palou per un antiquíssim camí de ferradura

que comença en aquelles altures en el Pas de Ca'n Termes. Més

avall, ja a l'Oratori de Sant Llorenç, i damunt la carretera nova

de l'urbanització de Cala Tuent, s'arriba a Es Bosc seguint per
aquesta carretera i per la de Sa Calobra, amb la que la de Tuent

enllaça en arribar al colze d'Es Racó.

Qui, en arribant al Penyal Bernat, al costat de Sa Bretxa
de la carretera, no vulgui seguir per aquesta fins Es Bosc, pot
arribar-hi, pujant per l'antic caminoi, ara ja esbucat al comen

çament, que s'inicia al costat del Penyal Bernat i puja per
darrera d'ell per l'olivar d'aquesta possessió.

Així 'mateix, a dalt l'altura d'Es Clots Carbons, hi cap l'al
ternativa de seguir un caminoi, que, pel mateix sector de Ses

Monjoies, va a trobar-se, poc abans d'arribar al Pas d'En Ter

mes, amb el que des de Sa Coma de Bini hem de seguir nosaltres
fent el present circuit. Ambdues alternatives i sectors són molt

interessants, i dignes d'esser intentats pels aficionats a la mun

tànya.
La caminada, ja s'ha dit, no és llarga ni feixuga. No hi ha

cap font ni aigua a les altures, raó per la qual no estarà de més

portar-ne per si un cas es necessita.

El dinar, tenint en compte l'horari previsible, pareix indicat,
si no se tenen altres preferències, a qualsevol de les tres fonts

que se trobi més avinent, ja abaix: a la d'Es Vergeret, a la ma

teixa Cala Tuent, per a la qual cosa hi ha que ampliar una mica
el circuit i davadlar a la cala; a la del caseriu de Sa Calobra,
entre aquest i l'Oratori de Sant Llorenç, devora l'antic camí de
Tuent al dit caseriu, lloc que és molt agradós i pareix el més

indicat; o al fontinyol d'Es Racó, indret ja més proper al final
del circuit.

Zona aquesta interessant i atractiva volta, en les que la to

talitat del paisatge, lluny i a recer de qualsevol intervenció ma

siva humana, és solemne, grandiós i net, i sense mica de mes

quinesa.
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:l8.-Torrent del Gorg Blau. (I. Almallutx . Gorg Blau· Turixant).
39.-Torrent del Gorg Blau. (H. Turixant . S'Entreforc).
40.-Sa Talaia de La Victòria (Alcúdia).
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42.-Peninsula de Formentor. I Port de Pollença - Cases de Cala Murta
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52.-La Vall dels Bini. (Des de Fornalutx, per Montcaire i el Coll

des Carns Colers).
53.-- .. La Muntanya cie Montcaire. (Des de Sóller, pel Mirador da Ses

Barques i el Pas de" Pinot).
54. -La Vall dels Bini. (Des de Cal's Reis, per la Coma de Bini y el
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