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7l.l1lil. �tepa. Bo.R�'.lillÀ-CASTELL DE L'ARl�HY 

Sortim de Borredà, ja en pre-pirineu, la caminada d1avui 

ens apropa a la Serralad a de Catllar�s, que limita les valls 

regades pels rius Ter 1. Llobregat. 

L'estructura geogràfica és força adrupta, amb nombrosos contra

fort�, afavorint als boscos i pe tites i estretes valls. 

Ela rierols que donen vida a aqusstos valls s6n al riu Merdançol 

i 1. riera de Mitrlés, ambd6s afluents del Llobregat. 

La d8scripció del G.R.4 ens diu que tot sortint de Borradà, la 

nostra ruta passa per un antic camí ral. 

L'Enciclopàdia catalana sns diu que Un Cami Ral és un camí pú

blic important abans da la construcci6 do les carreteres actu-

als. Era patrimoni de la corona. D'aquí el noro Ral. El seu ori

gen és força curiós, prové de 1'e11916 del nom Reial que la veu 

popular simplificà. La nostra literat1U'a popular ens ha deixat 
• 

nombroses cites dels camins rals, sobretot dina la leg9nd�ria 

gesta dels bandolers, recordem en Serrallonga o en Joan Salas. 

Sant Sadurní de Ratgora: avui si que hi pas�emr malgrat haver-lo 

citat en llet up a anteripr, orec interessant fer-ne cinc càntima 
, 

de nou. 

Llorigen de l'ermita és pre-romànic, 

reformada al segle XI. Es construí 

aprofitant ela fonaments d'un antic 

pal�u, feu del noble Rodegari, i 

d'aquieel nom. L'esgléSia �ra pro

pietat del p Oder6s monestir de Ri

poll ja el 888. 

L'actual construcci6 presenta un es

belt absis amb arquacions llombardes. 

El que potser crida més llatenci6 és 

el Camp .. nar de 2 pisos adossat al mur 

extrem de ponent, d escansr.mt sobre la volta de l� nau, .amb fines

tr�ü.9 simples en el 1er. pis i geminades en el 20n. S51))I\q)-o;15 _o}OA 
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La portalada és senzilla. Antigament hi bavia un frontal 

rooànic amb escenes de la vid. de Sant Sadurni (avui al 

t.:uasu d I Art de Catalunya). 
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Val a dir que des d'aquest indret l a  paronàmica és merave

llosa (recomanada per Rodríguez de Salamanca que mai glequi

vaca), podem admirar, sí el tempa ho permet , la Serralada 

d'En Cija i Rasos de Peguera. 

Abans d ' axriba r a C astell de l'Areny passem per unes rutnes 

posoiblement re:::lte9 d 'tL'1 antic ca::ltell ¡¿nomenat de Roset. 

Els senyals ens indiquen per on hem de seguir fins arribar 

a Castell de l'Areny, el c ami passa per un corriol o Antic 

camí de bast. 

CllL'I.i de bast (G.E. C.) o camí d'animal, que pennat el paa di a

n1ma.1a de ferradur¡¡, carregats amb sàrries i arTeus, perb no al 

pa� de carros, equival a l'Act_s romà. 

Castell de l'Areny (o Alareny) 

poblet situat al peu d'una serra rectilínea i encinglerada, 

presenta un pintoresc aspecte amb les cases al voltant de l'es_ 

glésia. 

L'església parroquial de St. Vicenç d'origen romànio conaerva 

unes interes�ant8 ferradures romàniques & la porta d'entrada. 

Bibliografia: Geografia de CatalUnya, vol Il. 
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