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EDITORIAL

Quaderns de Capafonts vol expressar una sèrie de reflexions sobre el futur 

Parc Natural de les Muntanyes de Prades. Esperem que les opinions exposades 

siguin prou sensates perquè els responsables se les puguin fer seves.

Aquest espai natural es conforma damunt de dos eixos: les valls del Brugent 

i del Siurana, que el travessen d'est a oest, i la divisòria d'aigües de l'Ebre i el 

Francolí, que ressegueix les carenes més altes de les muntanyes. Aquests dos 

eixos es creuen pràcticament al centre de gravetat del parc. La capçalera del 

Montsant, el riu Glorieta i algunes rieres en completen l'esquema bàsic.

El parc hauria de servir les necessitats de diversos territoris, que s'engloben 

els uns als altres com un joc de nines russes. D'una banda, un parc natural beneficia 

el planeta i, de més a prop, el país i, en major mesura encara, hauria de beneficiar 

també els pobles que engloba, la gent que hi viu. Els pobles i la gent seran els més 

afectats i, encara més important, són els que hi donaran impuls i vida. 

Dins l'entorn del futur parc hi ha pobles que, com a conseqüència de la 

industrialització, van sofrir un procés important de despoblació. D'aquests, 

exceptuant la capital, n'hi ha que van quedar abandonats, uns altres van perdre 

l'ajuntament; n'hi ha que es troben en una situació d'estancament o de represa. El 

parc serà més valuós si el seu poblament es consolida.

La nova definició de l'espai de les Muntanyes de Prades hauria de servir per 

donar un impuls de vida a aquesta àrea, perquè fos un espai viu en tots els aspectes 

que configuren la vida: viu en l'aire, en l'aigua, en la vegetació, en la fauna i en 

l'hàbitat humà. Per aquesta raó, creiem que pertoca situar tots els futurs 

equipaments a l'interior del parc, on és més necessari l'ajut. Les poblacions més 

importants que l'envolten ni necessiten, per subsistir, cap de les inversions 

previstes per al parc natural, ni aquestes seran tan significatives com si es fan en un 

poble de dins del parc.

Els requeriments bàsics que dibuixa l'avantprojecte de Parc Natural ho 

contemplen de manera prou clara, quan diu: “S'ha de remarcar en primer lloc la 

significativa presència humana permanent en l'interior de l'espai d'interès 

natural (...) Aquest és potser el factor que més condiciona el model possible 

d'espai natural protegit aplicable a les Muntanyes de Prades d'entre aquells 

definits per la legislació catalana”. I quan més endevant afegeix: “La presència 

d'aquest potencial humà que, d'una forma o altra, viu vinculat a les Muntanyes de 

Prades (i la serra la Llena) és d'una importància cabdal per al desenvolupament 
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Foto de portada

A la part baixa de la vall de Capafonts, allà on el Brugent surt de la clotada i 

s'endinsa en el congost de les Fous, en mig d'un entorn paisatgístic de gran bellesa, trobem 

una de les joies del patrimoni capafontí, i que forma part de manera indissoluble de la seva 

història: el Pont Vell. L'arcada ha resistit ferma, aiguats, glaçades i tota classe d'avatars de 

la natura, i ha aguantat també el pas de persones, animals i carruatges durant segles i 

segles. 

Si les pedres que el formen poguessin parlar, ens dirien com varen suportar el trepig 

de les tropes que han recorregut aquesta vall: cristians medievals, carlins, i un llarga llista 

de gent d'armes que anaven en una o altra direcció, amb més o menys fortuna. Però 

sobretot el dels capafontins que anaven al molí, o a Farena i la Riba, als conreus que hi ha 

més enllà, o a la Cadeneta, a Mont-ral, a Alcover o Valls; i el dels foranis que s'atansaven a 

aquestes terres. De ben segur ens parlarien d'un tràfec incansable que acabà quan es feu la 

carretera, fa menys de vuitanta anys. Ara suporta un anar i venir de gent encuriosida per 

veure aquest monument, i també és lloc de pas per als que volen fruir del bé de déu de 

coses interessants que hi ha en aquesta part del terme.

El pas del temps i l'abandó dels darrers anys, sobretot després de l'aiguat del 

noranta-quatre malmeteren bona part de l'estructura, que restà en estat lamentable, amb 

risc d'esbaldregar-se. Afortunadament, s'hi posà remei a temps i ara torna a lluir amb una 

cara restaurada. És una bona notícia per a tots els qui estimem les coses autèntiques, i per 

als capafontins, un motiu de satisfacció.
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EL NOM DE LES CASES DEL POBLE DE CAPAFONTS 

AL LLARG DEL SEGLE XX

JORDI FORT BESORA

El dia 20 d'agost de l'any 1978 vaig reunir el pare (Joan Fort), l'oncle Enric 

(Enric Balañà) i la tia Cisca (Francisca Besora) davant d'un magnetòfon per 

demanar-los que recordessin els noms de les cases i dels carrers del poble, de quan 

ells eren petits.  L'oncle i el pare havien nascut quan s'acabava el segle XIX, i la tia, 

tot just començar el segle XX; per tant, els noms que em van dir corresponen 

aproximadament als d'ara fa 90 o 100 anys i, en molts casos, n'esmentaren de molt 

més antics, de 150 o més anys enrere, que recordaven haver sentit dir als seus 

pares.

Vam anar resseguint amb la memòria les cases, els corrals, els carrers i els 

llocs, l'un rere l'altre, fins a completar el tomb del poble. La cinta magnètica va 

recollir una hora i mitja de conversa, que m'ha servit per extreure'n una llista amb 

els noms. En aquest treball només hi consten els de les cases; a cadascuna li hem 

posat un número identificador que la situa al plànol del poble. Al nom antic 

l'acompanyen l'actual -si és que ha variat- i d'altres que n'hagi pogut tenir. Dels 

més recents, els que al meu criteri encara no estan consolidats, no els poso. Per 

ordenar els noms m'he guiat aproximadament per l'ordre de carrers que va establir 

l'any 1929 l'alcalde Joaquimet. Aquest ordre, conegut com a “tomb de poble”, 

encara és vigent avui. 

Dissortadament cap dels tres no va recordar alguns noms antics, tot i saber 

que havien existit. Fa poc, el Ricardo de cal Vicent me n'ha donat un parell. Els no 

identificats els indico amb un “?” 

En parlar de les cases i dels llocs, sortiren espontàniament comentaris que 

aportaven més informació; per això, després de la llista i del plànol, adjunto 

algunes de les coses que van dir i que m'han semblat interessants. També 

incorporo esmenes que m'ha fet el Tomàs Balanyà, tals com: noms de cases que 

ells no mencionaren i altres suggeriments. En Joan Prats m'ha assessorat en la 

grafia i l’etimologia. 

Barceloneta

1. cal Pere Cogalló o Cogulló* - cal Cisco Quico    2. cal Jaume Vicent - cal 

Ricardo    3. cal Nan - cal Pep Toni o cal Toni    4. cal Banyà    5. cal Roquet 

Perelló - cal Pere Roc    6. cal Pere Peret o ca la Francesa - cal Pere Roc    7. cal 
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socioeconòmic de l'espai i cal tenir-la ben present a l'hora de definir el tractament 

i el model d'espai que es vol potenciar”.

En canvi, tenint en compte la relació entre la inversió i els resultats, no 

veiem necessària la previsió de ressuscitar de manera substitutiva espais com la 

Mussara o els Castillejos. No hi veiem massa sentit a crear estructures artificials i 

de futur problemàtic, almenys fins que no hagin estat acomplertes les necessitats 

bàsiques esmentades en aquest editorial, excepte si la seva utilització com a espais 

complementaris fos de difícil ubicació en altres nuclis del parc. Per exemple, en el 

cas de la Mussara, seria enraonat adecentar les ruïnes en forma de jaciment 

arqueològic d'un nucli abandonat, perquè no se'n perdi la memòria.

Així doncs, ens sembla que les actuacions profitoses per a l'espai de les 

Muntanyes de Prades seria, d'una banda, millorar els mitjans de comunicació 

terrestres i hertzians, les infraestructures, el tractament de les aigües; d'altra 

banda, donar suport als diversos sectors, primari, turístic, ecològic, etc.

En resum, aquestes muntanyes han proporcionat mitjans de subsistència a 

grups humans durant milers d'anys. Desitjaríem que el futur Parc Natural servís no 

solament per a esbarjo de gent de la plana, sinó també perquè els habitants del parc 

trobessin la manera de viure-hi dignament durant uns altres milers d'anys.

Creiem que els criteris que han de prevaler a l'hora de definir el nou espai 

són la preservació de la natura, la història, la vida, la subsistència, la convivència, 

més que no pas altres finalitats amb resultats potser més immediats però menys 

sostenibles.

No volem ser somiatruites. Els pobles de muntanya no tenen pràcticament 

cap projecte polític general de revitalització atenent a la seva singularitat. És 

difícil guanyar-s'hi la vida. Com que a nivell global no hi ha ajudes, les ajudes 

hauran de venir de les iniciatives particulars, incloent-hi les del consistori 

municipal.

“No podem tocar campanes” encara. Però, ara que són noves, les tocarem 

sense parar. Volem que aquesta revista, a més de recopilar tradicions populars i de 

publicar treballs puntuals sobre temes no estudiats abans, sigui també una 

campana que posi de relleu els batecs del cor d'aquest poble arrapat en el turó que 

veu néixer el riu Brugent.
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Gaietano - la Petxerina 8. cal Patac - cal Cisco Llarg 9. ca l'Anton Vellanes - cal 

Barberà    10. cal Perutxo o ca la Cisca Perutxa    11. cal Xupeta    12. corral de la 

Murtranera - cal Salvador Batistó   13. cal Taverner    14. cal Ramonet - cal Ferrer

Plaça de l'Església i Carrer del Ribatell

15. cal Roc Carles    16. cal Magí Ferrer - cal Roc Carles    17. cal Pere Ros    

18. cal Pere Carles - cal Coromines

Carrer Nou

19. cal Canya - cal Fortet    20. ? - cal Fortet    21. La Societat    22. cal Xep - 

cal Tomàs Batistó - bar del Daniel    23. cal Peret - cal Cutxó    24. ca la Jepa    25. 

cal Rei    26. ca la Mistera - cal Canya    27. cal Gravat    28. cal Pep Cerdà   29. cal 

Pere Fortet    30. cal Vicent - cal Marino    31. cal Jaumet - cal Blaió   32. ca la Tina

Carrer de Barrulles

33. cal Tesso*- cal Pere Mosso    34. ca la Maria Mariana - cal Pere Mosso - 

cal Marca    35. cal Pere Sastre - cal Cosme    36. cal Xanda - cal Pere Tomàs    37. 

cal Mano
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Quim - cal Joaquimet    

        

6
QUADERNS DE CAPAFONTS

7
REVISTA DE RECERCA I DIVULGACIÓ

P
L

À
N

O
L
 D

E
L
 P

O
B

L
E

 A
M

B
 E

L
S

 N
Ú

M
E

R
O

S
 Q

U
E

 I
D

E
N

T
IF

IQ
U

E
N

 C
A

D
A

 C
A

S
A



Gaietano - la Petxerina 8. cal Patac - cal Cisco Llarg 9. ca l'Anton Vellanes - cal 

Barberà    10. cal Perutxo o ca la Cisca Perutxa    11. cal Xupeta    12. corral de la 

Murtranera - cal Salvador Batistó   13. cal Taverner    14. cal Ramonet - cal Ferrer

Plaça de l'Església i Carrer del Ribatell

15. cal Roc Carles    16. cal Magí Ferrer - cal Roc Carles    17. cal Pere Ros    

18. cal Pere Carles - cal Coromines

Carrer Nou

19. cal Canya - cal Fortet    20. ? - cal Fortet    21. La Societat    22. cal Xep - 

cal Tomàs Batistó - bar del Daniel    23. cal Peret - cal Cutxó    24. ca la Jepa    25. 

cal Rei    26. ca la Mistera - cal Canya    27. cal Gravat    28. cal Pep Cerdà   29. cal 

Pere Fortet    30. cal Vicent - cal Marino    31. cal Jaumet - cal Blaió   32. ca la Tina

Carrer de Barrulles

33. cal Tesso*- cal Pere Mosso    34. ca la Maria Mariana - cal Pere Mosso - 

cal Marca    35. cal Pere Sastre - cal Cosme    36. cal Xanda - cal Pere Tomàs    37. 

cal Mano

Carrer de l'Abadia

38. L'Abadia    39. cal Pere Quim o cal Quim - ca l'Enquino    40. cal Joan 

Cerdà - ca l'Enquino    41. cal Macià    42. cal Pep Esquerrer o cal Canya    43. cal 

Xano - cal Berna    44. corral del Xano - cal Pere Oficial    45. cal Tomàs    46. cal 

Joan Blaió    47. cal Xollat    

Carrer de Vista Alegre

48. cal Rafelet    49. cal Pepó   50. cal Sebastià o cal Sebastià Barrines - cal 

Robert Vergés    51. ? una casa    52. cal Maleno o cal Joan Borico*    53. cal Toni    

54. cal Mitxo - cal Pere Genet    55. cal Francès

Carrer del Calvari

56. cal Vellanes    57. cal Gravat    58. ca l'Oficial    59. cal Llarg    60. ca 

l'Eulari - cal Joan Llarg    61. Cal Quico    62. cal Tous    63. corral de la 

Murtranera - corral del Llarg   64. cal Forrat - cal Joaquimet    65. cal Joaquim 

Quim - cal Joaquimet    

        

6
QUADERNS DE CAPAFONTS

7
REVISTA DE RECERCA I DIVULGACIÓ

P
L

À
N

O
L
 D

E
L
 P

O
B

L
E

 A
M

B
 E

L
S

 N
Ú

M
E

R
O

S
 Q

U
E

 I
D

E
N

T
IF

IQ
U

E
N

 C
A

D
A

 C
A

S
A



Les informacions complementàries que transcric a continuació no són totes 

les que hi ha a la cinta, ja que algunes les reservo per a d'altres treballs. El fet és que 

a la conversa hi va sortir de tot, des de coses que havien sentit explicar als pares i 

als avis, fins a anècdotes personals.

De tot el que van dir, he recollit el que segueix:

Cal Banyà era una casa molt petita que va fer un cabaler. Els seus 

descendents, amb el temps, l'han fet més gran.

A cal Roquet Perelló s'hi entrava per un carreró sense sortida, un cul-de-sac 

que actualment ja és obert i forma part del carrer Pau Casals. Cal Pere Peret era 

davant de cal Banyà, i també li deien ca la Francesa, perquè l'amo estava 

amistançat amb aquesta senyora. Les dues cases ajuntades van ser cal Pere Roc.

Cal Petac el va comprar el Cisco Llarg quan es va casar i llavors va canviar 

de nom.

El corral de la Murtranera era de cal Batistó i el Salvador Batistó s'hi va fer la 

casa.

A cal Ramonet feien de ferrer i per això van canviar el nom pel de l'ofici.

Sota cal Roc Carles -que només donava a la plaça- hi havia una altra casa que 

es deia cal Magí Ferrer. En aquesta casa només s'hi podia entrar pel llarg porxo que 

hi ha davant de cal Pere Ros. Després la van comprar els de cal Roc quan el tal 

Magí Ferrer, un home jaio, va marxar del poble per anar a viure a Valls.

Cal Pere Carles era una casa nova.

L'actual cal Fortet era de cal Vellanes, però el pare no va poder recordar el 

nom antic de la casa. Al costat, i tocant a cal Taverner, hi havia una casa molt petita, 

coneguda per cal Canya, que va quedar annexionada al fer cal Fortet.

Al carrer Nou, on ara hi ha ca la Maria Maciana o ca la Lourdes, hi havia un 

descobert i La Societat. Cal Macià només era la porta antiga del carrer de l'Abadia. 

Vegeu “Cal Macià” a Quaderns de Capafonts, 2. 

Cal Peret el va comprar el jaio Cutxó, i llavors va canviar de nom.

Ca la Jepa era del Delfí de ca l'Ermitanet.

Cal Rei era de ca l'Enric.

Ca la Mistera era una casa diferent de cal Canya fins que la van ajuntar.

On ara hi ha cal Gravat, hi havia un pati que va comprar el Baptista Cutxó, i 

aquest el va vendre a cal Gravat, que hi van edificar una casa nova. Al costat, cal 

Pep Cerdà i cal Pere Fortet també eren cases noves, i d'aquí li ve el nom de Nou al 

carrer que anava de l'era del Rector fins a cal Cutxó i que avui arriba fins a la plaça.

El Pere Mosso va comprar cal Tesso i ca la Maria Mariana, que era de la seva 

dona, i de les dues cases se'n deia cal Pere Mosso.

L'amo de cal Sebastià era un bordet de cal Barrines. Al costat de cal Sebastià 

Carrer Major

66. cal Quicasso    67. cal Batistó**    68. cal Barracó o ca la Miona    69. cal 

Mateu - cal Conselo o cal Pere Mateu    70. cal Viudo    71. cal Barber    72. cal 

Roquero    73. cal Forner - cal Joan Estanís    74. ? una casa que després va ser de 

cal Quirmo    75. cal Quirmo o cal Cames - cal Torres    76. cal Barrines - cal Pep 

Fumat    77. cal Pastes - cal Pep Mano    78. cal Dineral - cal Pep Onclet    79. cal 

Tripetes    80. cal Peirasso o ca la Peirassa - cal Baptista de la Viuda    81. cal Pèl    

82. cal Fortet - cal Poma    83. cal Pau Merló o ca la Càndia    84. cal Joan de la Pera 

Perutxa - cal Joan de la Feliciana    85. cal Jesús    86. cal Marino - cal Balanyà                 

87. cal Peça*- cal Balanyà   88. cal Balanyà o Balenyà   89. cal Carles o ca la Cisca 

Carles - cal Cisco de la Malena

Carrer de Sant Abdon

90. cal Baptista Balanyà - cal Pep Jesús    91. cal Cutxó - cal Joan Cutxó   92. 

cal Quec - cal Cerdà   93. cal Joan Carles - cal Domènec

Carrer de Ponent

94. cal Pere Ponos - la pallissa del Quico    95. cal Bullanga - cal senyor Farré   

96. ca l'Anton Cerdà    97. cal Marian    98. cal Cotes    99. cal Pep Xanda    100. cal 

Ponos - cal Cisco Fortet    101. cal Fumat o cal Pere Fumat    102. cal Roc - cal Joan 

Pu - cal Diego    103. ca l'Hestoler o Hostaler - cal Gregori    104. ? - cal Pep Roc    

105 ca l'Anton Vellanes    106. cal  Barrulles    107. cal Pep Roquero    108. cal 

Cisco Cerdà

 

Travessia de Ponent

109. cal Cisco Llarg - cal Cisco Cerdà   110. la pallissa del Mateu - cal Cucut     

111. cal Pep Joanet - ca l'Amadeu    112. cal Blaió - cal Joan Petit    113. cal Blai - 

cal Miquel    

Carrer de les Fonts

114. cal Vilalta -  cal Pep Gravat- ca la Marcel·lina    115. la pallissa del 

Vilalta - cal Ponos o ca l'Enric    116. ca la Maria Carles - cal Tomàs Pocorull    117. 

cal Pocurull o Pocorull    118. cal Costes - cal Ponos    119. cal Roget - cal Pep de la 

Malena    120. Cal Pobaia*    121. cal Flaret - cal Domènec    122. cal Miquelet    

123. cal Perxa    124. cal Mariàngela    125. cal Perelló    126. ca l'Agneta    127. ? - 

corral del Jeroni - ca la Remei    128. cal Garriga    129. cal Jeroni - cal Pastisser    

130. cal Ros   131. el Forn i la Casa de la Vila    132. ca l'Ermitanet    133.  les 

Escoles    134. corral del Costes - cal Josep Maria Roget    

9
REVISTA DE RECERCA I DIVULGACIÓ

8
QUADERNS DE CAPAFONTS



Les informacions complementàries que transcric a continuació no són totes 

les que hi ha a la cinta, ja que algunes les reservo per a d'altres treballs. El fet és que 

a la conversa hi va sortir de tot, des de coses que havien sentit explicar als pares i 

als avis, fins a anècdotes personals.

De tot el que van dir, he recollit el que segueix:

Cal Banyà era una casa molt petita que va fer un cabaler. Els seus 

descendents, amb el temps, l'han fet més gran.

A cal Roquet Perelló s'hi entrava per un carreró sense sortida, un cul-de-sac 

que actualment ja és obert i forma part del carrer Pau Casals. Cal Pere Peret era 

davant de cal Banyà, i també li deien ca la Francesa, perquè l'amo estava 

amistançat amb aquesta senyora. Les dues cases ajuntades van ser cal Pere Roc.

Cal Petac el va comprar el Cisco Llarg quan es va casar i llavors va canviar 

de nom.

El corral de la Murtranera era de cal Batistó i el Salvador Batistó s'hi va fer la 

casa.

A cal Ramonet feien de ferrer i per això van canviar el nom pel de l'ofici.

Sota cal Roc Carles -que només donava a la plaça- hi havia una altra casa que 

es deia cal Magí Ferrer. En aquesta casa només s'hi podia entrar pel llarg porxo que 

hi ha davant de cal Pere Ros. Després la van comprar els de cal Roc quan el tal 

Magí Ferrer, un home jaio, va marxar del poble per anar a viure a Valls.

Cal Pere Carles era una casa nova.

L'actual cal Fortet era de cal Vellanes, però el pare no va poder recordar el 

nom antic de la casa. Al costat, i tocant a cal Taverner, hi havia una casa molt petita, 

coneguda per cal Canya, que va quedar annexionada al fer cal Fortet.

Al carrer Nou, on ara hi ha ca la Maria Maciana o ca la Lourdes, hi havia un 

descobert i La Societat. Cal Macià només era la porta antiga del carrer de l'Abadia. 

Vegeu “Cal Macià” a Quaderns de Capafonts, 2. 

Cal Peret el va comprar el jaio Cutxó, i llavors va canviar de nom.

Ca la Jepa era del Delfí de ca l'Ermitanet.

Cal Rei era de ca l'Enric.

Ca la Mistera era una casa diferent de cal Canya fins que la van ajuntar.

On ara hi ha cal Gravat, hi havia un pati que va comprar el Baptista Cutxó, i 

aquest el va vendre a cal Gravat, que hi van edificar una casa nova. Al costat, cal 

Pep Cerdà i cal Pere Fortet també eren cases noves, i d'aquí li ve el nom de Nou al 

carrer que anava de l'era del Rector fins a cal Cutxó i que avui arriba fins a la plaça.

El Pere Mosso va comprar cal Tesso i ca la Maria Mariana, que era de la seva 

dona, i de les dues cases se'n deia cal Pere Mosso.

L'amo de cal Sebastià era un bordet de cal Barrines. Al costat de cal Sebastià 

Carrer Major

66. cal Quicasso    67. cal Batistó**    68. cal Barracó o ca la Miona    69. cal 

Mateu - cal Conselo o cal Pere Mateu    70. cal Viudo    71. cal Barber    72. cal 

Roquero    73. cal Forner - cal Joan Estanís    74. ? una casa que després va ser de 

cal Quirmo    75. cal Quirmo o cal Cames - cal Torres    76. cal Barrines - cal Pep 

Fumat    77. cal Pastes - cal Pep Mano    78. cal Dineral - cal Pep Onclet    79. cal 

Tripetes    80. cal Peirasso o ca la Peirassa - cal Baptista de la Viuda    81. cal Pèl    

82. cal Fortet - cal Poma    83. cal Pau Merló o ca la Càndia    84. cal Joan de la Pera 

Perutxa - cal Joan de la Feliciana    85. cal Jesús    86. cal Marino - cal Balanyà                 

87. cal Peça*- cal Balanyà   88. cal Balanyà o Balenyà   89. cal Carles o ca la Cisca 

Carles - cal Cisco de la Malena

Carrer de Sant Abdon

90. cal Baptista Balanyà - cal Pep Jesús    91. cal Cutxó - cal Joan Cutxó   92. 

cal Quec - cal Cerdà   93. cal Joan Carles - cal Domènec

Carrer de Ponent

94. cal Pere Ponos - la pallissa del Quico    95. cal Bullanga - cal senyor Farré   

96. ca l'Anton Cerdà    97. cal Marian    98. cal Cotes    99. cal Pep Xanda    100. cal 

Ponos - cal Cisco Fortet    101. cal Fumat o cal Pere Fumat    102. cal Roc - cal Joan 

Pu - cal Diego    103. ca l'Hestoler o Hostaler - cal Gregori    104. ? - cal Pep Roc    

105 ca l'Anton Vellanes    106. cal  Barrulles    107. cal Pep Roquero    108. cal 

Cisco Cerdà

 

Travessia de Ponent

109. cal Cisco Llarg - cal Cisco Cerdà   110. la pallissa del Mateu - cal Cucut     

111. cal Pep Joanet - ca l'Amadeu    112. cal Blaió - cal Joan Petit    113. cal Blai - 

cal Miquel    

Carrer de les Fonts

114. cal Vilalta -  cal Pep Gravat- ca la Marcel·lina    115. la pallissa del 

Vilalta - cal Ponos o ca l'Enric    116. ca la Maria Carles - cal Tomàs Pocorull    117. 

cal Pocurull o Pocorull    118. cal Costes - cal Ponos    119. cal Roget - cal Pep de la 

Malena    120. Cal Pobaia*    121. cal Flaret - cal Domènec    122. cal Miquelet    

123. cal Perxa    124. cal Mariàngela    125. cal Perelló    126. ca l'Agneta    127. ? - 

corral del Jeroni - ca la Remei    128. cal Garriga    129. cal Jeroni - cal Pastisser    

130. cal Ros   131. el Forn i la Casa de la Vila    132. ca l'Ermitanet    133.  les 

Escoles    134. corral del Costes - cal Josep Maria Roget    

9
REVISTA DE RECERCA I DIVULGACIÓ

8
QUADERNS DE CAPAFONTS



A cal Cutxó, al costat de cal Cerdà, eren fusters, i quan van comprar la casa 

del carrer Nou, hi van traslladar l'obrador.

Al costat de ca l'Anton Cerdà hi havia cal Marian; després cal Xanda, que era 

de cal Dineral i, més enllà, cal Ponos, que després va ser cal Cisco Fortet. A sota, ja 

al camí de la Magina, cal Cotes.

Entre cal Cotes i ca l’Anton Cerdà hi havia una mena de carreró que donava 

pas a cal Pep Xanda i cal Ponos, per la part del darrere, al camí de la Magina.

 Cal Pep Roc durant uns anys fou una botiga on venien vi i altres queviures.

De cal Cerdà i cal Cisco Llarg, el Cisco Cerdà en va fer una sola casa.

Cal Joan Petit era l'antiga casa de cal Blaió.

Cal Vilalta va ser propietat d'un tal Pep Ponos, que la va vendre al Pep Pelat. 

Aquesta casa  esdevingué ca la Marcel·lina, i la pallissa la va comprar el pare de 

l'oncle Enric per fer-s'hi la casa.

Ca la Maria Carles era terreny de cal Pocurull, i la casa la va fer un tal 

Josepet, marit de la Maria Carles.

Diu la tradició oral que cal Costes va ser la primera casa del poble, i així m'ho 

van explicar aquell dia. També van dir que era un mas i per tant era una casa aïllada.

A cal Miquelet i a cal Perxa tenien un porxo comú de dues arcades, que era un 

lloc públic on la gent anava a prendre el sol a l'hivern, la fresca a l'estiu, i a fer petar 

la xerrada els dies de festa. Aquest espai públic comprenia, a més del porxo i del 

carrer, el lloc anomenat El Dalt, que va desaparèixer quan a ca l'Ermitanet van 

ampliar la casa i hi van edificar. Com que el Forn també era un lloc públic, l'oncle 

Enric creia que tot aquell espai era abans la plaça del poble, i així ho havien sentit a 

dir. Ells no sabien que el forn empalma amb l'espai dit El Dalt mitjançant unes 

arcades que hi ha als baixos de ca l'Ermitanet i que confirmarien l'existència 

d'aquest espai públic que era la Plaça Vella; més recentment, amb la desaparició 

dels porxos, s'ha perdut l'últim vestigi extern d'aquest espai públic. Que allà ja hi 

havia la Plaça Vella també ho prova el nom de les parades que estan a l'altra banda 

del carrer i que es diuen “les parades del davall de la plaça”.

Ca l'Agneta abans era de cal Mariàngela i la va comprar el Josep de ca 

l'Agneta.

On era ca la Remei hi havia una casa propietat de cal Jeroni, de la qual no van 

recordar el nom. Quan el Baptista  de la Viuda i la Remei la van comprar per fer-hi 

el bar i la casa, aquesta era un corral conegut com el corral de cal Jeroni.

Cal Garriga el va fer un cabaler de cal Ros en rebre el terreny en herència.

El Forn i la Casa de la Vila eren una sola casa. El Forn el va comprar el 

Xanda, i aquest el va vendre a ca l'Ermitanet.

hi havia una casa molt humil de la qual tampoc no recordaven el nom -ja que havia 

desaparegut quan ells eren petits- però que coneixien per una història que 

explicava l'àvia Teresa de cal Llarg. 

Cal Pere Quim o cal Quim el va comprar el Longinos Juanpere, conegut per 

tothom com l'Enquino.

Cal Joan Cerdà avui forma part de ca l'Enquino.

La tradició deia que cal Macià era la casa del representant del Comte de 

Prades. Avui sabem que fou bastida molt abans i que, si més no, el seu origen no 

podia tenir cap relació amb el comtat. L'escut que té a la façana porta un ocell i una 

inscripció on  sembla que diu Pere Voltor.

Quan es va desenrunar cal Barracó, es va trobar la porta d'una casa que 

ningú no recordava. Aquesta casa podia ser al carrer del Ribatell, que abans de fer 

l'església potser arribava fins al carrer Major.

Al costat de cal Pere Mateu abans hi havia una altra casa d'un home que feia 

de carter, i es deia cal Viudo. Durant molts anys va ser de cal Jesús, fins que la va 

comprar el Llorenç de ca l'Agneta.

Cal Forner era una casa nova; feien de forn i venien pa a tot el poble. Abans, 

cal Forner i cal Joan Blaió eren una sola casa propietat de cal Xollat.

A la dreta de cal Quirmo, en direcció a ponent, també hi havia un casa però 

tampoc no en recordaren el nom.

El que ara és cal Tripetes era un grup de  tres cases: cal Tripetes, cal 

Peirasso, que havia sigut d'un descendent de cal Roquero i propietat del Baptista 

de la Viuda, i cal Pèl, que feia cantó amb el carrer del Calvari i tocava a cal 

Vellanes.

Cal Poma era abans cal Fortet, que tenien el molí d'oli. El lloc on era aquest 

molí encara existeix i és a la planta baixa de cal Joaquimet. A l'estança, que no ha 

estat modificada, encara es pot veure la tramuja per on abocaven les olives des del 

carrer. Aquest forat queda al cantó de la paret de cal Forrat. L'últim molí de cal 

Fortet, el del mas, té la mola que hi havia al de cal Carles, avui una ruïna prop de la 

Font Vella. Aquesta mola de pedra la va portar al mas l'avi del Joan Fortet, el Pere 

Fortet

Entre cal Joan de la Pera Perutxa i cal Jesús, fins fa poc hi havia una petita 

pallissa de cal Jesús.

A la Costereta, entre cal Cerdà i cal Balenyà, hi havia cal Marino.

Cal Peça era al lloc on a cal Balenyà tenen actualment la cuina.

Cal Baptista Balanyà era de cal Balanyà; i l'amo, un cabaler que la va rebre 

en herència.
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en herència.
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LES FONTS DE CAPAFONTS - 3

DIEGO LÓPEZ BONILLO

Els afluents més importants de la capçalera del riu Brugent són els de 

l'esquerra. El primer que es troba és el Ribatell, que desemboca al costat del pont de 

la carretera i que aplega les aigües de la part sud-oest del terme. Té una xarxa 

hidrogràfica formada per diversos barrancs: el d'en Fort, de Llenguaeixuta, del Toll, 

de Damunt la Vila i el Ribet. Tots s'apleguen en un corrent únic al peu del tossal del 

poble, on fan cap les aigües residuals, per desguassar al costat del pont de ferro, com 

s'ha dit.

En aquest treball s’esmenten les fonts d’aquesta part de la conca del Brugent. 

A més, se n'inclou una, coneguda i freqüentada per la gent de Capafonts, d’on són 

els propietaris del terreny. 

BARRANC D’EN FORT

Neix al Racó del Calderó, passa per darrera del Grau i conflueix amb el del 

Toll. La part baixa és un dels paratges més feréstecs i inaccessibles del terme.

Font del Pepó. Podria ser també la font del Ricardo. És prop del Grauet, al 

camí de Reus, i abans d'arribar a la Creu Trencada. L'aigua surt de sota d'unes 

pedres i és molt escassa. No tenia cap utilitat, a part d'ús de boca.

Font de l'Argany. A la part central del barranc hi ha un desnivell d'una vintena 

de metres, formant un saltant i una balma. De la part superior, a la dreta del corrent,  

regalima aigua, que no té cap aprofitament.

 Sant Humit. Al terme hi ha molts punts on hi ha humitat de manera 

continuada, i no es pot dir que siguin realment fonts. Aquest es fa constar perquè és 

un fenomen original de sortida d'aigua de l'interior de la roca, conegut per molta 

gent del poble, sobretot pels que van als Montllats pel camí de Reus. Al darrere del 

Grau, a la part oposada al poble, a la paret de roca, i a uns quatre metres pel damunt 

del camí, hi ha una taca d'humitat permanent, formada per l'aigua que es filtra des de 

l'interior de la massa de roca. Quan hi ha pluges d'una certa importància, l'aigua 

regalima paret avall i pot arribar fins a la base de la roca. 

Font de la Moleta. Per sota de la cinglera que forma la Moleta, i al vessant 

nord, hi ha una font de poc cabal que s'estronca a l'estiu. S'hi accedeix per un 

senderó que surt del camí de Reus, abans de travessar el barranc d'en Fort. Només té 

ús de boca. 
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El corral del Costes arribava fins a la nova escola, i a cal Miquelet van 

comprar el pati que hi ha al costat i que avui encara no està edificat.

Durant la conversa va sortir el nom d'una partida que es deia el Barral d'en 

Blanes, però s'havia perdut el record de la casa, si és que mai havia existit.

A la conversa van sortir malnoms de cases que la gent emprava quan volia 

fer enfadar els seus estadants, com per exemple: cal Calero, cal Pep Màquines, ca 

la Renegada, cal Platerets, cal Veret... i d'altres que avui encara es fan servir. 

Considerem que són una curiositat que cal esmentar, però sense posar-los a la 

llista.

Amb el temps transcorregut des del dia de la conversa, l'any 1978, moltes 

cases s'han edificat de nou, i si bé la majoria conserven el nom antic, algunes l'han 

canviat. D'altres són noves del tot i, com és lògic, tenen un nom nou. Molts 

d'aquests canvis són tan recents que no estan consolidats i, per tant, no els 

recollim. Algun dia haurem de fer un afegit que actualitzi la relació. Ara només 

voldria remarcar que els canvis van més de pressa del que hom pot pensar, i que 

mai no es podrà fer una llista definitiva perquè sempre en desapareixen i en neixen 

de nous. 

   

     *  Noms de grafia incerta.

   **  En el renom Batistó, deixem la grafia tal com es pronuncia al poble
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BARRANC  DE LLENGUAEIXUTA

Neix prop de la Creu Trencada i, en sortir dels Montllats, salva un desnivell 

important per sota de la Ninota. En algun punt, aigües avall del portell, hi regalima 

aigua de la vora, però no n'hi ha cap que es pugui considerar com a font.

Font del Carles. Era a la part final del barranc, al peu de la primera cinglera 

que es troba pujant des del Toll, a la dreta del camí. Tenia un cabal escàs i 

s'aprofitava quan hi havia carboners i llenyataires treballant per l'entorn. La font i el 

terreny desaparegueren l'any 1994.

EL TOLL

És el tram que va des del barranc de Llenguaeixuta fins més avall de la 

confluència amb el d'en Fort. En aquest racó (s'anomena així, “Racó del Toll”) hi ha 

algunes fonts importants.

Font del Toll. Prop de la confluència del barranc del Toll amb el d'en Fort.  Es 

troba en el mateix barranc i s'hi accedeix per la pista forestal, que continua per un 

senderó en mig d'un bosc espès. L'aigua, brollant de sota d'unes pedres, forma un 

toll de petites dimensions. El cabal que proporciona és força important, no 

s'estronca mai, però per la naturalesa del terreny desapareix per infiltració. Ara no hi 

ha obres de canalització, però abans omplia una bassa per regar una parada dels 

voltants. Actualment algunes canonades porten aigua cap a una parada propera.

La Queralta. Tampoc no és una font, en el sentit estricte, sinó una surgència 

de tipus “vauclusià”, com la del Molinet d'en Vicent. Al Racó del Toll, una cinglera 

vertical de més de cinquanta metres per sobre del barranc, presenta una sèrie 

d'orificis a la part mitjana, per on surt aigua en època de pluges fortes. L'aigua surt a 

pressió, com si s'escapés de la boca d'una canonada i s'estronca en unes hores. A la 

base, d'accés molt difícil per la densitat i l’abundància de vegetació i per la 

topografia, hi surt aigua de forma permanent, formant una racó ple de molses i 

plantes pròpies de llocs d'alta humitat.

Font del Roquero. També es coneix com la font del Xanda. Aigües avall de la 

confluència del barranc d'en Fort, a una cinquantena de metres, surt la font del peu 

d'un marge, a l'esquerra del corrent i a l'alçada de la llera. És força abundant, i 

s'aprofitava fins a una època molt recent per omplir una bassa de dimensions 

regulars, on arribava a través d'un bassi que travessava el barranc i que servia per 

regar. La font continua brollant, però l'aigua no s'aprofita.

Font de les Guixeres. Al vessant dret del barranc del Toll, a continuació de la 

confluència amb el d'en Fort, hi ha un conjunt de roques de color vermellós, 

formades per argiles i guixos. D'unes escletxes d'aquestes roques i, després d'una 

pluja forta, hi surt aigua en quantitat respectable. Es tracta d'una font intermitent, 

semblant al Molinet o la Queralta. Dura poc temps i l'aigua que surt té una gran 

quantitat d'argila en suspensió, per la qual cosa té un color vermellós. Quan el 

Ribatell baixa tèrbol, la gent diu que “surten les Guixeres”.

Font del Pocorull. Neix al peu del pendent de les Guixeres, a poca distància 

de la confluència del barranc d'en Fort amb el del Toll. Té molt poc cabal i 

s'aprofitava per regar una parada situada per sobre del barranc. L'aigua es recollia en 

una bassa. 
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BARRANC DE DAMUNT LA VILA

Neix al Coll de Capafonts i conflueix amb el del Toll, sota la vila. És estret i 

poc fondo, i més aviat sembla una rasa que un autèntic barranc. Hi ha alguna font de 

cabal important. 

Font del Patinyo. També es coneix com del Patino. Era situada a la part alta 

del barranc, a poca distància del coll de Capafonts. L'aigua era escassa i sortia entre 

dues roques, a tocar del barranc. Actualment és perduda.

Font del Cames. També se’n diu del Quirmo. Es troba al mateix barranc, per 

sobre del primer pont, a mig camí del coll. Hi ha un bassot i l'aigua es conserva 

permanentment. El cabal és escàs i servia per regar una parada.

Font del Pep Pere Ros. Per sota del primer pont, ara l’aigua surt del mig del 

barranc. El cabal és  pobre, però costa d’estroncar-se. L’aigua es condueix per un 

albelló fins a una bassa, des d’on s’aprofitava per regar unes parades situades a 

banda i banda de la rasa.

Font del Pujol. És una de les fonts més populars del terme. Es troba al camí de 

la partida del Picorandan, al bell mig del barranc, a uns cent metres d'un xalet. El 

cabal és força constant i s'aprofita per regar alguns horts.

Font del Pere Fortet. Prop del barranc, més avall de la font del Pujol. L'aigua 

surt d'un marge i es recull en una bassa, des d'on es regaven algunes parades. El cabal 
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és escàs, però no s'estronca gairebé mai. Els conreus són abandonats, però la font i la 

bassa es conserven en estat acceptable.

Font del Mingo. També se’n diu del Pep Macià. És a l'altra banda del barranc, 

en unes antigues parades, i l’aigua surt del peu d'un marge. Es recollia en un bassot 

allà mateix, des d'on es portava fins a l'altra banda del barranc. El cabal era molt 

escàs i actualment tot és en estat d'abandó i parcialment desaparegut.

Font del Poble (de la Vila). Es coneix amb aquest nom el dipòsit que proveïa 

d'aigua el poble des de l'època medieval. Es troba  prop del barranc, i a una alçada 

lleugerament per sota de la part més alta del poble. L'aigua procedeix, canalitzada, 

de dos punts: el primer, i més antic, és en terra del Joan Pu, on es recull en un dipòsit 

subterrani de dimensions notables. El segon és la  font del Pep Barberà, situada no 

gaire lluny. 

Des del dipòsit, l'aigua es portava a la Font Vella, situada més a prop de la vila. 

Ara fa un segle aproximadament es canalitzà fins a la font de la plaça de l'Església. 

Quan s'instal·là l'aigua corrent a les cases deixà de ser fonamental. Actualment 

continua alimentant les fonts de la plaça de l'Església, se'n fa la conservació i es té 

cura del dipòsit i de les conduccions.

Font del Pep Barberà. Pels voltants de la font de la Vila, l'aigua surt d'una 

timba a l'interior d'un bassot construït allà mateix. S'aprofitava per regar algunes 

parades i per al subministrament del dipòsit del poble. Actualment serveix per regar 

algunes parades dels voltants.

Font Vella. No és una font, perquè no hi ha cap sortida d'aigua. S'anomena 

així el lloc on la gent del poble anava a proveir-se abans que es fes la canalització 

fins a la plaça. Era el lloc per on sortia l'aigua de la Font de la Vila, esmentada més 

amunt, i que arribava “albellonada”, és a dir, a través d'un albelló. Era formada per 

carreus ben treballats, d'època medieval, que formaven un semicercle al voltant de 

la canella, que era adossada a un marge a la parada del Ponos. Prop hi havia una 

bassa. Els carreus s'aprofitaren per fer les escales de l'església i els pedrissos de la 

plaça, en restar en desús la font. Actualment, al lloc no hi ha cap resta que indiqui la 

seva existència anterior.

EL RIBATELL

Es forma per la unió del barranc del Toll, el de Damunt la Vila i el del Ribet 

(no el del Corb, com s'ha dit en l'article primer d'aquesta sèrie). A més de la font del 

mateix nom que el barranc, hi desguassa el sobreeixidor de la bassa dels bombers 

existent al costat, que es proveeix d'aigua procedent del riu i que és canalitzada des 

de les Tosques.
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BARRANC DE DAMUNT LA VILA
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sobre del primer pont, a mig camí del coll. Hi ha un bassot i l'aigua es conserva 

permanentment. El cabal és escàs i servia per regar una parada.

Font del Pep Pere Ros. Per sota del primer pont, ara l’aigua surt del mig del 

barranc. El cabal és  pobre, però costa d’estroncar-se. L’aigua es condueix per un 

albelló fins a una bassa, des d’on s’aprofitava per regar unes parades situades a 

banda i banda de la rasa.

Font del Pujol. És una de les fonts més populars del terme. Es troba al camí de 

la partida del Picorandan, al bell mig del barranc, a uns cent metres d'un xalet. El 

cabal és força constant i s'aprofita per regar alguns horts.

Font del Pere Fortet. Prop del barranc, més avall de la font del Pujol. L'aigua 

surt d'un marge i es recull en una bassa, des d'on es regaven algunes parades. El cabal 
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és escàs, però no s'estronca gairebé mai. Els conreus són abandonats, però la font i la 

bassa es conserven en estat acceptable.

Font del Mingo. També se’n diu del Pep Macià. És a l'altra banda del barranc, 

en unes antigues parades, i l’aigua surt del peu d'un marge. Es recollia en un bassot 

allà mateix, des d'on es portava fins a l'altra banda del barranc. El cabal era molt 

escàs i actualment tot és en estat d'abandó i parcialment desaparegut.

Font del Poble (de la Vila). Es coneix amb aquest nom el dipòsit que proveïa 

d'aigua el poble des de l'època medieval. Es troba  prop del barranc, i a una alçada 

lleugerament per sota de la part més alta del poble. L'aigua procedeix, canalitzada, 

de dos punts: el primer, i més antic, és en terra del Joan Pu, on es recull en un dipòsit 

subterrani de dimensions notables. El segon és la  font del Pep Barberà, situada no 

gaire lluny. 

Des del dipòsit, l'aigua es portava a la Font Vella, situada més a prop de la vila. 

Ara fa un segle aproximadament es canalitzà fins a la font de la plaça de l'Església. 

Quan s'instal·là l'aigua corrent a les cases deixà de ser fonamental. Actualment 

continua alimentant les fonts de la plaça de l'Església, se'n fa la conservació i es té 

cura del dipòsit i de les conduccions.

Font del Pep Barberà. Pels voltants de la font de la Vila, l'aigua surt d'una 

timba a l'interior d'un bassot construït allà mateix. S'aprofitava per regar algunes 

parades i per al subministrament del dipòsit del poble. Actualment serveix per regar 

algunes parades dels voltants.

Font Vella. No és una font, perquè no hi ha cap sortida d'aigua. S'anomena 

així el lloc on la gent del poble anava a proveir-se abans que es fes la canalització 

fins a la plaça. Era el lloc per on sortia l'aigua de la Font de la Vila, esmentada més 

amunt, i que arribava “albellonada”, és a dir, a través d'un albelló. Era formada per 

carreus ben treballats, d'època medieval, que formaven un semicercle al voltant de 

la canella, que era adossada a un marge a la parada del Ponos. Prop hi havia una 

bassa. Els carreus s'aprofitaren per fer les escales de l'església i els pedrissos de la 

plaça, en restar en desús la font. Actualment, al lloc no hi ha cap resta que indiqui la 

seva existència anterior.

EL RIBATELL

Es forma per la unió del barranc del Toll, el de Damunt la Vila i el del Ribet 

(no el del Corb, com s'ha dit en l'article primer d'aquesta sèrie). A més de la font del 

mateix nom que el barranc, hi desguassa el sobreeixidor de la bassa dels bombers 

existent al costat, que es proveeix d'aigua procedent del riu i que és canalitzada des 

de les Tosques.
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Font del Toll Font de la Vila



Font del Ribatell. És pocs metres més amunt de la bifurcació del camí de la 

Llódriga amb el del Ribatell. La font és a la llera del barranc i surt de sota del camí 

entre unes pedres. L'únic ús que ha tingut  mai és el de boca. Actualment és visible, 

però l'indret s'omple fàcilment de vegetació de ribera que la tapa completament.

SERRA PLANA

Els comellars que hi ha al darrere del Picorandan pertanyen a la conca del 

Siurana i al terme de la Febró. Tradicionalment, els propietaris són gent de 

Capafonts. Hi ha una font molt coneguda.

Font del Bassi de l'Ermitanet. També se'n diu de la Cova del Corral, que hi és 

a prop. A la balma que forma un saltant d'uns vuit o deu metres d'alçària, que és el 

drenatge de Serra Plana, hi ha un degoteig continu d'aigua, que es recull en un bassi. 

No s'estronca mai, i només s'aprofita per beure.

Bibliografia consultada:

FERRE, R. (2001): Les Muntanyes de Prades. Guia itinerària, Ed. Piolet, Barcelona.
IGLÉSIES, J. i J. SANTASUSAGNA (1960): Les Muntanyes de Prades, el 

Montsant i Serra la Llena, Rafael Dalmau, Barcelona.
LOPEZ, D. i S. ROVIRA (2002): Nova Guia de Capafonts, col. Els Llibres de la 

Medusa, Diputació de Tarragona, Tarragona.
MANENT, A. (1981): “Els noms de lloc del poble i terme de Capafonts”, a Treballs de 

la Secció de Filologia i Història Literària, vol. II, Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon 
Berenguer IV, Diputació de Tarragona, Tarragona, pàgines 9-67.
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LES ARTIGUES

JOAN BESORA FORT

Una artiga és un tros de terra erma que es prepara per conrear-la, tot i que 

també pot ser una parada que ja s'ha treballat fa anys i que es torna a recuperar. 

Durant la postguerra, es treien per sembrar-hi blat. 

Per fer una artiga s'escollien els fons de les valls, on la terra és més bona i 

més apta per a llaurar; i més plana, de manera que es pot treballar millor, per bé que 

també s'aprofitaven els pendents suaus. Durant aquells anys, dalt dels Montllats es 

van arribar a conrear totes les planes i els comellars, i poques foren les terres que 

quedaren sense aprofitar.

La forma de fer una artiga era la següent: escollit el tros de terra, primer de 

tot es netejaven les brosses i els arbres -pins i alzines-. Si eren petits, s'arrencaven i 

si eren molt grans, com que això portava molta feina, es deixaven al seu lloc, però 

se'ls esporgava molt, a fi que les rames no fessin ombra al sembrat. Dels que 

s'arrencaven se n'aprofitava la llenya, i les rames servien per a fer formiguers junt 

amb les restes del sotabosc -romaní, argelagues, estepes, boixos...-.

Un formiguer és un feix petit fet amb tots aquests materials. Els feixos  

s'amuntegaven vora de l'artiga que es volia conrear i, quan la terra era a punt, es 

colgaven  amb els terrossos i les gleves, i es cremaven. La combustió era lenta i els 

terrossos es desfeien, de manera que la terra quedava més solta.

Quan la parada era neta del tot, ja estava a punt per conrear-la. Hi havia dues 

maneres de començar el conreu: si la terra era tova, es llaurava la parcel·la 

directament, però si era compacta i hi havia moltes arrels, s'arrabassava amb els 

arpiocs, pam a pam, fins que quedava ben solta. Aquesta era una feina molt pesada.

Totes aquestes labors es feien a l'hivern, i, quan ja era ben entrada la 

primavera, es cremaven els formiguers. Després, s'escampava per tota l'artiga la 

terra que cobria el feix de combustible, i tot seguit es llaurava, tantes vegades com 

es podia, per deixar-la ben esponjada i a punt per a sembrar-hi el blat, cosa que es 

feia els mesos de setembre i octubre.

Els formiguers es distribuïen per l'artiga a una distància d'uns cinc metres, a 

quadre, procurant que cobrissin tota la parada. Si no arribaven per a tota la 

superfície, se'n deixava un bocí sense, però mai no es posaven a més distància per 

repartir-los, de manera que quedava un tros de terra sense l'adob que 

proporcionaven.
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Font del Ribatell. És pocs metres més amunt de la bifurcació del camí de la 

Llódriga amb el del Ribatell. La font és a la llera del barranc i surt de sota del camí 

entre unes pedres. L'únic ús que ha tingut  mai és el de boca. Actualment és visible, 

però l'indret s'omple fàcilment de vegetació de ribera que la tapa completament.

SERRA PLANA

Els comellars que hi ha al darrere del Picorandan pertanyen a la conca del 

Siurana i al terme de la Febró. Tradicionalment, els propietaris són gent de 

Capafonts. Hi ha una font molt coneguda.

Font del Bassi de l'Ermitanet. També se'n diu de la Cova del Corral, que hi és 

a prop. A la balma que forma un saltant d'uns vuit o deu metres d'alçària, que és el 

drenatge de Serra Plana, hi ha un degoteig continu d'aigua, que es recull en un bassi. 

No s'estronca mai, i només s'aprofita per beure.
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JOAN BESORA FORT

Una artiga és un tros de terra erma que es prepara per conrear-la, tot i que 

també pot ser una parada que ja s'ha treballat fa anys i que es torna a recuperar. 

Durant la postguerra, es treien per sembrar-hi blat. 

Per fer una artiga s'escollien els fons de les valls, on la terra és més bona i 

més apta per a llaurar; i més plana, de manera que es pot treballar millor, per bé que 

també s'aprofitaven els pendents suaus. Durant aquells anys, dalt dels Montllats es 

van arribar a conrear totes les planes i els comellars, i poques foren les terres que 

quedaren sense aprofitar.

La forma de fer una artiga era la següent: escollit el tros de terra, primer de 

tot es netejaven les brosses i els arbres -pins i alzines-. Si eren petits, s'arrencaven i 

si eren molt grans, com que això portava molta feina, es deixaven al seu lloc, però 

se'ls esporgava molt, a fi que les rames no fessin ombra al sembrat. Dels que 

s'arrencaven se n'aprofitava la llenya, i les rames servien per a fer formiguers junt 

amb les restes del sotabosc -romaní, argelagues, estepes, boixos...-.

Un formiguer és un feix petit fet amb tots aquests materials. Els feixos  

s'amuntegaven vora de l'artiga que es volia conrear i, quan la terra era a punt, es 

colgaven  amb els terrossos i les gleves, i es cremaven. La combustió era lenta i els 

terrossos es desfeien, de manera que la terra quedava més solta.

Quan la parada era neta del tot, ja estava a punt per conrear-la. Hi havia dues 

maneres de començar el conreu: si la terra era tova, es llaurava la parcel·la 

directament, però si era compacta i hi havia moltes arrels, s'arrabassava amb els 

arpiocs, pam a pam, fins que quedava ben solta. Aquesta era una feina molt pesada.

Totes aquestes labors es feien a l'hivern, i, quan ja era ben entrada la 

primavera, es cremaven els formiguers. Després, s'escampava per tota l'artiga la 

terra que cobria el feix de combustible, i tot seguit es llaurava, tantes vegades com 

es podia, per deixar-la ben esponjada i a punt per a sembrar-hi el blat, cosa que es 

feia els mesos de setembre i octubre.

Els formiguers es distribuïen per l'artiga a una distància d'uns cinc metres, a 

quadre, procurant que cobrissin tota la parada. Si no arribaven per a tota la 

superfície, se'n deixava un bocí sense, però mai no es posaven a més distància per 

repartir-los, de manera que quedava un tros de terra sense l'adob que 

proporcionaven.
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Una vegada distribuïts, amb l'ajuda d'una aixada, s'anaven cobrint els feixos 

de gleves, terrossos i terra. Es deixava un forat a una punta per encendre'ls i, a 

mesura que anaven cremant, amb un rasclet s'hi posaven a sobre més terrossos per 

no ofegar la combustió. Quan ja estaven cremats del tot, amb una aixada 

s'escampava tota aquella terra cuita al més regularment possible.

Després de la sembra no calia fer cap treball fins al moment de la sega, que 

venia més tardana que a baix a la vall del poble; normalment, als Montllats es feia 

a la segona desena del mes de juliol. S'utilitzava la dalla, però algú encara usava la 

falç. Hi intervenien tres persones: el dallador, el rampinador que feia les gavelles i 

el lligador. Generalment es confegien vigatanes, que estan formades per dues 

gavelles. Es feien perquè, com que es traginaven amb el carro, eren més fàcils de 

carregar que les garbes que estan fetes amb quatre o sis gavelles. Per portar amb 

les mules o els matxos, a bast i amb les escaletes, sí que es feien garbes, i a cada 

viatge se'n carregaven sis. Només recordo una casa que les transportés així fins a 

les eres, carregades a l'animal i baixant pel camí de Reus. Els que no tenien carro el 

llogaven a canvi de jornals. Un home, un carro i una mula s'equiparaven a tres dies 

de jornal. 

El dia que s'anava als Montllats a buscar les garbes amb el carro, es 

matinava molt; a les quatre, o com a màxim a les cinc, segons que l'artiga fos més o 

menys a prop. Entre l'anada, l'esmorzar, carregar i tornar al poble, es tardaven 

unes sis hores.

Les vigatanes s'havien de posar al carro amb molta cura, perquè quedessin 

ben travades i, a més a més, durant el trajecte era necessari aturar-se un parell de 

vegades per tornar a estrènyer les sogues que lligaven tota la càrrega, ja que el 

camí era llarg i dolent i amb constants sacsejades. Si et sortien els lladres -

expressió que volia dir perdre les vigatanes- era una vergonya per al carreter i 

l'ajudant. Tot plegat feia que l'hora d'arribada fos sempre incerta. 

Alguns dels qui sembraven a les artigues no eren els propietaris de la terra i, 

com a llogaters, havien de pagar a l'amo una “quinta” o “sexta” part de la collita 

que, en una anyada normal, produïa el deu. Si l'artiga era bona, es podia 

aconseguir una mica més; però també n'hi havia de dolentes que no hi arribaven.

La gran majoria d'artigues fetes aquells anys de després de la guerra, eren a 

dalt dels Montllats, però se'n va treure alguna al Coll i dalt del Pagès. Les últimes 

que es conrearen foren les de cal Miquelet, al mas del Gravat, a finals dels anys 

seixanta del segle passat.
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EL PONT VELL

ALFRED PÉREZ DE TUDELA MOLINA

En qualsevol lloc, quan hom surt de casa, ho fa amb un o altre objectiu; 

l'objectiu pot ser la feina, aquest és imperatiu: anem de casa a un lloc determinat 

perquè s'ha de fer; podem sortir per sortir, sense cap objectiu, sense cap interès 

específic, per esbarjo, per caminar; o podem sortir amb ganes de veure, de 

conèixer. Totes les maneres responen a una necessitat o a un interès determinat, i 

no podem dir que n'hi ha una millor que una altra, però és ben cert que si les 

estones d'esbarjo les podem enriquir fent una descoberta, per petita que sigui, ens 

sentirem més satisfets.

A Capafonts passa com a tot arreu, els uns surten al camp perquè hi ha la 

feina, altres surten a caminar i prou, i els altres sortim per gaudir d'una manera o 

altra de la riquesa que se'ns ofereix, i qualsevol racó és bo per a  una descoberta.

Avui farem una passejada tranquil·la,  però, aixi i tot, ens podem fixar en 

una munió de detalls força interessants, i segur que cada un de vosaltres encara pot 

trobar que en falten, que n'hi ha molts que s'hi podrien afegir. Sense més 

Aranyoner

Dauradella

preàmbuls, comencem a caminar.

Sortirem del poble per la Barceloneta, amb 

un fort pendent i sovint hi ha malesa, però encara 

s'hi pot passar; quan arribem a la carretera 

reculem una mica i emprenem el camí de 

Barrulles. De seguida el deixarem per endinsar-

nos pel camí del pont vell; si us hi fixeu és un 

camí conduït per un marge on hi podem trobar 

força aranyoners, un arbust amb moltes 

punxes i un fruit de color blavós, encara que 

una mica escarransits, i moltes plantes de 

marge, una amb un interès especial “la 

dauradella”, és una planta humil, de la 

família de les falgueres, que trobem per les 

escletxes i que, quan hi ha frescor, està ben 

oberta i ens ofereix un verd intens amb les 

seves fulles lobulades; quan hi ha secada, la 

trobem tota arrugada i veiem les fulles 

recargolades i d'un color daurat, d'aquí li ve 
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Una vegada distribuïts, amb l'ajuda d'una aixada, s'anaven cobrint els feixos 

de gleves, terrossos i terra. Es deixava un forat a una punta per encendre'ls i, a 

mesura que anaven cremant, amb un rasclet s'hi posaven a sobre més terrossos per 

no ofegar la combustió. Quan ja estaven cremats del tot, amb una aixada 

s'escampava tota aquella terra cuita al més regularment possible.

Després de la sembra no calia fer cap treball fins al moment de la sega, que 

venia més tardana que a baix a la vall del poble; normalment, als Montllats es feia 

a la segona desena del mes de juliol. S'utilitzava la dalla, però algú encara usava la 

falç. Hi intervenien tres persones: el dallador, el rampinador que feia les gavelles i 

el lligador. Generalment es confegien vigatanes, que estan formades per dues 

gavelles. Es feien perquè, com que es traginaven amb el carro, eren més fàcils de 

carregar que les garbes que estan fetes amb quatre o sis gavelles. Per portar amb 

les mules o els matxos, a bast i amb les escaletes, sí que es feien garbes, i a cada 
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ALFRED PÉREZ DE TUDELA MOLINA
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Aquí en aquest punt, encara no n'havíem parlat, veiem el riu que passa 

encaixonat entre roques per obrir-se com un vano just passat el pont. Segons em 

diuen, a les lloanques que hi ha al riu tocant al pont s'hi havia rentat molt vesc (un 

altre tema que caldrà tractar un dia o altre). 

Passat el pont ens trobem el camí que, passant pel mas de Fortet, ens portaria 

a Mont-ral i Alcover. Just traspassar a l'esquerra hi trobem un molí, on encara hi 

podem apreciar part de la construcció, el pou i una bassa, a més de la font, i el rec. 

Aquí hi podem veure l'arç blanc (un arbust petit que aquí agafa importants 

dimensions): flors blanques i fruit vermell de gust farinós; de les flors diuen que 

tenen bones propietats medicinals. 

Tornem enrere i baixem pel senderó cap al riu passant per les lloanques, on 

podem veure alguns brins de te de roca, farigola i sajolida; pels voltants també hi 

trobarem l'orenga i sota, al riu, hi ha els créixens, una planta que, si aneu al mercat 

de la Boqueria a Barcelona, la trobareu en farcellets i que avui us proposen com 

una exquisidesa per acompanyament de molts plats (només se'n mengen les 

fulles). Si continuéssim, encara que el camí l'hem de donar per perdut, faríem cap 

a les Fous, passaríem per la Manugra, el mas d'en Toni i faríem cap a Farena, però 

avui no el seguirem pas. 

Podríem dir que hem arribat al final del trajecte i, per tornar, podem desfer el 

camí o ens podem enfilar pel senderó que voreja el bosc de cal Sardà i s'hi endinsa 

fins a trobar el camí de Barrulles; tornarem per aquest camí.

Quan pugem pel senderó podem aturar-nos i contemplar el tombant de la 

carena, el davallant del riu i el poble allí dalt del turó, que se'ns presenta esplèndid, 

i que ja ens serà el punt d'atenció tot el camí de tornada (per a mi és una de les vistes 

mes belles del poble). 

Tot pujant aquest senderó, si hi parem una mica d'esment, hi trobarem 

sajolida (una constant en tot el camí de tornada), romer, boix, argelaga, ginebre i 

espígol. La majoria d'aquestes plantes aromàtiques són prou conegudes, tot i que, 

en una altra ocasió, hi podríem entrar amb detall, tant per les propietats medicinals 

com per la gran aportació d'aromes que fan a les nostres cuines; però deixeu que 

Arç blancCréixens

el nom; doncs bé, aquesta planta és un bon diürètic, que podem 

trobar en alguns herbolaris, sola o amb barreja amb altres 

plantes per enriquir els seus efectes.

Anem seguint, i deixem algun noguer i terres de conreu 

amb avellaners i hortes; algunes d'aquestes parades 

d'avellaners avui estan deixades i hi està retornant la malesa i el 

bosc. Si aixequem el cap i mirem a la nostra dreta, podrem 

veure, majestuosos, els Montllats amb les diferents singleres, i 

de manera preeminent la pena roja, a la dreta; a l'altra banda del 

barral hi podem veure els picons i una mica més enllà la mola. 

El camí, entre marges, ens fa un doble revolt i ens trobem amb 
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un camí que s'afegeix des de la dreta, que ve del pont de ferro i comunica totes 

aquestes planes d'avellaners; una mica més avall en trobem un altre que surt de la 

plana de cal Llarg. Al marge esquerre del camí, tot baixant, trobem un rec i algunes 

basses, i com passa amb les terres també en trobem que encara es fan servir i altres 

que estan abandonades. Poc més avall arribem a un repetjó del camí on trobem 

unes alzines; quan tornem a baixar, el camí queda tancat per marges en un revolt i, 

quan en sortim, ja enfilem de dret cap al pont vell. Si arribats aquí ens girem per 

veure el camí recorregut, el primer que trobem davant nostre, majestuós, 

esguardant tota la plana i el poble, és el Picorandan. Quan hi arribem ens trobem 

amb el pont, d'època medieval, recentment restaurat, i del qual en un moment o 

altre s'explicarà la seva història coneguda i qui sap si alguna llegenda. Doncs bé, 

en aquest indret, on trobarem un antic molí a l'altre costat del pont, hi podem 

observar una variada vegetació. És un racó que conserva força la humitat, 

ombrívol; algunes espècies botàniques hi troben el seu hàbitat més apropiat; entre 

altres hi podem observar la prímula o flor de primavera que aquí acostuma a ser de 

color groc, molt bonica i fràgil. Diu en Leclerc que és bona per a les afeccions 

bronquials, però deixem-ho: en les qüestions de botànica en tot cas ja ens hi 

entretindrem en una altra ocasió. A més hi trobem roures, freixes, boixos i, just al 

peu del pont, un boix grèvol d'un tall considerable; també hi trobareu algunes 

herbes aromàtiques, entre altres alguns brins d'orenga i per aquell contorn, al seu 

temps, segur algun bolet.

Aquest pont és un dels elements històrics de la vila, per aquest pont, que té 

una llargada de 7'5 metres i uns 2'5 d'ample hi passava l'antic camí d'Alcover. El 

pont s'aixeca uns cinc metres sobre l'aigua, que en aquest punt circula sobre un llit 

de lloanques, i està format per un sol ull, essent d'arcada apuntada; un pont que ha 

suportat les diferents riuades conegudes fins a l'última de 1994 (dades extretes de 

la guia de Capafonts). 

faci un incís del ginebre o ginebró, la 

coneixeu prou bé, és aquest: arbust punxós, 
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UNA ESTONA DE TERTÚLIA (2)

El servei militar i altres antiguitats

F. SÒRBOLES

Primer de tot, he d'explicar per què aquesta “tertúlia” no l'escriu la persona que 

la va començar. La raó és molt simple: l'autor de la primera “tertúlia” em va demanar 

que la continués jo, que de tradicions de pobles també en conec. A més a més, diu que 

ell té moltes ocupacions, que de tot arreu l'estiren, i no s'hi pot dedicar. Jo, per tal de fer 

un favor a un amic, vaig acceptar l'encàrrec encantat. I aquí teniu una cara nova.

I és que els canvis de cara són habituals en una tertúlia. Allí ningú hi és 

particularment invitat, però sempre qualsevol que hi va s'hi troba ben acollit. No saps 

mai quanta gent hi trobaràs ni qui serà. Hi ha dies que se n'hi troben dos, hi ha dies que 

se n'hi troben deu. A l'hivern, quan el sol no escalfa i fa un temps inhòspit, com aquest 

infaust hivern gripós del 2005, la terúlia s'ha de fer a la vora del foc. 

Una altra manera d'escalfar-se és xarrupant un bon vi negre de 16 o 18 graus. 

Aquesta afirmació dóna la solució a l'endevinalla, de to irreverent, que cloïa la tertúlia 

número u. Recordem-la:

Senyora, us vinc a veure amb molta voluntat,

m'agenollo als vostres peus per veure-us lo forat.

Després del que acabo de dir, ja haureu capiscat, desvetllats lectors, que la 

solució és “la bóta del racó”, a la qual el bevedor dóna el tractament de senyora, i el 

forat és l'aixeta per on surt “lo xumerri”. Aquí teniu, doncs, la clau de l'article anterior.

ENCARA QUE PORTIS GALONS, NO S'HI VAL A TOCAR-ME ELS 

BOTONS

Avui centraré l'article en una sèrie de tradicions populars derivades de 

l'obligació que tenia tot  espanyol mascle d'anar a fer el soldat. Als homes que van fer 

la milícia obligatòria, i sobretot als que van anar a la guerra, aquest sortir de casa, anar 

lluny i trobar-se, com un pardal fora del niu, en un ambient de colla i aquest passar-les 

magres tots junts, els va deixar marcats per sempre. 
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Molts són els dies que, després d'una hora de garlar davant de l'escalfapanxes, 

apareixen els records de la mili i de la guerra, aquella guerra per a alguns llunyana, que 

va emmerdar -i perdoneu l'expressió- tots els pobles del país, enfrontant veïns contra 

veïns. Ara, però, no vull parlar d'aquest conflicte: molta gent ja ho ha fet i potser hi 

haurà algú que n'aportarà algun testimoni en aquesta mateixa revista.

El que volia dir és que, com a fruit de la mili (que a molts els va durar cinc o sis 

anys), van arribar al poble cobles i cançons forànies que, d'altra manera, no haurien 

arribat. Vegeu-ne algun exemple, quasi sempre referit a homes i dones, que és un tema 

que no s'esgota. Començarem pel toc de diana, que és la manera de començar el dia en 

una caserna:

La diana que tocan mañana

es por los quintos que van a venir.

Y la que tocan pasado mañana

es por los padres que se van a ir.

Algunes vegades, hi trobem una barreja de castellà i català, molt xocant, com 

aquella definició de l'amor:

L'amor de los hombres

es como la caña:

es larga y estrecha

y dentro no hay nada.

Al costat de la definició de l'amor, hi ha la descripció de les dones, que peca de 

simplista, però té la seva gràcia:

Totes les dones tenen

en el pecho dos melones

y un poquito más abajo

la perdición de los hombres.

Ai la perdició dels homes! A vegades, a la vida, va bé perdre's una mica; per 

això diu el refrany: “Al juriol ni dona ni caragol, però caragol i dona tot temps és 

bona”. 

26
QUADERNS DE CAPAFONTS

 SI MIRES ENRERE, ET VEURÀS LO CLATELL

Ara, com a bon “carrossa” que sóc, us en contaré una de l'any de la Maria 

Castanya; d'aquelles que els joves no poden entendre perquè el món ha canviat massa. 

Aquí la teniu:

A una majordoma li regalen un conill i pensa cuinar-lo per dinar, però no sap 

com li agradaria més al senyor rector, que en aquell moment està dient missa. Llavors, 

se li acut d'agafar el conill mort, embolicar-se'l amb el mantell i anar a l'església. Es 

posa a primera fila i, així que veu que el senyor rector se la mira, es treu el conill de 

l'amagatall perquè el vegi el celebrant. Aquest senyor no troba de bon gust interrompre 

una celebració litúrgica per un conill. I, com que la sap llarga, es dirigeix al poble amb 

tonada gregoriana i, pensant que no se n'adonaran, diu (ho heu de llegir cantant, si no, 

no té gràcia): 

“Dona nostra, dona nostra, 

vós que del conill feu mostra, 

mig rostit i mig en suc, 

per Dominus vobiscum, Amén.”

Aquesta és de la sèrie del Rector de Vallfogona. Si no us ha fet riure, no patiu, no 

esteu pas malalts. No riu qui vol, sinó qui pot. En realitat, quan es tenen ganes de riure, 

es riu per qualsevol fotesa, i, si no se'n tenen ganes, ni el Bonafont ni les cridaneres de 

“Jet-lag” no us provocaran la cleca o la rialla.

Ja s'acaba la tertúlia d'avui. Espero que l'Eugeni no arrufi el nas, perquè molts 

ditxams me'ls va dir ell i jo els he escrit sense permís. Sigui com sigui, la xerrameca 

d'avui toca a la fi. El sol ja s'ha amagat darrere de Penapost i la gana comença a gratar 

l'estómac. I, com diu la dita:

Lo sol se'n va a la posta,

les gallines al joquer;

quina cara farà l'amo

quan veurà que no hem fet re.

Anem, doncs a fer alguna cosa, per exemple, el sopar, que “Cansalada i ous 

fregits fan perdre la vista als marits” i “Val més morir de tip que de gana”. 
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Molts són els dies que, després d'una hora de garlar davant de l'escalfapanxes, 

apareixen els records de la mili i de la guerra, aquella guerra per a alguns llunyana, que 

va emmerdar -i perdoneu l'expressió- tots els pobles del país, enfrontant veïns contra 

veïns. Ara, però, no vull parlar d'aquest conflicte: molta gent ja ho ha fet i potser hi 

haurà algú que n'aportarà algun testimoni en aquesta mateixa revista.

El que volia dir és que, com a fruit de la mili (que a molts els va durar cinc o sis 

anys), van arribar al poble cobles i cançons forànies que, d'altra manera, no haurien 

arribat. Vegeu-ne algun exemple, quasi sempre referit a homes i dones, que és un tema 

que no s'esgota. Començarem pel toc de diana, que és la manera de començar el dia en 

una caserna:

La diana que tocan mañana

es por los quintos que van a venir.

Y la que tocan pasado mañana

es por los padres que se van a ir.

Algunes vegades, hi trobem una barreja de castellà i català, molt xocant, com 

aquella definició de l'amor:

L'amor de los hombres

es como la caña:

es larga y estrecha

y dentro no hay nada.

Al costat de la definició de l'amor, hi ha la descripció de les dones, que peca de 

simplista, però té la seva gràcia:

Totes les dones tenen

en el pecho dos melones

y un poquito más abajo

la perdición de los hombres.

Ai la perdició dels homes! A vegades, a la vida, va bé perdre's una mica; per 

això diu el refrany: “Al juriol ni dona ni caragol, però caragol i dona tot temps és 

bona”. 
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Ara veig que ja apunta la lluna, una màscara rogenca i brillant, de la banda dels 

Montllats. Algun pixapins diu del terrat estant: “Mira quina lluna més maca!” i un altre 

del poble li respon:

Quina lluna fa més clara,

per a mi mai que la fes,

que totes les noies guapes

les prenen los forasters.

Quarteta que un altre de la penya remata així:

Margarida s'està al terrat,

amb lo cul estarrufat.

Tant si neva com si plou,

Margarida no se'n mou.

Aquesta, sagaç públic lector, és l'endevinalla que us proposem. Si no la 

descobriu, us haureu d'esperar fins a “Una estona de tertúlia (3)”. Passiu-ho bé tinguin.
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EL DESENVOLUPAMENT DEL TURISME A CAPAFONTS

La història del nostre futur

ANTONI MARCA I FERRÚS

El fenomen del declivi de les activitats agrícoles, generalitzat a Catalunya en les 

zones marginals i de difícil accés, s'ha vist amplificat a Capafonts a causa de les 

dificultats que implica la situació del municipi al cor de les Muntanyes de Prades 

(comunicacions deficients, dificultats de regadiu, petita dimensió de les 

explotacions....). Juntament amb els condicionants geogràfics, els baixos preus dels 

productes agrícoles i una conjuntura agrícola a nivell català, espanyol i europeu gens 

esperançadora, configuren un escenari de futur per a Capafonts caracteritzat per la 

caiguda dels ingressos dels agricultors, per la consegüent pèrdua de població i per la 

manca de perspectives econòmiques, culturals, socials, etc. 

Per tal de trencar aquesta negativa dinàmica, i tenint en compte que una de les 

escasses perspectives de futur a finals del segle XX es basava en la potenciació del 

desenvolupament del turisme al municipi, que compta amb uns valors naturals i 

culturals inigualables, l'any 2000 l'Ajuntament de Capafonts va posar mans a l'obra i 

va encarregar un estudi al Grup de Recerca d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics de 

la Universitat Rovira i Virgili, en conveni amb el Patronat de Turisme de la Diputació 

de Tarragona, que va servir per delimitar el camí a seguir perquè l'adveniment del 

fenomen turístic a Capafonts es convertís en una eina de desenvolupament que 

propiciés el sorgiment d'activitats econòmiques relacionades amb el turisme rural, 

amb la intenció que aquestes contribuïssin a generar noves inversions al municipi, a la 

creació d'ocupació estable i, en definitiva, a evitar un final anunciat de la nostra vila, 

com a tantes d'altres.

Fruit d'aquest esforç inicial per planificar el nostre futur es va crear el Patronat 

Municipal de Turisme Rural de Capafonts, un ens que ha resultat cabdal per articular 

totes les accions necessàries per a desenvolupar el turisme a Capafonts, i que ha 

significat un element de prestigi per a la vila, i més tractant-se de l'únic Patronat de 

Turisme de les Muntanyes de Prades. 

Amb l'objectiu de millorar el nivell de satisfacció dels visitants de la zona, 

d'incrementar-ne el seu nombre, i de captar nous fluxos de demanda que contribuïssin 

a la revitalització del municipi, es van crear l'any 2000 dos instruments bàsics: 

l'Oficina de Turisme i la plana web <capafonts.com>. La tasca d'aquests instruments 

es basa en la difusió dels atractius de les Muntanyes de Prades, en la creació de petits 
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productes i en la interrelació amb altres oficines de turisme a nivell català, espanyol i 

europeu.

Paral·lelament, es van impulsar tota una sèrie de mesures d'acompanyament 

amb l'objectiu de donar contingut a Capafonts com a destinació turística en el marc de 

les Muntanyes de Prades. La recuperació de senders, com el de la font de la Llúdriga; 

la rehabilitació i recuperació del nostre patrimoni històric i cultural, com la restauració 

de les campanes o la recuperació del pont vell; la realització d'opuscles promocionals, 

tant de Capafonts estrictament com en col·laboració amb altres municipis de les 

Muntanyes de Prades; la creació d'itineraris de natura, com el de l'ermita de Barrulles 

o el de la font de la Llúdriga; o l'organització de múltiples actes i esdeveniments, com 

la festa del Mandongo, la volta BTT o els Premis Vila de Capafonts, en són només 

alguns exemples. El més important, potser, és que totes aquestes accions han propiciat 

que Capafonts disposi en l'actualitat d'un bar restaurant, de dues cases de pagès i d'una 

casa de colònies, la propera construcció d'un hotel rural amb restaurant, i que el futur 

es pugui encarar amb optimisme pel que fa a l'arribada de noves inversions al 

municipi i a la generació de nova activitat econòmica.

Gràcies a totes aquestes iniciatives, avui Capafonts, en poques paraules, surt a 

tots els mapes i guies turístiques. Sense la col·laboració i el convenciment de tots i 

cadascun dels capafontins i capafontines que un altre futur és possible, aquesta realitat 

que vivim avui dia no hagués estat possible.

CRÒNICA LOCAL

En el semestre transcorregut des del tancament de l'edició del número 3 de 
Quaderns de Capafonts, s'han desenvolupat tot un seguit d'actes que ja són 
tradicionals, i que es repeteixen any rere any, amb algunes variants. Tant 
l'Ajuntament com l'Associació de Dones Verge de Barrulles i l'Associació de 
Veïns Brugent, hi posen tot el seu entusiasme per tal d'aconseguir un resultat 
exitós, i la veritat és que ho aconsegueixen amb escreix. Des d'aquestes pàgines 
volem fer palès el seu sacrifici i l'entusiasme que els guia. Els resultats superen 
totes les expectatives, i en alguns fins i tot l'organització s'ha vist desbordada per la 
gran afluència de participants.
Aquests són els que hi ha hagut des de començaments de novembre fins a 
finals de març.

1. CULTURA

PREMIS  “VILA DE CAPAFONTS”
El dia 13 de novembre de 2004, en un acte de gran solemnitat, foren lliurats 

els premis “Vila de Capafonts”, convocats a l'efecte. A més de l'Alcalde de 
Capafonts, Sr. Marca, hi assistiren el president de la Diputació Sr. Aregio, el Vice-
president Sr. Tost, el Cap de Premsa Sr. Pujol, alcaldes de la zona, un representant 
de Caixa Tarragona i diversos regidors de les poblacions properes. Un quartet de 
saxos amenitzà l'acte.

Els premis tenen tres vessants: literari, fotografia i vídeo.

IV Premi literari “Vila de Capafonts”

Es presentaren una cinquantena d'obres, distribuïdes en les diferents 
categories. 

El jurat era format per la Sra. Carme López (filòloga), el Sr. Alfred Pérez 
de Tudela i Molina (Membre de l'Associació Picorandan i professor d'Institut), 
Josep Maria Roig i Rosich (Professor de la URV), Joan Prats i Sobrepere 
(professor d'Institut). i Amadeu Mateu i Ferro (Regidor de Cultura de 
l'Ajuntament de Capafonts). Tots valoraren positivament la qualitat dels treballs 
presentats.

Els premis concedits foren els següents:

IV Premi de poesia
Dins la categoria A (de 12 a 18 anys), el premi s'adjudicà a l'obra  

presentada sota el títol "Enyorances", del Sr. Axel Baiget i Morreres
A la categoria B (a partir de 18 anys), el jurat decideix concedir una 

primera menció especial a l'obra  "Les armes infantils", del Sr. Daniel Nomen 
Recio.
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El jurat considera fer una segona menció especial a l'obra "Enyorança", del 
Sr. Ramon Roselló Gili.

El Premi de Poesia fou adjudicat a l'obra que porta el títol "Certa Llum", 
escrita pel Sr. Joan Carles González Pujalte

IV Premi de narrativa
A la categoria A (de 12 a 18 anys), el jurat considera adjudicar el premi a 

l'obra  presentada sota el títol "Eloi Bufader mestre pastisser", escrita per la Sra. 
Ingrid Ventura Roch

A la categoria B (a partir de 18 anys), el jurat decideix concedir una menció 
especial a l'obra "Quatre dones", del Sr. Albert Pera i Segura.

El Primer Premi s'adjudica a la narració titulada "Un menú inalterable", 

Sr. Josep Maria Robert i Reales (FCF), de Sallent.
4ª “Aigua-2”, del Sr. Emili Sancha (FCF), resident a Igualada.

III Premi de  vídeo “Vila de Capafonts”

El mateix jurat del premi de fotografia procedí a concedir el III Premi de 
Vídeo. Fou guardonada l'obra  “Les abelles a les Muntanyes de Prades”, de la 
qual és autor el Sr.  Dalmy Gascon Roe, del Vendrell.

2. FESTES I TRADICIONS

A més del Mandongo, del qual es fa referència a l’article següent, a 
Capafonts hi hagué altres festes en aquest lapse de temps. Heus-ne  ací la 
ressenya:

- EL TIÓ.
El cap de setmana abans de Nadal se celebrà la festa del Tió. A més dels 

regals per als petits n’hi hagué per als grans, que hi assistiren en gran nombre. 
  
- NIT DE CAP D’ANY
La nit del 31 de desembre s'aplegaren a la sala municipal unes noranta 

persones, disposades a passar-s'ho bé i acomiadar l'any 2004 de la millor manera 
possible, amb alegria i un bon àpat. El menú fou declarat excel·lent de manera 
unànime, la música donà lloc a un ball molt animat i, com és tradició, no mancaren 
els dotze grans de raïm, per tal de donar el comiat a l'any que acabava i la 
benvinguda al que començava. 

Simultàniament, i davant la impossibilitat de donar cabuda a tots a la sala 
municipal, altres grups celebraven el mateix esdeveniment en cases particulars i, 
com ja és tradició, es reuniren a la plaça per tal de celebrar el ritual del raïm al 

escrita pel Sr.  Francesc Cutchet 
Domènech.

IV Premi fotogràfic “Vila de 
Capafonts”

El jurat era format pel Sr. Carles 
Busquets (fotògraf), el Sr. Antoni Briansó 
Pallàs (fotògraf), el Sr. Tjerk Van der 
Meulen (fotògraf), el Sr. Sergi Sedó i 
Fabregat (gerent del Patronat Municipal de 
Turisme Rural), el Sr. Josep Maria 
Llauradó Asens (Federació Catalana de 
Fotografia i Agrupació Fotogràfica de 
Reus), el Sr. Amadeu Mateu Ferro 
(Regidor de Cultura de l'Ajuntament de 
Capafonts). 

Desp ré s  de  l e s  opo r tunes  
deliberacions, el jurat decideix concedir el 
Primer Premi d'honor a la millor col·lecció 
a l'obra presentada sota el pseudònim de 
“Mediterrània”, presentada pel Sr. Josep 
Maria Toset Roig, resident a Reus.

D'acord amb les bases del premi, 
les obres triades per a rebre les quatre 
mencions especials són les següents:

1ª “Vista panoràmica”, del Sr. Jordi 
Piñol Sardà, de Reus.

2ª “Bonica Capafonts”, presentada 
pel Sr. Gerard Martorell, de Reus.

3ª “Descans”, de la qual és autor el 
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EL “MANDONGO” - RECUPEREM UNA TRADICIÓ

ASSOCIACIÓ DE DONES VERGE DE BARRULLES

Enguany farà quatre anys que vam recuperar una antiga tradició: “La 
matança del porc”, que cada casa feia a l'hivern per tenir vianda tot l'any, i que es 
convertia en tota una festa on eren convidats familiars i amics. En deiem “anar de 
Mandongo”.

Abans, un cop el porc estava mort i desossat, s'esmorzava amb l'àpat del 
“Mandongo”, que consistia a fregir la carn magra, la cansalada, el fetge i el ronyó 
del mateix porc, acompanyats de fesols, que es fregien amb el mateix oli de la 
carn, tot regat amb un bon vi del país.

Aquest àpat és el que hem recuperat amb gran èxit i ho celebrem cada any, 
el segon diumenge del mes de febrer.

Us convidem a tots a venir al nostre poble, Capafonts on, a part de degustar 
aquest plat típic, podreu visitar bonics paratges de la nostra contrada.

El plat Els cuiners
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ritme de les campanades. El rellotge i les campanes, restaurats fa poc, foren els 
autèntics protagonistes del moment.

- FESTA DELS REIS
També és ja tradició la cavalcada del Reis d'Orient, que arriben al poble 

vestits amb les seves millors gales. Caramels per tots, joguines i regals en 
abundància, i un tast de torrons per als assistents foren ingredients que convertiren 
l'acte en una festa entranyable.

- CARNAVAL
Se celebrà el dissabte 12 de febrer, amb un sopar, al qual assistiren gairebé 

dues-centes persones. La música en viu amenitzà un ball on els assistents lluïren 
les disfresses que presentaren al concurs que s'organitzà com un element més 
d'atracció.

- SARDINADA
 El 25 de març, Divendres Sant, se celebrà la sardinada popular. Es tractà, 

com anys anteriors, d'un berenar de germanor que aplegà a la plaça de l'Església la 
pràctica totalitat dels residents, que en aquests dies són molt nombrosos. Les 
sardines, cuites allà mateix, el bon pa i el bon vi mereixeren l'aprovació general.
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INTERNET  ES CONSOLIDA ENTRE ELS CIUTADANS 
DE LES COMARQUES DE TARRAGONA 

  

L'ús de les noves tecnologies i d'Internet es consolida i en l'actualitat un 43,1% de ciutadans 

residents a les comarques de Tarragona l'utilitza habitualment. Per primer cop, la línia ADSL supera la 

línia telefònica convencional en les connexions a la xarxa, segons un estudi de l'Organisme Autònom 

per a la Societat de la Informació, OASI.  

 

Un estudi de l'Observatori d'Internet de l'Organisme Autònom per a la Societat de la Informació 

(OASI) de la Diputació de Tarragona presentat aquest dijous pel President de l'organisme, Gustau 

Miquel Biada, acompanyat del director de l'ens, Enric Brull, conclou que l'ús d'Internet es consolida 

entre els ciutadans de les comarques tarragonines i que s'incrementa  la qualitat d'aquesta utilització. El 

nombre d'hores setmanals d'ús i la durada mitjana de la connexió han tingut un alt increment.

Durant l'últim any s'ha incrementat d'un 2% el nombre de llars amb connexió a Internet, que 

arriben ara al 46,5% del conjunt de la demarcació de Tarragona. Pel que fa a les llars que disposen 

d'ordinador, aquestes són ja el 63%, un 5,3% més que l'any anterior.

Per comarques, el Tarragonès i el Baix Camp són les que lideren el nombre de connexions a 

Internet i el seu ús a les llars tarragonines. Molt a prop trobem la Ribera d'Ebre, el Baix Penedès, la 

Conca de Barberà i l'Alt Camp. A la cua es situen el Baix Ebre, el Priorat, el Montsià i la Terra Alta

Per primer cop, a les comarques de Tarragona la connexió a la xarxa es fa més a través de 

l'ADSL que no pas amb el mòdem -la línia telefònica convencional-. Més de la meitat de les llars amb 

connexió a Internet ho fan a través de la banda ampla.

Perfil dels usuaris

Pel que fa al perfil dels usuaris, per edats, el grup de població que utilitza més Internet és el que 

correspon als joves d'entre 15 i 24 anys, seguit pels que tenen entre 25 i 39 anys. Segueixen els usuaris 

d'entre 40 i 54 anys  i molt més per sota trobem els que tenen entre 44 i 69 anys.  La majoria dels usuaris 

tenen estudis superiors, seguits pels que en tenen de secundaris. Els estudiants i els treballadors 

assalariats són els que en fan un ús quantitativament més important.
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Gairebé un 30% dels usuaris es connecten 

setmanalment a Internet entre 1 i 4 hores. Una 

quantitat lleugerament inferior d'usuaris ho fan més de 

10 hores, i un 24% es connecten   entre 4 i 10 hores a la 

setmana, com a mitjana.

Pel que fa als serveis més utilitzats, buscar 

informació i navegar continua sent la principal 

finalitat en l'ús d'Internet, seguida de prop pel 

correu electrònic. En molt menys mesura s'utilitza 
per activitats relacionades amb el lleure, la banca, compres on-line i xats. Tot i que la seva 

implantació encara és minoritària, s'observa un augment important del Teletreball. publicada a 

TINETdigital (www.tinetdigital.org) i també a la pàgina web d'OASI (www.oasi.org) dedicada 
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