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EDITORIAL

Com que la realitat en abstracte i el món en concret són tan complexos 

d'entendre, cadascú en treu conclusions diferents. A l'equip redactor d'aquesta 

revista ens agrada que  els Quaderns de Capafonts vagin carregats d'energia 

positiva que la negativa prou ens la serveixen diàriament alguns noticiaris.

En aquest sentit, ens complauen certs fets tangibles que s'esdevenen a 

Capafonts en aquests darrers temps, cosa que ens demostra que el poble es mou. 

En farem una enumeració ràpida.

És significatiu que uns quants joves hagin triat el nostre vilatge per establir-

hi la seva residència. D'aquests, alguns es guanyen la vida treballant al poble o en 

algun territori pròxim; altres no renuncien a la seva llar pobletana, encara que 

treballin fora; un tercer grup té dos habitatges: l'un a fora, l'altre a dins, i els 

aprofita tots dos. No oblidem tampoc els habitacles que hi ha a l'entorn del turó, 

més o menys habitats alguns dies l'any, entre els quals destaca el mas del Dineral. 

Aquests fets constitueixen la dinàmica inversa a la despoblació que van sofrir els 

nostres pobles a l'últim mig segle.

Pel que fa a l'atracció de turisme temporal, tots tenim al cap el mas de Fortet, 

els campaments de Barrulles, el Grèvol, la casa de turisme rural de cal Llarg. La 

gent que busca per internet, pot consultar el web; els passavolants tenen el 

Patronat de Turisme. Hi ha actes que atrauen també forasters, com per exemple els 

diversos premis Vila de Capafonts, l'aplec de sardanes, la reunió de puntaires..., 

actes que trobareu referenciats a la secció “Crònica local” de la revista que teniu a 

les mans.

Un altre símptoma de vitalitat és la compravenda de terrenys o edificis, les  

edificacions noves i les antigues restaurades; obres que poden fer professionals 

del poble o que hi estan vinculats.

Parlem de serveis: el correu diari; la botiga de queviures; un mínim servei 

mèdic setmanal o en qualsevol moment si es tracta d'una urgència; un minicar per 

arribar al poble o per sortir-ne avisant per endavant; una oferta privada de 

connexió televisiva d'ampli espectre. Sense menystenir serveis bàsics, no per 

habituals menys meritoris: aigua, electricitat, telèfon, brossa classificada, gran 

contenidor per a mobles, camió de bombers, oficina municipal informatitzada...

Veieu que és difícil resumir tanta informació en poques línies: perquè també 
és un actiu del poble la participació ciutadana en els actes que se celebren repartits 
per tot el curs de l'any; i és un avantatge la proximitat de la vila comtal de Prades.
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Per la gent que viu o s'apropa a l'entorn de Capafonts, els Montllats és un lloc 

especial, i ho és per molts conceptes. Quanta gent deu haver recorregut aquests paratges 

des que el primer home hi arribà tal vegada perseguint una peça de caça, o mogut per la 

curiositat i l'afany d'exploració! I quina varietat de motivacions els ha portat i els porta a 

recórrer els seus camins i guaitar des dels punts panoràmics (els “punts sublimes” que 

diuen els francesos).

Des que la gent d'aquests paratges vivien en coves, els Montllats era el lloc on 

trobaven fonts d'alimentació: la cacera o els bolets en tot temps, i els sembrats o les patates 

en època més recent, quan calgué aprofitar la terra dels comellars perquè la necessitat 

obligava. Els pastors pujaven amb els seus ramats des de la vall, i el soroll de les esquelles 

trencava la calma i el silenci de l'altiplà, només alterat pel piular dels ocells, el cucleig 

d'algun corb, el xiulet d'algun rapinyaire, el soroll de la destral o el cant d'algun pagès que 

matava així la seva solitud o dissimulava la feixuguesa de la feina. 
La plana dels Montllats és una destinació privilegiada per als excursionistes: pels 

ambients i per les vistes cap a tots els punts de l'horitzó. Allà ens sentim sols en mig d'una 

naturalesa gairebé en estat pur. I la diversitat dins la monotonia, l'aïllament, l'alçària, la 

sensació de solitud, el paisatge, han inspirat pàgines poètiques de gran valor literari. 
Per als capafontins, tot això forma part del nostre patrimoni, i ho considerem com 

quelcom nostre: parlar dels Montllats és parlar d'un terreny llunyà i proper al mateix 

temps, d'un paratge al qual s'ha de tenir un cert respecte, i alhora un afecte especial, un lloc 

que pot proporcionar satisfaccions materials i espirituals i que cal conservar. 
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DE CAPAFONTS A LA FEBRÓ I L'ALBIOL

ALBERT MANENT

Aqueixos tres pobles formen un triangle dalt de les muntanyes de Prades i en 

els darrers vint-i-cinc anys han començat a tenir història. No és que no en 

tinguessin abans, però era una història amagada als pergamins, als capbreus, als 

cadastres, a les escriptures i a la memòria dels vells.

L'Albiol compta amb un recull de noms de lloc i amb unes notícies 

històriques, publicades en un mateix llibre amb unes ordinacions del segle XVIII. 

Capafonts té una guia i una toponímia, o aplec de noms de lloc, i encara amb 

revistes que recullen el batec del poble i dels mesos o setmanes culturals. La Febró 

només té un recull de toponímia i amb uns treballs sobre un cadastre del segle 

XIX, fet per un alemany que hi vivia llargues temporades.

Resten, doncs, per fer treballs diversos. Un fóra, per exemple, que un equip 

coordinat de tots tres pobles recollís pacientment dels vells els refranys, les 

llegendes, les tradicions, les cançons i les corrandes. És clar que el Cançoner del 

Montsant ja va recollir molta cosa de Capafonts, però no pas dels altres pobles. Un 

altre llibre que tindria èxit fóra el de les fotografies antigues que es podria fer de 

cada poble per separat o de tots tres junts. Costa una mica recollir casa per casa i 

masia per masia els vells clixés i després treure'n còpia per poder-los tornar.

Un altre estudi podria ésser el del costumari des de les festes tradicionals 

(actuals o perdudes) fins als balls, rituals del baptisme, de la mort, del casament, 

del menjar, dels cicles agrícoles (sembrar, podar, esporgar, tallar bosc, 

ordinacions de l'aigua, menes de fruiters, etc.). Les tradicions religioses, les 

històries de bandolers, pestes i fams, aiguats i ventades i nevades. Tot això forma 

la memòria històrica i és urgentíssim de recollir-ho o no hi serem a temps.

Després hi ha accions de civilitat com  retolar fonts, camins i principals 

indrets. I potser completar els meus reculls de noms de lloc que vaig publicar fa 

molts anys de Capafonts i de la Febró. Algunes persones m'han fet notar que hi 

falten alguns noms que els meus informants no em van dir i que eren sobretot 

l'inoblidable “Ermitanet” de Capafonts i “lo Modesto” i “lo Queni” de la Febró. 

No es van recordar de tots els noms de lloc ni de tots els renoms i alguns van 

quedar al tinter. I no oblido la mel de ca l'Anton Cerdà que també us podria 

explicar el ritual de les abelles. L'Albiol té el castell que presideix, Capafonts el 

Picorandan, que també presideix com un sentinella adormit. La Febró és rodona 

com una poma i té els Avencs, on es refugià el general Prim. I entre tots tres pobles 
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No podem oblidar les millores que es fan en l'aspecte urbanístic, com 
l'entrada al poble des de la carretera o la urbanització d'alguns carrers, obres que es 
recullen puntualment en l'apartat de la crònica local. Tot això sense comptar els 
projectes pròxims o remots, que no enumerem perquè ens havíem proposat parlar 
de fets; així i tot, n'hi ha. 

En resum, la 'vileta' es belluga, la sang circula per les seves venes. Hi va 
haver uns anys molts magres, per a Capafonts i per a molts pobles de muntanya, 
que va portar a la desaparició de bastants (recordem la Mussara) o la pràctica 
desertització d'altres, si més no els dies feiners (vegeu Albarca, la Febró o Rojals). 
De moment, Capafonts ha superat l'ensopegada.
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hi ha la gran extensió dels Motllats, que vol dir muntanya ampla (monte latu).

Convido tots els fills dels pobles que vetllen des de dalt de les muntanyes 

de Prades perquè ajudin els qui vulguin treballar en aquests petits projectes per 

salvar la memòria històrica. I encara demanaria que algú, a través dels llibres 

parroquials o documents particulars, estudiés les famílies, els llinatges, la 

demografia, etc.

Per molts anys Capafonts puguis, a través dels teus fills presents i 

temporalment absents, aglutinar aquest caliu de vida, de festa i d'història.
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LES FONTS DE CAPAFONTS - 2

DIEGO LOPEZ BONILLO

En aquest treball continuem amb l'inventari de les fonts del terme de 

Capafonts i terrenys limítrofes. El treball recull les dels barrancs de la dreta del riu, 

que neixen al vessant nord dels Muntllats, al voltant de Pena Roja o a la serra de 

l'Embestida. 

Són terrenys calcaris en la seva totalitat, per la qual cosa la circulació 

subterrània és assegurada i afavoreix l'existència de nombroses surgències, 

alguna d'elles força importants. En aquesta part del territori se n'han 

comptabilitzat més de vint (vegeu el mapa 1). S'inclou la font del Rei, que tot i 

trobar-se fora d'aquest àmbit, ha estat freqüentada des de sempre per gent de 

Capafonts, no solament la font, sinó la cova del mateix nom que hi ha molt a prop.

BARRANC DE LA PIXERA

La confluència amb el Brugent és aigües amunt de la font de la Llódriga. 

La primera part, als Muntllats, és relativament plana, però i a partir del salt de la 

Pixera té un pendent fortíssim. No hi ha fonts que destaquin pel seu cabal.

Font de l'Abeurada. Josep Iglésies, a la guia de les Muntanyes de Prades, 

en diu la Beurada. És a la part alta dels Muntllats, en el naixement del barranc de la 

Pixera, al fons de la rasa que hi ha a la Parada Crua, per on passa el camí que 

procedeix de l'Escudelleta, i en un petit barracó de pedres. Hi ha aigua de manera 

permanent, però el cabal és molt escàs.

Font del Gorgoller. La recull l'Albert Manent en el treball sobre els noms 

de lloc del terme, situant-la a dalt dels Muntllats, al barranc de la Pixera. És 

desconeguda al poble. Podria ser la de l'Abeurada.

Font de l'Escudelleta. És una de les fonts emblemàtiques del poble i punt 

de referència (“més amunt de l'Escudelleta, per sota, passada, etc.”). És per sobre 

del saltant de la Pixera, al peu d'una cinglera, i al costat del camí dels Muntllats. El 

cingle fa una escletxa gairebé a ran de terra, per on surt un fil d'aigua que es recull 

en una petxina (escudelleta) feta a la mateixa roca. No s'estronca mai, encara que 

en èpoques de llarga sequera el cabal és mínim. És parada obligada dels 

excursionistes i de gran utilitat perquè és l'únic punt d'aigua, juntament amb 

l'Abeurada, d'aquesta part dels Muntllats.
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temporalment absents, aglutinar aquest caliu de vida, de festa i d'història.

6
QUADERNS DE CAPAFONTS

LES FONTS DE CAPAFONTS - 2

DIEGO LOPEZ BONILLO

En aquest treball continuem amb l'inventari de les fonts del terme de 

Capafonts i terrenys limítrofes. El treball recull les dels barrancs de la dreta del riu, 

que neixen al vessant nord dels Muntllats, al voltant de Pena Roja o a la serra de 

l'Embestida. 

Són terrenys calcaris en la seva totalitat, per la qual cosa la circulació 

subterrània és assegurada i afavoreix l'existència de nombroses surgències, 

alguna d'elles força importants. En aquesta part del territori se n'han 

comptabilitzat més de vint (vegeu el mapa 1). S'inclou la font del Rei, que tot i 

trobar-se fora d'aquest àmbit, ha estat freqüentada des de sempre per gent de 

Capafonts, no solament la font, sinó la cova del mateix nom que hi ha molt a prop.

BARRANC DE LA PIXERA

La confluència amb el Brugent és aigües amunt de la font de la Llódriga. 

La primera part, als Muntllats, és relativament plana, però i a partir del salt de la 

Pixera té un pendent fortíssim. No hi ha fonts que destaquin pel seu cabal.

Font de l'Abeurada. Josep Iglésies, a la guia de les Muntanyes de Prades, 

en diu la Beurada. És a la part alta dels Muntllats, en el naixement del barranc de la 

Pixera, al fons de la rasa que hi ha a la Parada Crua, per on passa el camí que 

procedeix de l'Escudelleta, i en un petit barracó de pedres. Hi ha aigua de manera 

permanent, però el cabal és molt escàs.

Font del Gorgoller. La recull l'Albert Manent en el treball sobre els noms 

de lloc del terme, situant-la a dalt dels Muntllats, al barranc de la Pixera. És 

desconeguda al poble. Podria ser la de l'Abeurada.

Font de l'Escudelleta. És una de les fonts emblemàtiques del poble i punt 

de referència (“més amunt de l'Escudelleta, per sota, passada, etc.”). És per sobre 

del saltant de la Pixera, al peu d'una cinglera, i al costat del camí dels Muntllats. El 

cingle fa una escletxa gairebé a ran de terra, per on surt un fil d'aigua que es recull 

en una petxina (escudelleta) feta a la mateixa roca. No s'estronca mai, encara que 

en èpoques de llarga sequera el cabal és mínim. És parada obligada dels 

excursionistes i de gran utilitat perquè és l'únic punt d'aigua, juntament amb 

l'Abeurada, d'aquesta part dels Muntllats.
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Font del Daniel. A la vora del camí que va des de més avall de la Foradada 
fins a sota del salt de la Pixera, hi ha una font que surt d'una balma per sota del 
senderó. L'aigua és escassa i es recull en un petit clot. No té cap aprofitament.

BARRANC DE TARRASCONA

A la part alta se'n diu barranc dels Morterets. Hi ha alguna font molt 
important pel cabal, i alhora original pel seu sistema de descàrrega d'aigua.

Els Morterets . És també una de les fonts emblemàtiques per molta gent del 
poble i el lloc és un punt de referència. En realitat, és coneguda perquè és una de 

les poques fonts que hi ha als Muntllats, més que pel seu cabal, que és molt minso. 
Situada a la part més alta de l'altiplà, per sobre dels 900 metres, allà on neix el 
barranc, el nom al·ludeix a tres petites concavitats (“morterets”) a la roca de la sola 
del barranquet, que s'omplen amb l'aigua que brolla de sota del cingle que forma la 
base del corrent, immediatament abans de sortir de la plana dels Muntllats.  És 
intermitent, només té aigua, i en poca quantitat, en època de pluges. També es 
produeix un fenomen curiós: la font “revé”, és a dir,  raja, un o dos dies abans de 
començar a ploure. Era aprofitada per la gent que treballava en aquell paratge. 

Font del Bassi de Pena Roja. Al peu de la roca de Pena Roja, la punta que 
mira a ponent, i en una balma, hi ha un degoteig continu. L'aigua es recollia en un 
bassi, que actualment és força malmès. S'hi accedeix per un senderó que surt de la 
part superior del barranc dels Morterets i segueix el peu de la cinglera, i que és la 
carrerada que comunicava el mas de Fortet amb els Muntllats. L'aigua recollida en 
el bassi servia per abeurar el bestiar, i per a ús de boca dels qui ocasionalment 
treballaven per les immediacions, per exemple carboners.

Molinet d'en Vicent. És una surgència de les anomenades “vauclusianes”, que es 
troba al tram mitjà del barranc de Tarrascona. S'hi accedeix per un senderó que surt a 
l'esquerra del camí de la Foradada, passat el darrer replà. El lloc és molt amagat, amb 
fort pendent i envoltat totalment d'un bosc espès, per la qual cosa és difícil de trobar. Una 
altra via és pel barranc de Tarrascona. Tant en un cas com en l'altre, l'accés és difícil.

L'aigua surt d'una petita cova, amb dues obertures horitzontals d'uns tres o 
quatre metres d'ample, per més d'un d'alçada, formada per algunes roques planes a 
la paret de la cinglera. Brolla en gran quantitat quan hi ha temporal de pluges molt 
fortes, generalment en situació de llevantada. La pressió de l'aigua fa bellugar una 
pedra de dimensions respectables, situada a la sortida, talment com si es tractés 
d'un molinet, la qual cosa ha servit per posar-li el nom (foto).

No tenim notícies de que s'hagi fet mai cap aforament, però els entesos 
diuen que hi surten quatre o cinc moles, és a dir, aigua suficient per moure quatre o 
cinc moles de molí. Una mola són quatre regadores, per la qual cosa hi brollarien 
entre setze i vint regadores. Afinant una mica els càlculs, tenint en compte que una 
mola d'aigua al Camp de Tarragona equival a 1.280 plomes, i que una ploma, 
segons la mesura de Reus són 2.459 litres cada 24 hores, tindríem que la quantitat 
que surt en un dia oscil·laria entre  dotze mil i quinze mil metres cúbics. 

La surgència comença a funcionar sobtadament i acaba de la mateixa 
manera, al cap d'un o dos dies.

Font del Vicent. Dos centenars de metres més avall del Molinet, i d'una 
timba a la vora del barranc, hi brolla aigua en petita quantitat. La font quedà 
malmesa amb l'aiguat i ara només hi ha un degoteig que forma un petit toll al 
barranc. No té cap aprofitament.

Font del Rafelet. Situada a la part baixa del barranc, a una vintena de metres 
per sobre de la carretera. La construcció d'un dic de contenció de sediments es féu 
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Font del Daniel. A la vora del camí que va des de més avall de la Foradada 
fins a sota del salt de la Pixera, hi ha una font que surt d'una balma per sota del 
senderó. L'aigua és escassa i es recull en un petit clot. No té cap aprofitament.

BARRANC DE TARRASCONA

A la part alta se'n diu barranc dels Morterets. Hi ha alguna font molt 
important pel cabal, i alhora original pel seu sistema de descàrrega d'aigua.

Els Morterets . És també una de les fonts emblemàtiques per molta gent del 
poble i el lloc és un punt de referència. En realitat, és coneguda perquè és una de 

les poques fonts que hi ha als Muntllats, més que pel seu cabal, que és molt minso. 
Situada a la part més alta de l'altiplà, per sobre dels 900 metres, allà on neix el 
barranc, el nom al·ludeix a tres petites concavitats (“morterets”) a la roca de la sola 
del barranquet, que s'omplen amb l'aigua que brolla de sota del cingle que forma la 
base del corrent, immediatament abans de sortir de la plana dels Muntllats.  És 
intermitent, només té aigua, i en poca quantitat, en època de pluges. També es 
produeix un fenomen curiós: la font “revé”, és a dir,  raja, un o dos dies abans de 
començar a ploure. Era aprofitada per la gent que treballava en aquell paratge. 

Font del Bassi de Pena Roja. Al peu de la roca de Pena Roja, la punta que 
mira a ponent, i en una balma, hi ha un degoteig continu. L'aigua es recollia en un 
bassi, que actualment és força malmès. S'hi accedeix per un senderó que surt de la 
part superior del barranc dels Morterets i segueix el peu de la cinglera, i que és la 
carrerada que comunicava el mas de Fortet amb els Muntllats. L'aigua recollida en 
el bassi servia per abeurar el bestiar, i per a ús de boca dels qui ocasionalment 
treballaven per les immediacions, per exemple carboners.

Molinet d'en Vicent. És una surgència de les anomenades “vauclusianes”, que es 
troba al tram mitjà del barranc de Tarrascona. S'hi accedeix per un senderó que surt a 
l'esquerra del camí de la Foradada, passat el darrer replà. El lloc és molt amagat, amb 
fort pendent i envoltat totalment d'un bosc espès, per la qual cosa és difícil de trobar. Una 
altra via és pel barranc de Tarrascona. Tant en un cas com en l'altre, l'accés és difícil.

L'aigua surt d'una petita cova, amb dues obertures horitzontals d'uns tres o 
quatre metres d'ample, per més d'un d'alçada, formada per algunes roques planes a 
la paret de la cinglera. Brolla en gran quantitat quan hi ha temporal de pluges molt 
fortes, generalment en situació de llevantada. La pressió de l'aigua fa bellugar una 
pedra de dimensions respectables, situada a la sortida, talment com si es tractés 
d'un molinet, la qual cosa ha servit per posar-li el nom (foto).

No tenim notícies de que s'hagi fet mai cap aforament, però els entesos 
diuen que hi surten quatre o cinc moles, és a dir, aigua suficient per moure quatre o 
cinc moles de molí. Una mola són quatre regadores, per la qual cosa hi brollarien 
entre setze i vint regadores. Afinant una mica els càlculs, tenint en compte que una 
mola d'aigua al Camp de Tarragona equival a 1.280 plomes, i que una ploma, 
segons la mesura de Reus són 2.459 litres cada 24 hores, tindríem que la quantitat 
que surt en un dia oscil·laria entre  dotze mil i quinze mil metres cúbics. 

La surgència comença a funcionar sobtadament i acaba de la mateixa 
manera, al cap d'un o dos dies.

Font del Vicent. Dos centenars de metres més avall del Molinet, i d'una 
timba a la vora del barranc, hi brolla aigua en petita quantitat. La font quedà 
malmesa amb l'aiguat i ara només hi ha un degoteig que forma un petit toll al 
barranc. No té cap aprofitament.

Font del Rafelet. Situada a la part baixa del barranc, a una vintena de metres 
per sobre de la carretera. La construcció d'un dic de contenció de sediments es féu 
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precisament damunt la font, que ara brolla al peu de la paret de la presa. El cabal 
era molt constant i en quantitat apreciable, i servia per regar algunes parades.

Font del Pla d'en Cot del Cisco Llarg. A meitat camí entre el barranc de 
Tarrascona i el mas de Fortet, després de la pujada, la carretera passa entre 
conreus. A la parada del mig a la part superior, i sota d'un marge, surt en època de 
pluges fortes una font. És, per tant, intermitent, dura poc temps i, precisament per 
aquesta circumstància, no s'aprofita per res.

BARRANC DEL MAS DE FORTET

És molt curt i només té fesomia de barranc a la part baixa. 
Font del mas de Fortet. Es troba a uns cinc-cents metres del mas, a l'altra 

banda de la carretera, a l'extrem de la parada on hi ha un edifici de construcció 
recent, prop del bosc, i a tocar de l'antic forn teuler del mas. L'aigua surt d'una 
timba, tancada per un marge i amb una obertura que facilita l'accés. Es tracta d'una 
font permanent, amb un cabal de certa consideració que minva força en èpoques 
de sequera, i que és aprofitat parcialment a través de canalitzacions. Precisament 
fa molts anys es canalitzà fins el mas, que d'aquesta manera fou el primer edifici 

habitat de Capafonts en tenir aigua corrent. 
Font de la Basseta. Sota de la parada on es troba la font del mas de Fortet, i a 

tocar de la carretera, brolla també aigua a l'interior d'un bassot.  Servia per regar 
una parada i podria procedir de la font de dalt.

BARRANC DE LES CADENETES

El barranc es forma al vessant de la serra de l'Embestida i desguassa al riu poc 
abans de la sortida del terme. A partir de la meitat se'n diu barranc de la Cova Fosca.

Font de la Perdiu. A la part superior, prop de la carena de la serra de 

l'Embestida, i en un terreny de fort pendent. El cabal no és massa considerable, 

però no s'estronca mai. Un bassot en recull l'aigua, amb la qual es regaven unes 

parades, que foren abandonades fa molts anys. L'accés actual és difícil, per tal com 

un bosc molt espès ho ha cobert tot.
Font del Joan Petit. Al costat de la carretera, al vessant dret del barranc i a la part 

superior d'antigues parades de regadiu. L'aigua brolla al peu d'una roca i es recull allà 

mateix en una bassa. El sobreeixidor fa saltar l'aigua al costat de la carretera, que és 

travessada per un albelló que la porta a les esmentades parades. Actualment s'aprofita 

per omplir una bassa per a ús dels bombers, i els cabals sobrants circulen per la cuneta. 

El bosc envolta la font i la bassa per la part que no toca a la carretera.
Fonts del Miquelet. Són tres fonts amb el mateix nom, que es troben a poca 

distància una de l'altra, a la banda de baix i prop del pont que travessa el barranc. 

Una d'elles és a la sola del barranc, i es confon amb el corrent. Una segona, ara 

perduda, era a la riba dreta, prop també de la llera. La tercera brolla al peu d'una 

roca que hi ha pocs metres per sobre del barranc, a l'esquerra del corrent. És la més 

important de les tres, malgrat que el cabal no és massa considerable, però no 

s'estronca mai. Una bassa construïda al costat en recull l'aigua, que servia per regar. 
Font del Pep Fumat. En una rasa que desemboca al barranc, al darrere del mas 

del Miquelet, una petita surgència proporcionava aigua que es recollia en una bassa i 

servia per regar una o dues parades. Fa anys que s'abandonaren aquests conreus, per 

la qual cosa la font és perduda i l'entorn és cobert d'una vegetació molt densa.
Fonts del Cisco Fortet. Són tres fonts, situades en el mateix tram, aigües 

avall del maset del Miquelet. Proporcionen un cabal força important que omplia 

un sistema de basses i permetia regar algunes parades, amb sobrants que 

circulaven cap a la part baixa.
Font del Marino. A la part final del barranc, en un indret on s'eixampla i on 

eren situades unes parades de regadiu. Segurament no es tractava d'una font 

pròpiament dita, sinó dels cabals que s'escolaven de les fonts i els regadius de més 

Molinet d'en Vicent
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precisament damunt la font, que ara brolla al peu de la paret de la presa. El cabal 
era molt constant i en quantitat apreciable, i servia per regar algunes parades.

Font del Pla d'en Cot del Cisco Llarg. A meitat camí entre el barranc de 
Tarrascona i el mas de Fortet, després de la pujada, la carretera passa entre 
conreus. A la parada del mig a la part superior, i sota d'un marge, surt en època de 
pluges fortes una font. És, per tant, intermitent, dura poc temps i, precisament per 
aquesta circumstància, no s'aprofita per res.

BARRANC DEL MAS DE FORTET

És molt curt i només té fesomia de barranc a la part baixa. 
Font del mas de Fortet. Es troba a uns cinc-cents metres del mas, a l'altra 

banda de la carretera, a l'extrem de la parada on hi ha un edifici de construcció 
recent, prop del bosc, i a tocar de l'antic forn teuler del mas. L'aigua surt d'una 
timba, tancada per un marge i amb una obertura que facilita l'accés. Es tracta d'una 
font permanent, amb un cabal de certa consideració que minva força en èpoques 
de sequera, i que és aprofitat parcialment a través de canalitzacions. Precisament 
fa molts anys es canalitzà fins el mas, que d'aquesta manera fou el primer edifici 

habitat de Capafonts en tenir aigua corrent. 
Font de la Basseta. Sota de la parada on es troba la font del mas de Fortet, i a 

tocar de la carretera, brolla també aigua a l'interior d'un bassot.  Servia per regar 
una parada i podria procedir de la font de dalt.

BARRANC DE LES CADENETES

El barranc es forma al vessant de la serra de l'Embestida i desguassa al riu poc 
abans de la sortida del terme. A partir de la meitat se'n diu barranc de la Cova Fosca.
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Molinet d'en Vicent
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amunt i que es recollien en una bassa. Actualment és tot abandonat.
Font del Joaquimet. Davant l'entrada a la finca, a la banda del damunt de la 

carretera hi brolla una petita font. El cabal és molt escàs, i s'estronca fàcilment. 

L'aigua es recull en unes basses situades al costat de l'entrada.

HORTS DEL VERMELL

A la part més oriental del terme, a les immediacions dels Socarrats, hi ha un 
altre barranc, de curt recorregut, que desemboca al riu, a la línia divisòria del 
terme. A la capçalera, a banda i banda de la carretera hi ha unes antigues parades de 
regadiu i, més avall, el fort pendent i la vegetació espessa el fa impracticable.

Font dels Horts del Vermell.  Brolla a la part superior de les parades, a tocar 
del bosc i a una desena de metres per sobre de la cota de la carretera. Els punts de 
sortida són unes escletxes en les roques, i allí mateix hi ha la bassa, que feia de 
reguladora d'altres basses situades més avall. És una font permanent, en bon estat 
de conservació i s'aprofitava per regar.

Font del Joaquimet. A l'aiguavessant entre els barrancs de les Cadenetes i 
els Horts del Vermell, una desena de metres per sota de la carretera. L'aigua surt al 
peu d'un cingle i es recull en un bassot allà mateix. És de tipus permanent i serveix 
per regar unes parades situades per sota del mas.

LLEVANT DELS MOTLLATS

A l'extrem oriental de l'altiplà dels Motllats neixen alguns barrancs que 
s'apleguen a la depressió de la Cadeneta, en terme de Mont-ral. En un d'ells, el més 
immediat al terme de Capafonts, hi ha una font que tradicionalment ha estat 
freqüentada per la gent del poble.

Font del Rei. És en terme de Mont-ral, a la part superior del barranc que 
passa entre el mas d'en Marc i el de Cubetes. S'hi arriba pel camí que arrenca a 
l'esquerra del portell del Mariàngel, segons es puja, i que va seguint per sota de la 
cinglera. En un retomb del camí i a tocar del barranc, hi ha la font, que és 
intermitent. No té cap aprofitament i l'entorn és cobert de bosc espès.
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L'HORITZÓ DELS MONTLLATS

JOAN PRATS SOBREPERE I JORDI FORT BESORA

Mirant des de Capafonts, el panorama més esplèndid que podem 

contemplar és l'horitzó dels Montllats, o sia, l'estesa de cingles i barrancs que va 

de llevant a ponent i que voreja i supera els mil  metres d'altitud.

En aquest article ens proposem indicar i explicar els accidents geogràfics 

més preeminents relacionats amb l'horitzó d'aquest altiplà.

COMENCEM PEL NOM

Aquestes 'muntanyes amples', que això vol dir el nom del 'nostre' altiplà (del 
llatí montes latos), han estat escrits modernament Motllats, a partir d'una 
pronúncia “mull-llats”, que és una evolució normal del llatí al català. 
Semblantment com la pronúncia “amell-lla” s'escriu ametlla. 

Però aquesta solució ortogràfica és una raresa dintre del sistema de la 
llengua. Fixem-nos que els noms compostos que designen una muntanya 
comencen sempre per mont-, sigui quina sigui la manera de pronunciar-se. Els 
exemples són tan nombrosos que n'hi haurà prou d'anomenar-ne uns quants: 
Montserrat, Montseny, Montsec, Montsant, Montcada, Montjuïc..., i també 
Montlleó (la paraula fonèticament més semblant a Montllats). La forma mont és 
objecte de pronúncies diverses: la O a vegades es pronuncia'u' o bé 'o'. Els 
valencians en destaquen la t, els parlants del Principat se la mengen. Però, sigui 
quina sigui la pronúncia, sempre, indefectiblement, trobem invariable la forma 
mont. 

A més, hi ha testimonis antics de la pronúncia “munllats” (semblant a com 
pronunciaríem Montlleó: “munlleó”). No sols això: al País Valencià trobem dos 
llogarrets amb aquest nom a la comarca del Maestrat: l'un prop de Vilafranca del 
Maestrat (a la serra de Bovalar); l'altre prop del poble de Culla. Tots dos conserven 
la n etimològica.

Per tot això, els signants de l'article hem decidit que, d'ara endavant, 
escriurem Montllats, i aquesta és la proposta que fem als estudiosos.

EL PORTELL DEL MARIÀNGEL

El fenomen geogràfic dels Montllats més allunyat del poble, però encara 
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dins del terme municipal de Capafonts, és el portell del Mariàngel. El Diccionari 

Català-Valencià-Balear dóna diverses definicions de portell. En el sentit que ens 

interessa, hi aquestes dues:

1. Pas molt estret entre dues muntanyes o altres elevacions del terreny 

2. Esvoranc, solució de continuïtat produïda en un marge o paret per la força  

de l'aigua o per un altre accident.

En el nostre cas, i segons l'ús que se'n fa al poble, el portell coincideix amb la 

segona, i el podríem definir així: El portell és un pas que, aprofitant un esvoranc en 

la roca, permet accedir a un terreny més elevat, de difícil accés. Normalment 

trobem els portells situats al llarg d'algun camí. Els viatgers que necessitaven 

traslladar-se d'un lloc a un altre, quan trobaven un cingle empinat o un esglaó en un 

barranc, aprofitaven un esvoranc o un escòrrec per franquejar-lo. D'això en deien 

(i en diem) portell. 

Alguna vegada veiem escrit *portell de la Mariàngela, però la majoria 

d'avis del poble el deia en masculí, malgrat que existeix una casa amb el nom de ca 

la Mariàngela. Val a dir que, antigament, amb la inventiva que mostraven els 

parlants, els noms propis de persona es masculinitzaven i feminitzaven amb tota 

naturalitat, segons que el propietari fos home o dona. Així trobem el Blai i la Blaia, 

la Verda i el Verdo, el Macià i la Maciana, etc.

LA PENA ROJA

Resseguint la cinglera cap a l'oest, trobem un portell que hi ha a prop de Pena 

Roja, que no té nom propi, però que la gent comença a anomenar portell de Pena 

Roja, cosa ben assenyada i correcta.

En tombar la cinglera, trobem la Pena Roja. A molts mapes, el topònim es 

desplaça fins a un vèrtex geodèsic que hi ha més a l'est i que els topògrafs 

anomenen Pena Roja per la proximitat de la roca corresponent. És lícit deixar el 

nom a la roca perquè la il·lumina el sol ponent, que li dóna un color rogenc; i 

podem, així mateix, parlar del vèrtex de Pena Roja amb tota propietat.

ELS BARRANCS DELS MORTERETS, DE LA PIXERA I DE LA FONT NOVA

Vers ponent, la cinglera desapareix per donar pas al barranc dels Morterets. 

Els Morterets són uns forats molt curiosos per on surt l'aigua quan el temps 

anuncia pluja, probablement a causa de canvis sobtats de la pressió atmosfèrica. 

És una raresa dins de totes les singularitats que es troben en els terrenys del carst.
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Després torna la cinglera i trobem el Colomer, un puntal del cingle al qual es 

pot accedir per un portellet situat damunt de la cova del Grèvol Més enllà, al peu 

de la roca, trobem la font de l'Escudelleta. Tot seguit, el barranc de la Pixera i el salt 

del mateix nom; barranc que permet accedir a l'altiplà sense passar per cap portell.

Més enllà s'alcen els cingles del Roquero, coronats per un tossal que als 

mapes és indicat erròniament com la *Moleta i que, en realitat, no té nom.

A continuació ve el barranc de la font Nova, que també permet pujar als 

Montllats per un viarany, passant per damunt de la cova de les Gralles i a prop del 

pont de Goi.

Els dos últims barrancs esmentats formen com una llengua bífida que 

desemboca al barranc de la Llódriga, el més profund i humit de tot el circ fluvial 

que envolta Capafonts.

Més a la dreta, des del poble, es fa molt visible el morral de la Devesa, 

damunt del qual s'aixeca la Moleta, roca allargada, plana i estreta situada entre el 

barranc de la Llódriga i el barranc d'en Fort. Fins dalt de tot s'hi puja per dos 

portells, un a cada extrem.

ELS BARRANCS D'EN FORT I DE LA LLENGUAEIXUTA

Pel primer d'aquests barrancs puja el camí de Reus, el més important, des de 

l'antigor, de tots els que pujaven als Montllats. Aquest camí, per passar del vessant 

de muntanya que dóna a la vall cap al barranc d'en Fort, travessa el Grau, i 

continua enfilant-se cap a dalt de l'altiplà per la part de llevant d'aquest barranc. En 

aquest tram trobem el Grauet; un cop superat aquest pas, podem dir que ja ens 

trobem dalt dels Montllats.

Un cop passat aquest barranc, la cinglera torna a fer-se alta i barra qualsevol 

pas. És aquí on hi ha la Ninota, una de les roques més emblemàtiques de l'horitzó 

que comentem. A nivell simbòlic, la Ninota forma parella amb el Picorandan.

Immediatament s'obre el circ de roca que anomenem el barranc de 

Llenguaeixuta; té dos portells que porten el mateix nom, molt perillosos de 

travessar perquè cal caminar per una lloanca penjada a l'abisme, amb risc d'una 

relliscada mortal. Abans els pastors els feien servir sovint per no haver de fer un 

gran marrada.

SOTA ELS DOMINIS DEL PICORANDAN

Acabats els barrancs que tanquen la conca pel sud sud-oest, hi ha la carena, 

que aquí rep el nom de Rocatallada, la qual marca d'una manera precisa els límits 

de les conques dels rius Ebre i Francolí; hi passa el camí de carro que va a l'altiplà 

des del coll de Capafonts passant per Serraplana.

Abans d'arribar a la penya del Picorandan, la més sublim, que tanca per 

l'oest l'horitzó de les cingleres, hi ha la Queralta, nom que majoritàriament trobem 

escrit *Cara Alta, però pronunciada sempre com una sola paraula indestriable. 

Estem segurs que *Cara Alta és un error, i que el nom prové de l'arrel Quer, que vol 

dir 'roca', terme que trobem repetit per tot el país: Queralt, Queralps, Quer Foradat, 

a la serra del Cadí, etc. La Queralta és un cingle situat gairebé dalt de tot de la 

carena i el nom li escau del tot. 

Sobre l'etimologia de la paraula Picorandan que rep diverses pronúncies 

s'han fet algunes hipòtesis, cap de les quals definitiva. Caldrà continuar la 

investigació, per a la qual proposem intuïtivament alguna arrel que tingui a veure 

amb 'rodona', que és com es veu la roca des del poble.

De moment, ho deixem aquí. Queden altres topònims en aquest horitzó, 

però tan sols hem esmentat els més significatius i els conflictius dels que 

conformen l'horitzó que s'estén de llevant a ponent, i conforma la barrera 

meridional del poble.
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ELS PERXOS

LLORENÇ BALAÑA

Molts pobles i viles de Catalunya es vanaglorien de tenir en el seu municipi 

algun carrer o plaça porxada. No és el cas de Capafonts avui, perquè de la plaça 

medieval -la plaça Vella- en queden només algunes restes.

La paraula perxo, tot i que no existeix en el Diccionari de la Llengua 
Catalana, a Capafonts és utilitzada molt freqüentment com a variant local de 
porxo. Nosaltres farem servir aquesta forma pròpia del parlar del poble que li dóna 
el significat de: porxada oberta adossada a la façana d'un edifici i que permet el pas 
com a mínim a dos veïns.

Molts ja no ho recordem, però temps enrere podíem comptar un total de 
cinc perxos. A hores d'ara, desgraciadament, dos d'ells ja han desaparegut.

El més emblemàtic és el que encara avui anomenem El Perxo. Tenia dues 
porxades comunicades entre si, a cavall entre cal Miquelet i ca la Perxa, en el lloc 
on possiblement es van començar a construir les primeres cases del poble. Segons 
sembla, aquest indret era l'antiga plaça de Capafonts, ja que la de l'església de ben 
segur és més moderna, cosa que confirma una rajola de porcellana que porta escrit 
Plaza Nueva i que està a la façana de cal Pere Ros. Un argument definitiu és que la 
partida que hi ha per sota del perxo, allà on es construí la sala municipal, i les 
parades següents, es coneix amb el nom de Davall Plaça.

No fa tants anys, era el lloc on anava molta gent a fer petar la xerrada, 
tancar tractes o simplement passar l'estona prenent el sol. És un indret ben 
assolellat i protegit dels vents, en especial del serè, conegut al poble com a Joanet 
de Prades. No és estrany, doncs, que el lloc fos ben concorregut.

Un altre fet curiós és que, des d'aquest perxo, un o dos dies a l'any -
acostuma a ser la vigília de Reis-, el sol es pon dues vegades en passar rere la roca 
del Picorandan.

L'altre perxo que també ha desaparegut és el que hi havia al començament 
del carrer del Ribatell, entre cal Ros i cal Garriga; només tenia una porxada i era 
força curt.

En el mateix carrer, gairebé davant per davant d'aquest últim, hi troben el 
perxo de cal Pere Ros, que dóna entrada a cal Magí Ferrer -actualment cal Roc 
Carles-. Situat pràcticament sota la plaça de l'església, és força antic i ben 
conservat.

Per ordre de construcció, ara ens caldria parlar del perxo que trobem a l'era 
del Rector: és el que passa per sota de cal Pere Fortet i cal Pep Cerdà fins a donar 
entrada a cal Baptista Cutxó -a hores d'ara, cal Gravat-. Va ser construït 
aproximadament a principis del segle passat; avui dia encara se'n fa ús.
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LES MESURES USADES PEL COMERÇ DE L'AVELLANA

JOSEP MARIA LÓPEZ BESORA

Des de fa molts anys, el conreu més important de Capafonts és l'avellaner, el 

qual n'ha substituït d'altres de més tradició, com els cereals, els ametllers o les vinyes. 

La comercialització es fa de manera individual: és un tracte entre comprador i venedor, 

el qual tria el moment que sembla millor d'acord amb les fluctuacions del mercat. El 

sistema emprat per calcular el que val la collita ha de tenir en compte la quantitat de 

gra, que és el que realment té valor i sobre el qual es fixa el preu. I com que l'avellana 

es ven amb closca, s'ha d'esbrinar la quantitat de gra que hi ha en cada partida.

Recordo que, de jovenet, quan vaig assabentar-me de com funcionava la 
qüestió de preus i mesures en aquest comerç, ho vaig trobar embolicat i confús. 
Vaja, que no entenia res. Va caler que m'ho expliquessin bé, i mirar-m'ho amb 
detall, per esbrinar quin sentit tenia tot allò, i com era possible que funcionés.

1. COM ES FEIA

La unitat de venda era la saca. Els pagesos tenien uns sacs d'espart, amples 
i alts, que calia omplir fins que el conjunt pesés 58,5 kg. Això era una saca.

La mesura de la qualitat del producte, del rendiment, es feia mitjançant la 
prova. Per fer la prova es prenia una mostra de 144 g d'avellanes. Un cop 
trencades se'n pesava el gra, i el número que sortís com a pes en grams, posem per 
exemple 68, seria el valor del rendiment en lliures, que per parlar amb precisió 
caldria dir lliures per saca. Si en comptes d'agafar 144 g se n'agafen 288, cal 
prendre la meitat dels grams que surtin; per exemple, que 288 g d'avellanes amb 
closca donin 129 g de gra vol dir que el resultat de la prova és 129:2 = 64,5.

El preu de les avellanes era en pessetes per lliura. Rondava les 200 abans 
de la crisi, va arribar a baixar fins a les 100, i actualment torna a rondar aquestes 
200 pessetes, vint anys més tard.

La conversió d'avellanes en diners anava així. Posem que un pagès treia 35 
saques d'avellanes, que la prova sortia 68 i que el preu era 200. Allò que es cobrava 
era el resultat de multiplicar aquests tres números: 35x68x200=476.000 ptes. És 
com dir que per cada saca cobrava 68x200=13.600 ptes, i en total, doncs,  
35x13600=476.000 ptes. El sistema és senzill: només calia multiplicar el preu pel 
resultat de la prova per obtenir el valor de cadascuna de les saques que es podien 
tenir emmagatzemades a les golfes de casa.

2. COM ES FA

Essencialment igual que sempre. Per treure les avellanes, ja no se solen fer 

L'últim, i per tant el més modern, és el de cal Ferrer -anteriorment 
anomenat cal Ramonet-, situat al començament del carrer de la Barceloneta i que 
passa per sota de cal Ferrer i dóna entrada a l'era del Besora. La data de construcció 
caldria situar-la cap a l'any 1925, i actualment el seu estat de conservació és bo. 

Voldria acabar aquest article amb un poema al·lusiu al Perxo.
 
El Perxo era un lloc molt concorregut:
s'hi aplegava tant el jove amb poca feina a fer
com el padrí xerraire ja una mica caduc.
Els dies de vent s'hi trobava un bon recer,
els de pluja, un bon aixopluc.
A l'hivern, si feia sol, era quan era més ple.
Era un fòrum obert, un espai benvolgut.
Ara ja només en queda un record passatger
 d'un indret que per sempre ha desaparegut.
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preu és de 2,80 €/kg. Posem que per fer la prova es trenquen 235 g d'avellanes, que 
donen 109 g de gra; el rendiment és 109 : 235 = 0,4638 = 46,38%. Per cada cent 
quilos d'avellanes amb closca li pagaran doncs 46,38 x 2,80 = 129,864 €. Pel 
carregament sencer seran 3500 x 0,4638 x 2,80 = 4545,24 €. Val a dir que si 
l'ordinador, quan fa els càlculs, tracta els decimals d'una o altra manera, això pot 
fer que el valor d'una venda com aquesta pugi o baixi un o dos euros a tot estirar.
Com veiem, la idea és la mateixa. Només cal multiplicar tres números : la quantitat 
d'avellanes, el rendiment i el preu. Abans es feia en saques, lliures i pessetes per 
lliura; algunes factures actuals ho fan en quilos, tants per cent i euros per quilo.

5. I QUIN SISTEMA ÉS MILLOR?

Si les saques buides fan 900 g, tots dos mètodes són iguals. El pesar les 
avellanes abocant-les, sense tara és, òbviament, més precís que no fer una 
estimació a ull de quant cal treure per culpa dels sacs. En aquest cas, cada quilo de 
més o de menys en el pes dels sacs comporta aproximadament una lliura de gra, 
posem 1,20€ en números rodons.
Pel que fa al rendiment i la prova, el més precís és no escarrassar-se a fer-la amb 
exactament 144 g d'avellanes. Si prenem una mostra qualsevol (que per motius 
estadístics cal que no sigui massa petita) i dividim el que pesen els grams de gra 
entre el pes amb closca, i posem com a rendiment els quatre decimals, allò que es 
cobra és precís fins als 0,20€ per cada mil; recordem que mitja lliura de rendiment 
més o menys comporta uns 7€ per cada mil.

6. I QUINA RELACIÓ HI HA ENTRE UNES MESURES I LES ALTRES?

En aquest exemple dels 3700 kg de rendiment 46,38% venuts a 2,80 €/kg, 
només qui estigui familiaritzat amb aquest sistema s'hi entendrà ràpidament. Algú 
de tota la vida sabrà immediatament si són moltes o poques sabent que equivalen a 
una mica més de 64 saques; bones o dolentes sabent que farien gairebé 67 lliures; 
cares o barates quan el preu es dóna com a 186 pessetes la lliura. I segur que sense 
fer gaires números ja sabria que el carregament val per allà els tres quarts de milió.

Per passar de kg a saques cal dividir per 57,6. De saques a quilos, 
òbviament, multiplicant per aquest 57,6. Recordem que aquesta conversió és la 
teòrica per sacs “justos” de 900 g en buit, que per omplir un sac de mig quilo 
caldria posar en realitat 58 quilos d'avellanes i un que fes un quilo i quart 
necessitaria 57,25 kg (en tots els casos se'n cobraven 57,6).

Per passar de rendiment en tants per cent a lliures per saca cal multiplicar 
per 1,44; en l'exemple, 46,38% x 1,44 = 66,79 lliures. Dividint per aquests 1,44 
fem el camí invers.

I pel que fa al preu, de €/kg a pts/lliura s'hi passa multiplicant per 66,5544. 
Una relació que, a diferència de les dues anteriors, és de més bon tractar 

servir les saques de 58,5 kg, poc manejables, i es fa amb sacs de qualsevol mida, 
sovint rondant els 30 kg (aproximadament mitja saca), o sense sacs. En comptes 
de comptar quantes saques es pesen les avellanes.

Pel que fa a la prova, es fa o s'acorda com sempre s'ha fet. Encara que a la 
factura hi pugui sortir el rendiment en tants per cent.

I el preu, actualment, és en euros.
Però que la factura reflecteixi les mesures en kg, tants per cent i euros és 

una mica com si diguéssim de cara a Hisenda; allò que de debò entén més bé, de 
forma íntima, qualsevol implicat, és si treu 50 o 100 saques, si són avellanes de 63 
o 69 lliures, i si el preu és 187 quan hauria de ser 250.

Per saber quant cal cobrar per una venda, hi pot haver variants segons que es 
vulgui fer més o menys a l'antiga; els resultats són diferents, com veurem més avall.

3. PER QUÈ FUNCIONEN AIXÍ LES MESURES TRADICIONALS?

La mesura tradicional de pes és la lliura. I les diverses versions de lliura 
que corrien per aquí van quedar unificades després d'introduir-se el sistema 
mètric: una lliura són exactament 400 grams. I un quilo són doncs 2,5 lliures.

Un altre número d'antiga tradició és la dotzena, fàcilment repartible en 2, 
3, 4 ò 6 parts. Una dotzena de dotzenes fan una grossa, 144.

Vet aquí el perquè dels números de tota la vida. Dotze dotzenes de lliures 
equivalen a 12 x 12 x 400 = 57.600 g = 57,6 kg

Així doncs, una saca de 58,5 kg representa que conté 144 lliures d'avellanes 
amb closca en un sac que fa 900 g de pes en buit (57,6 + 0,9 = 58,5). La prova és una 
regla de tres elemental: si 144 g d'avellana en closca donen 68 g de gra, cal esperar 
que 144 lliures (les d'una saca) donaran 68 lliures de gra, que pagat a les 200 
pessetes donen a la saca el seu valor de 13.600 pessetes (la closca no val res).

Aquí cal notar que hi ha una certa aproximació. Si el sac buit feia més de 
900 g, això volia dir que al pagès li pagaven més del compte. En canvi, si el sac 
feia, posem, mig quilo, això comportava que al pagès n'hi paguessin 144 quan en 
duia 145; dit d'una altra manera, que el pagès regalés al comerciant una lliura per 
cada saca, o unes 7000 pessetes per milió.

4. I SENSE TOT AIXÒ DE LES LLIURES, PROVES I SAQUES, COM 
HAURIA D'ANAR?

Doncs pel que fa al pes, és fàcil: en quilos.
Pel que fa al preu, també és fàcil: en euros per quilo de gra.
I pel que fa a la qualitat o rendiment, també és fàcil: només cal pesar una mostra 

de la mida que es vulgui i dividir el pes del gra entre el pes amb closca. El resultat és en 
tants per u, i només cal multiplicar-lo per 100 per tenir-lo en tants per cent.

Posem per exemple que el nostre pagès treu 3500 kg d'avellanes quan el 
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Taules:
Saques kg lliures/

saca % pts/lliura (aprox) €/lliura €/kg
1 57,6 1 gairebé 0,7 3,33 0,02 0,05
1,74 100 60 41,67 10 0,06 0,15

8,68 500 62 43,06 150 0,90 2,25

10 576 64 44,44 166,39 1,00 2,50

17,36 1000 66 45,83 175 1,05 2,625

25 1440 68 47,22 200 1,20 3,00

50 2880 70 48,61 225 1,35 3,375

86,81 5000 72 50 232,94 1,40 3,50

100 5760 80 55,56 250 1,50 3,75

8. DE LA PROVA

Un pagès venedor pot fer poca cosa per canviar la quantitat que té, és la que 
té i és un valor fixat; com tampoc pot fer gaire cosa per canviar el preu, si l'avellana 
es paga a 1,45, la hi pagaran a 1,45.

El rendiment, el tercer número que intervé en allò que s'acaba cobrant, és 
més elàstic, i és bastant diferent fer el tracte comptant les avellanes a 65 lliures o a 
68, posem per cas. Per concretar xifres, cada lliura de rendiment amunt o avall 
comporta cobrar, aproximadament, 15000 pessetes  de més o de menys per milió, 
o 15€ de més o de menys per cada 1000.

Com que aquest número depèn de la prova, de tota la vida que hi ha una 
picaresca sobre com fer que surti alt (els que venen) o no tant alt (els que 
compren). Si n'hi ha que procuren posar les avellanes de les finques bones al 
damunt (pesen més i fan pujar la prova si s'agafen les mostres del capdamunt del 
sac), els compradors poden prendre les mostres de ben endins, o fins i tot 
s'empesquen uns aparells que permeten treure avellanes de tots els nivells del sac. 
I si uns volen agafar la mostra de les primeres que cauen del remolc, els altres les 
volen de les últimes.

I si per fer finalment la prova s'han posat les mostres en una senalla, i es 
remenen per treure'n els 144 g finals, hi ha qui diu que aquests 144 g s'han de treure 
del mig (si es vol que pesin més), o de la vora (on hauran anat les que pesen 
menys).

Al final sempre acostuma a haver-hi tracte. Si no s'està d'acord amb el 
resultat de la prova, es pot tornar a fer. O fins i tot se'n poc pactar el resultat sense 
fer-la. L'experiència ja fa que uns i altres sàpiguen quant pot donar la prova, 
perquè ja saben si són regades o no, si ha plogut prou o no, si hi ha gaire classe... i 
hi ha compradors que, pel seu compte, han pres mostres a les finques dels seus 
proveïdors abans que caiguin les avellanes i tot.

mentalment; tres fan gairebé exactament 200, i cada tres cèntims/kg fan dues 
pessetes/lliura. Si el que es vol és passar d'euros la lliura a euros el quilo cal 
multiplicar per 2,5; així, 1,20 €/lliura equivalen a 1,20 x 2,5 = 3 €/kg , i cada 2 
cèntims de variació en el preu de la lliura comporten 5 cèntims en el preu del quilo.
Aquestes tres conversions, per plantejar-les amb regles de tres, cal tenir en compte 
que 57,6 kg són una saca. Que un rendiment del 100% serien 144 lliures. I que 200 
pessetes per lliura són exactament 500 pessetes per quilo, o bé 1,20 € la lliura fan 
exactament 3 € per quilo.

7. CONCLUSIÓ. PERÒ JO, QUANT HAIG DE COBRAR?

El que cobrarem depèn de com se'ns facin els càlculs. Vegem-ho amb un 
nou exemple, suposem que traiem 2870 kg d'avellanes a 1,20€ la lliura i la prova 
surt 62,5 lliures.

Manera 1. Primer diem que el preu de 1,20 comporta que cada quilo de gra 
val 1,20 x 2,5 = 3€. Amb una regla de tres podem calcular a continuació que si 144 
grams d'avellana donen 62,5 grams de gra, llavors els nostres 2870 quilos 
contindran 2870 x 62,5 : 144 = 1245,66 kilos de gra, els quals, a 3€ cadascun valen 
1245,66 x 3 = 3736,98 €.

Manera 2. Posem com abans el preu en €/kg, que són 3. Calculem el 
rendiment fent 62,5 : 144 = 0,4340 = 43,40%. Només cal multiplicar els tres 
conceptes 2870 x 0,4340 x 3 = 3736,74 €. La diferència del resultat (0,24 € en 
l'exemple) es deu al tractament dels decimals; segons els casos poden anar a favor 
o en contra, fins a un màxim d'uns 0,30 € per cada 1000 kg a preus actuals.

Manera 3. Multipliquem preu per rendiment 1,20 x 62,5 = 75, cosa que 
dóna els € que val una saca. Si ara dividim per 58 (per tenir el preu per kg amb 
closca) i multipliquem per 2870, obtenim 75 x 2870 : 58 = 3711,21 €. Aquí, a més 
de la “calderilla” per culpa dels decimals, hi ha una diferència d'uns 25€. Aquesta 
diferència és del 0,69% (quasi 7€ per cada 1000€ cobrats), sempre hi és i el resultat 
sempre és contra el venedor.

Manera 4. Fem exactament com l'anterior però dividint per 57,6 (que com 
hem vist són els quilos exactes que corresponen a 144 lliures), i resulta 75 x 2870 : 
57,6 = 3736,98 €. Fins i tot fent els càlculs amb poca precisió (és a dir buscant 
primer el preu del quilo) tindríem 75 : 57,6 = 1,30; 1,30 x 2870 = 3731 €

Com veiem la pitjor manera pel venedor és la tercera. Matemàticament és 
com regalar un grapat de 400 grams d'avellanes per saca, o com rebaixar una mitja 
lliura la prova, o com rebaixar aproximadament un cèntim el preu per lliura de gra.

Quant a les discrepàncies per culpa dels decimals, per evitar-les convé fer 
els càlculs arrossegant molts decimals. I si es fan amb pocs, convé fer primer les 
multiplicacions (sobre tot les de números grossos) i deixar les divisions pel final. 
Vaja, que traient 10000 kg, entre vendre el quilo amb closca a 1,31 o fer-ho a 
1,3186 hi ballen 86 €.
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PREGÓ DE LA FESTA MAJOR 2004

SALVADOR ROVIRA I GÓMEZ

Josep Iglésies, l'any 1948, publicà un llibret deliciós, dedicat a pobles petits del 

Camp de Tarragona, que titulà Les ciutats del món. El títol li inspirà una corranda de 

l'Alt Camp, dedicada als llocs amb poca població, i inicialment despectiva, que diu:

Si voleu que us les digui
les quatre ciutats del món
són Masmolets i Fontscaldes,
la Plana i Picamoixons.

Les ciutats del món d'Iglésies és una obra afectuosa, íntima, amable i 
càlida dedicada a glossar divuit poblacions camptarragonines amb poca 
demografia, com la Mussara, Farena, Mont-ral, Rojals, Vilanova de Prades o 
Querol, que l'havien enlluernat i li tenien el cor robat.

L'il·lustre reusenc no va incloure Capafonts en el recull de Les ciutats del 
món, però jo, si algun dia escric un llibre dedicat a les ciutats del món del Camp de 
Tarragona sí que ho faré, i una de les ciutats que  l'acompanyaran en el recull serà 
Rojals, per tal com per a mi, tant l'una com l'altra, són autèntiques ciutats del món 
que han tingut la gentilesa d'obrir-me els seus encants, cosa que, val a dir-ho, 
només ho fan amb els elegits.

Us preguntareu perquè vinculo Capafonts amb Rojals i tot seguit us ho 
aclariré. 

A Rojals hi tinc una caseta, just sota les roques que semblen les ruïnes d'un 
vell castell. Hi passo alguns caps de setmana i sovint una part de les vacances de 
Setmana Santa i de l'estiu -avui, precisament, he vingut a vosaltres des d'aquest 
“vell, colrat i rugós” vilatge que “té la bellesa d'una floreta de boixerica” -en dir 
d'Iglésies- i que tot just acaba de celebrar la seva festa major amb motiu de la 
Transfiguració del Senyor.

Per a mi, Rojals és un autèntic campament base que em permet fer 
excursions per les muntanyes de Prades i, entre les que més m'agraden, figuren les 
que acaben en miradors que em permeten veure i contemplar a bastament el 
Brugent i Capafonts, amb la qual cosa estic tot sovint al vostre poble sense estar-
hi.

Especialment esplèndid és el mirador de la Serreta on vaig manta vegada 
per tal com es troba, a tot estirar, a un quilòmetre i mig de la porta de casa. Són 
molts els capvespres que hi vaig i, d'allí estant, m'agrada veure com es pon el sol 
darrera el Picorandan i com la darrera llum del dia daura Capafonts.
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medi físic i humà.

Les pujades a Capafonts per fer excursions i veure les coses de les quals 
després havia d'escriure, em van permetre fer amistat amb un sèrie de capafontins 
com ara l'Antònia i la Teresa Besora i l'Isidre Pocurull, de qui ja coneixia les 
habilitats com a forner per tal com el seu pa m'havia acompanyat en més d'una 
excursió. 

El Diego i jo -alguns cops també ens acompanyaven l'Isidre i la Teresa- 
vam anar trepitjant el terme i gradualment em vaig fer meus l'ermita de Barrulles, 
els Montllats, el Picorandan, la Ninota, el Pont de Goi, la Foradada, les Tosques, 
algunes de les coves, el Bec de la Gallina, el Pont Vell -per a mi un dels llocs més 
entranyables del terme, per tal com combina la natura amb la història-, etc.

La presentació de la Guia de Capafonts l'any 1985 em va permetre de 
gaudir d'un magnífic caliu humà i descobrir i degustar per primer cop en la meva 
vida les orelletes i els seus nassos que, d'aleshores ençà, han passat a formar part 
del meu patrimoni gastronòmic a causa de la impressió immillorable que em varen 
causar i també perquè la meva sogra és d'Ulldemolins i les considera, junt amb la 
truita amb suc, un patrimoni cultural de la humanitat.

La festa de l'Assumpció de la Mare de Déu, la vostra festa major, és de les 
grosses i ben típica, ja que és la més celebrada entre les poblacions dels Països 
Catalans, ja que la festegen nogensmenys que una tercera part.

Com tantes altres commemoracions, la diada de l'Assumpció de la Mare 
de Déu és la cristianització d'una festa romana encaminada a celebrar el goig de les 
collites entre les messes i les veremes, és a dir, entre l'arreplec dels grans i cereals i 
el de la vinya. Constitueix un moment de pausa en la vida agrícola durant el qual, 
segons creença antiga, la terra està adormida i reposa, talment com ho fa la Mare 
de Déu -tingueu present que el nom que rep aquesta festa entre els ortodoxos és el 
de la dormició de la Mare de Déu-, i a casa nostra, per celebrar-la, es muntaven a 
les esglésies lliteres, que eren túmuls que figuraven el llit de mort de la Mare de 
Déu, i permetien dir als nostres avis un rodolí que alguns encara diem:

“Per la Mare de Déu del llit,
tan llarg és el dia com la nit”.

Aquesta situació de pausa entre collites convertia la Mare de Déu d'agost 
en una Mare de Déu de dolors, per tal com en la seva diada els amos desnonaven 
els rabassaires, parcers i mitgers, vencien els préstecs i s'havien de pagar els 
deutes. Recordeu que alguns encara en diuen “la Dolorosa” al fet d'haver de pagar.

Vull acabar donant-vos les gràcies per haver-me fet l'honor de permetre'm 

obrir la vostra Festa Major amb les meves quatre paraules, i no cal dir que us la 

desitjo ben agradable i feliç. Estic segur que això no us serà gens difícil ja que, com 

escriví Mn. Ramon Muntanyola, referint-se a Capafonts, 
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Sovint la calma dolça i la placidesa de l'indret em fan volar la imaginació i 
veure moure's per la vall del Brugent aquells primers pobladors de l'Epipaleolític i 
del Neolític, especialment per les zones de la cova del Daniel, el Bec de la Gallina, 
la cova del Cisterer i el barranc de les Marfanyes, com també la dels ibers, romans, 
visigots i sarraïns, així com les mainades conqueridores dels Cervera que 
integraren el terme de Capafonts en els dominis del comte de Barcelona i hi 
establiren els primers colons cristians.

Imagino, així mateix, les anades i vingudes del feudal Pere de Capafonts, 
igual que la vida i miracles dels capafontins trescentistes cognomenats Vilanova, 
Mir, Arnau, Argany, Nicolau, Sanç, Jorba, Fort i Girona.

Tampoc no em costa res pensar com havia de ser la vida de la gent de 
Capafonts durant la guerra civil de 1462 a 1472, en la qual, seguint la voluntat del 
seu senyor el comte de Prades, fou fidel a Joan II i contrària a la Generalitat que, 
segons diuen alguns, representava la terra; la que tingué en el decurs de la Guerra 
dels Segadors, i com degué patir a causa de les plagues siscentistes de llagostes, en 
el decurs de les quals les bandades d'aquests insectes eren tant espesses “com les 
bolves de la neu quant neve”, segons deixà escrit el rector d'aleshores, i com els 
capafontins processionaven descalços pels carrers i places del poble per demanar 
a Déu la fi de la plaga.

En un altre ordre de coses, també se'm fan presents les correries, pel terme, 
de malfactors, perseguits pels mossos d'esquadra i els escamots de soldats que de 
tant en tant enviava el corregidor de Tarragona. I com els capafontins d'altres 
temps, traien partit del medi natural que els envoltava; així, els veig treballant la 
terra, menant ramats, explotant el bosc, del qual extreien llenya, carbó vegetal i 
productes remeiers i alimentaris, aconseguits mitjançant la recol·lecció d'herbes, 
bolets, castanyes, etc., practicant la cacera, o empouant neu i glaç durant l'hivern 
per vendre'ls a l'estiu en forma de gel per a refresc de les begudes o com a recurs 
terapèutic.

Altres vegades no penso en el suara dit, ans com els degueren anar les 
coses als capafontins en el decurs de la Guerra del Francès o les carlinades, durant 
les quals les partides i les forces de l'exèrcit regular creuaven sovint el terme.

No sempre, però, cavilo en passat -fer-ho és en mi un defecte professional- 
i em pregunto: hi deuen ser ara a Capafonts la Teresa i el Diego? Què deuen fer?, 
quina en deu barrinar l'alcalde?, etc.

Vaig conèixer Capafonts per primera vegada com a excursionista quan era 
un adolescent, però la vaig descobrir i redescobrir el 1985 i el 2002 amb motiu de 
la redacció de la Guia de Capafonts i de la Nova Guia de Capafonts, i en ambdues 
ocasions ho vaig fer de la mà del meu bon amic Diego López, convençut com 
estava que per escriure quelcom sobre Capafonts abans havia de conèixer el seu 
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CRÒNICA LOCAL

PATRIMONI

MILLORES AL POBLE
Durant l'estiu s'ha dut a terme la millora de l'accés al poble en el tram 

comprès des de la carretera fins a l'Era del Rector. Les obres han consistit en la 
pavimentació, construcció d'una cuneta, vorera, plantació d'arbres, enllumenat, i 
dotació de mobiliari urbà. Amb aquesta actuació urbanística ha canviat 
radicalment la primera imatge que el foraster té de l'entrada al poble, atès que 
malgrat que la vila està força arranjada, la impressió inicial dels qui arribaven per 
primera vegada al poble no era la que corresponia al conjunt. Tot plegat, aquesta 
part del poble presenta un aspecte molt digne i d'acord amb allò que és la resta de la 
vila.

Al mateix temps que es feia l'obra de l'entrada, s'ha dut a terme una 
actuació al carrer Sant Abdon, que ha consistit a instal.lar-hi una pavimentació 
nova i la renovació de la infrastructura corresponent de clavegueram i la resta de 
les conduccions.

Igualment, s'ha pavimentat i ampliat el carrer que va des de la Travessera 
de Ponent fins al carrer Major, que es trobava en un estat d'abandó, era un camí 
més aviat que un carrer, fins al punt que resultava pràcticament intransitable. S'hi 
ha posat enllumenat, s'ha pavimentat, s'hi han instal.lat baranes i s'han fet accessos 
cap a les eres. D'aquesta manera, s'ha recuperat per al poble un espai molt 
agradable i amb molt bones vistes.

FESTES I TRADICIONS

FESTA MAJOR
Com en anys anteriors, el poble celebrà la Festa Major, en honor de 

l'Assumpció de la Mare de Déu, amb tot un seguit d'actes. El pregó el féu el 
professor Salvador Rovira, catedràtic d'Història Moderna de la Universitat Rovira 
i Virgili. Es transcriu el text íntegre en aquest mateix número de QC.

Entre els actes religiosos, destaquem la solemne celebració de la Missa i la 
processó pels carrers del poble, acompanyats de música coral. Com cada any, 
l'assistència fou molt nombrosa. Com a novetat, les campanes feren sonar els seus 
tocs, després de molts anys de no haver-ho pogut fer. En acabar, hi hagué un 
aperitiu popular a la sala municipal. Durant aquest acte es feu la presentació del 
número 2 de la revista Quaderns de Capafonts.

Durant tota la setmana de la festa hi hagueren diferents actes, que 
abastaren tot tipus d'activitats. Podem destacar, per als menuts, els inflables, les 
curses a la piscina, les cucanyes, una sessió de màgia, un concurs de dibuix, etc. 
Per als avis hi hagué l'homenatge, que és ja una tradició, amb xocolatada, cantada 

Els teus paratges són bons
com la coca i la magrana .
Vileta de Capafonts,
atura la tramuntana
i endolceix amb mel boscana
el concert dels seus ressons.
Vileta de Capafonts.

MOLTES GRÀCIES I MOLT BONA FESTA MAJOR!



30
QUADERNS DE CAPAFONTS

31
REVISTA DE RECERCA I DIVULGACIÓ

CRÒNICA LOCAL

PATRIMONI

MILLORES AL POBLE
Durant l'estiu s'ha dut a terme la millora de l'accés al poble en el tram 

comprès des de la carretera fins a l'Era del Rector. Les obres han consistit en la 
pavimentació, construcció d'una cuneta, vorera, plantació d'arbres, enllumenat, i 
dotació de mobiliari urbà. Amb aquesta actuació urbanística ha canviat 
radicalment la primera imatge que el foraster té de l'entrada al poble, atès que 
malgrat que la vila està força arranjada, la impressió inicial dels qui arribaven per 
primera vegada al poble no era la que corresponia al conjunt. Tot plegat, aquesta 
part del poble presenta un aspecte molt digne i d'acord amb allò que és la resta de la 
vila.

Al mateix temps que es feia l'obra de l'entrada, s'ha dut a terme una 
actuació al carrer Sant Abdon, que ha consistit a instal.lar-hi una pavimentació 
nova i la renovació de la infrastructura corresponent de clavegueram i la resta de 
les conduccions.

Igualment, s'ha pavimentat i ampliat el carrer que va des de la Travessera 
de Ponent fins al carrer Major, que es trobava en un estat d'abandó, era un camí 
més aviat que un carrer, fins al punt que resultava pràcticament intransitable. S'hi 
ha posat enllumenat, s'ha pavimentat, s'hi han instal.lat baranes i s'han fet accessos 
cap a les eres. D'aquesta manera, s'ha recuperat per al poble un espai molt 
agradable i amb molt bones vistes.

FESTES I TRADICIONS

FESTA MAJOR
Com en anys anteriors, el poble celebrà la Festa Major, en honor de 

l'Assumpció de la Mare de Déu, amb tot un seguit d'actes. El pregó el féu el 
professor Salvador Rovira, catedràtic d'Història Moderna de la Universitat Rovira 
i Virgili. Es transcriu el text íntegre en aquest mateix número de QC.

Entre els actes religiosos, destaquem la solemne celebració de la Missa i la 
processó pels carrers del poble, acompanyats de música coral. Com cada any, 
l'assistència fou molt nombrosa. Com a novetat, les campanes feren sonar els seus 
tocs, després de molts anys de no haver-ho pogut fer. En acabar, hi hagué un 
aperitiu popular a la sala municipal. Durant aquest acte es feu la presentació del 
número 2 de la revista Quaderns de Capafonts.

Durant tota la setmana de la festa hi hagueren diferents actes, que 
abastaren tot tipus d'activitats. Podem destacar, per als menuts, els inflables, les 
curses a la piscina, les cucanyes, una sessió de màgia, un concurs de dibuix, etc. 
Per als avis hi hagué l'homenatge, que és ja una tradició, amb xocolatada, cantada 

Els teus paratges són bons
com la coca i la magrana .
Vileta de Capafonts,
atura la tramuntana
i endolceix amb mel boscana
el concert dels seus ressons.
Vileta de Capafonts.

MOLTES GRÀCIES I MOLT BONA FESTA MAJOR!



32
QUADERNS DE CAPAFONTS

d'havaneres i obsequis. 
Entre els actes, cal esmentar la caminada nocturna, al Pont Vell: a partir de 

les 10 del vespre, una gran quantitat de persones, de totes les edats, emprengueren 
la marxa, des de l'Era del Rector, i pel camí de les Planes arribaren fins al lloc 
assenyalat. 

La sessió d'estampació aplegà moltes persones de totes les edats i 
d'ambdós sexes, que feren els dibuixos sobre tela  alhora que es posaven al dia en 
aquesta tècnica.

El dia 14, després del pregó i l'encesa de la traca, es féu un recorregut pels 
carrers del poble, alguns dels quals estaven engalanats, que acabà, com és costum, 
amb un aperitiu a la piscina. Tot seguit, els veïns s'aplegaren per carrers, en els 
sopars de germanor, una activitat que ja s'ha convertit en tradicional per aquestes 
dates. 

No hi varen mancar els balls, amenitzats per dues orquestres.
El darrer acte fou un espectacle a càrrec del Màgic Trèbol. El públic pogué 

gaudir d'un ampli repertori de números, alguns dels quals eren d'una gran 
espectacularitat.

Cal agrair als organitzadors l'esforç i l'entusiasme que han possibilitat 
gaudir d'una festa molt completa i que deixà un bon regust a tothom, petits i grans.

ONZE DE SETEMBRE
L'onze de setembre se celebrà com és costum, i entre els actes d'esbarjo, hi 

hagué un arròs popular, organitzat per l'Associació de Dones Verge de Barrulles. 
Com sempre, l'assistència fou molt nombrosa, amb gent del poble i foranis.

FESTA DE LA CASTANYADA
Igual que en anys anteriors, el diumenge 31 d'octubre l'Associació de 

Dones Verge de Barrulles organitzà un sopar de germanor per tal de celebrar la 
festa de la castanyada. La sala municipal s'omplí amb més de cent cinquanta 
persones, les quals degustaren un menú en el que no hi mancaren les castanyes i els 
panellets.
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