RUTA A L’ALTA GARROTXA
SEGUINT ELS ESCENARIS DE
LA PUNYALADA

DE SADERNES A SANT ANIOL D’AGUJA SEGUINT
ELS ESCENARIS DE LA PUNYALADA
Amb Carles Batlle Jordà

Dades d’interès
Organitza: Museu dels Sants i Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot
Dia: dissabte 19 de setembre
Hora de sortida: 8.30 h
Lloc de sortida: Pàrquing del Consum. Ronda Sant Miquel, 1 Olot.
Lloc d’inici de la ruta: Sadernes, aparcament de Can Galceran
Durada de la ruta: 6 hores
Preu: Activitat gratuïta
Reserves: Museu dels Sants d’Olot, telèfon 972 266 791 - museusants@olot.cat
Itinerari guiat a càrrec de Carles Batlle Jordà, dramaturg i novel·lista, autor de la saga
"Kàrvadan".
Introducció
El Museu dels Sants d’Olot, amb motiu de les Festes del Tura, ha organitzat una
exposició dedicada a l’obra literària de l’escriptor i pintor Marian Vayreda (1853-1903),
“Marian Vayreda. Llum i ombres”.
Relacionades amb aquesta exposició s’han organitzat diferents activitats entre les quals hi
ha aquesta ruta guiada que us presentem a continuació i que ens permetrà conèixer els
racons on tenen lloc algunes de les escenes de la novel·la La punyalada de Marian
Vayreda. Així volem unir cultura i natura per conèixer d’una altra manera els paisatges
garrotxins.
L’espai per on transiten els personatges de Vayreda és un espai literari, simbòlic, que es
correspon amb la Muntanya, on corren desfermades les forces de la natura, que són les
forces del bé i del mal, en relació amb les quals actua un individu fonamentalment
desencaixat, perdut, mancat d’una identitat sòlida, a mig camí entre l’acceptació de les
convencions socials i la crida d’un instint que l’arrossega cap a territoris desconeguts i
percebuts com a immorals. Per això, el procés d’autoconeixement dels protagonistes de
les novel·les de Vayreda se situa entre els estimballs de l’Alta Garrotxa i els boscos
cremats.

Itinerari:
1a aturada. El Pont del Pas dels Aures. 15’ des de Sadernes.
2a aturada. L’Hort d’en Roca. Del Pont del Pas dels Aures a l’Hort d’en Roca.
La Cova del Bisbe. Explicació
3a aturada. El Pont de Valentí. Des de l’Hort d’en Roca al Pont de Valentí 7’.
Pausa de 5’.
4a aturada. El Gomarell. Del Pont del Valentí al Gomarell 35’.
10’ de pausa per fer un mos.
5a aturada. La Gorja del Citró. Del Gomarell a la Gorja del Citró 18’.
6a aturada. Sant Aniol. De la Gorja del Citró a Sant Aniol 25’.
7a aturada. El Salt del Brull. Només per als més preparats (camí amb dificultats).
De Sant Aniol al Salt del Brull.

Sant Aniol. Joan Llosas [CC BY-SA 3.0]

Salt del Brull: Sisku [CC BY-SA 3.0]

Gorg del pont del Pas dels Aures. Carles Batlle

Recomanacions:
-

Calçat adequat.

-

Bastons de travessia (en cas d’estar-hi acostumats. Van bé per travessar el riu,

que s’ha de fer tres o quatre vegades).
-

Esmorzar i dinar.

-

Tovallola i banyador (en cas de fer bon dia farem un bany al riu).

-

Aigua (no és necessària molta quantitat, a Sant Aniol hi ha una font).

Organitza:

Amb el suport de:

