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mnipresent al llarg deis
segles, espectador de
batalles i liatalletes, tescimoni de gestes heroiques, víctima de terratrémols, assistent a esdeve-

nord-occidental-, unint les seves terres tant
peí que fa a paisatge, tipus de vegetació...
tot i ser de comarques ben diferents. El llindar entre comarques el talla per la meitat
de manera, segurament, injusta.
Els rroncs arrencats per alguna rierada. o
caiguis simplemem perqué shan podrii. /cmiicn
sovini llocs amb un esiran)' líiictini. Recordó
com fim no fa gaire aruwa a un d'aquests llocs.
El troJic quedam mig a l'aigua i mig clavaí al
ierra. Estova ben suhjectat de td manera que ei
pemuitia íisseiírL''£'lií í anar descendint de mica
ai mica fins al final M tronc. L'aigua, sovint
amb un to grisós, et passava a pocs centimelres
de snia els pcus. Era el Ibc úkaí per pensar en el
jneti |?nnce() blau.

nimcnts histories...
Des de sempre ha proporcíonat aigua,
aliments i, en definitiva, una riqucsa a la
zona. N'han tret profit d'ell generacions i
generacions, des del nómada de pas fins a
en Manel, el fill de la Maria que ara fa un
mes i mig va fer un any, passant per l'agricuttor ja sedentaritzat, per monjos i cavallers de l'edat mitjana, per abats domináis
per Llufs XIV de Franca i pels nostres avis,
ParaMclament, els profits que se n'han tret
han anat variant al llarg del temps. Així,
mentre abans podia exercir un paper de
font primordial d'aliments o com a rentador oficial del poblé, ara és mes un lloc on
poder evadir-sc de la mundana vida, on
poder anar a oblidar, on poder prendre
decisions, on poder esbargir-se...

Quíin L'stíc tn'sfíi m'a«;rada anar
a seure a ia vora del riu. De
vegades lira una fiar o un
tmnc I observo ctim .s'aíiunya fimani. Si vcig que
s encalla, que aigim tipus
d'ohsiade ha iravat el
.sen canil', decideixo
que és mÜlor ipie
Í7IC'TI vagi a dormir
ben aviat i no poriar a
terme el que se'm
¡xissava pcl cap. Si per
conira, veig com va
descendini riu avall
seme emrebancs, aleshores veig el fuiur immcdiai
amb mes optimisme i /üig el
que emproposava.

Text
MARTA MARTORELL i F O N T
Fotografíes
JOAN LÓPEZ i GRAU

Al llarg del seu curs ha conformar tota una serie de bells
indrets; de vegades baixa recargolant-se
enmig d'espessa vegetació. Ducs son les
comarques que travessa: la Garrotxa
-extrem sud-oriental- i la Selva -extrem
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Al llarg de tots aquests anys l'han anomcnat i.le diferents maneres: avui el coneixem
amb el nom de Bmgent. Tot i que si busquem
aquest nom en el diccionari no el trobarem,
no costaría d'imaginar que «Brugent» pot
provenir de la fusió deis dos mots: «brogit»
-successió confusa de sorolls- i «rogent»
-cel vermellós. 1 és que aquests dos
mots constitueixen una de les
millors detinicions que podríem arribar a trohar per al
nostre riu. El corrent
d'aigua al seu desecendir
fc ^ ^ ^
conforma un brungit
^^^^^L
que, molts vespres a
1
^^P
i'any -sobretot al
y ^ ^ ^
final de la primaveT
^
ra, i a l'estiu-, es
veu envoltat per
una concameració
de mati's vermellós.
Es el Bmgent.
Vaig estar dos
estius en ek quals cada
veslrre, cap allá a L]uaris
de vuii, anava a passejar.
Agafava un deis, molts camins
que hi l\a peh daneres del poblé,
entre karts, fins arribar a la riera.
M'ex¡)lico. ja fa molt, el •<lall« de riu que
passa per Amer sanomenava riera íi'AniL'r. Tot
i que aquesí toponim ja no susa, per a molts
deis a?Tierencs continua i'igeiu, i anar al riu és
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anar a la riera. Dones bé, un cap a la riera,
caminava -de vegades cap amunt, d'alires cap
amll- semprc vnrqaní el Brugcnt p¿h caminéis
ofjercs enmig del psdregam que hi ha al camó de
la nwjor pan del ñu. Maltes vegades ¡x)dies evadir-te pels cinc senríf-S: iníraní al cel vmneMs;
oini l'aigiia CUIJI s'cscula riu avall; jliüraní aquella olor característica deis plótam i venu- notaní
eh roes arrodoniís lielfregadís de laigita. i cls no
tan arraloniís que et fan rearar el peu, i degustar el sabor d'un aire pur.
Mes enllá de les seves terres hom el
qualifica com a "TÍLI» i no se li dona mes
voltes. Pero tots ei-s que hi h e m anat a
jufiíiir, a tirar pedrés, a passejar, a festejar... Ü
simplement a veure'l, sabem que és mes que
un riu. Es com un ésser viu: Taigua s'escola i
circula en ell com ho podría fer !a sang en
un ésser huma. Si l'aigua és neta i no troha
entrebancs, avanza de pressa i lleugera fins
a lliurar-la al Ter, que, conjuntamcnt amh
mes aiguíi prüvinent d'altres petits «éssers»,
transportara fins a la mar. Si, per contra, es
troha amh residus de qualsevol tlpus, en
principi petits, l'aigua s'emhriita i no hi circula amh tanta desimholtura, a part d'oferir
una imatge mes péssima. Si els residus ja
son mes grans Í/o son mes, l'aigua s'estanca
i, de vegades, no circula.
El carácter estrépitos que sovint pren a
les primaveres, pels volts d'ahril i maig
sobretot, i a causa del régim pluvial a qué
está sotmés - q u e com tots sahem provoca
alguna estridosa pinja-, fa que l'aigua de
|lí4!
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EsiL'in íJiíimíJií cí'mi deis passatiisas
que el vravessen. Si ploii gaire,
és di qui passa pd cmi.

vegades avanci en grans quantitats i en
grans velocitats, la qual cosa provoca alguna petita destrossa de tant en tant. I és que
la primavera no solament la sang altera.
Quan ücorre una d'aquestes riuades és:

}a mes calmai es iroba
en el sen curs haix.
Más cabal, mes amplitud...
i si ct descuides ja i'ha "/olul».
En jiiL's d'una rieráia
s'ha apoderaí de les ierres íiiiiíiars
de manera agosarada.

Quan rep mes visites. La majoria de la
gent va a veure'l quan aconsegueix teñir el
máxim cahal; els «ooohhh!», els "ostres,
tu!" i els «quina passada», surten de les
hoques deis espectadors com sí es tractés del
protagonista d'una famosa i reconeguda
peMícula.
Quan és objecte de mes comentaris ais
cafés, a les fleques i a les camisseries; esdevé tema de xerrameca ais carrers, a les
escales veínals i a les perruqueries mentre
et renten el cap.
Quan rep mes critiques, per boca deis
mes e n t e s o s en el t e m a , s e m b l a n t s a
aqüestes:
— "és molt traídorenc. Ja una vegada va
passarque...»
— "ja ho deien sempre que no ens podem
fiar de..."
— «quan plou una mica, el riu ja no dona a
l'abast»
— «com podem anar hé en aquest país sí
quan plou..."
Quan el temps ja és mes ho i el dia
mes Uarg, en s o r t i r de l'escola coUes
d'amics hi van. Quantes i quantes vegades
les mares h a n avisat Uurs filis de no passar
pels passallisos ni per les palanques que el
franquegen quan baixa pie! De la mateixa
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nvancra, a tots ens han renyac alguna vegada per haver-hi anat a jugar, per haver
passat per zones «d'elevat risc», gairebé
jugant-nos-hi la vida segons els pares. I per
contra, com n'era de divertir d'anar-hi a
tirar pedrés, a construir barques i a jujear a
pirares a la resclosa del pont del Scilivent;
el riu esdevenia marc de guerres infantils,
tenia la qualitat de ser navegable i, fins i
fot, de ser una perillosíssima zona marítima com alio que en diuen el Triangle de
les Bermudes. Ara que ets gran veiis que,
en gran mesura, cenien rao els reus pares
quan et renyaven, i, paral-lelament, et trobeíi que ara hi volen anar els ceus filis; Cu,
de manera automática, et converteixes en
el bándol que renya i castiga l'anar al riu.
Recordó que un dia, soriini de i'escola,
vam quedar de irubar-nos loís els de 7é a la
¡KÚancü que hi ha al darrera de la casa de la
juii (una de les nenes), una de les mokes
palanquea que iravessen el riu. No vam ser-hi
tots,, segurament eh que r\o van venir va ser
perqué eh pares no els van deixar, pero ens
ho vam passar d'alld mé-s bé. Es una de les
vegades, que recurdi. que em vaig divenir
mes. Un muní de pedrés ¡cien la funció de
torre de vi^láncia, la palanca era un enorme
poní peí quai no havíem de deixar píissar eh
enemics, un canyissar era pan de la muralla
que ens proiegia. les armes eren uns inmcs
secs que havia arrossegai el riu fins alia...
Víis £1 mirar-ho ara, i el quedes aionii d'nn
poi arribar la ima^naciú en la infantesa.
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Oes de sempre el Bnigizní,
a la lardor i a la primavera,
sovim s'esvera.

La resdüsa dd Sidivem (Amer)
en pie hivcni.
S'evidencia una vegetada eadudfdlia
a les seves ribes.

Si observem l'anatomia del riu, podem
veure com l'aigua circula per un sistema de
«venes" i "artéries» i va recorrenc en tot el
transcurs del riu. L'aigua, procedent de tota
la seva conca hidrográfica -conca que s'inicia al vessant meriditnial de la serra del
Corb (dins el municipi de Sant Feliu de
Pallerols}, que ahrai^a la valí d'Hcistoles,
que aglutina el nuinictpi d'Amer i que íinalitza al peu de la presa de! Pasteral- es va
reunint en condúceos cada vegada mes
grans fins arribar al curs principal del riu,
des d'on és transportada. L'única diferencia
que crobaríem respecte a un organismo viu
és que l'aigua no torna al «cor», sino que és
drenada a dins d'un alcre organismo mes
gran -el Ter-, encarregat aquest Je craslladar-la fins a la mar.
Son nombrosos els rierols, torrents,
xaragalls i rieres que engruixeixen el .sen
cabal i que n'estenen !a cunea. Molts
d'aquests rierols i xaragalls, sobretot els del
curs mes alt, excaven en el conglomerar
basalcic i formen congostos que donen lloc
a formes curíoses i impenetrables, a petites
zones amagados i inexpugnables, a gorgues
belle.s i admirables, a camins i vies infranquojables... en definitiva, a Unes caractori'stics, bonics i envejahles. En la conca del
Rrugent, en general, nt) hi ha hagut problemes d'aigua. Rieres, torrents... fan que
l'aigua siguí mes aviat un elemont ahundant, a excepció deis períodes de sequera.
Els conglomerats, les arenisques i les calca103

ries (pcrmeiiblcs) permeten que l'aigua es
filtri; en canvi, les margues impedeixen
aquesta filtració i originen les fonts, niok
nombrüses en aquesta conca.
SL'fiííínt eí camt de i'antiga via del tren
Obi'Girona, hom es pot trobar maltes f'onis i,
en fieneral, d'un rai¡^ considerable, i scnse
haver-ie d'endimar ^aire enmig de ['ciclaparadora vegetada d'ahines, aíjines sureres, pím,
castartyers i eh esbarzers del sotábase.
]a de peiii coneixei alf>unes ¡onis. En
excursions de Dijous Gras, de i'Esplai a
l'hivern, del Casal d'estiu... mes d'una
vegada et pares en una (oni per omplir la
cantimplora. Encara que hi tingáis aigua de
la [ont passada, la tires per tornarAa a
omplir per lenir aigiia mes fresca. No sabrics
dir quina és la mes bona. Segons els mes
grans, unes teñen raigua mes bona; segons
els enlosas, depcn de I'época de l'any... i lu
la irobes tota bona ¡giial.
Les seves primeros fonts floreíxen
majestuosanient a Sanr Fcliu i.le Pallerois,
en el vessant meridional de la coneguda
serra del Corh -a la comarca de la Garrotxa, entre la plana d'en Bas i la valí d'Hostoles- i enmijj d'una vegetació acoUidora.
D'alía en surten el xaragall de Marboleny i
la riera de Sant Iscle. Junts, constitueixeíi
les primeres venetes del Brugent. L'origen
és, per tant. pluvial, ja que el voliim d'aigua
esta determinar per les pluges. El corrent
d'aigua, estret i poc profund, va baixant i
acaba travessanr, en pocs quilometres, la
i i 6 | 104

Eís Síiíts d'aigua ofercixen.
en alguns indrets,
especlacles mcravellosns com cu.]uest.
Son liocs perfecics im poder evadirse.

valí d'Hostoles. En aquest curt camí, franqueja el municipi de les Planes d'Hostoles
-seguint una falla-, on s'afegeixen en curs
la riera de Cogolls -que neix al vessant
occidental del piiíg Rodó, volca de Sane
Aniol de Finestres-, el torrent de la Carrera
i el torrenr de la font Roja. Tots ells conformen unes alrres venes que, en aportar la
seva «sang», acaben coníigurant l'artcria
principal de! riii.

Un cop a Amer, on s'apleguen els
Els maicixos ohsiaclcs Jiíiiuríils
(fullaraca, trunes i pedrés iiiíijürimriameíu) cabals del torrent del Clot de les Banyes,
poden arribar a oferir
del torrent del Colomer, el de la Blanquera
beües connoiacions.
i el de la Costa i s'uneixen al corrent principal, hi aporten el seu granet de sorra, i
s'acaha de configurar el curs fina! del rlii. A
partir d'aquí, el riu baixa ja molt mes ralenticzat, mes pie, mes brut també-, fins trobar-se amb el Ter.
El torrent del Colomer és conegui en la
zona per la gran quantitat d'aigua que parta en
detenninades époques de l'any, i, en general,
qiuin plou. Sí es va passejant per l'antiga via
del carrilet Olol-Girona -ara un passeig-, ja
sigui en bicicleta o a pe», es pot divisar el
torrent de manera molt notoria; val la pena
aturarse wv¡ momenis al pont que elfrai-iqueja. La vegetado espessa i aclaparadora ja qimsi
impenetrables algunes zones: brucs, esbarzers,
heures í falgueres en son aquesta vegada els
maxims responsables.

-:^^j-

El torrent de la Costa és un deis mes
• exploráis >•. S'/ií accedeix per bon camí des del
mateix nucli urbd íí'Aiiier. Es fácil trobar^hi
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geni que hi passcja, sohrciot a la lardor i a
l'hivem, ja que en estar en vessaní sukü es
troba mes a reces del fred.
El nüstre Bni^'ent és present, fins i
tot, en les noscres festes lnc;ils. Ayrupacions de pescadors organiuen, any rere
any, concursos de pesca, sempre amh la
precaiició d'af^afar peixos de determinada
mida. Barbs, carpes i alguna truita és el
que hi ha hasicament.
Una vcj^ada mig anar a pescar. L'ai^ua
descendía de pressa i semhlava fori;a neta
aqiieil dia. Canya, ham, /i'í... creía que ja
ho tenia tot. Calculo que m'hi devía passar
un parell d'hores. Només vaig aconseguir
«pescar'- una liarla esuma d'avorrímem. El
meu fracás com a pescadora s'íiíii'iíi fet ei'ideiil. Em velen primer els peixos a mí que
napas jo a ells.
La idea de preservar aquest petit ecüsistema és presenc des de fa relacivament
poc. Al vültant del Bru^ent s'ha creat un
mosaic vegetatiu, amb una fürmació
densa, espessa, en alguns Uocs quasj
intransitable, cnmposta per diverso.s
estrats vegetatius, amb domini de les formes arbories i les arbustives, que configuren la base alimentaria de moles animáis.
El sotaUíSC humit, frese i ombnVol, ta que
en les époques mes caloroses el marc esdevingui refugi per a molts insectes, aus i tot
tipus d'berbívors.
Aquest ecosistema del Brugent s'ha
vist, fins ara, mes o menys alterar en alguRevista de Girona / miui. 1 5H niiiití - juny \9^i^

El Bru^eiu al scu curs haix.
L'üi¡>ua ralaniiizada
haixa ja ammumáíi.
Al fons, l'ci-miía de Sania Brígida.

Al sen curs mes alt,
irobem en cssencia
remolms i i!(rííníe?iCíL'.s.

nes parts del seu pas pels nviclis iirhans, on
un control extern huma ha donar pas a
ecosistemes agrícoles, \'al a dir, molt tradicionals. Les terres del voltant son utilitzades per al consuín propi i per ai manteniment deis animáis de qui ho conrea. Els
eteeces son múltiples: explotació del sol,
pérJua de part ilel Hit (que torna a agaíar
en les rierades i, aleshores, és quan venen
els mals), introduecii) de noves especies
herbacies -nonnalment de creixement
rapid-, lis ti'ailobs i herbicides... La poca
població de la zona que cravessa el Brugent i la relativa poca dedicació d'aquesta
envers aqüestes acrivitats que hem esmentat, fa que encara avui puguem gaudir
d'un riu poc explotat, d'un Brugent com
cal, en definitiva.
Acaba Iliurant les seves aigües al Ter,
a i'alí^ada del Pasteral, ais peus deis últims
contraforrs meridionals de la cínglera del
Far. S'uneix a una aigua malaiiradanient ja
mes enterbülida per causes no precisament
naturals. Descendirá, anira travessant
pohles i poblets fins arribar al mar. Alia
podra reposar. M'agradaría saber si mai hi
ha arribar algún deis troncs, fulles o flors,
que hi he arribar a tirar.
Desitjar que e! dia de dema els nostres
nécs puguin anar a fer el que nusaltres féiem
al nostre Brugent amb les inateíxes condicions, no sé si seria una veritable preocupació ecologista o tan sois seria egoisme -procurar per la humanitat.
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curial ediciüns catalanes
Teatre cátala
del Rosselló
Segles XVII-XIX
I
A cura de Pep Vila.
La Relació dragmatica de la
nativitat del FUI de Den i la Lloa
per la comedia del «Desdeny ab
lo desdeny» eren fins ara dues
obres inedites i desconegudes,
l'edició de les quals constitueix
una nova aportació a l'estudi del
nostrc teatre barroe.
«Biblioteca Torres Amat», 7
TEATRi:
CAX\I.A
OKL ROSSELLÓ
SEGLES
XVII-XIX

II
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A cura de Felip Gardy,
Enric Prat i Pep Vila.
Lo iudici de Paris, pastor és una obra
bilingüe eatalano-occitana del segle
XVIII (1730), anónima, de tema
mitológic, conservada en un únic
manuscrit de la Biblioteca Municipal
de Montpellcr.
«Biblioteca TorresÁmat», 10
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