
EL TORN: ENTRE BESALÚ I MIERES

El Torn és el nucli més important del municipi de Sant Ferriol. A l’any 1931
tenia 240 habitants (a tot el municipi n’hi havia 870). Actualment l’últim cens
municipal només dóna 250 persones.

Durant el segle XVII, fou famosa, dins del bandolerisme popular, fruït extrem de
la mala situació del camp, la banda de Codinach. La major part dels seus
membres eren del sector del Torn.

Deixats els vehicles prop del veïnat format per les cases de Mas Poc, la
Cadavall, la Casanova i Mas Trobat, caminarem direcció Mas Rampinya i Can
Jofre de Roca. Aquest camí era utilitzat com a via de comunicació entre
Serinyà i El Torn.

Anem seguint el camí per on passa el sender GR-2, tal com ens indiquen les
marques blanques i vermelles. Fem un bonic camí a mig aire, seguint una vira
rocallosa. Anem paral·lels al riu Ser.

Un cop arribats a tocar Can Jofre comencem a enfilar-nos cap a dalt de la
serra, fins assolir el coll de Salom o, dit més ras i curt, coll Salom. Aquest era
un pas important de comunicació entre la vila de Besalú i Mieres.

Explica Josep Pla que a l’any 1875, Carles Bosch de la Trinxeria, tinent alcalde
de la Jonquera, fou segrestat per no pagar les contribucions ordenades per la
Intendència Carlina. El dugueren presoner passant per Lliurona, Argelaguer,
Besalú i finalment Mieres, on fou retingut fins que es pagaren les contribucions.
Florenci Planas, de Cal Tit de Jonyell i nascut a Can Jofre, comenta que el
camí Ral entre Besalú i el Torn passava pel coll Salom.

Nosaltres per tornar cap al Torn anirem pel camí Ral, recentment netejat i
desbrossat pel propietari de Can Jofre. És un magnífic camí de matxo, que
flanqueja pel solei i baixa suaument cap al Mas Poc. Passarem per sota del
collet de Can Daina, els termes de la Cadavall i els turons de la Cadavall. És un
camí ombrat, però en traspassar algun petit cairet tindrem vista sobre la serra
de Finestres.

En menys de dues hores haurem retornat al punt d’inici de la caminada, amb la
satisfacció d’haver pogut tornar a trepitjar un vell camí, utilitzat durant tants
segles. Si pogués parlar, la d’històries i vivències que ens podria explicar.



8 d’abril de 2007

ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA SERRA DE FINESTRES I DE L’ENTORN DE
MIERES


