
U
nes persones grans em demanen
una guia per a una tarda a l’Alta
Garrotxa.Voldrienanarambjeepcap
a Bassegoda, o a les terres de La pu-
nyalada, la cèlebre novel·la de Vay-
reda, em diuen. Un amic seu ha fet
una volta amb moto per Guitarriu i

elvoldrienimitar.Quipervellesaomalaltiajanotéedat
per fer senderisme i caminar unes quantes hores, per
admirar els paisatge de l’Alta Garrotxa amb 4x4 no ho
tédifícil.Elsdicqueprimervullferlarutapelmeucomp-
te i, després, ja els donaré detalls.

Prencelsmeusi,posatsaBesalú,anemaMontagut
iprenemlacarreteradeSadernes.Alcapdepoc,topem
alanostraesquerraambuncàmpingi, totseguit,amb

la sorpresa del pont de Sadernes o del Llierca (dos
centsmetresendavanthihaunampliaparcament

a l’esquerra on deixar el cotxe). Fa bo de mi-
rardesdedaltelsgorgs,al’estiuplensdeba-

nyistes.Sesuposaquefouconstruïtains-
tànciesdelssenyorsdeSalescapalase-

gona meitat del segele XIV o a co-
mençamentsdelXV.Durantlaterce-
ra guerra carlina, les tropes liberals
van passar per aquest pont en di-
reccióaOlot,passantperlaserradel
Toix.ProcedentsdeBesalú,aTorte-
llà s’hi van unir escamots de volun-
taris, fins a conformar un exèrcit
d’untotalde3.000homesd’infante-

ria,200soldatsdecavalleriai4canons.
Tot acabà en la famosa Batalla del

Toix. El pont és d’un sol arc de 19,1 me-
tresdediàmetrei52,7metresdelongitud.

Lasevaalçadaésde8metressobreelLlier-
ca.Quivulguiferanarlescames,d’aquípotaga-

far un GR1 i presentar-se amb una hora i mitja a
SantaBàrbaradePruneres.Noéspaselquevolenfer

els meus sol·licitants.
SeguintlacarreterafinsaSadernes–ambhostal,co-

lòniesdenensicàmping–,espotadmirar l’esglésiade
Santa Cecília damunt d’un turonet. És una construc-

ció romàntica d’una sola
nau amb volta apuntada.
El campanar d’espada-
nyaresultaoriginalperquè
va ser convertit en una
torre amb teulada a qua-
tre vessants en afegir-s’hi
una obra de fortificació
que amaga un capcer es-
glaonat per la banda de
llevant, coincidint això
amb les obres de remo-
delaciódutesatermeales
acaballes de l’edat me-
dieval. La porta, excep-
cionalment, s’obre a po-
nent. Damunt de l’ante-
rior, hi ha un ull de bou
elaborat posteriorment,
de forma que se substituí
la finestra romànica que
es nota que hi havia exis-
tit. Una cornisa de pedra
recorre els murs tant in-
teriorment com exterior,
fins i tot l’àbsida semicir-
cular. Se’n tenen notícies
documentalsdesdelsegle
X.ApartirdelsegleXVIII,
tinguésufragàniesdeses-
glésiesdeSantAndreude
Gitarriu, Sant Grau d’En-
treperes,SantFeliudeRiu
i Sant Aniol d’Aguja.

DesdeSadernesespo-
dria anar amb el jeep fins
al Bassegoda pel Pont de
Valentí, Hostal de ca la
Bruta, Sant Feliu de Riu i
Ca l’Agustí, però, a l’estiu,
hihatantagentfentesca-
lada,barranquismeoba-
nyant-sealsgorgs,queels
forestals tanquen la pista
al trànsit rodat amb la
pena de 300€ de multa
fins a finals de setembre.
No puc pas oferir aques-

Una ruta
per l’Alta
Garrotxa
«Qui per vellesa o malaltia ja no té edat per fer

senderisme i caminar unes quantes hores,
per admirar els paisatge de l’Alta Garrotxa

amb 4x4 no ho té difícil»
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� Sobre aquestes
línies, Santa Cecí́lia
de Sadernes.
1. La serralada
transversal des de
Guitarriu.
2. El pont del Llierca
amb banyistes al riu,
aquest estiu.
3. Camí del
Bassegoda.
3. SantAndreu
de Guitarriu.

04_05 REPORTATGE
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rodatge d’«El pregón»,
ambAndreu Buenafuente.

06_08 REPORTATGE
Gironins al
sostre d’Europa
Relat en primera persona
de l’expedició al cim més
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LLUÍS BUSQUETS I GRABULOSA



ta ruta als meus demandants. Qui vulgui veure l’ermi-
ta de Sant Aniol d’Aguja, també romànica una mica pos-
terior (s. XI), haurà d’anar-hi seguint un GR11 amb el
cavall de sant Ferran, això és, una mica a peu i l’altra mica
caminant. Val a dir que el paisatge damunt la vall del
Llierca –salt de la Núvia–s’ho val. Hi ha un refugi. Hi ha
qui hi pot passar la nit i, l’endemà, desfà el camí i, se-
guint per Sant Feliu de Riu i Coll de Riu puja també al
Bassegoda, deixant el GR11 per enfilar costa final i una
senzilla grimpada de deu metres perfectament assis-
tida per cadenes i agafadors de mans.

Tanmateix, no es pas el cas de les persones grans que
volen fer aquesta ruta, de manera que, amb el jeep, pre-
nem el desviament cap a Sant Andreu de Guitarriu i Sant
Grau d’Entreperes, antigament Santa Maria. Per camins
costeruts i pistes rocoses i plenes de pedregam es pas-
sa prop de la cova del Bisbe, la cova dels Ermitans i la
cova de l’Esparver i per Cal Senyor i la Font, s’arriba al
Serradell i a l’esglesiola romànica de Sant Andreu de Gui-
tarriu, a tocar del coll de Faja. (Guitarriu és un topònim
d’arrel germànica: no se sap si deriva de Witirici o de
Guntirig.) La construcció és romànica del segle XII, amb
porta d’entrada principal a migdia, una sola nau de vol-
ta de canó, una àbsida semicircular i un campanar d’es-
padanya sense cloquers.

La jornada és esplèndida, sense núvols. Allí dalt et
trobes en una mena de setè cel. Les vaques pasturen,
indolents, pels prats, sense esquellots, i el silenci es fa
dens. A l’horitzó es retallen violacis els cims de la ca-
rena transversal. Justament allí mateix et podries des-
viar per caminar fins a Sant Grau d’Entreperes, una
construcció del XII amb afegits posteriors. La nau, se-
gurament al XVII o més tard, fou sobrealçada o allar-
gada pel costat de ponent. Però cal seguir endavant.

Pel coll de Faja i el de Murla, damunt la serra del Cu-
cut, per pistes pedregoses que no milloren gens, ens di-
rigim per Polí al Pla de l’Arç, on hi ha desviaments cap
a la Mare de Déu del Mont o cap a Bassegoda. Aquí els
meus sol·licitants hauran de fer una opció. Per la nos-
tra banda, triem el segon, és clar. Deixem el desviament
de La Manera i, per can Garrafí, trobem la pista de puja
de Lliurona, un municipi desagregat de la Garrotxa per
esdevenir agregat al d’Albanyà de l’Alt Empordà, i una
església restaurada del segle XI.

Un cop a la pista, aquí també cal triar. Si se us ha fet
tard, per Lliurona podeu baixar a Beuda i ja torneu a
ser a Besalú. Si esteu tips de sacseigs en el viatge i us vo-
leu apropar a Girona, podeu prendre el desviament cap
a Albanyà. El consell, tanmateix, seria d’arribar-se a Bas-
segoda i a Sant Miquel. Segurament començarà a fos-
quejar i no serà pas el moment d’arribar-vos al cim des
de la Fàbrica. Però podeu baixar per Sales del Llierca
o Tortellà i tindreu de nou Besalú a un cop de roc. Hem
passat una tarda i un capvespre deliciosos. �
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