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“M’exalta el nou i m’enamora el vell” va escriure el poeta 
J. V. Foix el 1947. En aquest article us presentem una història 
vella, de fa un mil·lenni, i un projecte nou, de sols deu anys. 
Tots dos transcorren al mateix lloc de la plana mitjana de la 
Tordera, al peu de la serra d’en Solà d’en Forn i del Serrat de les 
Llobateres, al vèrtex nord-est de Montnegre. Una història que 
ens enamora i un projecte que ens exalta.
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En el seu discórrer tranquil per la plana 
vallesana entre el Baix Montseny al nord 
i el Montnegre a sud, la Tordera era his-
tòricament acompanyada per un ric bosc 
de ribera de gatells, salzes, freixes, verns 
i oms. Entre les planes de la parròquia de 
Gaserans i els nuclis de Fuirosos i Ramió 
encimbellats a les obagues septentrionals 
del Montnegre, els boscos han estat gene-
rosos, oferint als homes la seva producció 
silvícola i la seva riquesa faunística. 

Amb el pas del temps la plana es va anar 

artigant i obrint al conreu de la terra, per on 
també passava el camí ral de Barcelona a 
Girona. Tot l’entorn mantenia un perfecte 
equilibri en què la naturalesa era pròdiga. En 
alguns trams la Tordera mandrejava i forma-
va aiguamolls, on creixia el canyissar i, entre 
ell, hi vivien tot tipus d’aus aquàtiques com 
la fotja, el bernat pescaire, l’ànec collverd i la 
polla d’aigua. En els frondosos boscos que 
alimentava amb els seus afluents la Tordera, 
la cacera era abundant i apreciada.
La vida moderna que va arribar amb el se-
gle XX ha portat una gran urbanització, la 

La Tordera

La Tordera aigües avall del gorg d’en Perxistor, mirant cap al Montseny (foto: Oscar Farrerons, desembre de 2020)
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construcció d’extensos polígons 
industrials i l’abandonament de 
l’agricultura tradicional. Hi ha ac-
tualment plantacions voluminoses 
de pollancres i plàtans, conreus 
arboris que impedeixen la regene-
ració periòdica de la vegetació po-
tencial de ribera. Tot i això encara 
es mantenen de manera natural a la 
part baixa dels talussos de la Torde-
ra salzeda de sarga (Saponario-sa-
licetum purpurae) amb abundància 
de salze blanc (Salix alba).

La Tordera aigües 
avall del gorg d’en 
Perxistor, mirant 
cap a la serra de 
les Llobateres (foto: 
Oscar Farrerons, 
desembre de 2020)
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El gorg del Perxistor

El comte Ramon Berenguer I 
de Barcelona i la seva muller 
Almodis van tenir dos fills bes-
sons l’any 1053. Quan el 1076 
el comte va morir, el testament 
indicava que els dos germans 
havien de regnar en igualtat 
de condicions, però Ramon 
Berenguer II, anomenat Cap 
d’Estopes per la seva cabelle-
ra rossa, s’imposà al seu ger-
mà Berenguer Ramon II. Això 
generà força antipaties del se-
gon cap al primer.

El 1082, a l’inici d’un fred mes 
de desembre, una comitiva 
reial que es dirigia a Girona 
encapçalada pels dos comtes 
bessons de Barcelona, va 
deturar-se en els espectacu-
lars boscos entre els termes 
de Sant Feliu de Buixalleu, 
Fogars de la Selva i Sant Ce-
loni per caçar algun cérvol o 
senglar. Els nobles eren molt 
aficionats a l’art de la falcone-

ria, un entreteniment aristo-
cràtic i elitista en què empra-
ven xoriguers, falcons i astors. 
Ramon Berenguer II, Cap 
d’Estopes, junt amb la seva 
host s’endinsava per la carena 
de la Pedra Creuada; mentre 
el seu germà Berenguer Ra-
mon II pujava fins a la serra 
de Fesol i ascendia al turó de 
ca l’Oller. Tots dos germans 
perseguien les seves peces i 
baixaren pels sots i torrente-
res fins a la plana torderenca. 
En aquells moments les rieres 
desguassaven directes al Tor-
dera, sense l’actual barrera de 
l’autopista AP-7.

Quan la cacera es desenvolu-
pava entre les zones inunda-
bles de la Tordera, el comte 
Ramon Berenguer II veia als 
seus peus colobres de co-
llar i serps d’aigua. A la mà, 
hi portava el seu fidel astor, 
preparat per a la cacera. En 
un moment donat, sota les 
capçades dels arbres que hi 
havia fa nou-cents anys en-
tre les masies actuals de can 
Rata i  can Pasí, en el fragor 
de la cacera, els dos comtes 
bessons es van trobar cara 
a cara l’un davant de l’altre, 
tots dos sols, sense escorta 
ni host.

Berenguer Ramon II, que pas-
sarà a la història amb el sobre-
nom del Fratricida, en aquest 
lloc va assassinar a sang fre-
da el seu germà, apunyalant-
lo repetidament sense pietat. 
L’astor que portava a la mà el 
Cap d’Estopes va emprendre 
esverat la volada fins a posar-
se al capdamunt d’una perxa. 

El Fratricida va amagar el cos 
del seu germà bessó en un 
dels gorgs més foscos i tan-
cats que la Tordera formava 
en els revolts inaccessibles.
 
Quan va acabar la cacera i la 
comitiva reial va trobar a fal-

Detall de la 
ceràmica 

al·legòrica a 
l’assassinat 
de Ramon 

Berenguer II, 
Cap d’Estopes 

(foto: Oscar 
Farrerons, 

desembre de 
2020)
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tar Ramon Berenguer II, es 
començà a buscar el comte 
desesperadament sense 
èxit, fins que van veure el 
seu astor al cim de la per-
xa, encara espantat pel que 
acabava de presenciar hores 
abans del seu amo. L’astor 

els portà, de volada en vo-
lada, fins on es trobava el 
cadàver, on el seguici con-
templà esglaiat el cos sense 
vida del comte Ramon Be-
renguer II. Des d’aleshores 
el profund gorg que hi havia 
en aquest tram de la Torde-

ra va anomenar-se gorg del 
Perxistor, o també gorg de 
la Perxa de l’Astor. La masia 
més propera que encara avui 
es manté dempeus dalt d’un 
petit muntanyam, també des 
de temps immemorial, rep el 
nom de cal Perxistor.

El costat 
dret del 
monument 
del gorg d’en 
Perxistor 
(foto: Oscar 
Farrerons, 
desembre de 
2020)
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La comitiva reial recollí el cos, 
creient que havia mort ofe-
gat. Berenguer Ramon II, nou 
comte de Barcelona, Girona 
i Osona, successor del seu 
germà bessó acabat de mo-
rir, disposà que el portessin 
a Girona per rebre sepultu-
ra, i tributar-li els honors que 
es mereixia. Tothom plorava, 
el que més el Fratricida, que 
cridava i sanglotava profun-
dament i es donava cops al 
pit dissimulant la seva culpa. 
Tota la ciutat de l’Onyar sortí 
a rebre el finat amb llàgrimes 
als ulls, precedida per l’astor 
de Ramon Berenguer II. Un 
cop davant de la catedral, 
enmig d’un gran silenci, el ca-
nonge que cantava la missa 
en comptes de pronunciar els 
vots acostumats: “Ajudeu-lo, 
sants de Déu; sortiu al seu en-
contre, àngels del Senyor...” 
anà repetint aquestes parau-
les acusadores “on és el teu 
germà Abel, digué el Senyor a 
Caïm...”. La gent que omplia 
la catedral de Girona murmu-
rava insistentment, mentre el 
canonge repetia una vegada 
darrere l’altre: “on és el teu 
germà Abel, digué el Senyor 
a Caïm...”. En aquell moment 
l’astor, que s’havia aturat so-
bre la porta del temple, caigué 
mort de dolor i tothom enten-
gué que Berenguer Ramon II 
era l’assassí del seu germà. 
La tomba de Ramon Beren-
guer II, comte de Barcelona, 
Girona i Osona, resta encara 
a la catedral de la noble ciu-
tat, anys més tard espectacu-
larment cisellada per Guillem 
Morell per encàrrec del rei 

Petita bassa 
que resta 

actualment 
darrere del 
monument 

del gorg d’en 
Perxistor 

(foto: Oscar 
Farrerons, 

desembre de 
2020)



53

Pere III el Cerimoniós.
La llegenda explica que el 
Fratricida es va penedir, i 
prometé no tenir descendèn-
cia per deixar el comtat al 
fill que el seu germà bessó 
assassinat havia tingut amb 
la seva esposa Mafalda de 
Pulla-Calàbria, quan aquest 
arribés a la majoria d’edat. 
Així fou que el nebot del 
Fratricida, anomenat Ramon 
Berenguer III, en complir els 
15 anys rebé el govern dels 
comtats que el seu oncle li 
deixà.

Avui, el paisatge mil·lenari 
que acompanyava les pla-
nes al·luvials de la Tordera 

ha desaparegut, els boscos 
han estat talats i han deixat 
pas a múltiples infraestructu-
res viàries i ferroviàries. Els 
polígons industrials s’han 
menjat gran part dels camps. 
El gorg on va ser llançat el 
cos del comte ja no existeix, 
però la memòria del fratricidi 
es manté a tocar la Tordera. 
Per a commemorar els 900 
anys de l’assassinat de Ra-
mon Berenguer II, el 1982 
l’Ajuntament de Sant Feliu 
de Buixalleu va arranjar el 
lloc on hi havia l’històric gorg 
del Perxistor, encarregant 
un monument a l’arquitecte 
Joan Castellví. Està situat 
prop de cal Perxistor, entre 

el camp d’en Telleda i el sec-
tor industrial de Gaserans, 
fàcilment accessible des de 
la carretera C-35, en un vèr- 
tex en què pràcticament 
conflueixen els termes mu-
nicipals de Sant Celoni, Sant 
Feliu de Buixalleu i Fogars 
de la Selva. El conjunt mo-
numental està dividit en dues 
parts per quatre grans co-
lumnes de pedra. A la dreta, 
un gran plafó ceràmic, obra 
de la ceramista Rosa Mataró,  
mostra una representació de 
l’assassinat, mentre que al 
costat esquerre, la ceràmica 
conté l’arbre genealògic de la 
dinastia comtal catalana, tot 
sota l’ombra d’un gran àlber.

Llegint la 
genealogia de 
la casa comtal 
catalana al 
costat esquerre 
del monument 
del gorg d’en 
Perxistor (foto: 
Adrià Corella, 
agost de 2018)
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A ponent del gorg del Perxistor 
s’ha recuperat un dels marjals 
que històricament enriquien la 
vida de la Tordera. Els actuals 
aiguamolls de les Llobateres 
van ser reconstruïts d’una gra-
vera restaurada entre el 1998 
i el 2007. Als seus marges, 
hi creixen herbassars humits, 
amb lliri groc (Iris pseudaco-
rus), càrex (Carex riparia) i 
bova borda (Sparganium erec-
tum). En aquest lloc d’alt valor 
ecològic trobem rèptils i amfi-
bis com la reineta, la granota 
verda, tòtils i gripaus. Potser 

fins i tot podreu veure algu-
na colobra de collar i serps 
d’aigua, com les que devien 
veure els soldats de la cort 
reial de fa més de 900 anys.

El projecte de recuperació, 
que es va iniciar el 1998, es 
va portar a terme a mesura 
que es produïa l’explotació 
industrial de la gravera, per 
poder consolidar aques-
ta gran zona humida, amb 
una clara demostració de les 
possibilitats sostenibles de 
les activitats extractives hu-

manes. El projecte tècnic va 
permetre l’aflorament d’una 
làmina d’aigua permanent 
procedent de l’aqüífer de 
la Tordera, al mateix temps 
que definia la morfologia de 
l’excavació per tal de crear 
un variat ventall d’hàbitats 
per a la flora i la fauna. 

L’estudi va preveure l’exis-
tència de talussos submergits 
de pendent molt suau i aigües 
poc profundes, per a afavorir 
l’establiment de la boga i el 
canyís, imitant els estanys 

Aiguamolls de les Llobateres

Dades tècniques bassa de les Llobateres

Bassa

Fondària mitjana 4 m

Superfície total de la zona humida 61.368 m2

Zones d’inundació temporal 
(aigües poc fondes) 22.698 m2

Zones d’aigües fondes permanents 28.701 m2

Illes Total superfície illes 268 m2

Edicle 
de fusta 

que permet 
contemplar 

els ocells dels 
aiguamolls 

passant 
desapercebuts 

(foto: Rosa 
Pasaret, 

desembre de 
2020)
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naturals. També es van dis-
senyar zones d’aigües més 
profundes, tres illes i, en el 
perímetre exterior general, ta-
lussos de pendents suaus re-
vegetats, on es pot trobar her-
ba presseguera (Polygonum 
persicaria), créixens (Rorippa 
Nasturtium-aquaticum) i créi-
xens de cavall (Veronica ana-
gallis-aquatica). Per contra, 
també hi ha parets verticals 
projectades com a hàbitat 
de nidificació de l’abellerol i 
l’oreneta de ribera.

El camp d’en Telleda i can Perxistor, mirant des del 
monument del gorg d’en Perxistor, al fons el Montseny 
(foto: Oscar Farrerons, desembre de 2020)

A tocar la 
bassa de les 
Llobateres mirant 
a sud-est, veient al 
fons la serra de 
les Llobateres 
(foto: Oscar 
Farrerons, 
desembre de 
2020)
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Per tal de reduir el risc 
d’una inundació i els 
efectes aigües avall, el 
projecte va dissenyar 
els aiguamolls de les 
Llobateres com a bassa 
de laminació. En cas de 
grans avingudes, el que 
en l’argot local es co-
neix com a torderades, 
la bassa disposa d’un 
calaix d’entrada d’aigua 
que es reté en aquest 
gran espai natural i es 

retorna lentament a la 
Tordera després de la 
punta d’inundació. Els 
aiguamolls disposen 
d’una eficient mota de 
terra vegetal com a de-
fensa de les pertorba-
cions de soroll provi-
nents de la molt propera 
AP-7.

La construcció de la bas-
sa de les Llobateres ha 
demostrat que és possi-

ble conjugar el desen-
volupament econòmic 
i la protecció del medi 
ambient: l’explotació de 
l’antiga gravera no bus-
cant la màxima i única 
lògica econòmica, sinó 
mitjançant l’adequació 
morfològica als usos 
naturals posteriors. Els 
aiguamolls han per-
mès ampliar el nom-
bre de zones humides 
en l’àmbit de la plana 

Vista de la bassa de les Llobateres des de darrere la 
tanca de fusta (foto: Oscar Farrerons, desembre de 2020)
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al·luvial del curs mitjà 
de la Tordera, amb una 
nova llacuna d’infiltració 
i recàrrega de l’aqüífer i 
una zona de laminació 
d’avingudes. La poten-
ciació de la diversitat 
vegetal, faunística i pai-
satgística, i la seguretat 
de presència de super-
fícies d’aigua tot l’any, 
millora i posa en valor la 
funció de corredor biolò-
gic de la Tordera.

El projecte de la bas-
sa de les Llobateres va 
dissenyar també un lloc 
privilegiat d’observació 
ornitològica, un braç de 
terra que s’endinsa a 
l’aiguamoll i que, pro-
tegit per un edicle de 
fusta, suposa un punt 
de recerca i educació 
ambiental de primer ni-
vell. Asseguts d’incògnit 
al seu banc, i mirant un 
blauet (Alcedo atthis), 

un martinet de nit (Nyc-
ticorax nycticorax) o un 
corb marí gros (Pha-
lacrocorax carbo), si 
escolteu amb atenció, 
potser un semblarà 
sentir encara els crits 
desolats dels soldats 
xisclant al comte Ra-
mon Berenguer II, cap 
d’Estopes. Una història 
vella que ens enamora, 
un projecte nou que ens 
exalta.


