
PUIG DE MASSANELLA

(Des de Mancor de la Vall,

per la Font Nova i la Font de S'Avenc)
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tMANCOR SIGNOS CONVENCIONALES,

SITUACION

Carrelera.
Camino de carro.

Sendero,
• •• S�ndero incierlo.

o Fuente.

ESCALA
0"

COBERTA. Aquesi es el roquissar ca,pcimaler, punt culminant
(1.352 m,) a la �pide !principal del Puiog de Massanella, A l'enfron,
c�pides del Pwog Major. '

E1 Puig de Massanella (1.352 ill.) es, ara per ara, e1 mes
e1evat de quants a tot el Uarg de 1a Serra Nord mallorquina po
dem asso'lir els excursionistes i murntanyers, ja que e1 Puig Ma

jor, 0 Puig de So'n Torrella, Punic que Ii guanya en altaria,

(Segueix a la contracoberta posterior)



1. Aquesta es la facana
principal de l'esglesia pa

rroquial de Mancor de la

VaH, que dona a una placa
irregular -irregular de
forma i rasant- amb tres

denominacions distintes:
de I'Esglesia, de la Concor

dia, i de Francese Darder.

2. La nostra caminada,
que comenca en ella, surt

del poble pel carrer de

Massanella, que, iniciant-se
n la placa de Jose Antonio

(dos dels companys ja s'hi
troben dins ella) , ...



 



ell .$ . .., <fJ ):� ell
... ell ... � C
ell ;oj ell 0 ;oj

0"' S C1.l (f)
C!l '@

'"0 .....

f-< <IJ
C1.l C

�.. C1.l C1.l U <fJ ""C;l ell

v ...... C �
... <fJ ell C ell
... C1.l C ..0 C1.l "'0
ell "'0 y;: ell ...

'i' 0 <IJ

<IJ "j' or ...... C1.l
'.., .....

§
C1.l C1.l ::::l C1.l

<IJ
"'0 C1.l::::l II) ;oj ;oj

0 <ll C 0"' 0"'
'0 ...... ell ell

a3 ..... >:: <fJ <IJ ;:,<IJ <fJ

0.. <Il C1l ell �
<ll > :2 ......

a.l
<Il ell C1.l ell<Il '"0 '"0 0..

:0 0 <ll .....
0.. ... '"0 <IJ c.:>

0 C1.l .S0.. ell 0.. <Il
C1.l

;:=: C1.l C ...

a3 .... u: : .... 0..Il.) C1l ell ;oj
'1j ;oj <Il U ... ell

J
0"' (J) C

<Il ell C1l u: <IJ
ell

Il.) ;:, 0.. � � 01
... ell
0 Il.)

...... <fJ a: ell C ......

ell Il.) C Il.)
�<Il Il.) ... ..0

<IJ ell <Il cd 0

Cd C) ...... ..0 .b ell

a
• ,;.;.c ...

<Il
... ......

ell S
... <IJ <IJ

C1.l cd C1.l 0.,_., ......

a
or ell C1l C ......

...... Il.) cd ell
;oj .... -<:f< .....

r o§
ell 0 U s Il.)

.::; c 0 c
o

p.,
o C1.l

C '1j Il.) '""a0 '"0 � ;oj ..J
C1.l0 C1.l 'ij C1.l 0 ....

;oj C1l
...

<IJ ......
<IJ ....

� 0"' C1l � ...... ell ell
cd .....:I '"0

.s X <Il ell

� 'iil w ..: 'Cil
Cd

<IJ rn ...

..J.
;:l ...... <;5 ..0ell...... bll ::J cd SM <Il Il.)

ell <Il O"'U 0

5-6. . .. i aquestes altres, detaIls del seu portal d'entrada i clastra interior, a la que donaven les prin
cip.als dependencies de la casa. Com es veu, tot ja abandonat i en rumes, i mostrant encara en el seu

nostalgic aband6 l'aspecte atractivol de la seva rancia arquitectura rural.



7-8. Un boci d'thort separa les cases de So'n Catlar de les de Ma .sanella. Aquestes vistes rnostren les de Massanella des del dit hort (per la seva part occidental) 1 des del cami d'acces davant fa

paret de la seva clastra exterior.
1"
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9. Passada la reixa, les cases de l'antiga i famosa possesi6 de Massanella, tenen aquest aspecte escorcat. La vegetaci6 davant les
facanes i la manca d'espai per a enquadrar-Ies fotograficament impediren prendre la seva vista d'una altra manera.



11. ... a Ia rustica clastra interior, que te unes caracteristiques molt similars a d'altres que tenim vistes en altres possessions mallorquines rustiques de pareguda importancia.
12. Seguint la marxa, aquesta fot. mostra e1 cami {esquerra) que ens dugue des de Mancor, 1 el que (dreta) ens dura cap a Ca'n Bajoca, ...



13-14. ... internant-se i discorreguent al llarg de la seva barrancada, ampla al principi i entre agradosos paisatges d'olivar i racons agrests molt atractius.
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15-16. No molt mes enlla, i despres
d'haver travessat dues vegades en sen

tits contraris elilit del Torrent del Co
rral Fals, per aquesta part molt suau,

que ve de bastant amunt, des dels

peus confluents d'Es Tossals, Puig
d'En Calileu 1 Puig de Massanella,
s'arriba a Ca'n Bajoca, cases que es

troben a un lloc amenissim, des del

qual la barrancada comenca a estre

nyer-se i a fer-se feresta entre abruptes
costers rocosos.
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19-21. Som ara al sector de la barrancada oonegut amb el nom de Sa Replegada. Res dels suaus terrenys d'un poe mes avall, pels que surt aquesta barrancada a1 pla, no faria sospitar 1a

ferotgia d'aquets indrets. A l'esquerra ·duirn els inaccessibles penya-segats de la Serra Mitjana, la qual, aixi com per aquesta banda esta tallada i impracticable, per I'altra -lao que dona al To
rrent del Corral Fals-, encara que davalla decreixent i sense precipicis, es molt mala de transitar, -donam testimoni d'aix6-; i a la dreta, els no menys abruptes i ax! mateix practicament ina
cessibles dels estreps sud-occidentals del 'Puig de Sa Fita, aquest com una continuacio en descens del mes alteros i no menys ahrupte i rocos Puig de N'Ali, al complex orogrMic del qual pertany.
De tot aixo que deim n'ofereixen una mostra eloquent les fots. se.giients, aixi com les DD. 42, 44 i 65, que fan veure 1a crestada Carena des Bose.



 



22. El cami que ens va pujarnt, .acondicionat artificialment elevat sobre la Hera del torrent -que de natural seu ocupava tot el fons del cano- es dirigeix cap a S'Estret.



23. Son' aquests indrets d'una solemne grandiositat i barbara Jellesa. Les parets de roca s'aixequen a banda i banda de l'estreta gorja com amenacadores, i en qualque punt es veuen desplomades
amb imponents esbaldrecs, haguts en aquelles imponents soledats qui sap en quin moment, i en els quals grans blocs i incalculables tones de roca es veuen relliscant vers 1a fondalada. La feresta
austeritat de l'indret, esta, no obstant, mitigada al rnateix punt de S'Estret pel sorollant -i desitjahle- salt d'aigua de la canaleta (que alla mateix travessa el cami) que du I'aigua de la Font des
Prat, i que continua -es veu aci a l'ang1e inferior dret- al llarg de la barrancada fins les cases de Massanella,



 



24-25. Aquest es el punt exacte de

S'Estret, 0 sigui la part rnes angosta
de la gorja de Sa Heplegada. Una vis
ta de l'estret, en sentit contrari, s'ofe
reix 'a la fot. n. 71. Passat S'Estret,
el cami segueix pujant cap a la zona

de la Caseta des Bose, ja molt pTO

pera; i, un poe mes enlla d'Es Porxo
des Pores -una rustica barraea pel
costat de la qual es passa- que que
da a la dreta (fot. que no s'ha pogut
incluir per manca d'espai) , ...

26-27. . .. dona vista inmediata (ja
des de rnes avall s'albirava per entre

les parets rocoses del cano de Sa He

plegada) al coster del Puig de Massa

nella, i arriba al replanell de la Ca
seta des Bose. Aquesta vista mostra la
casa, tot arribant-hi, entre l'ombrivol
i espes alzinar, i aixi mateix el carmi

(a 1a dreta) pel qual hem de seguir.
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28. Aci donam la vista completa de
la Caseta des Bose. Es veu eJ forn de
coure pa i el colI de la seva cisterna.
Cisterna de neta, fresca i molt oportu
na aigua de pluja recollida per la teu

lada. La cuspide que es veu al lluny
per darrere la casa es Es Castellot.

29. Aquesta simpatica escena esta

presa al planiol mateix de davant 1a
Caseta des Bose. Molt sovint es tro

hen per aquelles bosciiries entre el bes
tiar -cabres·i ovelles principalment
que hi viu permanentment a lloure,
qualque ramat de pores. Aquests dos

petits components d'un d'ells s'ens
acostaren confiats i sense mica de por.
QIHSi nadons, i en la tranquilla pau
i llihertat d'aquells indrets, encara no

tenien experiencia qualcuna de l'ho-

me, ni, per tant, motius de temenea.
I nosaltres, per la nostra part, tingue
rem molta cura de que no comencas
sin a adquirir-Ia.

30-31. Seguim endavant, ara pel ca

mi que puja en direcci6 nord-est per
la coma del Bose de Massanella, ca

mi que es perd un poe mes amunt,
despres d'haver passat a la vista del
Porxo de Dalt. Prop d'aquest hi ha

que deixar-Io (el cami) i prendre un

altre que empita el coster i passa pel
costat del dit porxo, moment que mos

tra 1a fotografia.



 



32-33. Aquestes fots. fan veure, una

el coster sud del Puig de Massanella

(part de mes enlla) amb l'espinada roo

eosa (iHuminada ad pel sol) per la

qual hem de fer la nostra escalade
--vista presa des d'el Coll de Sa Ca
naleta entre Es Castellot i Es Frare-;
l'a1tra, el dit ColI de Sa Canaleta en

vista presa des d'aquella zona de S'A·
ladernar.

En la primera apareix, endemes, a

la dreta, el Puig de N'Ali (1038 m.},
el Puig de Sa Fita (902 m.) i la seva

espinada penya-segada descendent,
anomenada Sa Carena des Bose, con

tigua al Bose de Massanella i al Cell
de Comafreda. I aci, a l'esquerra, el

Puig de Ses Bassetes i el seus descen
sos i abruptes eosters vers la zona de
la Caseta des Bose.

Em la segona, igua1ment aquests
mateixos descensos (dreta}, aixi com

Es Castellot i Es Frare en la Serra

Mitjana, a una i altra banda del Coll
de Sa Canaleta, en el que es veu el
eorredor [linia mes negra) que ha
obert aquesta dins el bose. Darrere, al

fons, el Puig de S'Alcadena, e1 Puig
de Sa Creu i el Puig des Suro.



 



36-38. Es aixo el que feim en aquestes fots. Per darrere d'Es RutI6 hi ha -cosa estranya- un tirany, que es perd totd'una.
La frot. n. 38 mostra 1a vista d'un aladem (Rhamnus alatemus), arbust de la familia de les Ramnies, ja poe abundant. Aquesta
zona deu el seu nom a qualcuns exemplars, inverosimilment arrelats en les escIetxes de les nues roques.



l
-----

39-41. Aquesta i les segiients fots. fan veure l'especte del "terreny" en ;l'empitada per la zona de S'Aladernar. Rost dur, petri i escarpat, en el qual cada passa puja quasi mig metre, i cada mig
metre de pujada hi ha 'que conseguir-lo amb I'esforc i la contribucio de totes les energies del cos. Amunt, molt amunt encara, es veu un cim, que no es el principal del Massanella. A l'esquerre
tenim el coster del Puig de Ses Bassetes, pel que sembla en vista des d'aci, de configuracio uniforme i regular, cim separat dels principals del compacte del Massanella pel Coll de N'Argento, Aixo

que deim de la regularitat en la configuracio del coster \es una il.Iusio optica deguda a la distancia, perque, en realitat, qualsevol dels seus sectors es tan esquerp, accidentat i petri com el que en

aquestes vistes estam transitant, En aquestes altures res n'hi ha misericord al transit al Puig de Massanella, encara que SI tot te una apariencia magestuosa, solemne i perdurable.
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42-43_ Son aquestes dues vistes oposades, La primera fa veura aci prop, avaIl, part dell coster del Puig de MassaneIla, pel que ara pujam, en la qual es

destria, quasi a!l centre, Es Rullo, i, quasi al centre del primer cos de I'esquerra, la aguIla petria 0 penya'l bernat, a les proxirnitats dill qual es troba la
Font Nova.

Al front ee veuen el cim del. Puig de N'Mi (1.038 m.), a l'esquerra, continuat pel Puig de Sa Fita (902 m.) i la cresteria penya-segada de Sa Carena
des Bose, Ies baldanes de Ia qual apareixen cobertes per Tespes aJzinar de Massanella. A Ia dreta, a:l fons, el Puig des Suro, i mes al lluny i esfurnat, la
planura central de l'illa.

La segona fot., presa des dell Puig de Sa Fita, mostra la cara sud (millor d it, sud-est) del Puig de Massanella, per la qual discorre la part principal -mun

tanyenca- de la present ruta. En aquest moment ens trobam, en vista des d'a cl, aproxirnadament al punt que la perspectiva pareix que fa coincidir el Puig de
Massanella amb el Puig de Ses Bassetes, tal como es pot veure a la fot. anterior per referencia de Ia situacio d'Es Ruvlo i l'agulla petria abans al.Iudits.

'r
Es veuem ad, a l'esquerre, Es Rurlo, il.luminat dins la taca del bose, i, a da munt, e1 cim del Puig de Ses Bassetes. Mes a la dreta, Ia segona ciispide -«a

meridional-e- del Puig de Massanella, continuada, a la dreta, per la cresteria descendent vers Comafreda. Avall, a l'esquerra, es veu rampar per un buit del coster

I'ailzinar del bose de Massanella; i, a la part superior de I'alzinar, una rossegu era que, vista des d'aci, sembla petita i gairebe insignificant. A la dreta d'aquesta
rosseguera es veu una agulla petria, Ambdues -agulla i rosseguera- son un bon indici per a localitzar la Font Nova, la qual es troba a Ia part de dalt de
la rosseguera.

El nostre proposit d'ara es pujar al cim del Massanella, cim que ad es veu -0 s'endevina- darrere del que apareix en primer terme, que es el segon,
i mes tard davallar pel costat d'aquest cap a la Font de S'AveI1C', que en aqu esta vista es impossible de locelitzar. I mes tard, arribar a la Font Nova, davallant
el coster a la gardanxa, tot seguint la linia -que es veu mes marcada y practi cable pel peu dels penya-segats 'del centre, en direccio a la dita rosseguera,

Aquesta fotografia � fonamental per a indicar la ruta a seguir per aquest abrupte coster.



44-45. Son aquestes unes noyes vistes, que mostren aspectes similars, oposats, com les anteriors.
--

A la fot, n. 45 apareix, quasI al centre, un solitari aladern.



4.6-49. Despres d'haver fet una darrera generosa empitada, arribam al cim principal del Massanella, des del qual s'assoleixen per totes les bandes impressionants panoramiques, i, vers el Nord,
com si f6s alla mateix, quasi a l'abast de la rna, la del Puig Major.

Mentre aturats al cim descansam i contemplativament atalaiam proximitats i llunyanies, amb la satisfacci6 d'haver-hi arribat, premi invaluable d'un muntanyer ,que conquista nm cim, encars

que siguin tan modests com els que coronen les nostres serres, ens revenen a la memoria les suggerents paraules amb les que un altre enamorat de la muntanya! recordava seves conquistes dels

cims: "Plus que tout j'ai aime les cimes, all �e desir de mes yeux enlacait comme un beau corps la plenitude de cette terre. Ne les ai-je point possedees dans la nudite de leur eclait sous l'arome de leurs
herbes chaudes, sur le uetement jete de leurs paysages?

]ours eakttants au tout entier etendti si hoot j'ai flambe, comme un autel, de solitude et de pensee ... ".

Al cim del Puig de Massanella, aixi com tambe a qualcun alre de les serres mallorquines, la pietat d'.alguns muntanyers ha deixat constancia del seu pas. I a recer del capcurucull d'aquest va

quedar entronizada en una graciosa capelleta la MaTe de Deu de Lluc, patrona de Mallorca.

Vora el mateix cim hi ha un avene, estranyament cilindic, que la erosi6 d'anys i anys ha profunditzat dins la roca. Es fondo, i conve acostar-s'hi amb precauci6.
1 A. Thibaudet. Les Images de Grece. Leos montagnes.
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50-51. Pel dinar davallern a la Font
de S'Avenc, que coneixen ben be tots

els que han pujat al Puig de MaS6'a

nella, C09a que han fet, varies vegades
i tot, tots els muntanyers de MaHor
ca i moltissims altres excursionistes.

En altres ocasions -6obretot si el

temps era dolent- hem posat el nos

tre "vivac" a un replanell proper -

una cornisa sobre uns penya-segats del

coster-, on hi ha, endemes, possibi
Iitat de tenir llenya i un millor recer

del vent. Escena ocasional que mostra

aquesta vista.

52-53. Es precisament aquest repla
nell un punt principal per a la marxa

a la tornada cap a la Font Nova. Hi
ha que passar 0 sortir d'ell, tot aga
fant el coster de biaix (a la gardanxa,
com diuen alguns pagesos) en direecio

sud-oest, per una mena de bretxa 0

pas natural entre roquissars. S'ha de
ternir en compte que el sentit de Ia
marxa es en direcci6 a Es Castellot,
que, al costat del Coll de Sa Canaleta,
es veu al front llunya,



 



 



54-57. No hi ha tirany de cap men:a, encara que S1 pareix
esser un lloc de transit; al manco, I'unic Hoc de pas 'per aquests
"indrets. Les fots. nn. 54-56 ei mostren en el sen.it de la marxa

i. retrospectivament. Un poc mes enlla s'arriba al punt critic

que 'indica la fot. n. 57. No es que sigui dificil, encara que per
la seva insignificancia pot 'passar inadvertit. A l'altra banda

d'aquest pas, ...



58·61. .. .la cosa discorre de bell nou amb mes claredat i sense

inconvenients pel peu d'unes parets penya-segades (les ai.ludides
a la fot. n. 43) en direcci6 a la Font Nova, ...



 



62-66. . .. a la qual s'arriba prompte. Aquestes vistes fan veure elIloc de conjunt, i el detaIl de la font; igualment la vista de la rosseguera -de dalt avaIl, 1 d'avaIl a dalt- damunt la qual es troba

la font.



 



 



67-70. Des de la vora de la dita rosseguera es veu aixi Es Rutlo.Mes aval], i de ben nou damunt el cami del bose 1 passada la Ca seta des Bose, el cami (el mateix de ia vinguda) segueix davallant
C!IJP a Ca'n Bajoca pel fons de la barrancada de Sa Heplegada, un nou aspecte de la qual rnostra la fot. n, 70.
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71. Travessat de
bell nou S'Estret,
que aquesta vista
mostra en sentit con

trari que les £ots.
nn. 24-25, ...

72-73. .. . el cami

s'enclota cada vega
da mes pendent en

tre les parets de la
barrancada. La fot.
n. 72 mostra la ma

teixa estretor que la
fot. n. 18, encara

que tambe en sentit
contrari iamb dis
tinta il.luminacio,
aquella matinal i

aquesta amb sol po
nent.

Per la seva part,
la fot. n. 73 fa veu

re el talus artificial

que aguanta el cami
a un costat del cano
i sobre el llit del to

rrent.



 



74-75. Aquestes vistes mostren as

pectes del cami de tornada, ja a la

'Part baixa i practicament plana: la

primera un poc abans d'arribar a Ca'n

Bajoca; I'altra, ja sobrepassades aques
tes oases, mostra aspectes de l'antic
olivar, i una parcella d'ell en la qual
les oliveres, totes amb les soques
abombades frontalment i quasi en la
rnateixa posici6, criden l'atenci6 per

que semblen un cos de ballet executant

una ritmica dansa.

76-77. Mes tard, ja deixades enrera

les cases de Massanella i les rumes
de So'n Catlar, que queden un poc fo
ra via, ens dirigim cap a Mancor pel
seu cami-carretera de Caimari, el rna

teix que trepitjarem a l'anada. Aquest
es l'aspecte de dues cases pageses que
trobam al pas: una am'b la seva apa
renoa de vetusta arquitectura rural;
I'altra, de construcci6 mes recent 0

reformada.



 



78·79. Finalment, entram de bell nou a Mancor de la Vall. Aquest poble es troba en estat de notable creixement per aquesta p irt, com es veu, i d'ell n'oferim aquestes dues vistes panoramiques,
preses des de punts diferents, la segona, des del seu camp de futhol, un bod del qual apareix a l'angle inferior dret,

En amhdues es veu, al fons a dalt, l'ermita de Sta. Llucia amb la seva actual obra d'ampliaci6 en marxa -com SI fos un hotel-, 1, a la dreta d'aquesta, el Puig des Suro, en el coster del

qual pot esser que algu pugui identificar -0 endevinar- les reliquies de l'idil.lic i petit Biniarroi.



encara que en menys d'un centenar de metres, .car assoleix els
1.445, es zona prohibida.

D'aquesta manera, parlant ·en termes del deport munta

nyene i en tant no canviin les cireunstancies, no sed. un des
barat tenir a aquest de Massanella com a realment el "puig
major"; denominacio q!le vindria a coincidir amb el nom de

"Puig Mayor" iamb que cl registra el mapa del Cardenal Des

puig (s. XVIII), en tant que a l'actual Puig Major li diu, sense

mes afegitons, "IPuig de Torella". Altres vegades els hem vists

consignats com Puig Major de Massanella i Puig Major de So'n
Torrella respeotivament.

En aquest sentit es curiosa la coneloent denominacio del
dit mapa del Cardenal Despuig, eonsiderant al puig de Massa
nella com el de mes a'ltaria (Z 0_ major -en volum?, puix que per
ventura aixo hagues pogut contar tarnbe ail categoritzar-los}, ja
que sabem (i aleshores igualment estaven en perfectes condicions
de saber-ho) que el major, es a dir el mes elevat de tots dos,
es el de So'n Torrella, i no el de Massanella, amb una diferencia
de 93 metres en favor del primer. Aixo en 10 que toea a l'a1tihia,
perque en quant ales seves respectives arees 0 volums -i po
sam en dubte que s'hagues tengut 'en, compte aquesta circums
tancia per a la -categoriteacio->- encara que desconeixem les
dades respectives, tampoc no ens cap-duhte ningu de la prioritat
dd de So'n Torrella,

Z Que feu, doncs que el Cardenal Despuig caigues en aquesta
equivocacio? Pot haver estat un error en la medicio; pot haver
estat, qui sap, "l'aceptaclor-d'un:, nomtradieional; pot ser IiI ma

jor importancia i anomenada 'de .la- possessio a la qual pertany
cada una d'aquestes muntanyes; pot ser 1'in£luencia de la major
visihilitat d'un puig sobre I'altre.

Efectivament, el Puig de Massanella pertanyia a una pos
sessio importantissima des d'antic, { es destria completament
destacat vist des del pla de l'illa, senyorejant �l? cims de la Serra
Nord; en tant que elPuig Maj-or s'ubtcava dins les pobres terres

d'una alta possessio de muntanya, i es minimitzava amagat -----en

oru-a que maj,estuos i 'solemne: yist des de les seves inmedia�
cions- entre mo�tes altres i no petites. allures que l'envolten i

l'ocuhen, una d'elles ia del mateix Puig de Massanella. Es per
aixo, pot esser, que el CardenaI. Des"imig ,dona a aquest puig en

el seu mapa famos la denommacio de "Puig Mayor", i .al if>uig
Major simplement la de '�Puig �e Torrellil".

La pujada al puig de Massanella e?- una excursio molt cone

guda, que han realitzat una i altra vegada tots els que a Mallorca
tenen aficio al simple excursionisme, i no digam els muntanyers.
Pero sempl1e atacada des de LIuc, per Comafreda. I aixo fa, en

primer terme, que es minimitzi la seva escalada, puix que LIuc
ja es troba gairebe als 500 m. d'a�taria, i, endemes, queda aixi
mateix reduit el' circuit, en e!' que: tradicionailment es sol tornar

pel mateix eami que a [a puja-da.
D'altra handa, sempre ens ha paregut que el Puig de

Massanella hauria d'an:ar unit: al manco en un circuit, a la posses
sio a la que pertany i Ii dona n9m. Es va afegir a tot aixo la
circumstancia d'haver estat descoberta en la seva esquerpa cara

sud una nova font, que, naturalment, va rebre el nom de Sa Font
Nova. En consequencia, ferem aquesta Ruta, ja projecta.da de

temps enrera, que, endemes, ve a oferir una novetat en la cone

guda i 1lr-adiciona:l escalada ,d'aquest.puig.
No es que facem despreci d;;aquesta pujada per Comafreda

des de LIuc, que aixi marteix t.enim realitzada i en espera de pu
blicacio, encara, que don.ant-li una solucio diferent per a la tor

nada, a fi d'aconseguiT mes varietat.
La present ruta surt de Manoor de la Vall en direccio ales

cases de Massanella; i per ''les -barrancades de Ca'n Bajoca i
Sa Replegada arriba al peu del P�ig de Massanella devora la
Caseta des Bose. Des d'alla escala el seu coster per Es RuMo i la
zona de S'Aladernar fins a aconseguir el cim pTinoipal "a la
ma�a" i' en valenta empitad'a, i davalla a dinar a la Font de S'A-

venc. Llavors, aixi mateix de davallada, passa per Sa Font Nova
i, de bell nou, per la Caseta des Bosc, tornant a Mancor pel
mateix cami de l'anada.

Recbrregut dur i fatigos, solament aconsellable a persones
amb suficient vigor fisic i practioa d'abrupta muntanya. Aixi
les eoses, i estant aquesta ruta propia no mes de gent especialit
zada que coneix be la dura orografia mallorquina, no fa falta
donal' mes indicacions, Solament que, per a l'escalada d'aquest
puig, es convenient dur un poe d'aigua (que pot carregar-se al
pou de la Caseta des Bose) , car fins la davallada a la coneguda
Font de S'Avenc a I'hore del dinar, no se'n trobara d'altra en

tot el coster.

Aixo que hem dil!: del recorregut dur i Iatigos es refereix,
esta clar, ala propia escalada de la muntanya; perque el cami
des de Mancor fins la Caseta des Bose es un passeig, que, encara

que no curt, pot realitzar qualsevol persona encara que no massa

habituada a caminades. i I quin passeig! Qualque de meravellos

que recomanam als que els agradi oontemplar la solemne natu

ralesa de ies nostres braves barrancades, enoara que aquesta de
Sa Heplegada es troba una mica domesticada. I lIavors, una ve

gada a la Caseta des Bose, 'si .no mes, acontentar-se amb mirar
Ies penya-segades carenes i els escarpats costers coberts de den
ses hosciiries que l'envolten.

En resum, les caracteristiques de la ruta son: des de Man
cor de la Vall fins la Caseta des Bose, un comode, pintoresc i
amenissim cami de carro pel fons de la barrancada de Ca'n

Bajoea, carni que comenca � p�jar �IlJa 'mica me� pendent a par
tir d'aquestes cases. Un poc mes amunt de la Caseta des Bose,
s'ataca la pujada del coster del Puig de Massanella per un semi
cami que passa pel costat del Porxo de Dalt, i que totd'una es

perd dins -el bose. Llavors ve un empinadissim i Iatigos coster

fins el cim per Ia petria zona de S'Aladernar i a la vista del Puig
de Ses Bassetes. La davallada a la Font de S'Avene, indicada a

daIt mitjangant una fita permmenil: amh inscripci6 a l'altipla, a,J
costat del cim secundari meridionail, es sobradament coneguda
per tots els habituals visitants d'aquel1a muntanya. Al 'Planiol
d',alquesta font 0 ails seus entorns esta indicada la pausa pel dinar.

A continuacio, pel descens de la tomada, de bell nou l'es

querp Closter pres "a' la gardanxa" (es a dir, de biaix, segons
terme pages) amb direecio nord-est sud-oest, fins a trobar, da
munt la punta superior d'una gran rosseguera, la Font Nova; i
encara mes descens, fins a donal' de bell nou amb el cami del
bosc molt a prop del Porxo de Dalt.

La Font Nova es descobri ara' fa un parell d'anys, no molts.
Des de que val'em coneixer La seva exis'tencia per boca de l'amo
de Ca'n -Baioca ens va-ren entrar les ganes de trobar-Ia. No eren

massa precises les indicacions, i anaTem cercant.Jla infructuosa
ment durant dues 0 tres sOTtides, en les que trescarem 8mllilt

i avaIl, a dreta i esquerra, tot aquell dUrlssim i fatigant coster

sud del Puig de Massa-neHa, indagant en cada halma, en eada

esc1etxa, en eada buit dels roquissars i espadals, en cada raco
def bosc ... Finalment, en uIlla nova sortida i temptabiva, era ja
molt passat d'hora pel dinar, un del grup, despres de tot el mati

de pujar i davaUar, assedegats i retuts -era un dia asso.leiat i

caloros del comengament de l'estiu de 1966 -ja £a sis anys!
es va rebeHar i dona un ultimatum: Si en una hor,a mes de re

cerca no trobam la font, s'ahandona l'empresa.
Erem en aquell moment, sense sospitar la pl10ximitat de La

font, davant una rosseguem, indrets que haviem inspeccionat
varies vegades anteriorment, i a la vista d'una aguIla rocosa, un

afuat penyal bernat que ens era ja famill:i!ar, i punt donat com

a referencia per a trohar la font. No mes d� vint minuts mes

tard, el company Ross-ello que cercava per damunt 1a l'osseguera,
crida: sa font!!, trobada al lloc menys esperat, per inverosimiI,
e1s entorns del qua� igualment haviem inspeccionat en altres
ocasions.



La trobada de la font ens produi una satisfaccio, que valia
tant com eis afanys, esforcos i temps empleats en Ia seva recerca. :

Llavors va quedar completada aquesta ruta amb l'inclusio
'

de Sa Font Nova. I mes tard, en altres sortides, es fotografia,
aprofitant aixi mateix qualcuna altra documentacio grMica ja
anteriorment obtinguda. Es per aixo que pot ser es noti que les

fotognafies no tenen una cohesio oontinuada en quant ales per
sones que en elles apareixen, i les indumentaries, que denoten

epoques diverses. En ana d'aquelles ocasions va voler acompa

nyar-nos el senyor de }a possessio de Massanella, que tenia ganes
de donar una ullada a aquells elevats indrets i a la mateixa

Font Nova. Altres fotografies, especialment les del poble, son
mes recents. Es aquesta una de las Rutes que, per diverses cau

ses, ens ha costat mes de realitzar, i encara i tot estava quedant
se vella. Perc, a la fi, ahi Ia teniu.

RECTIFICACIO. - AI fascicle 17 de les Rutes, dedioat a

Mancor de la Viall-Massanella, en el qual s'alludi extensament a

Ia canaleta 0 siquia que du l'aigua des de Ia Font des Prat de
MassaneIik fins Ies cases d'aquesta possessio, ales fots. 58-60

vaig dir que aquesta aigua es partia, anant una part a Ies Cases

Velles des Tossals i una altra part a les de Massanella. Va ser

un error al qual em va induir el veure sortir paralleles i molt
properes -quasi juntes- [es dues conduccions a la zona del
Prat, fins el punt que pareixien brollar del mateix ullal i font,
i no coneixer un altre a l'entorn.

El senyor de la possessio de Massanella, Sr. Ignaci ColI,
em va venir a veure per a dir-me que res no tenien 'que veure les
aigiies d'una i altra siquies, encara que brollaven molt properes,
no podent-se veure l'ullal ni font de Ies ·que van OIllP a les cases

des TossaIs, perque brol1aven haixde terra, i l'ullal esta cobert.
Que I'aigua de la Font des Prat de Massanella es de l'exclusiva
propietat d'aquesta possessio, a la qual arriben en Ia seva tota
Iitat.

Amb molt de gust faig la rectificacio del que lalla V<aig dir,
per error involuntari, ara que el present circuit passa per la ba
rrancada de Sa Replegada i Ca'n Bajoca, al llarg de la qual
discorre un bon boci de la siquia que du a Massanella l'aigua
de la Font des Prat.

Per aquesta rectificacio esperava I'oportunitat de puhlicar
el present fascicle de les Rutes, ta!I com vaig prometre aleshores
al Sr. ColI. Em sap greu d'aquella equivocacio,

RUTES PUBLICADES

l.-Pollenc;a - Castell del Rei. (Edici6 en mallorqui exhaurida).
2.-Port de S611er - Balitx d'Arnunt - S611er (Pel Pas de S'Heura).
3.-LIue pel cami veIl de Selva.
4.-Valldernossa - Sa Gubia. (Per Pastoritx i Muntanya).
S.-LIue - Torrent dels Boverons - LIue. (Pel Pas de Sa Mata),
6.-Mortitx - Cova de Ses Bruixes - Mortitx. (Edicio en mallorqui exhau

rida). ,

7.�La Carretera a la Calobra. (Per Selva i Caimari). (Edicio en ma-

llorqui exhaurida), •

S.-Sant Jordi - Puig de Galdent . Sant Jordi .. (Per la Vall de Punxuat).
9.-So11erie - Puig d'Amos - Solleric. (Per Comasema).

lO.-Establiments . Pouet de Sobremunt . Establirnents. (Per Sarris i
Bunyoli).

ll.-Pollenc;a - Puig de Ca . Pollenca. (Per Es pujol i Fartaritx des Rac6).
12 . .....:.Santa Maria del Carni . Avene de Coanegra, (Pel Torrent del' Freu).
I3.-Mortitx - La Male. (Per. Pedruixella i Ariant) ..

I4.-Castell d'Alar6.
IS.-Torrent 'de 'Pareis. I) Escorca - L'Entreforc i La Fosca.
I6.-Torrent. de Pareis. II) L'Entrefore - La Calobra.
17.-Mancor de la Vall· Massanella. iPer El Rifal i Els Tossals VeIls).
TS.-Font des Garbell.

.
19.-La Capella BIava.
20.-Arta - Ermita de Betlem.
21..:.....S611er . Puig de l'Ofre. (Pel Barranc de' Biniaraix):
22.-0rient . Serra de la Rateta, - Orient. (Per Cornasema i el Pas de Na

Maria).
2e3.-;-Alaro . Talaia de Ca'ls Reis. (Pel Pas de S'Escaleta), -

24.-Puig de Randa. (Des de Algaida, per Castellitx i Albenya):
2S.':"'La Trapd. (Des' de' S'Arraco, per Ses

'

Basses i el Cap Fabioler).
26,-Torre -de Lluc,
27.-Morro de Sa Vaca.
?S.-Volta 'del' Puig Roig.
29.-Puig de Bonany (Des de Petra).
30.-Torrent d'Alrnadra.
3L-Pollenga . Cales 'Castell i Sant Viceng (Pel Pas dels Pescadors).

32.-LIuc - Sa Coma (Per Ses Figueroles i el Portell del Vent),
33.-Puig de N'AIL (Des de Caimari per Els Horts).

(Edicio en mallorqui exhaurida).
34.-Puig de. Sa Creu - Sa Mola. (Des de Caimari, per Ses Rotes i Ca'n

Bajoca).
3S.-Ses Basses de Moritx. (Edicio en mallorqui exhaurida).
36.-Cami veIl de Pollenca a LIuc.
37.-LIoseta . Ses Cases Noves. (Per S'Estorell i Piniatzent).
38.-Torrent del Gorg Blau. (I. Almallutx . Cora plau . Turixant).
39.-Tonent del Gorg Blau, (II. Turixant . S'Entre forc).
40.-Sa Talaia de La Victoria (Alcudia),
41.-Puig des Verger. (Des de Biniaraix, pel Coli d'En Cer i el Portell de

Sa Costa}.
,

42.-Peninsula de Forrnentor. I Port de Pollenca - Cases de Cala Murta
4.3.-Peninsula. de Formentor. II. Cases de Ca'� Murta - Punta del Far.
44.-Puig d'Inca,
4·S.-Sa Comuna de Bunyola.
46.-Puig de N'Eimeric,
4.7.�Sa Mola des Ram, (Des d'Esporles per I'errnita de Maristella 1.

.

4.8.-Fornalutx, Montnaber. (Per les harrancades d'Es Rac6 i S'Olivaret).
49.-Serra de Ternelles. I. Pollenca ' ColI de la Roteta . PIa de les

Mates Velles.
SO.-Sena de Ternelles. II. PIa de les Mates Velles - Pollenca,
51.-Pllie; de Santi Miquel , (Des dAlaro, perTe Font Fijrue rn i S'AI

cadena ).
52.-La Vall dels Bini. (Des de Forn alutx, pel' Montcaire .i. el Coli

des Cards Colers). .

53. La Mu ntanva de Montcaire. (Des de Soller; pel Mirador dn Ses
Barques i el Pas des Pinot).

54. - La Vall dels Bini. (Des de Cal's Reis, perla I?ma de Bini l' el
Pas de S'Argento ).'

'

55.-Es Clots Carbons i Ses Monjoies. (Des d'Es. Bosc, pel Cami de la
BPrra. el Pas rie rie S'l!:staca i cl de Ca'n Termes),

56.-Plli� de Massanella. Des de i\fancor de In Vall; per In Font J\ova
.i la ·Font de S'Avenr.).
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