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La Riba, una immen-
sa façana costeruda 
exposada de cara al 
visitant, peça impor-
tant de la indústria 

paperera catalana, també és el 
punt del mapa on el Brugent, que 
neix a la font de la Llúdriga, cedeix 
les aigües al Francolí, que baixa de 
l’Espluga. Les xemeneies custodien, 
altives i fumejants, el poble situat 
als seus peus; les fàbriques de paper 
són l’herència viva d’un passat que 
es descobreix riu amunt, referèn-
cies que lentament i implacable són 

Baix Camp

grans rutes  el brogit de la vall

Neix al Baix Camp, 
rega la Conca de 
Barberà i mor a l’Alt 
Camp, on cedeix les 
seves aigües al 
Francolí. El Brugent 
té una vida curta 
però intensa, i el 
camí del Brogit de la 
Vall acompanya les 
seves aigües per 
descobrir com la 
natura construeix 
ponts com el de  
Goi i raconades tan 
refrescants com  
el toll de l’Olla.

text Jaume barrull

De la mà  
del Brugent 
El BrOGit dE lA VAll CAmiNA VOrA  
l’AiGuA dEs dE CApAFONts FiNs A lA riBA

l’abric del mas d’en   
Carles, a prop de 
Farena, és una balma 
natural que amaga  
pintures rupestres, 
testimoni de la 
presència humana  
a la vall des d’antic.
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engolides per la vegetació salvatge 
i pel pas inevitable del temps. El Bru-
gent, un riu de desenvolupament 
intens i curt com una nit de Sant 
Joan, amaga dins l’espessor de la 
seva llera els vestigis d’una impor-
tant activitat industrial de tall arte-
sà que es remunta al segle xviii, quan 
s’hi produïa part del paper que es 
consumia al país i s’exportava des 
del port de Salou. 

La ruta del Brogit de la Vall vore-
ja els molins, passa per la seva porta 
i ens n’ensenya les entranyes oblida-
des. Alguns han estat reconstruïts 
com a habitatges, la majoria lluiten 
contra la desmemòria. Quan ens hi 

aturem i els contemplem, amb la 
remor del riu com a banda sonora, 
podem imaginar-nos els treballadors 
estovant la massa, elaborant els 
papers un a un i assecant-los curosa-

ment. Papers que després servien 
per anotar-hi comandes de sucre a 
l’Havana o redactar les actes d’un 
notari gironí. Aquesta sembla, a pri-
mera vista, una vall on diríem que 

la ruta creua força 
vegades el riu Brugent 
aprofitant els passos 
naturals. Segons la 
temporada, pot ser que 
el cabal de l’aigua hi 
dificulti el pas. A la foto 
superior, el riu en el  
seu curs alt. A la dreta, 
la mola dels Quatre 
Termes, en el primer 
tram de la ruta. A baix, 
Capafonts des del camí 
de la font de la Llúdriga.    

la història hi ha sobrevolat de pun-
tetes, però l’itinerari del Brogit ens 
proposa aturar-nos-hi i escoltar els 
ecos anònims de tots aquells que 
l’han esculpit amb l’empremta de la 
seva lluita, del seu treball, del seu 
enginy i de la seva passió.

L’aigua s’emporta els records, 
però la idea del Brogit ens suggereix 
recuperar-los. El paisatge canvia, es 
deixa endur i s’adapta a les envesti-
des de l’atzar. Fem conversa distesa 
amb qui trobem del país i, sense 
voler-ho, com qui té gana a mitja 
tarda i topa amb un forn de pa, sor-
tiran a la llum les riuades del 1994. 
Van transformar el riu, el van omplir 

d’una força rabiüda que s’endugué 
arbres, roques i tot el que trobà al 
seu pas de Capafonts fins a la Riba 
per compondre un altre paisatge. 

Masos i molins que resisteixen
Passada la tempesta de l’any 94, tornà 
la calma i el mapa s’hagué de refer, 
s’hi van haver de traçar camins de 
nou perquè la vall semblava una altra 
de tan remoguda com havia quedat. 
Malgrat tot, els molins resistiren com 
també ho fan els masos escampats 
per les serres que l’observen. Vides 
aïllades, allunyades dels pobles 
fotogènics i refrescants per on pas-
sem i reposem, bevent aigua de les 

seves fonts, seient a l’ombra d’una 
façana antiga o al sol d’un banc de 
pedra picada. El camí del Brogit ens 
dóna perspectiva, ens acosta com 
un objectiu macro al detall més 
insignificant i meravellós, així ens 
obre amples panoràmiques com un 
gran angular de mires tolerants. 
Tant podem tenir sort i observar 
una salamandra prenent la fresca 
del capvespre, com intuir la silueta 
de Montserrat tot descansant al pas 
pels Cogullons, refugi de munta-
nya on hi hagué un grup de masos, 
potser abandonats amb nostàlgia 
i segurament amb l’esperança d’una 
vida urbana i confortable. Ara, per 

Des del seu naixement 
a Capafonts, el Brugent 
baixa entre congostos  
i tolls cristal·lins

>>>
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ProPoSta

la cova de les Gralles i altres paratges
Capafonts és en un petit turó, enclavat en una vall oberta. La vila és 
l’origen del Brugent i la idea de crear una ruta per la riba del riu sorgí del 
municipi. si prenem el camí que enfila cap a la font de la Llúdriga, a mà 
esquerra trobem un sender que ens porta a les tosques, una àrea rocosa 
on es creen magnífics salts d’aigua. Més endavant, a la dreta, trobarem un 
senderó que trenca i s’endinsa a la barrancada, des d’on hem de remuntar 
fàcilment pels blocs de pedra fins arribar a la cova de les gralles, una gran 
balma des d’on salta una cascada refrescant. són només algunes de les 
descobertes que es poden fer al terme. a l’ajuntament us informaran de 
les rutes autoguiades per arribar a paratges tan bells com la font del Fora- 
det, l’ermita de l’abellera i la cova del Vidrier [vegeu núm. 142, pàg. 20]. 

turisme de Capafonts.  977 86 82 04 |  www.capafonts.com

>>> contra, som nosaltres qui fugim 
sovint del brum ensordidor de la 
ciutat per trobar la calma de paisat-
ges bucòlics tot suant la cansalada, 
gaudint de caminades intenses que 
ens permeten olorar la vida de veres, 
aquella calitja seca que sentim quan 
som vora la nostra mar. 

Mentre al fons de la vall treballa-
ven per fer paper i farina, als alti-
plans s’esforçaven per fer rendir una 
terra aspra i pedregosa. El traçat que 
seguim sovint s’endinsa per boscos 
de pins que ens semblen naturals, 
aquell natural ancestral que no 
gosem situar en el temps perquè ens 
sembla mil·lenari. Però les terrasses, 

els murs de pedra que s’intueixen 
i resisteixen entre els matolls de les 
solanes més costerudes, no sempre 
a la vora dels masos mig enderro-

cats, parlen d’una gent obligada a 
domesticar cada pam de terra, a llui-
tar per adaptar-se i alhora manipu-
lar el paisatge per sobreviure.

Ara veiem boscos i ens esgarrifa 
la desforestació, però quan caminem 

i esbufeguem entre la clara i les 
ombres dels pinars pels voltants de 
Farena, ens adonem que si remun-
téssim quatre generacions la vista 
només abastaria camps, cultius de 
tradició mediterrània com l’olivera 
i la vinya. La mar és omnipresent 
i fàcil de veure des de punts com 
Mont-ral, que marca camí amb la 
silueta de l’església al capdamunt 
del turó, amb el poble abocat i es- 
campat a l’altra banda. 

El Brogit és una mirada intrigant 
i evocadora a una vall de racons sor-
prenents i gent transparent, on val 
la pena perdre’s si estem disposats a 
trobar-hi moments inoblidables. 

les muntanyes de 
Prades tenen un clima 
mediterrani sec i això 
ens obliga a ser molt 
previsors amb l’aigua. 
Les fonts sovint només 
brollen en èpoques de 
pluja. A la foto superior, 
el camí de la Roca dels 
Corbs, flanquejat per 
alzines. A la pàgina 
següent, el promontori 
del Castell Dalmau,  
a prop de la Riba.

L’elevat desnivell del 
terreny crea un bon 
nombre de cascades  
i salts refrescants

-
Rectangle

-
Rectangle
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Els sECrEts dEl riu BruGENt

per facilitar la descoberta de la ruta, el Patronat de turisme de Capafonts 
ofereix assessorament, els mapes imprescindibles per fer la ruta sense 
perdre’s i els telèfons dels allotjaments on us podeu hostatjar. Heu de 

trucar al telèfon 977 86 82 04 o visitar el web www.brogitdelavall.com. Per altra 
banda, una empresa de guies ha creat la Central de reserves del Brogit de la 
Vall. Pagant entre 22 i 39€ —segons l’alberg escollit—, us ofereixen el mapa  
i la guia de la ruta, us reserven els allotjaments i us obsequien amb una gorra  
i una samarreta (  689 00 61 99 |  www.elbrogitdelavall.com). 

rUta Per a totS

una vista esplèndida des del picó Gros
Si no podeu destinar quatre dies a fer la ruta del Brogit de la Vall, en podeu 
fer un tastet pels voltants del poble de Farena, al terme municipal de 
Mont-ral, i amarar-vos d’aquest paisatge vora el Brugent tan bonic i singular. 
Sortiu del poble per la carretera de Capafonts i de seguida trobeu un 
senderó a la dreta en direcció als Cogullons. Al primer trencall, 
agafeu a la dreta direcció Mas de Mateu i aneu seguint 
el camí que agafa altura per un bosc de pins. A mà 
dreta podeu desviar-vos i acostar-vos al Picó Gros, 
des d’on tindreu una vista esplèndida sobre Farena  
i tota la vall del Brugent. Recupereu el camí original 
guanyant altura fins arribar al coll del Coster de la 
Roca Pintada. Trenqueu a la dreta per un sender 
que a poc a poc va baixant fins arribar al barranc del 
riu Sec i el seguiu fins que heu de desviar-vos a la 
dreta i tornar a guanyar altura ràpidament. El camí 
canvia de vessant i torna cap a Farena. 

 1  MaS de Fortet (CaPaFoNtS) - 
FareNa
distància: 24 km | durada: 7 h 30 min
dificultat: mitjana-alta | itinerari: Mas de 
Fortet – Capafonts - font de la Llúdriga - pont 
de goi – el Picorandan - ermita de la Mare de 
Déu de l’abellera - pou de glaç del coll de la 
nevera - mola dels Quatre termes - refugi dels 
Cogullons - teix de Mas de Mateu – Farena.
Punts d’interès: La font de la Llúdriga 
(és el naixement del Brugent), el pont de goi  
(de roca natural, l’aigua l’ha picada fins a 
construir-hi aquesta obra curiosa i solitària)  
i l’ermita de la Mare de Déu de l’abellera 
(romànica, està situada estratègicament en  
un cingle de roca vermella) | refugi: sant 
andreu (  Pl. de l’església, s/n. Farena 
 977 26 94 30 / 660 66 07 21).

 2  FareNa – la riba
distància: 16 km | durada: 4 h 30 min
dificultat: mitjana-baixa | itinerari: Farena 

FitXa tÈCNiCa
distància: 3 km | durada: 
1 h 30 min | itinerari: 
Farena - Picó gros - coll del 
Coster de la roca Pintada - 
barranc del riu sec - Farena
Com arribar-hi: a Farena, 
hi arribem per la carretera 
tV-7044 que uneix el poble 
amb la riba | on menjar: el 
Brugent. La Xeca i en Xavi, 
amb el seu art als fogons i el 
tracte proper, ens ofereixen 
cuina autòctona de primera  
i informació detallada per 

descobrir els racons més 
espectaculars de la zona.  
De la carta, en destaquen  
la truita de riu, els caragols  
i la carn de caça. Les postres 
i els licors són casolans.  

 Compte de Prades, 2. 
Farena |  977 26 91 61 
649 47 61 96 |  www.
webfacil.tinet.cat/rbrugent   

 Preu mitjà carta: 25 €; per 
encàrrec es fan menús més 
econòmics |  Obren tots els 
festius i caps de setmana de 
l’any i de juliol a setembre 

obren cada dia |  |   
 si es queden sempre a  

la vora de l’amo |  Punt de 
referència i informació per 
conèixer la zona |  sovint 
s’omple i es recomana 
reservar-hi; és preferible 
anar-hi a esmorzar i dinar 
perquè la carretera de 
Farena no és còmoda per  
fer de nit | on dormir: La 
socarrimada. acollidora casa 
rural de sis habitacions amb 
vistes exteriors, espais de 
lleure i repòs comunitari  

i dret a cuina. entorn tranquil 
a més de mil metres d’altura. 

 Font, 1. rojals |  977 
26 40 59 / 659 38 46 59 

 Preu mitjà: 32 € per 
persona amb esmorzar en 
una habitació doble |  La 
casa obre tot l’any |  |  si 
no es genera cap molèstia a 
la resta de clients |  també 
tenen servei de restaurant   

 Les telecomunicacions 
són justes i l’entorn urbà que 
l’envolta necessita un 
manteniment més adequat.

– la Bartra – reposador dels Morts - rojals – 
serret dels avencs – sant Domènec i Molí de 
Figuerola – Penya roja – Molí de les truites - 
els Masets de la riba. | Punts d’interès: 
rojals (és un bonic poble de pedra on podem 
trobar aigua i fer un mos), els molins de 
Figuerola i de les truites (permeten fer-nos 
una idea de la indústria paperera de segles 
passats) i Penya roja (paret mítica que desafia 
cada dia els escaladors) | refugi: els Masets 
(  Ctra. de Farena, km 3,2. La riba 
 977 87 61 63 / 645 53 07 56). 

 3  la riba - MoNt-ral
distància: 15,8 km | durada: 5 h 
dificultat: Mitjana-baixa | itinerari: els 
Masets – Castell Dalmau – font i Mare de Déu 
de gràcia – Cabrera – font de la Diana – 
molins de Farena – roca Molnera – Mont-ral  
Punts d’interès: Castell Dalmau (rocam 
peculiar tallat per quatre bandes i visible des 
de molts punts de la zona), les masies de 

Cabrera (pel camí entre el coll de gràcia i el 
riu anem trobant un conjunt de masos que  
ens permeten imaginar la vida centenària 
d’aquestes contrades) i la llera del riu (tot  
i que el Brugent és el leitmotiv de la ruta, és en 
aquesta etapa que ens endinsem a les seves 
fondalades més inaccessibles enmig d’una 
vegetació selvàtica) | refugi: Musté 
recasens (  Mont-ral |  977 84 61 00  

 www.refugimontral.com).

 4  MoNt-ral - MaS de Fortet 
(CaPaFoNtS)
distància: 12 km | durada: 3 h 45 
min | itinerari: Mont-ral – la Coroneta 
– els Motllats – font del rei – rasa 
dels tres esglaons – toll de l’Olla – 
les Fous – Mas de Fortet | Punts 
d’interès: els Motllats (després  
dels altiplans, la ruta s’endinsa en 
aquestes parets de roca calcària amb 
vistes espectaculars), toll de l’Olla 

(impressionant bassa polida per la 
força del riu) i les Fous (curiós tram  

on el riu queda enclaustrat entre parets 
calcàries i pollancres imponents) | refugi: 

Mas de Fortet (  Ctra. d’alcover, km 2. 
Capafonts |  977 86 80 01).

Jaume barrull. Periodista i escalador. 
Publica reportatges, entrevistes i narracions 
en diversos mitjans de premsa escrita.

adreça  | telèfon  | Web  | Preu  | Horari  | Pàrquing  | apte per a nens  | adaptat per a discapacitats  | accepten animals  espai reservat per a fumadors  | Connexió a Internet  | allotjament amb servei de cuina  | a favor  | en contra  | Informació 

Figuerola – Penya roja – Molí de les 

www.refugimontral.com).

4 Mo
(CaPaPaP
distància:
min | 
– els Motllats – font del 
dels 
les Fous – Mas de Fortet | 
d’interès:
dels altiplans, la ruta s’endinsa en 
aquestes parets de roca calcària amb 
vistes espectaculars), toll de l’Olla 

(impressionant bassa polida per la 
força del riu) i les Fous (curiós tram 

on el riu queda enclaustrat entre parets 
calcàries i pollancres imponents) | 
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A la rodalia de Farena 
hi destaca l’agulla del 
Castell Dalmau des d’on 
s’obté una bona vista 
de la vall del Brugent  
i d’aquesta part de les 
muntanyes de Prades.

FarenaFarenaFarena

Àrea de la passejada de la pàgina següent

-
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