
os bons i admiráis amics, els 
senyors Josep Maria Coch i 
Plana i Ramón Llongarriu 
Monsalvatje, han coincidit 
darrerament a parlar del riu 

Llierca amb documentació a la má. 
Filis, ambdós, de conegudes nissagues 
garrotxines, arrelades a la térra des de 
temps immemorial -del casal de Surro-
ca, a l'antic terme de Beget, el primer, i 
de la pairalia de Llongarriu, a la Valí del 
Bac, el segon-, tant per la seva erudició 
com peí seu coneixement de la comar
ca, han de ser consideráis com verita-
bles autoritats en el tema que ens 
ocupa: el riu Llierca. 

On neixel Llierca? 

La polémica sobre quin deis co-
rrents d'aigua rep el nom de Llierca des 
del seu naixement, encara és viva. 
S'exposen opinions per a tots els gus
tos. Amb el permís del lector, hi dona-
rem un cop d'ull. 

El senyor Josep Maria Coch {/// As-
semblea d'Estudis sobre el Comíat de 
Besalú. Actes 1976. Pp. 87-92), 
en lesconclusionsdelseuar-
ticle La verítable delimita
do del riu Lie rea o 
Ulerea, escriu: 

^ 

E/ revisar tot 
aquest material 
que he tingut a 
la má (des de la 
confirmado de 
béns a favor del 
monestir de 
Sant Pere de Be
salú al segle 
üesé, fins una 
escriptura adual signada peí notari 
d'Olot senyor Francesa de P. Llach i 
Puig), m'ha portat a l'aflrmacló defini
tiva de que el riu Llerca no neix a Coll 
Prugent, sino baix o sota el collet de 
Sant Pau de Segúries o del Marinen 

NARCIS 
PUIGDEVALL I DIUMÉ 

Fotografíes 
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segueix les valls del Bac, Oix, recull les 
aigües del terme de Beget (ríberes de 
Beget i Salarga) a l'estret d'Escales i 
mes avall. les de la ribera de SantAniol 
d'Aguges, prop del molí d'En Galceran. 
fins al seu vessament al Fluviá. 

Així, dones, el senyor Coch afirma 
rodonament que el riu Llierca neix al 
coll de Sant Pau de Segúries, pren en el 
seu origen el nom de ribera de la valí 
del Bac, després el de ribera d'Oix, rep 
per la seva esquerra les riberes de 
Beget i de Sant Anlol, per aquest ordre, 
escolant-se les seves aigües al riu Flu
viá a llevant de Sant Jaume. 

Per la seva part Ramón Llongarriu 
(Annals 1988 del Patronal d'Estudis 
Histories d'Olot i Comarca, pp. 185-
189), en el treball El Ulereó. A la recer
ca del genuí Llierca, entre altres consi-
deracions, diu: 

De fet, el genuí curs del Llierca 
sembla incert. Hi ha acord que prengui 
aquest nom a partir de la confluencia 
deis dos corrents que apleguen els di
versos cursos que drenen, un la zona 
de Rocabruna-Beget, i l'altre els to-
pants de la Valí del Bac-Oix. 

I afegeix després d'identificar el 
Lliercó amb el torrent anomenat 

actualment Garringot: 
El Lliercó que hem localit-

zat sembla un indici mes 
que la riera de la Valí 

del Bac acredita el 
nom Ulerea des del 
seu inici mateix. El 
substantiu, pero, es 
dona en altres rie
res, amb l'aplicació 
només, de métodes 
geográfics, sense 

prendre en conside
rado ni la parla deis coetanis ni la to
ponimia del seu ierren No sabem si els 
ajuntaments que administren aquests 
racons del nostre petit país foren con
sultáis. La seva col.laborado sembla 
que podía evitar decisions discutibles. 
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Quant a la documentado, abundan-
tfssima i de íots ordres. es va ignorar. 
O si se'n tingué noticia, no es valora 
amb el rigor degul. 

Sense posar-h¡ l'émfasi del senyor 
Josep Maria Coch, se'ns fa evident que 
Ramón Llongarriu dona siiport, tot i 
que d'una manera subliminal, a la teo
ría que identifica el riu Llierca amb la 
riera de la Valí del Bac, contráriament a 
alió que opinava un 11.lustre olotí, des-
cendent d'una familia originaria de la 
valí, el doctor Joaquim Danés i Torras, 
que distingia sense dubtar el Ulereó i el 
Llierca: 

Tot i no haver vist mes aigua que la 
del riu Ulereó, la de les pluges i la de la 
íont de la casa... (Pretérits Olotins, p. 
327). O bé: A Oix hi ha paques coses a 
veure, com no siguí el país: a la dreta 
l'aiguabarrelg de la riera amb el Llierca 
que baixa de Beget (...) i a ¡'esquerra el 
Moni Petit i Sant Miquel de Pera, amb 
el congost del Llierca i el Bosc del 
Ouer per on es va a eixir a la Valí del 
Bac. (Llibre d'Olot, p. 62). 

Aqüestes dues cites del doctor 
Danés, transantes per Ramón Llonga
rriu, demostren a bastament la diversi-
tat d'opinions existents sobre el riu 
Llierca. 

Ultra aixó, geógrafs, liistoriadors i 
excursionistes també han tractat el 
tema. Joaquim Botet i Sisó, en la seva 
Geografía General de Catalunya -Pro
vincia de Gerona, Barcelona s/d, p. 32-
33, descriu així la conca del Llierca: 

D'entre lo coll de les Falgueres y lo 
pich de Coma-negra, en lo Pirinea, ne 
baxa la brancalada que tanca per po-
nent lo circh predit. forma les cingles 
de Ferrán is'extén peí Grau d'Escales y 
riu del mateix nom. que es lo propi del 
Llierca en aquest trog. a! qual acom-
panya per sa riba esquerra fins a son 
ayguabarreix ab la riera de Sant Aniol. 
Una bifurcado d'aquesta serra, que 
s'origina sota lo pich Caburlé (1.260), 

dexa entre mitg la valí per la quel s'es-
corre al Llierca lo riuet del TolL Aigues 
amunt, fins a Baget. lo curs del Llierca 
segueix una direcció quasi paralela ab 
la serralada del Pyrineu quins rempéus 
i contraforts s 'arrestellaran fins a tocar 
lo riu, formant altes i estretes valls. peí 
fons de les quals s 'esmunyen lo riu de 
IVIonás o del clot de les Valls. que baxa 
de les basses de Monas petits estan-
yols de les altures pyrinenques, lo del 
clot del Barranco!, lo del clot de Boixy 
deis Trulls. y la riera d'Arsola que junta 
les aygues de la de les Ferreries. provi-
nent del coll de Vernadell. y de la de 
Roca Bartella. que vé de sota el coll de 
Mairém. Totes aqüestes corrents son 
tributáries del Llierca, conegut en 
aquest trog ab lo nom de riu o riera de 
Baget. Naix lo Llierca. ab la donomina-

El curs final del Llierca. vist des del 
poní gótic. Al fons. el campanar de 
Sant Pere de Montagut emergeix 

per damunt del nucli urbá. 

ció de riera de Rocabruna, sota lo 
Mont-falgars y recull apres. per sa riba 
dreta. los torrents que baxan de la 
serra que parteix la conca dd Ter de la 
del Fluviá. 
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Per la seva banda César August To
rras, el célebre y conegut excursionis
ta, diu: 

Les fonts mes altes del Llerca son 
les de la riera de Rocabruna, originaria 
del Montfalgars... [Pirineu Catalá-Vall 
del Llerca. Barcelona, 1902, pág. 221). 

Modernament l'amic Josep Girona i 
Casagran {L'Alta Garrotxa. Pp. 20-22) 
ha escrit la millor síntesi que coneixen 
sobre els rius de la sub-comarca 
d'aquest nom. La cita, malgrat ésser, 
potser, una mica llarga, conté aquell alé 
de poesía que Josep Girona confereix 
ais seus escrlts: 

A la vora de Sant Jaume de Llierca 
(el Fluvlá) rep l'aportació del rlu 
d'aquest nom. que en la seva quasi to-

W 

talitat realitza el drenatge de la comar
ca. Nascut al cali de Prugent, al peu 
del Mont Falgars, el Ulerea, Inicialment 
amb el nom de riera de Rocabruna o 
de t'Abós, comenga el seu curs tortuós 
recollint al peu del turó del castell de 
Rocabruna les aigües del torren! de Fe-
rreres, baixades del coll de Vernedetl i 
poc abans d'entrar a Beget, les de ¡a 

L 'esquerpa serra de Bestracá i les 
roques deis cingles de Ferran fan 
pas a la riera de Beget, que rep. 

aquí, les aigües procedents de les 
valls del Bac i d'Oix. En primer 

terme. la masia de! Maranyó. i a la 
dreta, mig amagada en la tendalada. 
I'església de Santa María d'Escales. 

Riera de Boca Bartella, nascudes al coll 
de Malrem. 

Quan passa peí poblet darrerament 
citat, ja presenta un bell aspeóte, i el 
creua per sota uns ponts plens de ve-
llúria. que el deixen transcórrer immu
tables, solemnialment escéptlcs. indife-
rents al gran niisteri de l'aigua fluent 
que, jorn rera jorn, contemplen. El rlu 
aquí rep l'aportació de la riera de Golo-
freu i. seguint avall, corre per la riallera 
fondalada. entre prats i conreus esmal
táis de masies i conreus. 

Sen aviat, per la seva vorera dreta, 
el venen a trobar les aigües de la Riera 
de Salarsa, col. lectores, al seu torn. de 
les del Bac Morell i les del torrent del 
Cordonet. 

Passada la Farga. el Llierca. que 
aquí porta el nom de rlu de Beget. perd 
la seva placidesa i entra en l'engorgat 
Pas d'Escala d'Uix, d'aspra i salvatge 
bellesa, per a adormirse poc mes tard 
de bell nou, ais peus de l'esglesiola 
románica de Sant Miguel d'Hort Moler 
Recollint els petits cabals del Torrent 
de les Valls I del Toll, el rlu avenga cap 
al feréstec Pas d'Escales. entalla pre
gona entre els cingles de Ferran i les 
estlmbades parets del Bestracá. 

Un nou curs d'aigua ve ara a en-
grulxlr-lo. aquesta vegada, per la seva 
riba dreta: és el ñu d'Olx. Nascut sota la 
collada de Sant Pau, aquest comenga ¡a 
seva vida correní per la Valí del Bac. 
travessa l'engorgat de Bodelquer i, des-
crivint un elegant meandre arriba a la 
plana d'Olx. on h¡ ba el poblet d'aquest 
nom. Després. entaíorant-se de bell 
nou, marxa a trobar el Llierca al Pas 
d'Escales, tot passant encalxonat 
enmig deis abruptos vessants del Bes
tracá i de la Serra de Santa Bárbara. 

Juntes les aigües deis rius de Beget 
i d'Oix. iliscant per sota els cingles de 
Maullada, trobem ben aviat les que 
baixen per la valí de Sant Anlol, que 
porten també les de la riera de Come-
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lies i les de Riu. Totes aqüestes aporta-
cions constitueixen el cabal del riu 
Llierca. que pren amb tota propietat 
aquest nom a partir d'aquest instant. 

Pero ara que el riu ha adquirit la 
seva majoria d'edat. paradoxalment es 
fa fonedís sense deixar rastre. El liquid 
element desapareix sota els considera
bles materials d'erosió dipositats en el 
seu Hit i esdevé un corrent subterranl 
en la resta del recorregut: només surt a 
la superficie comptades vegades, o 
quan el riu. després d'un aiguat, puja 
notablement de nivell. 

El curs pren ara la direcció sud; 
passa a la vora de l'església de Sader-
nes, per entrar tot seguit a la plana, 
després d'acotar-se sota el gótic i es-
velt Pont de Llierca i finalment es 
llenga al Pluvia, al costal del poblé que 
uneix l'advocació de San! Jaume al 
nom del riu que 11 fa eterna companyia. 

El lector haurá observat, de bon 
segur, rexisténcia de dues teories. La 
que identifica el riu Llierca amb la 
riera de Beget, sustentada per Danés, 
Botet, Torras i Girona, i la que deíen-
sen Coch i Llongarriu, situant-lo a la 
valí del Bac. 

Nosaltres no opinarem al respecte, 
pero ens atrevirem a fer tres preci-
sions: 

a) Un document de l'any 937, publl-
cat per Francesc Monsalvatge, cita el 
riu Lizerca, que és, gairebé amb tota 
seguretat, l'actual riera de Beget. 

b) Un altre document que figura en 
l'obra del P, Jaume Villamena, de l'any 
978 esmenta el riu Lizerca com un iímit 
pertanyentala Valldel Bac. 

c) Avui dia, la majoria deis excur-
sionistes anomenen Llierca al corrent 
d'aigua format, mes aval! de Castell 
s'Espasa, per l'aiguabarreig de les rie
res de Beget -o d'Oix com es vulgui- I 
ladeSant Aniol. 

Siguí com sigui, descriurem un per 
un aquests cursos d'aigua. 

La riera de la Valí del Bac 

Generalment, s'afirma que la riera 
de ia valí del Bac neix al coll de Sant 
Pau de Segúries, amb l'accent a la u, i 
no de Segúries, com diuen els mete-
orólegs de TV3. Aixó no és pas ben 
segur. Amb les mateixes raons, es po
dría fíxar el seu origen a la collada del 
Sitjar, damunt la masía del mateix nom, 
propietat del cantant Joan Manuel Se-
rrat, que en la seva davallada vers al 
íondal rep per l'esquerra, a tocar l'Apa-

La palanca d'Hortmoier 
sota els cingles de Ferran, 

alcamíd'Oixa Talaixá. 

Ilador, un antic hostal, les aigües del 
Torrent deis Sunyers. No en farem 
qüestió, evidentment, ja que ambdós 
corrents, en arribar a la plana, entre la 
Badosa de Baix i la Canevá, s'uneixen 
per formar-ne un de sol. la riera de la 
Valí del Bac. 
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L'aigua s'esmuny peí fons de la valí, 
flanquejada per aiguavessos suaus, 
arrodonits, d'espessa vegetado, sobre-
tot el de migdia, que no tenen res de 
garrotxins, perqué no son aspres, ni 
trencats ni de mala petja. A la serralada 
meridional s'arrengleren tres esglésies 
romániques; Sant Feliu del Bac, consa
grada el 996, Santa Magdalena del Coll 
totalment enrunada, i Santa Maria 
de Llongarriu, 

^0 '-tí 

al costat 
de la grandiosa pairalia, es-

tratégicament situada al caire d'un co-
llet herbat i verdeiant. A l'altra banda, o 
siguí, a tramuntana, trobem també dos 
temples románics, Sant Andreu de Po-
rreres, antiga parroquia de la valí, a sota 
la casa del Triadú, i Sant Miquel de la 
Torre o d'Avellanacorba, que pren el seu 

El Sait del BruH. 
al comengament de la valí de Sant Aniol, 

és un indret replet d'evocacions 
de contrabandistes i trabucaires 

nom de la veína i ferrenya construcció 
fortificada, en la qual, segons sembla, 
residiren els primitius senyors del veral. 

Al final de la valí, un a cada banda de 
riu, trobem dos edificis amb historia. El 
del costat esquerre, Cal Ferrer, és la llar 
de la familia Danés, tan coneguda a la 
comarca, el rebrot mes famós de la qual 
ha estat, potser, el metge i historiador 
olotí Joaquim Danés i Torras, de grata 
memoria. No podem deixar de banda, és 
ciar, altres membres de la familia com, 
per exemple l'arquitecte Joan Danés, 
germá del doctor suara esmentat, autor 
de valuosos estudis sobre el priorat de 
Sant Joan les Fonts, el pont vell de Be-
salú i la masía catalana, el senyor Joan 
Danés i Vernedas, que escrigué interes-
sants artlcles al Butlleti del Centre Ex
cursionista de Catalunya, i un altre re-
presentant de la nissaga, un veritable fe-
rrer de la valí del Bac, enemic irreconci
liable de l'aírancesat Báquica. 

A l'altre costat del torrent, a cinc mi-
nuts escassos, hi ha l'hostal. L'Hostal 
de la Valí del Bac abans tan concorregut 
i ara tan solitari. Situat a frec del camí 
d'Olot a Camprodon, just a sota el coll 
de Carrera, era lloc de parada obligada 
per a fots els viatgers que freqüentaven 
la via. Fou un establiment célebre de 
debo. Una institució famosa a la Garrot-
xa. Arquitectónicament, no és cap mo-
nument, pero hi sura un regust nostál-
gic que gairebé se sent í es palpa. Si hi 
entreu, a la paret veureu... una marina! 
La va pintar en Gelis, d'Olot, amb molta 
parsimonia. Així, es permeté el luxe 
d'anar una infinitat de vegades a l'Hos-
tal de la valí del Bac. 

Som al final de la val!. El riu s'en-
gorga entre dos gegants de la centrada: 
el Talló (1.238 m), a tramuntana, i el 
Montmajor (1.076 m), a migdia. Es l'es-
tret pas de Bodelguer (Bosc del Quer, 
essent el Quer una masía de l'indret) 
que separa o uneix, segons es miri, la 
valí del Bac amb la seva veína d'Oix. 
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La riera d'Oíx 

A la sortida del pas de Bodelquer la 
riera de la valí del Bac perd el seu nom i 
es converteix en la riera d'Oix. A má 
dreta, enlairat, entre el Montmajor I el 
Montpetit, el pronunciat coll de Toralles 
dona accés a la masia de "la Costa", al 
casal del Mercer, a Tesglesiola románica 
de Sant Martí i a l'esquerpa serralada del 
Toix, escenari de la topada entre carlíns i 
liberáis, entre en Savalls i en Nouvilas, 
que es decanta a favor del general de la 
Pera. A l'esquerra, s'esglaonen en el pen-
dent les masies esparses del veinat de 
Sant Miguel de Pera, mentre apareix, per 
damunt de la primera línia de muntanyes, 
roscada serra de Bestracá, on els remen
ees, l'any 1472, van fer de les seves. 

La riera davalía, ara, mandrosa, per la 
valí d'Oix, mentre li fan companyia, a 
ambdós costats, les antigües pagesies: 
Cal Quic, ara casa de colónies, el Forn, el 
Costajá, el Vilar, la Perrería, Pineda, ac-
tualment hostal, i d'altres. 

Al mig de la valí, arrecerat, el poblé. 
Olx, avul, ja no és inaccessible i llunyá. 
Una bona carretera de nou quilómetres I 
escaig hi porta des de Castellfollit de la 
Roca. Hí ha llum eléctrica, teléíons i esta-
bllments molt ben posats on es pot men-
¡ar i beure. També hi trobarem l'església 
de Sant Lloreng -románica, naturalment-, 
el pont medieval, que ja no s'utilitza, i el 
castell deis Barutell, ais afores, construít 
a final del segle XV per la familia d'aquest 
nom, després de la maltempsada que la 
foragitá de la seva residencia de Bes-
traca, amb les pedrés daurades peí pas 
deis segles. 

Passada la Valí d'Oix, ampia i assole-
llada, la riera s'encaixona novament entre 
els vessants del Bestracá i la muntanya 
coronada per l'església de Santa Bárbara 
de Pruneres, corrent paral.lela a la pista 
forestal -que la salta peí pont de Cal 
Xicot- i ajuntant-se amb la riera de Beget 
a la sortida del pas d'Escaies. 

La riera de Beget 

Sembla que hi ha unanímitat entre els 
autors a situar el naixement de la riera de 
Beget a coll Prugent, sota el Mont Fal-
gars, a la frontera amb Franga. Des 
d'aquí, baixa per un fort pendent fins al 
peu del turó que serveix de peanya a l'an-
tiquíssim i enrunat castell de Rocabruna, 
on rep per la dreta les aigües del torrent 
de la Boixeda, ressegueix la muntanya 
per la banda de migdia -la solana- i pas-

sant per sota 

El pont de Beget. 
estrebat en roca viva, 

ha vist passar molía aigua per sola 
i malta gent per sobre. 

la carretera de Beget, arreplega, ara per 
l'esquerra, el torrent de les Ferreres, 
nom provinent d'unes mines d'ohgen 
roma que encara es poden veure, o de 
les Arsoles, com s'anomena la masia 
que presideix l'aiguabarreig. 
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En arribar al poblé de Beget -dues 
dotzenes d'habitants mal comptats-, el 
riu traga una corba suau i elegant, 
passa per sota el pont. objecte fa uns 
anys d'una polémica arran d'un pretés 
eixamplament, i rep per l'esquerra el 
torrent deis Trulls o de "Can Franga". 
No oblidarem, és ciar, l'església romá
nica de Beget, deis segles XI i XII, una 
mena de catedral de l'Alta Garrotxa, 
que guarda, entre altres objectes de 
mérit artístic, el Crist en IVIajestat, talla 
de fusta, mundialment coneguda, pot-
serdel segle XIII. 

Seguint avall, hom té ocasió de 
contemplar, emmirallant-se en les ai-
gües transparents, el molí d'En Que-
leny, perfectament restaurat, i mes en-
davant, encara, un altre molí, el d'En 
Quelet, imposant construcció que pre-
cedeix el pont del seu propi nom. 

i 

ñus 
V 

també anomenat 
de la Teuleria, on s'inicia l'antic camí de 
bast que portava a Oix per la casa del 
Bolacell i el veínat de Sant MIquel de 
Pera. 

Després de rebre per la dreta la 

Oix. des del faldar del Bestracá. 
román arraulit al bell mig de la valí assolellada. 

La carretera que porta a Castellfollit de la 
Roca és el cardó umbilical que l'uneix amb 

la resta del país. 

riera de Salarga, que drena les racona-
des de Bolos i del Bac de Morell, el riu 
de Beget troba una plana fértil i allarga-
da, conste!.lada de masies: Can Batlle, 
la Codina, el Vinardell, el Barrancot, la 
Farga... I, de seguida, es torna a encai-
xonar en el salvatge i esíret pas de l'Es-
caladulx, entre els estreps del Bestracá, 
per una banda, i els del Comanegra, 
per l'altra. 

Passat l'Escaladuix, el riu es reman
sa. El seu curs es fa sinuós i tranquil. 
Som a la valí d'Hortmoier, verda i plena 
de bucólica placidesa, limitada a migdia 
per l'enasprada i vertical serra de Bes
tracá, a tramuntana per la serra de Ta-
laixá i a llevanl pels imposants i blan
quinosos cingles de Ferran. Prop de 
l'aigua, els magnífics rcures del Pía de 
Plancesilles i, un xic mes amunt, en un 
pujolet, l'església de Sant Miguel 
d'Hortmoier, antiga possessió del mo-
nestir conflenti de Sant Miguel de 
Guixá, ofereixen una festa major ais 
ulls de l'excursionista que recorre l'in-
dret sense fer remor, en absolut sllenci. 

En el seu tránsit per la valí, el riu ha 
rebut, per l'esquerra, el cabal de les 
rieres de Monars, del Toll i de les Tei-
xoneres, abans de llangar-se rebent el 
fons del pas d'Escales, Ara, la pista fo
restal discorre paral.lela al corrent, a 
bona algada, peí costat dret. Pero el 
vell camí de bast ho tela per l'altra 
banda, peí repeu deis cingles de Ferran 
i a un nivell torga mes alt que la pista 
actual, Podem assegurar que la visió 
de la tendalada espaordeix, tant per la 
protunditat com per la verticalitat de 
les parets de roca. A mes de pas d'Es
cales, hom l'anomena també el pas 
deis Liberáis. Segons César August To
rras, durant la primera guerra carlina, 
hi foren estimbats bon nombre de pre-
soners liberáis. Pocs metres mes avall, 
després de la palanca d'Agafa l'Ase, 
ajunten les seves aigües les rieres de 
Beget i d'Oix. 
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A partir d'aquí, el riu formal pels 
dos corrents corre entre els vessants 
de Santa Bárbara de Pruneres i els cin
gles de Manllada. En un racó, a sota la 
masía del Maranyó, Tantiquíssima i ara 
solitaria parroquia de Santa Maria d'Es-
cales, amb la propera i fresca font, 
constitueixen una mena d'oasi per al 
vianant assedegat. FIns i tot, els noms 
resulten evocadors: la Balma deis Pol-
voraires, la gorga del Ma Lladre, el pas 
del Pl, els Espárrecs i la Bauma del 
Corneta, lloc en el qual, segons la lle-
genda, trobá la mort un corneta de 
l'exércit liberal que havia fugit, ferit, de 
la batalla del Toix. 

El riu es reblinca i acarona el ro-
quissar de Castell s'Espasa. I quelcom 
mes avall, apaivagada la seva furia, 
s'abraga amb la riera de Sant Aniol. 

La riera de Sant Aniol 

La riera de Sant Aniol té el seu ori
gen al coll de les Falgueres. que fa fron
tera entre Espanya i Franga, al nord-est 
del Comanegra i pren el nom de la co
llada fins a trobar la casa del Morató, 
pagesia important en altres temps, que 
el substitueix peí seu. Aquí, enmig de la 
turmentada geografía del territori de Ri-
belles, tot és emboscat i desert. Ja no 
hi viu níngú, que sapíguem, llevat deis 
qui porten l'Hosíal de la Muga -en Met, 
la Nuria i els seus filis-, a tocar la ratlla. 

Passat el Morató, la riera davalía 
entre les fragositats del Camp del Roe i 
de Puig sa Noguera. En aquest punt, 
encimbellada i gairebé inaccessible, se 
sitúa la cova deis Trabucaires, on té lloc 
un deis episodis culminants de la céle
bre novel.la La punyalada, original de 
Mariá Vayreda i Vila, 

Avlat, el corrent s'estimba peí sait 
del Brull i penetra en la val! de Sant 
Aniol, canviant de nom per tercera i últi
ma vegada. 

Aquí fou on, pels voltants del 859, 
any mes any menys. un grup de mon
jes benets, encappalats per l'abat Raci-
mir, fugint de l'escomesa deis invasors 
normands, fundaren un monestir. tras-
lladat posteriorment a la muntanya del 
Mont, a Sant Lioreng de Sous. concre-
tament, les possessions del qual foren 
confirmades peí rei franc Caries es Calb 
en un document de l'any 871. Ara, a 
Sant Aniol d'Aguja, només hi resten 
l'església del segle XI, la rectoría i la 
fon t . 

* '¿ ' • 

El Hit sec de la riera de Begel 
poc abans de Castell s 'Espasa, 

se'ns mostra tétric. mineral 
i espaordidor 

*•• • • Tampoc no hi ha 
ningú, des de fa temps, al molí, en el 

qual, a mes de moldre el gra. feien 
d'hostal, ni a Can Barrufa, ni a la casa 
del Prat, on es vessen a la riera les ai-
gües del torrent de la Comella. 
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L'engorgat del Gomarell és, amb 
tota seguretat, l'indret mes espectacu
lar de la riera de Sant Aniol. Obert entre 
la serra de Martanyá I Testlmball del 
Sait de la Múvia, la mitja horeta a peu 
que s'esmerga a travessar-lo, permeí la 
contemplado a cor qué vols, des del 
corriol que el seguelx a mlg aire, de les 
gorgues profundes i transparents i deis 
rabejos decorats de platejada escuma. 

En sortir del Gomarell, l'hohtzó s'ei-
xampla de cop per ambdues bandes. A 
la dreta, Timpressionant circ de Talaixá, 
que comenga per les esgraonades fei-
xes de la Muntada, continua per les de 
la vella i misteriosa pairalia de la Quera 

i s'acaba al collet on s'alga el 
petit i dis-

sortadament deshabilat veínat, 
enciós entre la serralada que baixa del 
Comanegra I el cingles de Ferran, men-
tre, com un símbol del destí, el campa-
nar de l'església de Sant Martí s'enruna 
apocapoc, ineluctablement. 

A l'altre costat, a llevant, al bell cim 

Entre prats verdejants i hoscos tupios. 
el Sitiar manté la seva tradicional prestancia. 

Fou i és. encara. 
una de les grans pairalies del Ripollés. 

d'un estratéglc tossal, albirem la boni
ca església de Sant Feliu de Riu, pocs 
anys fa restaurada, amb el taló de fons 
deis enasprats i inabastables cingles de 
Gitarriu. Tot i no veure-ho, sabem que, 
allá dalt, un xic a l'esquerra del temple, 
s'hi troben els casáis i els conreus de la 
Plana i de Can Gustí (Agustí), sota la 
vigilancia atenta i immutable del majes-
tuós Bassegoda. 

La riera, que fins aquí s'ha passejat 
per territoris plens d'história, ho tara 
ara per indrets reblerts de prehistoria. 
Situem-nos al pont d'En Valentí, en el 
camí de Talaixá a Sadernes, de cara a 
sol ixent i alcem la mirada. IVIolt amunl, 
en un replá de la paret de roca, el forat 
grandiós de la cova del Bisbe crida la 
nostra atenció. L'accés és difícil -s'ha 

de fer des del corona-
ment de la cinglera-, 
pero l'espectacle que 
s'ofereix resulta extraor-
dinah. Fou aquí, precisa-
ment, on l'olotí doctor 
Danés recollí diversos 
Instruments doméstics 
fabricatsamb os. 

Si ens girem en rodó, 
veurem en el vessant de 
tramuntana de Castell 
s'Espasa la cova de les 
K/longes, en rexcavació de 
la qual s'han trobat peces 
corresponents a l'edat del 
bronze. Gonta la llegenda -la 
Garrotxa n'és plena, de He-
gendes- que en temps de la 
dominació sarra'ma, les mon-
ges d'un convent que s'ha-
vien refugiat en aquesta cova, 
assistien cada dia a la missa 
que celebrava un prelat, ama-

gat per la mateixa causa, a l'exterior de 
la cova del Bisbe, Es diu, ádhuc, que 
una fusta clavada a la paret forana 
d'aquesta servia de suport a la campa
na, mitjangant la qual s'advertla a la co-
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munitat propera del comengament de! 
sacrifici. 

Aigües amunt i a un nivel! inferior al 
de la Cova del Bisbe, a la cova deis Er-
mitans, s'han trobat restes del paleolític. 
També lii ha altres jaclments prehistó-
rics a Sadernes, a la cova del Calabre, a 
la cova 120 i al pont del Ulerea. 

Deixant enrere el pont d'En Valentí, 
a frec del qual es veuen les ruines 
d'un hostal no massa recomanable -
se'n deia Hostal de les Mosques o 
Ca la Bruta-, visitat a mitjan segle 
passat per trabucaires i contraban-
distes, la riera contorneja la base 
de la gran mola rocosa que con
serva les escasses pedrés de 
l'inexpugnable Castell s'Espasa, 
per finalitzar el seu periple entre 
el poní deis Aures i el molí d'En 
Galceran, lloc on s'ajunta amb e! 
curs format per les rieres d'Oix i 
de Beget. 

El LlJerca 

Des de l'alguabarreix, ja 
ningú no discuteix el nom del 
riu. Es el Llierca. Tothom hl 
está d'acord. El Llierca que, 
ben aviat passará per sota el 
veínat de Sadernes -quatre 
cases-, amb l'església de 
Santa Cecilia i la pairalia de 
Can Galceran, on sojorna-
ren, un fred desembre de 
1872, el príncep Alfons 
Caries, germá del preten- / . 

dent carlí Caries Vil, i la , • ' 
seva esposa Mana de les 
l\leus de Braganga, que /^ 
havien entrat a Catalunya 
per l'Hostal de la Muga, 
essent rebuts pels correligionaris de la 
Garrotxa i de TEmpordá, aplegats a! 
Morató, de Ribelles, i a Can Sala, de 
Bassegoda, respectivament. 

Aigües aval! de Sadernes, el paisat-
ge ja no és tan aspre, tot I que la riera 
encara resta encaixonada peí muntan-
yam. En el darrer engorjat, un esplén-
did monument: el gótic I esveit pont del 
Llierca, en el camí antic de Tortellá a 
Oix, fet construir, segons sembla, pels 
senyors del castell de Sales. Es com un 
are de triomf excepcional, que assenya-
la una de les entrades, potser la mes 

fressada, de l'Alta Garrotxa, 

El Llier
ca, molt 
ampie, ara, 
senyoreja la 
plana. A 
l 'esquerra, 
llunyana, la 
vila de Tor
tellá; a la 

rJreta, mes 
proper, el 
poblé de Mon-

tagut; al fons, 
tancaní l'horit-
zó, darrera la 
capella de Santa 
Magdalena de 

ontpaiau, les 
serralades de la 

ana i de Sant 
Julia del Mont. 

El riu arriba a 
Sant Jaume de 
Llierca i li ofereix el 
seu nom. Es el da
rrer tribuí de la seva 
accidentada singla
dura, abans de morir 
en bragos del Fluviá. 

¿íi mra de Sant Aniol d'Aguja, 
encaixonada peí roquissar, 

entre la placidesa de les gorgues blavenques 
i la canQÓ eterna deis rabejos d'argent. Narcis Puigdevall i Diumé 
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