Camins de tramuntana
Llum,camí ,carenes,arbres,matolls,cims,i colls,fonts i còrrecs, refugis i
cantines,santuaris,fondes ,pobles i veïnats,esglesioles i monestirs,torres i
castells,suros i roures, aurons i faigs,algun bedoll i algun avet,boires i clarors
panoràmiques amb vistes increïbles i racons meravellosos, dolmens i menhirs,de vent
i de pluja,de calor i de fredor,de cingles i crestes,de platges i penya-segats, de contes i
llegendes,d’engorjats i salts d’aigua , de trofeus i victòries, de la línea Pérez i les
torres de guaita, de mollons i de fites,de rocs i penyals, de bardisses d’herba, de
basses i tolls, de coves i balmes, de forns i de barraques,alguna placa i molts
records,ermites i ruïnes ,de calma i quietud, de capvespres i matinades,de cel serè i de
núvols,de pous de neu i de gel,d’història i d’històries, caminar,arribar....... Tot això i
molt més es “ Camins de Tramuntana “
Se surt de la Mediterrània (1) i s’arriba a Besalú (2) Pel camí trobareu tot un univers
de sensacions,vivències i experiències : 5 dies potser més o pot ser menys que us
ompliran de joia. Tot un món per descobrir, a cada pas una trobada amb la història, a
cada revolt un paisatge meravellós ,a cada moment un tros de país amagat .Tot el
camí és bellament emmarcat, d’una banda el Canigó, de l’altra, el mar. Entre el mar i
la muntanya - el pastor i la sirena- entre el cel i la plana. Voltar, pujar, carenar, tot
fent camí, marxant, seguint les passes dels pobles que han passat i repassat per
l’Albera i les Garrotxes.
Resseguim els corriols que els pastors, trabucaires, traginers, maquis, exercits que

envaïen i exercits que fugien, dels exiliats i els contrabandistes, els trobadors i els
bosquetans, els pagesos,els ramaders,els paletes, els fusters i els artesans. Tots a peu o
a cavall, molt de pressa o ben a poc a poc,seguim la petjada dels que ens han precedit.
Quedareu meravellats d’aquest tros de país..... Feu-vos-el vostre,ni que sigui per uns
dies. I quan torneu, si voleu explicar-ho, feu-ho a cau d’orella,ben fluixet,no fos cas
que les vostres explicacions trenquessin la quietud.
1.Es pot sortir de qualsevol d’aquets pobles que hi ha a la costa: Banyuls de la
Marenda,Cervera,Portbou,Colera,Llança; o bé de qualsevol dels pobles que hi ha a l’interior:
Vilajuïga,Garriguella,Vilamaniscle,Rabós o Espolla. L’ indret és una elecció vostra, però en tots els
casos cal anar a dormir al Coll de Banyuls. I a partir d’aquest,s’ha de seguir la carena i baixar a
Recasens o anar al Coll de D’Ullat.
Arribar al Pertús i aquí seguirem els tres itineraris: del Pertús a les Salines; de les Salines a Sant
Miquel de Bassegoda i de Sant Miquel de Bassegoda a Besalú.
2.Passant pel coll de Banyuls (refugi), Recasens (refugi i cantina) o el coll de L’Ullat(“gite
d’etape”),el Pertús( hi ha de tot) Can Comaulis (restaurant i dormir),les Salines (refugi,hostal),
Costoja (fonda), Can Galan (refugi de Bassegoda),Mare de Déu del Mont (menjar i dormir ) , Beuda
(restaurant) i Besalú ( hi ha de tot).

