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Riera de Sant Aniol i serra de Gitarriu

Dins del cicle Paisatges de Catalunya, la riera de Sant 
Aniol i la serra de Gitarriu ens ofereixen uns aspectes 
completament diferents als que vam poder contem-
plar a l’excursió al circ de Concròs. 

En primer lloc, es tracta d’un paisatge dominat per 
les grans boscúries de pi roig i caducifolis, sobretot 
en el fons de les valls, en oposició als prats alpins 
i boscos de pi negre de la zona de Concròs i de la 
capçalera del Ter. Si bé, és en les formes del relleu on 
trobem les diferències més grans. Mentre que en la 
capçalera del Ter les difèrencies litològiques havien 
estat anul•lades per importants superfícies d’erosió, 
essent només recognoscibles pel color de les roques, 
però sense influència en el relleu, en la vall de Sant 
Aniol, la serra de Gitarriu i Bassegoda són les dife-
rències litològiques i l’estructura de les capes les que 
condicionen les formes del relleu i el paisatge. És el 
que podem denominar com un paisatge format per re-
lleus estructurals. Aquest tipus de paisatge és el que, 
amb lògiques diferències locals, predomina en tot el 
Prepirineu català.
 
El paisatge està dominat per l’alternança de capes de 
calcàries i de margues de la fi del Cretàcic (Era Se-
cundària) i començaments de l’Era Terciària, amb un 
aflorament de granit i pissarres ordovíciques a Sant 
Aniol. L’estructura és complexa, amb nombrosos 
plecs i superposicions, però en general les estructures 

s’orienten d’est a oest i les capes presenten un fort 
cabussament cap al sud. Les capes de calcàries són 
les que marquen les carenes i els cims, sovint formant 
importants cingleres, com els cingles d’en Ferran, els 
del cim del Bassegoda o les mateixes de la cara nord 
de la serra de Gitarriu, des del Forat del Treu fins a la 
riera de Sant Aniol. 
La riera, orientada de nord a sud, perpendicularment 
a les estructures, ha hagut d’obrir-se pas a través 
d’aquestes capes dures de calcàries i ho fa entallant 
estrets engorjats. Aquests engorjats donen lloc a 
gorgs i salts d‘aigua, que havien estat aprofitats per 
fer funcionar molins i fargues, tal com s’evidencia en 
nombrosos topònims al llarg de la riera. Els gorgs i 
salts més importants però són els de la capçalera de 
la riera, aigües amunt de Sant Aniol d’Aguja, són el 
gorg Blau i els salts de la Capa i del Brull, amb els que 
s’obre pas venint de les terres altes del Pirineu, al peu 
del Comanegra. 

L’Excursió

L’excursió comença a Sadernes, on trobem l’església 
de Santa Cecilia, construcció romànica del s.XII. De 
la parròquia de Sadernes se’n tenen notícies des de 
l’any 977 quan depenia del castell de Besalú. L’altre 
punt important de la història de la vall és el monestir 
de Sant Aniol d’Aguja. El van fundar l’any 859 uns 
monjos benedictins procedents de Santa Maria d’Arles 

Bassegoda i serra de Gitarriu des de Talaixà.

Santa Cecília de Sadernes.
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i que fugien de la invasió normanda del Rosselló. El 
monestir, una construcció romànica iniciada el s IX, 
però molt modificada posteriorment, era molt petit i 
aïllat, la qual cosa dificultava la seva subsistència. A 
començaments del s.X el monestir passà a dependre 
dels Canonges de Girona i es convertí en parròquia i 
posteriorment en santuari. Els monjos, l’any 1003, es 
traslladaren a Sant Llorenç del Mont, que esdevingué 
un monestir força influent del comtat de Besalú. 

Sant Aniol d’Aguja.

Salt del Brull.

L’itinerari llarg s’inicia a Sadernes (267) vers Sant 
Feliu de Riu i la Plana per enfilar-se al Forat del Treu 
Gros de la serra de Gitarriu (1.094), des d’on inicia la 
baixada, passant per Sant Andreu de Gitarriu, fins re-
tornar a Sadernes. Són 15 km que salven un desnivell 
de pujada i baixada de 827 m amb un temps efectiu 
aproximat de 5.30 h
L’itinerari curt recomenta la riera de Sant Aniol 
d’Aguja des de Sadernes (267) fins a l’ermita de Sant 
Aniol (456), amb un total de 13 km entre l’anada i la 
tornada.
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Bassegoda des de la Plana.

Sant Feliu de Riu.


