Sant Aniol d’Aguja i Talaixà des de Sadernes
2 de febrer de 2011
Integrants: Josep Carbonell, Pep Comas, Joan Corbera, Josep M.
Farnés, Josep Oranias, Josep Roca, Jaume Ventura i Salvador Vilà
Distància: projectada 14’09 Km.amb altures 14’71 Km. Temps 6’30 h
Desnivells: total 468 m. Amb altures 562 m. Cotxe: 105Km. Josep Oranias - Josep Roca
Ens trobem als Gorcs a les 7 del matí i
marxem cap a la Garriga per agafar la
C-17. En sortim a l’altura de Manlleu
per prendre el túnel de Bracons, fins a
la sortida d’Olot. Seguim per Castellfollit de la Roca i Montagut. Durant
el camí observem el Basegoda nevat i
pensem que cal buscar una ruta alternativa. Quan arribem a Sadernes decidim anar a Sant Aniol d’Aguja i Talaixà, doncs trobem la carretera tallada
per obres. La colla es posa en marxa
a ¾ de 9 h, a excepció d’en Josep
Oranias que aprofita per anar a fer
gestions comercials. Seguim per una
pista a partir del tercer aparcament. Al
cap d’uns 10 minuts trobem un
desviament que ens portaria al Pont
d’en Valentí. La pista continua pel costat de la riera de sant Aniol i ens sorprendrà la
transparència de l’aigua. Aquesta riera l’haurem de travessar un parell de vegades
saltant per damunt de pedres o amb les botes dins de l’aigua. N’hi haurà per totes els
gustos o solucions d’emergència. Passem l’embassament del Gomarell, que és una
pressa que recull l’aigua i la canalitza subterràniament. Una mica més endavant
passarem per sota del Salt de la Núvia. Anem pel costat dret de riu i seguim un camí
amb moltes roques i pedres
treballades
per
poder-hi circular
sense problemes.
Durant la ruta
travessem
dos
ponts
penjats,
molt
segurs.
Arribem a ¾ d’11
a les restes del
monestir de Sant
Aniol
d’Aguja
(fundat l’any 859)
on parem a esmorzar, mentre
aprofitem per visitar aquells entorns.
Després
seguim cap al

Salt de Brull. A mida que anem avançant tornem a fer equilibris damunt les pedres per
travessar el riu i gradualment ens anem quedant endarrere. Finalment només el Pep
Comas i en Joan Corbera arribaran al seu objectiu. Després tornem a Sant Aniol i
prenem la ruta cap a Talaixà. Hem de dir que així com d’anada hem trobat senyals
grogues, acompanyades d’altres de verdes i vermelles, a partir d’aquí trobarem senyals
del GR-11 que ens acompanyaran amb senyals vermelles i blaves, barrejades amb
colors variats. El camí puja de manera constant i ens permet tenir una bona vista de la
vall. Està molt ben marcat. Podem contemplar el nevat Puig del Bassegoda. Trobarem
uns excursionistes francesos dinant. Passem per la casa pairal en ruïnes la Quera i
seguim fins a Talaixà on a 2/4 de 2 ens fem la fotografia de grup al davant de l’església
de Sant Martí i on un despistat s’hi deixarà
la màquina de fotografiar. Quan se n’adona
juntament amb un altre del grup reculen i la
recuperarà quan trobarà als francesos que
l’havien recollida. La baixada es llarga i una
mica pesada per la quantitat de pedres. Els
seus inicis ens sorprèn la foscúria. Al final
ens fem un embolic i malgrat havíem de
sortir
al
pont d’en
Valentí,
tornem
pel mateix
camí
d’anada,
amb
la
corresponent banyada de botes. Quan a les 3 i ¼ arribem a
l’aparcament ens hi trobem en Josep
Oranies. Mentre esperem els dos companys que han desfet el camí, marxa un
cotxe a Can Bundància per aconseguir
taula. Aviat arriba l’altre cotxe al restaurant i
podem gaudir del merescut àpat . A la
sobretaula decidim que la propera setmana
anirem a les gorges d’Estiula, prop de
Campdevànol. Sortirem a les 8 dels Gorcs.
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