El Carrer de la Fou
Terme municipal: El Brull (Osona)
Coordenades-ETRS89: 439390 – 4627894 – 712 (entrada SW)
Recorregut: 296 m

Situació
Als estimballs del vessant NW de la serra de l’Arca, enlairat per damunt de la riera de l’Afrau
(continuació aigües amunt de la riera de Martinet), just al nord de la granja del Bruguer. En
el terme municipal del Brull, però a tocar del d’Aiguafreda.
Per arribar-hi, l’itinerari més curt surt de la granja del Bruguer, a la qual s’arriba per un
trencall de la pista principal que partint del Brull recorre tota la part alta de la Serra de l’Arca.
Del cantó NW de la granja surt un corriol descendent no gaire marcat que en poc més de 10
minuts ens situa a l’entrada SW del Carrer de la Fou.
També s’hi pot arribar partint d’Aiguafreda de Dalt, però l’itinerari és més llarg i els camins
son més perdedors.

Història
Des del punt de vista espeleològic, el Carrer de la Fou resta totalment inèdit. Tot i que
nosaltres el varem visitar el 2012 per primera vegada, no ha estat fins ara quan ens hem
decidit a fer la topografia i a redactar el present article.
Però el Carrer de la Fou te una llarga historia, que inclou el fet d’haver estat utilitzat com a
hospital de sang a la tercera guerra carlina, i fins i tot de fàbrica de moneda falsa, si bé no
queda clar on acaba la realitat i on comença la llegenda. També, en temps més recents, ha
estat utilitzat com a cementiri d’animals, ja que la granja abocava els cadàvers de bovins,
porcins i ovins al fons del Carrer de la Fou des de la part superior del cingle més alt. D’aquí
que sigui habitual trobar gran quantitat de restes òssies quan transitem per l’esquerda
principal.
Gràcies a les indagacions de l’historiador Francesc Roma, hem pogut recuperar part
d’aquesta història. Reproduïm uns paràgrafs extrets del blog de l’esmentat autor
(https://excursionismecientific.wordpress.com/2011/11/08/el-carrer-de-la-fou/):
“Les entrevistes fetes al mes d’octubre de 2011 a la masia del Bruguer ens varen
permetre localitzar el lloc sense cap dubte, però no ens aportaren cap dada més
d’interès. De fet, el nostre interès per aquest indret es vincula a la constatació que a la
pàgina 2 del segon volum del Butlletí del Centre Excursionista de Vic (gener-març de
1915), mossèn Josep Gudiol (MT) dóna una notícia sobre un dolmen proper al de
Serra de l’Arca i diu que mossèn Jaume Vilaró, rector del Brull, els havia enviat una
nota que deia que caldria que anessin a veure aquest dolmen i que la comissió del
CEV podria aprofitar per “(…) explorar la gran cova del carrer de la Fou, que en
altres temps, segons conta la tradició, havia servit de fábrica de moneda falsa y de
hospital de sanch en l’última guerra civil.”
Segons els registres de defuncions de les parròquies de la zona (malauradament no
tenim les d’Aiguafreda), hi hagué diversos morts militars entre els anys 1872 i 1875 i la
documentació parla de batalles. D’aquells anys són els fets de Collformic, que estan
força ben documentats. Amb tot, no hem estat capaços de trobar la referència a
aquest hospital militar, tot i que podria haver-s’hi instal·lat”.
“La visita al lloc no ha permès detectar-hi res especial, excepte un petit espai on
apareix un sostre que podria haver servir de precari refugi. En tot cas, però, és prou
petit i no hi ha indicis de cap mena de condicionament”.
“Recollim de passada la informació que ens donaren a la masia del Bruguer, segons la
qual un dia un home es presentà a la casa després de baixar al Carrer dient que hi
havia trobat molts fòssils i que possiblement seria un jaciment molt interessant. Els
estadants li varen contestar que aquells ossos que havia vist eren el que quedava dels
cadàvers dels animals que morien a la granja, en un temps en què encara aquest
aspecte no havia estat regulat per l’administració. Encara avui dia, si hi aneu, veureu
l’escampall de restes animals que es concentren en un petit espai”.

Per la nostra part, tot intentant obtenir dades que ens permetessin confirmar o no la
utilització del Carrer de la Fou com a hospital, varem tenir la sort de trobar - mig enterrats en
el sediment - quatre envasos de medicaments (ampolletes de vidre). No obstant això, i tot
que nosaltres desconeixem com eren els envasos de medecines a l’època de les guerres
carlines, creiem que son més recents, probablement del temps de la guerra civil. De
confirmar-se aquest fet, podria indicar que el Carrer de la Fou va ser utilitzat pels emboscats
que s’amagaven en temps de la guerra.

Els envasos trobats corresponen als medicaments següents:
“Jarabe Dr. Manceau” - Hem trobat dues ampolles de diferent mida d’aquest
medicament (120 cc i 75 cc). Es tracta d’un xarop laxant.
“Vapores PYT” – Petita ampolleta (20 cc), de forma aplanada i amb les cares
principals còncaves. Contenia una barreja d’olis essencials destinats a fer inhalacions
de vapors per a guarir malalties respiratòries. Consisteix a afegir unes gotes de la
barreja d’olis a un recipient amb aigua molt calenta i tot seguit respirar els vapors
emesos mentre es manté el cap tapat amb una tovallola o flassada per a evitar que els
vapors s’escapin.
No hem pogut identificar el contingut del quart envàs, una petita ampolleta de vidre de
forma cilíndrica (15 cc).
NOTA: Varem trobar les ampolles plenes de sediment endurit. Les varem buidar, netejar, identificar i
fotografiar. Una vegada fet això, les retornem al lloc on les varem trobar.

Sobre el topònim “Carrer de la Fou”
Sobre el mot “Carrer”
Continuem amb la transcripció de l’article de Francesc Roma:
“... Varem formular la hipòtesi que el nom de “carrer” provingués dels carreus que s’hi
podien haver tallat. El treball de camp posterior, però, ha mostrat la fragilitat d’aquesta
hipòtesi”.
“... Aquesta morfologia presenta un aspecte semblant al d’un carrer o conjunt de cases
distribuïdes en filera, unes al davant de les altres. Segurament aquest sigui l’origen del
seu nom”.
Per la nostra part, compartim les apreciacions de l’autor.

Sobre el mot “Fou”
Els espeleòlegs sempre relacionem aquesta paraula amb “font” (per exemple, la Fou de
Bor). No sabem si te res a veure, però a menys de 200 m de l’extrem NE del Carrer hi ha la
font dels Empouadors, força abundosa i constant. I una mica més enllà, trobem
l’assentament ibèric del Montgròs, que a bon segur s’abastava de la font i coneixerien
l’existència del Carrer.

Entorn geològic.
Origen del Carrer de la Fou.
La serra de l’Arca, situada entre les rieres de l’Avencó i de Martinet-l’Afrau, forma una
alineació allargassada SW-NE amb un relleu relativament suau a la part superior, que forma
una mena d’altiplà solcat per algunes rieres. Tant pel canto SE com pel cantó NW, l’altiplà
cau bruscament mitjançant cingleres calcàries cap a les valls de l’Avencó i de Martinetl’Afrau respectivament. Això és una conseqüència de la geologia, ja que tot el sector
superior està ocupat per calcàries del Muschelkalk inferior, material que es presta a generar
cingles, molt més tenint en compte que recolzen sobre els estrats més plàstics del
Buntsandstein, fàcilment identificables sobre el terreny per la coloració rogenca dels seus
materials.

I és justament a un dels cingles calcaris del vessant NW on trobem el fenomen natural del
Carrer de la Fou. La gènesi d’aquesta dislocació del terreny és conseqüència d’un procés
que s’anomena “lliscament gravitacional” i respon a la particular disposició dels estrats
calcaris - molt compactes però fracturats – en relació a la seva posició topogràfica i a la
incompetència mecànica dels materials infrajacents (gresos i argiles del Buntsandstein) que
afloren topogràficament i estratigràficament per sota de les calcàries.

El lliscament gravitacional ha donat lloc a unes cicatrius en forma d’esquerdes paral.leles a
la línia de cingle. Fonamentalment, podem distingir dues esquerdes o cicatrius principals:
-

La que hem anomenat “carrer ample” és la principal, existint un gran desplaçament
vertical entre ambdós cantons o blocs de l’esquerda, de manera que el bloc enfonsat
ha tingut una caiguda en vertical de l’ordre dels 12-15 m respecte al llavi superior,
suposadament immòbil.

-

La que hem anomenat “carrer estret” es desenvolupa dins del bloc enfonsat anterior.
També observa un desplaçament en vertical del llavi enfonsat, encara que de menor
entitat que el del “carrer ample”. Entre ambdós carrers s’hi formen unes dovel.les
fracturades amb moviments relatius les unes respecte de les altres, donant lloc a un
entorn d’aspecte caòtic a primera vista.

L’emplaçament del Carrer de la Fou en aquest indret no és causal, sinó que és la
conseqüència d’un seguit de condicionants que ho ha afavorit. A saber:
-

Un cabussament de les calcàries lleugerament NW, es a dir, a favor del pendent
topogràfic.
Un sistema principal de diàclasis paral.leles a la línia del cingle i perpendiculars al
pendent topogràfic, cosa que facilita el lliscament gravitacional.
Els components plàstics del materials infrajacents (Buntsandstein) juntament amb un
pendent topogràfic adient per a permetre el lliscament dels blocs i dovel.les
desplaçades.

Descripció
El carrer de la Fou presenta dues esquerdes principals, una més ampla que l’altra. Per
aquest motiu, i als efectes de facilitar la seva descripció, ens hem permès de batejar-les amb
els noms de “carrer ample” i “carrer estret”
El “carrer ample”
És l’esquerda principal. La distància entre entrada i sortida és de prop de 130 m en línea
recta. L’accés s’efectua per l’extrem SW, ja que és el punt on ens deixa el corriol d’accés.
El primer tram està força ple de vegetació. Als pocs metres d’entrar, trobem a mà esquerra
una esquerda de 9 m de recorregut que permet la comunicació amb el “carrer estret”, si bé
queda penjada uns 3 m sobre el seu terra.
Continua un tram on el “carrer ample” assoleix la seva major amplada. Aquí, la vegetació
ufanosa limita els nostres moviments. Observem uns caos de grans blocs que formen
passadissos entre ells.
I així arribem a la balma. Molt precària, en zona ombrívola. Hi observem un petit mur de
pedra, com també un principi d’enllosat al terra que creiem de construcció recent ja que no
el recordem de la nostra primera visita efectuada el 2012.
A partir de la balma s’inicia el tram més recte i més ben marcat de l’esquerda, de trajecte
ascendent. La seva amplada promig està al voltant dels 6 m. El punt de màxima fondària de
l’esquerda es troba a l’entorn de la balma, si bé hi ha una gran diferència d’alçada entre el
llavi superior (uns 27 m) i l’inferior (al voltant dels 10-12 m). En aquest tram trobem les
restes òssies dels animals morts que – en altre temps – abocaven els de la granja des de la
part superior del llavi més alt. Unes estassades recents han netejat bona part de la
vegetació que invaïa aquest tram.

El “carrer estret”
Transcorre relativament paral.lel al “carrer ample”, a una cota inferior. Es tracta d’una
esquerda més estreta que presenta un traçat discontinu i irregular. En alguns trams,
l’esquerda està molt ben definida, però en altres està més difuminada, amb límits
imprecisos.
Es tracta d’una esquerda de difícil progressió, ja que existeixen nombrosos blocs que en
alguns casos la obstrueixen parcialment i que cal superar. Hi ha diferència de cotes entre el
llavi superior i el llavi enfonsat, però de menor entitat que al “carrer ample”.
Aquí trobem alguns trams subterranis que a la topografia hem anomenat “covetes”.
Fonamentalment, hi ha dues d’aquestes covetes, però el desenvolupament és de pocs
metres.
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