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“A tots, en algun moment de la nostra vida, quan hem vist, encara que sigui en
fotografia o en pel·lícula, un vistós salt d’aigua, un engorjat, una grandiosa boca
d’accés a una cova o balma, una pedra de singular aspecte o un arbre de grans
magnituds, ens han vingut a la boca paraules que poden perfectament copsar la
nostra idea del llibre: és curiós això, això és magnífic! D’aquí surt la idea de fer
un llibre dedicat només a curiositats naturals; tot allò que la natura ens ofereix i
que la mà de l’home no ha tocat. Des d’aquest moment, el lector veurà que en
aquest llibre no hi apareixeran indrets que tot excursionista sap apreciar. És a
dir, en aquest recull no hi haurà muntanyes, castells, esglésies, ermites o
santuaris i també poques fonts, ja que aquestes normalment són arranjades per
la mà de l’home, i en aquest cas només sortiria algun brollador natural.”
(de la introducció de Josep Mauri Portolès)

Sinopsi:
El llibre neix de la vocació que sent l’autor de difondre indrets de tota mena, n’hi
ha que són molt coneguts i d’altres que no ho són tant, l’objectiu és satisfer el
lector en els aspectes bonics o curiosos que ofereix la natura i que aquest
voldria conèixer. Però, la gran diversitat de llibres de tota mena que hi ha al
mercat, pot fer perdre una idea general del que conté cada massís muntanyós
o comarca. En algun moment de la vida quan hem vist, encara que sigui en
fotografia o en pel·lícula, un vistós salt d’aigua, un engorjat, una grandiosa boca
d’accés a una cova o balma, una pedra de singular aspecte o un arbre de grans
magnituds, ens han vingut a la boca paraules que poden perfectament copsar
la nostra idea del llibre: és curiós això, això és magnífic! D’aquí surt la idea de
fer un llibre dedicat a curiositats naturals; tot allò que la natura ofereix i que la
mà de l’home no ha tocat. Des d’aquest moment el lector veurà que indrets que
tot excursionista sap apreciar, en aquest llibre no hi apareixeran. És a dir, en
aquest recull no hi haurà muntanyes, castells, esglésies, ermites o santuaris i
també poques fonts, ja que aquestes normalment són arranjades per la mà de
l’home, i en aquest cas només sortiria algun brollador natural.
Josep Mauri Portolès va néixer a Barcelona el 1972. Treballa a l’Administració
Pública, tasca que compagina amb estudis de geografia i història a la facultat.
Com molts altres excursionistes barcelonins, va començar a caminar de ben
petit per Collserola de la mà del seu pare. Amb els anys va introduir-se en el
món de la geografia, especialment de Catalunya, i aviat va aconseguir un alt
nivell de coneixement del territori. Nombroses travesses pel país en totes
direccions, acompanyat dels seus amics i la seva companya, avalen aquest
coneixement. El 1999 ingressà al Club Excursionista d’Esparreguera. L’any
2001 guanyà el primer accèssit del I Premi Vèrtex a un recull d’itineraris de
muntanya, organitzat per la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya i
Cossetània Edicions, amb l’obra 50 itineraris a peu per Catalunya. També és
autor dels llibres A peu per Osona i A peu per la Garrotxa, i col·laborador
habitual de la revista de muntanya Vèrtex.
Estructura del llibre:
A part d’estructurar-les en tres grups (pedra, aigua i arbres) cada curiositat
està explicada en funció d’uns apartats determinats. Primer hi ha una fitxa
ràpida que ofereix una rápida idea general del tipus de curiositat de què parlem.
Indica la distancia que cal recórrer a peu, la bellesa de l’indret, la dificultat per
arribar-hi i, en el cas d’un salt d’aigua, si hi trobareu aigua tot l’any, o només
després de pluges, si us hi podreu banyar, etc. Després s’introdueix una petita
descripció del que veurem. Seguidament hi constarà la situació; és a dir, on es
troba emplaçada aquesta curiositat natural i a prop de quina població. Més tard
hi haurà l’itinerari d’accés més recomanable i interessant per arribar-hi, que és
potser la part més útil de la guia. Un petit plànol, molt esquemàtic, us ajudarà a
situar-vos millor sobre el terreny. Per últim, hi ha informacions útils sobre
poblacions del voltants que mereixen la visita, monuments destacats a prop
vostre, algun restaurant recomanable, etc.
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