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Just a frec del límit septentrional del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la serra de l’Obac, 
i dins del terme municipal del Pont de Vilomara i Rocafort, hi ha un enorme bloc de roca gresosa 
que fins fa poc emergia d’una catifa de pins joves d’un verd molt intens, renascuda de les cen
dres d’un greu incendi que va assolar la zona entre els dies 26 i 30 de juliol de 1985. Aquest illot 
rocós va ser observat  fa anys a  llarga distància per qui subscriu aquestes  línies, en concret des 
del coll de Boix. Es troba al vessant esquerre hidrogràfic de la riera de Santa Creu de Palou, a 
l’oest del Pla de la Mandra i en un vessant de fort pendent que cau vers el racó de la Teia, tal i 
com l’anomena l’ICGC. Després d’analitzar la forma de poderhi accedir, vaig realitzar una pri
mera temptativa que va resultar infructuosa per manca de temps, però finalment el vaig assolir 
sota les darreres llums de l’any 2017.

Aconsellat  pel meu germà Albert,  el  vaig batejar  fent  els  honors  a  l’insigne botànic  castellga
linenc  Joan Cadevall  i Diars  (18461921),  autor  de  la monumental  “Flora  de Catalunya”,  just 
tres dies després d’haver assistit a la presentació de la reedició de l’històric i didàctic llibre “Ele
ments de botànica popular”, publicat pel mateix Cadevall l’any 1907 i actualitzat amb cura i mà
xim  rigor  pel  doctor  en  ciències  biològiques  Àngel  Manuel  Hernàndez  Cardona.  Es  dona  la 
circumstància que Cadevall va estudiar i difondre a bastament la flora i geografia de Sant Llo
renç del Munt i l’Obac, i la dedicatòria no podia serne més escaient.

L'any 2018, el mateix Àngel Manuel Hernàndez va treure a la llum la biografia completa i defi
nitiva del polifacètic Cadevall (Joan Cadevall. Professor, botànic i geògraf), després d’invertirhi 
diversos anys de recerca i un intensíssim i minuciós treball digne d’elogi, tot reivindicant la re
llevància històrica de la vida i obra d’aquest distingit home de ciència català, que potser no ha 
estat tan reconeguda com es mereixia. En el capítol de “Distincions i homenatges” d’aquest lli

El bloc del Dr. Cadevall 
reneix de les flames

1



 COL·LABORACIONS

Vacarisses, balcó de Montserrat  Núm. 652  Desembre 2022  Pàg. 37

bre hi apareix  la descripció del bloc dedicat pels germans Masó Garcia a Cadevall, on l’Àngel 
Manuel confessa que es tracta d’“una de les més singulars dedicatòries que ha rebut com a ho
menatge el Dr. Cadevall”. Qui vulgui saber més dades d’aquesta roca les trobarà dins del llibre 
citat, que està ressenyat a la bibliografia.

L’incendi de juliol de 2022

El 17 de juliol d’enguany es va declarar de forma intencionada un virulent incendi al Pont de Vi
lomara, molt proper al bloc del Dr. Cadevall. Tots recordem les dramàtiques imatges de les dot
zenes de cases de les urbanitzacions del terme engolides inexorablement per un foc furiós, atiat 
per unes condicions meteorològiques extremes, fruit d’un canvi climàtic que malauradament ca
da cop se’ns  fa més evident a casa nostra, sense haver d’anar més  lluny. Les  flames finalment 
varen  cremar 1.750 hectàrees,  400 de  les  quals  dins del Parc Natural. Es  creu que  les  tasques 
intenses de silvicultura efectuades darrerament al Parc ajudaren a frenar l’avenç del flanc orien
tal  del  foc  i  n’acceleraren  la  seva  extinció per  part  dels  bombers. Les pèrdues materials  foren 
enormes, però per sort no se n’hagueren de  lamentar d’humanes. Malgrat  tot, ha quedat un re
gust agredolç d’impotència i por davant d’un futur que es presenta incert, ja que la suma del fac
tor  climàtic  més  l’humà  ha  demostrat  que  es  converteix  en  una  bomba  de  rellotgeria  i,  per 
desgràcia, no existeix pas una forma efectiva de controlarla.
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Tres mesos més tard d’haver hagut el foc, m’he atansat al bloc del Dr. Cadevall per escatir si 
les flames l’havien afectat, ja que desconeixia els límits exactes de l’incendi. Malauradament, 
això m’ha servit per constatar que, per poca distància, no s’ha salvat. El bosc jove i esplèndid 
de 35 anys s’ha transformat de sobte en un cementiri immens de petits arbres rostits, amb cen
tenars de closques de gasteròpodes calcinades i espargides pel sòl descarnat. S’hi han fet visi
bles  de  sobte  nombroses  barraques  i  construccions  vitivinícoles  en  forma  de  recs,  petites 
cisternes i quilomètriques parets de pedra seca esglaonades, amb les seves respectives feixes. 
Aquest escenari trist se’ns mostra impregnat d’un silenci que ho aclapara tot, davant l’absèn
cia quasi total de qualsevol fressa animal.
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Les roques s’han escrostonat per  les altes  temperatures, de for
ma que la grimpada del bloc del Dr. Cadevall ha esdevingut més 
difícil perquè la seva superfície cau a trossos. Aquest, immòbil i 
aliè a la devastació provocada, ha conservat la fita i el llibre de 
registre  intactes com a mostra del pas fulgurant de  les rabioses 
flames, les quals no varen tenir temps de recrears’hi massa, un 
fet  que  es  demostra  pels  innombrables  rebrots  d’un  verd  joliu 
que  afloren  arreu,  testimonis muts  que  indiquen  que  les  arrels 
no  es  varen  veure  gaire  afectades. Arítjols,  esparregueres,  al
zinetes,  cirerers  d’arboç  i  diverses  plantes  enfiladisses  ja  han 
tret el cap, malgrat  l’alarmant manca de pluges que està carac
teritzant una tardor més estiuenca que mai. 

Dalt del bloc s’observa l’anhelada verdor que a la llunyania envolta la masia del Farell, que per 
sort ha quedat ben distant de la malvestat, i també en el mateix cim pelat es pot admirar un re
brot de garric, enèrgic  i contundent, emergint d’una estretíssima escletxa com a símbol  inequí
voc i esperançador d’una natura obstinada en referse, un cop rere altre, de totes  les calamitats 
que injustament ha d’anar sofrint cada vegada amb més intensitat.

Text i fotografies: Òscar Masó Garcia
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Fotografies:

1: Portada del llibre de registre del bloc.

2: El bloc del Dr. Cadevall l’any 2017, entre pins joves.

3: L’estat del bloc després de l’incendi del juliol passat.

4: Un garric de color verd esperança rebrotant dalt del cim.
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