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Una de kabretes a la serra dels Teixos des d’Almallutx
SERRA
DELS
TEIXOS
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De bon matí una guarda de 15 valents ens trobàrem per anar a fer una volta pel cor de la serra de Tramuntana , entre les dues màximes
altures de l’illa: el puig des Massanella i el puig Major.
Ens esperava una caminada per la serra des Teixos partint des del Gorg Blau. Això ens permetria passejar-nos per zones que no ens
deixarien indiferents i a més a més ens regalaria unes vistes espectaculars, no sols de Tramuntana sinó també del Pla, del mar,
d’altres serres i puigs i fins i tot d’altres illes !
A més a més gaudírem de timbes, d’història, d’alzinars i ullastrars, de pedra, de fonts, i... de qualque gota de suor...

Ruta de nivell mitjà amb
necessitat de seny a l’hora de transitar
la carena i afrontar la canal desfeta que
puja a Ses Tosses d’en Gallina. Aprox. 8
hores de marxa total per fer uns 13 km.
Amb un desnivell acumulat de 750 m.

La serra des Teixos es troba entre dos colls ben coneguts pels excursionistes que són el coll des Prat a la punta Nord-Est del Massanella i el
coll des Coloms que es el que separa el Morro d’Almallutx del Puig de Tossals.
En aquesta serra, de quasi 3 km., destaquen el Puig de sa Trona i el de ses Tosses d’en Gallina. La cota màxima que assolirem son 1258 m.,
aproximadament uns 100 metres per davall el Massanella i uns 200 per davall el puig Major.
La primera part de la ruta, què és la que porta intrínseca la dificultat és de pujada i bàsicament fora camí i la segona part, la de tornada,
transcorre quasi íntegrament pel GR221 en el seu recorregut entre la vessant nord del Massanella i la Canaleta dels embassaments.
No es poden oblidar unes bones botes que aferrin bé la roca pels llocs que es transiten i la perillositat d’una possible caiguda que en molts
de casos resultaria final.
Iniciàrem el recorregut al Refugi no guardat des Gorg Blau. El Gorg Blau és un embassament que té unes dimensions d’unes 60 Ha i una

capacitat màxima de quasi 7 hectòmetres cúbics, si bé avui en dia i donada la sequera presenta un aspecte molt eixut.

Partírem cap a la cota 635 per començar a encalentir.., i d’allà anàrem a cercar un bosc de Pollancres poc avesat, ben alts !!, que ens va fer
pensar per un moment que érem fora de Mallorca. Arribàrem a les cases d’Almallutx que es troben a l’extrem SE i estan documentades del
1246. El seu topònim prové de l’àrab “Almerug” que vol dir “prat”.

A aquesta vall hi havia un famós poblat talaiòtic, enorme, d’uns 2.000 m2que sembla ser va estar poblat entre el segle VII aC i devers l’any
123 aC. .Entre d’altres construccions s’hi ha trobat una murada i dos santuaris...
També està documentat que prop de ses cases la població mora de Mallorca va fundar-hi una població ben grossa i va ser el lloc on trobarén
refugi els mallorquins musulmans durant la conquesta del rei en Jaume. Part d’aquestes runes es troben ara al descobert per la sequera.
Al davant teníem el Morro d'Almallutx i a la dreta el puig de sa Font. A la nostra esquerra el Castellot ensumant les aigües del gorg Blau i a
la nostra esquena el memorable puig de ses Vinyes !... i encara no havíem ni començat !!!. Des de ses cases anàrem a cercar les parets que
guaiten el torren fins arribar a un camí vell de ferradura ens dugué fins a sa font des Fonoll i d’allà a la canal. Després seguirem amb la
mateixa direcció per un camí que ja sols s’intueix fins a trobar-nos amb la Canal que acompanya el GR 221.

L’abandonàrem al cap d’aproximadament 15 minut (més ho manco a la marca 189) per un tirany de cabres que començ à a enfilar per
amunt. Anàrem agafant alçada cap a la nostra primera fita el puig de sa Trona. La direcció a agafar era bona veure, pràcticament Est i
marcada per la silueta del puig que queda al costat dret del coll que teníem al davant. Ara ja no caminàvem tan fàcilment...

L’arribada al puig de sa Trona la férem enfilant-lo de cara, ajudant-nos de la grimpada i acabant-lo per una canal molt llenegadissa que
ens dugué fins al cim... qui va dir por !!! Ara érem a 1061 metres n’havíem pujat uns 480 i encara no havíem berenat !!!

Per cert, els components del grup eren: m’ Ito, en Romero Gran, en Romerito, n’Alarcón, en Roger, na Pitu, en Miquel, na Rosa, na Mar, na
Marga Alomar, el Reporter faner, sa de Porreres, n’Oliva, n’Andreu i jo mateixa.
L’altura guanyada ens regala un somni : La vall d’Almallutx i la visió dels dos embassaments (el cap nord de Cúber i el Gorg Blau). A més de
tots els cims de la contrada: es penyal des Migdia, es puig de sa Plana, i tots el puigs més alts de la serra ...,

Un GUAU darrera l’altre

Davallàrem de sa Trona de nou cap al coll i enfilàrem una forta pujada per una canal de pedra bastant desfeta que obligà a posar seny i cura
d’allà on posàvem els peus fins a arribar al cim de les Tosses de Gallina (1.169 m.). Continuem amb un 360º d’escàndol !
Destaca la visió de la vesant nord del Massanella i el camí de nevaters que s’intueix al pla des Prat. Així com el coll de s’Argentó que el
separa des puig de ses Bassetes.
Mirant cap al NW i per avall es divisava la carretera i ens adonàrem de tot el que havíem pujat !!

Després de delectar-nos de nou ens tocava emprendre la serra...

Durant la pujada mirant més al Nord veiérem es Nu de sa Corbata, la moleta de cals Reis, es Niu des Voltor que guaita l’entreforc,..., i si
seguim veurem Es puig Roig, es Gros de Ternelles, es cavall Bernat, el Pal de Catalunya..., i continuàrem girant fins i a Cabrera i la Badia de
Palma !!!

En aquesta zona la serralada es feu un poc més planera , com si
ens volgués deixar respirar...
Però el vent i el fred s’anà fent notar... i es que encara és hivern

encara que ho dissimuli molt bé... !!!

I toca posar-se de nou les piles !!! La verticalitat es manifesta
amb tot el seu esplendor !!!

Un cop deixada la planera anàrem a cercar el final de la serra, a cops es bastant estreta i ens obliga a fer qualque grimpada i qualque pas un
poc exposat que ens demana a posar esment. Aquí es pot començar a guaitar l’espectacular timba que acaba a la zona de la Mola de son
Massip i de les restes de cases de Neu de prop des coll des Telègraf o de sa Línia.

Continuàrem fins al punt més alt de la serra 1.258 metres !! aaah i li férem s’ullet al puig Tomir... ¡!!

.

Haguérem de davallar a dinar arrecerats a la paret del coll des Prat perquè el vent i el fred es feien sentir de valent… estàvem ben xalestos de la feina
feta !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ara ens quedava la part fàcil: són quasi 7 km. de davallada franca: quasi 700 metres !!
Botàrem la paret de partió entre les finques de Comafreda i Massanella i partí rem per avall cap al Prat agafant el GR.
El GR transcorre primer pel pla i després pel comellar del Prat en un bosc molt maco. Ens trobàrem amb la font de ses Tosses de
Gallina giràrem l’ull cap a la dreta per veure el puig que porta el seu nom i que tenia senyes de les nostres botes….

Un poc més avall en el nostre camí ens toparem amb la font des M assanella també anomenada des Prat on férem un bon descans i
recordàrem els nostres dies de Nepal amb molta nostàlgia i ...alegria de les passes fetes !!!
Continuàrem el GR com si voléssim anar a Tossals per un camí de ferradura restaurat i voltàrem en sentit cap al coll des Coloms.
Arribarem a la canal i ara ja sols ens queda desviar-nos cap a Almallutx pel mateix camí que hem fet avui matí...

i ja sols ens quedava tornar... aprofitant la sequera
caminàrem per damunt “les aigües” !!!

(arribava Pasqua...)

