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EDITORIAL

Alguna vegada s'ha comparat Capafonts amb una illa, i realment hi ha 

motius per considerar-ho així. Quan arribem a la vall on es destaca el turó coronat 

pel poble ens trobem envoltats per boscos espessos, muntanyes altes i barrancades 

fondes, i si ens enlairem a qualsevol dels múltiples miradors de l'entorn podrem 

contemplar extraordinàries i molt àmplies perspectives. Aquesta vall del Brugent 

és en mig d'una natura exuberant, on les empremtes que deixà l'acció humana en 

forma de plantacions, conreus, bancals, sistemes de regadiu, refugis al camp, etc., 

es van difuminant dia rera dia davant l'empenta de les lleis que governen la natura 

en llibertat.

Aquests boscos, aquestes fonts, aquests racons ombrívols o aquests 

paisatges nevats a l'hivern, atrauen persones que hi troben allò que se'ls nega en 

altres indrets on la massificació és la norma. I això fa possible que dins aquest 

espai verd el poble evolucioni, ara per ara, cap a un altre concepte de vida molt 

diferent del que mantingué durant segles i segles. I els canvis que això comporta es 

fan a un ritme cada vegada més accelerat. S'arrangen les cases antigues, se'n fan de 

noves i hi ha projectes en marxa que significaran sens dubte un daltabaix en 

l'esdevenir de la societat capafontina. Capafonts deixarà de ser un petit poble de la 

muntanya dedicat a l'explotació de la terra, on la despoblació ha fet estralls, que 

s'anava reduint a un esquelet on la vida fugia a poc a poc, per convertir-se 

progressivament en un lloc amb atractiu per a moltes persones foranies, que 

s'atansen aquí atrets per un motiu o altre. No volem jutjar si serà millor o pitjor, 

però sí que serà diferent i, en qualsevol cas, evitarà la davallada definitiva del 

poble. 

En un treball del número 4 d'aquesta revista es deixava clar que el futur de 

Capafonts és en el sector terciari, en el qual el turisme ocupa un lloc destacat. De 

fet, ara per ara, ja és una realitat palpable l'orientació turística del poble, per 

l'augment vertiginós de les infraestructures en aquest sector, com es posa de 

manifest en el treball que s’inclou en aquest mateix número.

Aquesta realitat fa que, al contingent d'habitants originaris del poble o bé 

establerts aquí des de fa temps, se n'hi afegeixin de nous: durant totes les estacions 

de l'any hi ha moltes persones que vénen al poble per tal de gaudir de tot allò que 

aquest indret privilegiat els ofereix: uns fer caminades, altres passar uns dies de 

relax en contacte amb la natura, o bé atrets per la gastronomia i les diverses festes i 

actes culturals o esportius que s'organitzen al llarg de l'any, etc. Totes aquestes 
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Foto de portada

Ara fa cinquanta anys, el llavors capellà del poble, mossèn Anton Novell, amb 

l'ajut de tots els vilatans, va emprendre la tasca de la restauració de l'ermita de Barrulles, 

que avui ocupa la nostra portada.

L'escrit de Llorenç Balañà que publiquem en aquest número de Quaderns de 

Capafonts, parla de tots aquells fets.

Allò que va passar ara fa cinquanta anys podem situar-ho a la frontera que marca un 

final d'etapa, per a moltes coses, en la història del poble: una manera de viure i entendre el 

fet religiós; els últims anys d'un poble amb totes les cases habitades; l'inici del retrocés del 

conreu dels camps i de l'ofici de pagès; el començament de la fugida massiva de la gent 

cap a les ciutats; la fi d'una manera de viure que havia durat molts segles.

Sabem poques coses de la història de Barrulles; haurem d'investigar la peripècia al 

llarg d'uns segles de la comunitat que la va habitar, per treure a la llum la vida d'una gent i 

d'un lloc, que van transcórrer paral·leles a la del poble. Vet aquí la importància de 

Barrulles i aquest cinquantè aniversari.
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persones demanen uns serveis, que són imprescindibles en el món actual i que 

proporcionen seguretat o simplement fan la vida més agradable. Entre aquests 

serveis fonamentals cal esmentar els que fan referència a les comunicacions de tot 

tipus. I, ara per ara, a Capafonts existeix un dèficit palpable en aquest sentit. Per 

exemple, quan s`hagi reformat la carretera i hi puguin circular tot tipus de 

vehicles, alhora que es redueixi el temps per arribar a Alcover, s’haurà donat un 

gran pas endavant en la promoció del poble.

Però cal no oblidar les altres comunicacions, on el dèficit demana una 

solució urgent. Avui en dia no es concebeix un lloc, habitat o no, sense que es 

puguin emprar els telèfons mòbils, ni pobles on la televisió o la ràdio arribin de 

manera deficitària, ni que hagi problemes a l'hora de contractar una línia de 

telèfon. I no diguem ja connectar-se a Internet per un altre mitjà que no sigui el 

clàssic mòdem per via telefònica, el qual, com és sabut, té un cost alt en temps i 

diners. Parlar de la connexió per l'anomenada “via ampla”, és a dir, per cable o 

ADSL, quan s'escriuen aquestes ratlles sembla cosa de broma o de ciència ficció. 

Caldria preguntar-se de què ens serveixen els avenços tecnològics com la futura 

televisió digital terrestre, per exemple, si a la vall alta del Brugent som gairebé a 

les fosques. 

Com diem, és urgent donar solució a aquests problemes i, per part dels 

departaments de l'Administració amb competències, recolzar els esforços que ens 

consta que fa l'Ajuntament en aquest sentit, eliminant els entrebancs que puguin 

sorgir. Recordem que als pobles de muntanya com el nostre hi ha grups de 

persones que, encara que són minoritàries en nombre, tenen els mateixos drets que 

la resta d'habitants de Catalunya.

Des d'aquí exigim que Capafonts deixi de ser una illa respecte de les 

comunicacions modernes en què es troben els que, malgrat aquestes mancances, 

tenen la fortuna de viure aquí.

LES FONTS DE CAPAFONTS - 4

DIEGO LÓPEZ BONILLO

 A la part nord i nord-oest de la capçalera del Brugent hi ha tot un seguit de 

barrancs, que neixen, al voltant del miler de metres d'altitud, a les serres que fan de 

divisòria d'aigües amb les conques del Francolí, del Montsant i del Siurana. La 

xarxa és formada pels barrancs dels Rancs, del Racó de la Barra, que conflueix amb 

el de la Mistera formant el del Rebollar, alguns de més petits que baixen de la part 

dels Rebollans, i el de l'Aragonesa. Tots  es reuneixen a la Riera on hi fa cap també 

el de la Font del Foradet, que rep diferents noms en el seu recorregut.

El cabal que aporten habitualment tots aquests barrancs és molt escàs i només 

revénen quan plou. Els únics indrets on hi ha corrent d'aigua en tota època de l'any 

són al Rebollar, a la part alta de l'Aragonesa, allà on es troben el de les Marfanyes i 

el del coll del Bassot, al de les Fontetes, fins a la sortida dels costers i algun altre. 

La fesomia d'aquests barrancs és diferent de la dels Motllats: les cingleres 

només es troben allà on hi ha materials calcaris o gresos, com als Rancs, els picons, 

o els Pics de damunt l'Abellera. A la resta, les parets tenen un pendent molt fort, 

però sense penyasegats.

També la circulació de l'aigua és diferent: excepció feta dels Rancs i la 

Mistera, a la resta, les roques són poc permeables, per la qual cosa les infiltracions 

són més difícils i predomina la circulació superficial de l'aigua de pluja. En 

conseqüència, les fonts són pobres, i molt irregulars, de manera que s'estronquen 

sovint.

En aquest treball es comptabilitzen un total de vint-i-vuit fonts, de gran 

diferència pel que fa a la quantitat d'aigua, l'estat de conservació o l'aprofitament 

que se'n fa o se n'ha fet en temps passats. Són en terme de Prades, encara que la 

majoria dels propietaris són de Capafonts, i els noms de moltes de les fonts són de 

persones i cases d'aquesta vila.

BARRANC DELS RANCS

La capçalera és a les Deveses, rep diversos còrrecs a la zona del Corral del 

Voltoret, i en el primer tram no passa de ser una rasa a la vora dels comellars, on hi 

hagué conreus. Més avall es despenja cap a la Riera, a través d'un congost de fort 

desnivell, entre els cingles de Cantacorbs i els del Conselo. Desguaça al barranc del 

Rebollar, allà on comença la Riera. En tot el recorregut hi ha sis fonts, de les quals 

només una té una certa importància.
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Font del Ponos-1. Un centenar de metres més avall, a l'esquerra del corrent i a 

tocar del bosc, surt també l'aigua de sota d'una timba. A sobre del punt de sortida hi 

ha una bassa, de manera que, en realitat, la font és el sobreixidor. Té un cabal 

relativament important, no s'estronca mai i fins a una època molt recent s'aprofitava 

per regar. Al costat s'hi ha fet una bassa per al servei d'extinció d'incendis. 

Font del Ponos-2. Un centenar de metres més avall de l'anterior, al damunt 

del maset, i a tocar del bosc. És en terreny argilós, i encara que el cabal és petit, no 

s'estronca mai. En el lloc on brolla l'aigua hi ha un bassot. L'aprofitament ha estat 

sempre molt petit i ara és abandonada. 

Font del Pep Jesús.- A la part final del barranc, prop de la Riera, en mig del 

bosc, a pocs metres per sobre de la llera, que és molt estreta, brolla l'aigua del mig 

d'una timba. És de cabal molt escàs, però permanent. Una canalització la porta fins 

una bassa i encara s'aprofita per regar.

BARRANC DEL RACÓ DE LA BARRA

Neix al coll de Sant Roc, prop de l'ermita de l'Abellera i a un miler de metres 

d'alçària. En el curt recorregut salva un desnivell fort, d'uns dos-cents metres. S'han 

comptabilitzat dues fonts, una a la part alta i una altra al final.

Font del Pere Joan.- Es troba a la part superior del barranc, prop del 

naixement, al costat de la pista que baixa de l'Abellera. L'aigua es recollia en una 

bassa, i s'aprofitava per regar tot un seguit de parades, però ara és tot abandonat i la 

font gairebé ha desaparegut enmig del bosc.

Font del Nan.- És al final del barranc, a la confluencia amb el barranc de la 

Mistera, al peu d'unes parades de regadiu. L'aigua és força abundant i es recollia en 

una bassa, des d'on es canalitzava fins l'altra banda del barranc, on s'aprofitava per 

regar. Ara és abandonada i l'entorn és cobert d'una vegetació molt espessa, que fa 

imposssible l'accés.

BARRANC DE LA MISTERA

En realitat és un comellar format per parades de conreus, amb una rasa al 

costat dret que drena les aigües de pluja. Les parades del comellar foren molt 

aprofitades fins que s'abandonà ara fa unes quatre dècades. Hi ha dues fonts.

Font del Ferris.- A la part alta del comellar, prop del maset del mateix nom. 

La font era a tocar del bosc de la dreta, el qual, en ser abandonats els conreus, ha 

guanyat terreny fins cobrir-la totalment. L'aigua es canalitzava a través d'un bassi i 

es recollia en una bassa. La font és perduda actualment. 

Font de la Mistera.-Es tracta d'una de les fonts emblemàtiques de Capafonts, i 
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Font del Victorino. A Prades es coneix també com la font de les Deveses. És a 

la part superior d'aquesta partida. L'aigua surt d'una escletxa de la roca, a la timba de 

la dreta del comellar. El cabal és escàs, i no s'estronca mai, encara que en èpoques de 

forta sequera només humiteja. L'aigua es recull en un bassot allà mateix.

Font del Voltoret. És a la poca distància de l'anterior, més avall. El cabal és 

també escàs i es troba abandonada.

Font del Rateta. A la part mitjana, el barranc s'eixampla i hi ha unes antigues 

parades de conreu. A la banda dreta del corrent, i en un racó a tocar del bosc, surt 

l'aigua al peu d'una timba. Té un cabal molt petit i s'estronca en èpoques de sequera. 

L'aigua es recull en un bassot i s'aprofitava per regar. Ara és abandonada. 



Font del Ponos-1. Un centenar de metres més avall, a l'esquerra del corrent i a 

tocar del bosc, surt també l'aigua de sota d'una timba. A sobre del punt de sortida hi 

ha una bassa, de manera que, en realitat, la font és el sobreixidor. Té un cabal 

relativament important, no s'estronca mai i fins a una època molt recent s'aprofitava 

per regar. Al costat s'hi ha fet una bassa per al servei d'extinció d'incendis. 

Font del Ponos-2. Un centenar de metres més avall de l'anterior, al damunt 

del maset, i a tocar del bosc. És en terreny argilós, i encara que el cabal és petit, no 

s'estronca mai. En el lloc on brolla l'aigua hi ha un bassot. L'aprofitament ha estat 

sempre molt petit i ara és abandonada. 

Font del Pep Jesús.- A la part final del barranc, prop de la Riera, en mig del 

bosc, a pocs metres per sobre de la llera, que és molt estreta, brolla l'aigua del mig 

d'una timba. És de cabal molt escàs, però permanent. Una canalització la porta fins 

una bassa i encara s'aprofita per regar.

BARRANC DEL RACÓ DE LA BARRA

Neix al coll de Sant Roc, prop de l'ermita de l'Abellera i a un miler de metres 

d'alçària. En el curt recorregut salva un desnivell fort, d'uns dos-cents metres. S'han 

comptabilitzat dues fonts, una a la part alta i una altra al final.

Font del Pere Joan.- Es troba a la part superior del barranc, prop del 

naixement, al costat de la pista que baixa de l'Abellera. L'aigua es recollia en una 

bassa, i s'aprofitava per regar tot un seguit de parades, però ara és tot abandonat i la 

font gairebé ha desaparegut enmig del bosc.

Font del Nan.- És al final del barranc, a la confluencia amb el barranc de la 

Mistera, al peu d'unes parades de regadiu. L'aigua és força abundant i es recollia en 

una bassa, des d'on es canalitzava fins l'altra banda del barranc, on s'aprofitava per 

regar. Ara és abandonada i l'entorn és cobert d'una vegetació molt espessa, que fa 

imposssible l'accés.

BARRANC DE LA MISTERA

En realitat és un comellar format per parades de conreus, amb una rasa al 

costat dret que drena les aigües de pluja. Les parades del comellar foren molt 

aprofitades fins que s'abandonà ara fa unes quatre dècades. Hi ha dues fonts.

Font del Ferris.- A la part alta del comellar, prop del maset del mateix nom. 

La font era a tocar del bosc de la dreta, el qual, en ser abandonats els conreus, ha 

guanyat terreny fins cobrir-la totalment. L'aigua es canalitzava a través d'un bassi i 

es recollia en una bassa. La font és perduda actualment. 

Font de la Mistera.-Es tracta d'una de les fonts emblemàtiques de Capafonts, i 
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Font del Victorino. A Prades es coneix també com la font de les Deveses. És a 

la part superior d'aquesta partida. L'aigua surt d'una escletxa de la roca, a la timba de 

la dreta del comellar. El cabal és escàs, i no s'estronca mai, encara que en èpoques de 

forta sequera només humiteja. L'aigua es recull en un bassot allà mateix.

Font del Voltoret. És a la poca distància de l'anterior, més avall. El cabal és 

també escàs i es troba abandonada.

Font del Rateta. A la part mitjana, el barranc s'eixampla i hi ha unes antigues 

parades de conreu. A la banda dreta del corrent, i en un racó a tocar del bosc, surt 

l'aigua al peu d'una timba. Té un cabal molt petit i s'estronca en èpoques de sequera. 

L'aigua es recull en un bassot i s'aprofitava per regar. Ara és abandonada. 
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un bosc de pins, amb una vegetació de peu molt densa, que dificulta molt l'accés.

BARRANC DE L'ARAGONESA

Es forma de la unió del barranc de les Marfanyes i el del Coll del Bassot. El 

primer neix als plans del Pagès, per sobre dels mil cent metres i té una conca força 

gran. El segon té un recorregut més curt. A partir de la confluència, el corrent té un 

desnivell escàs, fins a desembocar al barranc del Rebollar. 

A la part alta s'hi troben el pla de la Roqueta que comparteix amb la conca de 

les Fontetes, els plans del Pagès que fan de divisòria amb el bosc de Poblet  i el pla 

de les Freixes en un nivell més baix cap a la part de ponent. En aquestes plataformes 

hi ha les tres úniques fonts que s'han catalogat a la conca d'aquest barranc. 

Font del Dineral. Era al Pla del Dineral, a ponent del mas del Gravat, pertany 

a la conca del barranc dels Sabuquers i s'inclou perquè tenia molta relació amb la 

gent de Capafonts. L'aigua formava un toll i malgrat l'aspecte sospitós, era de bona 

qualitat. És perduda.

Font del Celestino. També se'n diu del mas de l'Espasa. És prop del mas, a la 

banda de baix del camí que du als Plans del Pagès. Una bassa recollia l'aigua amb la 

qual es regaven algunes parades.

Font del Pla de les Freixes. És al pla de les Freixes, vora la caseta del Quimet 

Roc. L'aigua és força abundant i servia per regar.

Ramón Amigó, a la seva obra, recull també la font del Gatell, i la situa al 

capdemunt de les Marfanyes, a un quart d'hora de distància a ponent del mas del 

Gravat. L'altra font d'aquests indrets, la del Mas d'en Pagès és fora de la conca, atès 

que és el naixement del barranc dels Torners.

BARRANC DE LES FONTETES

Neix a la carena que limita la vall de Capafonts, al coll del bosc del Llarg, en 

terrenys granítics i pissarrencs. Es divideix en tres trams ben diferents: el primer, de 

fort pendent, és el pròpiament de les Fontetes. Després de salvar un desnivell d'una 

desena de metres a través d'un saltant, forma unes giragonses al paratge conegut 

com barranc de l'Abellera, i que no té res a veure amb l'ermita del mateix nom, per 

entrar tot seguit en un tram de pendent més suau: és el barranc de les Ferradures. La 

part final, fins a l'aiguabarreig amb la Riera, s'anomena del Foradet, i torna a ser de 

fort pendent. 

En aquest barranc hi ha algunes fonts de poc cabal, però molt anomenades a 

Capafonts. A la part alta i al barranc de les Fontetes se n'han comptabilitzat set:

Pou del mas del Gravat.- En realitat no pertany a la conca del barranc de les 
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és molt freqüentada per la gent del poble. Es troba a l'extrem de la segona parada 

que hi ha pel damunt del camí que surt a l'esquerra del mas. La font és ben arranjada, 

al peu d'una timba, amb un rafal adossat al marge de pedra cobert de molsa, en un 

racó ombrívol i molt agradable. 

La font no s'estronca mai, ni en èpoques de forta sequera. L'aigua s'aprofitava 

per regar algunes parades. Els regadius han desaparegut, la séquia és malmesa i 

l'aigua s'escampa per les parades, cobertes d'àlbers repoblats i vegetació natural de 

pins i alzines. 

BARRANC DEL REBOLLAR

És el tram que va des de la confluència dels del Racó de la Barra i el de la 

Mistera, fins el lloc on desaigua el dels Rancs. No hi ha massa pendent, i per la part 

nord, a la partida dels Rebollans, rep alguns barranquets. Només hi ha dues fonts, de 

característiques molt diferents.

Font del Bullanga.- A Prades en diuen la font de l'Abellera o de la Mare de 

Déu. És al peu de l'ermita, una vintena de metres per sota, i a tocar del camí de 

Capafonts a Prades pels Rebollans. Des de l'ermita s'hi accedeix fàcilment. L'aigua 

brolla d'una escletxa de la roca, al peu de la cinglera, en un entorn de vegetació 

densa de castanyers abandonats, que van desapareixent progressivament, 

substituïts per roures, pins i alzines. L'aigua es recollia en una bassa i regava unes 

parades. No s'estronca mai, ni en temps de forta sequera.

Font del Ferrer.- A la part mitjana d'aquest tram, al peu d'una timba i per 

dessota del camí, brollava una font de poc cabal, que s'emprava per regar algunes 

parades. L'aigua es recollia en una bassa. Tot aquest indret és cobert totalment per 

Font de la Mistera Les Fontetes



8
QUADERNS DE CAPAFONTS

un bosc de pins, amb una vegetació de peu molt densa, que dificulta molt l'accés.

BARRANC DE L'ARAGONESA

Es forma de la unió del barranc de les Marfanyes i el del Coll del Bassot. El 

primer neix als plans del Pagès, per sobre dels mil cent metres i té una conca força 

gran. El segon té un recorregut més curt. A partir de la confluència, el corrent té un 

desnivell escàs, fins a desembocar al barranc del Rebollar. 

A la part alta s'hi troben el pla de la Roqueta que comparteix amb la conca de 

les Fontetes, els plans del Pagès que fan de divisòria amb el bosc de Poblet  i el pla 

de les Freixes en un nivell més baix cap a la part de ponent. En aquestes plataformes 

hi ha les tres úniques fonts que s'han catalogat a la conca d'aquest barranc. 

Font del Dineral. Era al Pla del Dineral, a ponent del mas del Gravat, pertany 

a la conca del barranc dels Sabuquers i s'inclou perquè tenia molta relació amb la 

gent de Capafonts. L'aigua formava un toll i malgrat l'aspecte sospitós, era de bona 

qualitat. És perduda.

Font del Celestino. També se'n diu del mas de l'Espasa. És prop del mas, a la 

banda de baix del camí que du als Plans del Pagès. Una bassa recollia l'aigua amb la 

qual es regaven algunes parades.

Font del Pla de les Freixes. És al pla de les Freixes, vora la caseta del Quimet 

Roc. L'aigua és força abundant i servia per regar.

Ramón Amigó, a la seva obra, recull també la font del Gatell, i la situa al 

capdemunt de les Marfanyes, a un quart d'hora de distància a ponent del mas del 

Gravat. L'altra font d'aquests indrets, la del Mas d'en Pagès és fora de la conca, atès 

que és el naixement del barranc dels Torners.

BARRANC DE LES FONTETES

Neix a la carena que limita la vall de Capafonts, al coll del bosc del Llarg, en 

terrenys granítics i pissarrencs. Es divideix en tres trams ben diferents: el primer, de 

fort pendent, és el pròpiament de les Fontetes. Després de salvar un desnivell d'una 

desena de metres a través d'un saltant, forma unes giragonses al paratge conegut 

com barranc de l'Abellera, i que no té res a veure amb l'ermita del mateix nom, per 

entrar tot seguit en un tram de pendent més suau: és el barranc de les Ferradures. La 

part final, fins a l'aiguabarreig amb la Riera, s'anomena del Foradet, i torna a ser de 

fort pendent. 

En aquest barranc hi ha algunes fonts de poc cabal, però molt anomenades a 

Capafonts. A la part alta i al barranc de les Fontetes se n'han comptabilitzat set:

Pou del mas del Gravat.- En realitat no pertany a la conca del barranc de les 
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és molt freqüentada per la gent del poble. Es troba a l'extrem de la segona parada 

que hi ha pel damunt del camí que surt a l'esquerra del mas. La font és ben arranjada, 

al peu d'una timba, amb un rafal adossat al marge de pedra cobert de molsa, en un 

racó ombrívol i molt agradable. 

La font no s'estronca mai, ni en èpoques de forta sequera. L'aigua s'aprofitava 

per regar algunes parades. Els regadius han desaparegut, la séquia és malmesa i 

l'aigua s'escampa per les parades, cobertes d'àlbers repoblats i vegetació natural de 

pins i alzines. 

BARRANC DEL REBOLLAR

És el tram que va des de la confluència dels del Racó de la Barra i el de la 

Mistera, fins el lloc on desaigua el dels Rancs. No hi ha massa pendent, i per la part 

nord, a la partida dels Rebollans, rep alguns barranquets. Només hi ha dues fonts, de 

característiques molt diferents.

Font del Bullanga.- A Prades en diuen la font de l'Abellera o de la Mare de 

Déu. És al peu de l'ermita, una vintena de metres per sota, i a tocar del camí de 

Capafonts a Prades pels Rebollans. Des de l'ermita s'hi accedeix fàcilment. L'aigua 

brolla d'una escletxa de la roca, al peu de la cinglera, en un entorn de vegetació 

densa de castanyers abandonats, que van desapareixent progressivament, 

substituïts per roures, pins i alzines. L'aigua es recollia en una bassa i regava unes 

parades. No s'estronca mai, ni en temps de forta sequera.

Font del Ferrer.- A la part mitjana d'aquest tram, al peu d'una timba i per 

dessota del camí, brollava una font de poc cabal, que s'emprava per regar algunes 

parades. L'aigua es recollia en una bassa. Tot aquest indret és cobert totalment per 

Font de la Mistera Les Fontetes



recollida per una bassa, per tal de regar unes parades. Tot fou abandonat fa quaranta 

anys, però encara són visibles els avellaners que s'hi conreaven, malgrat els estralls 

que féu l'aiguat del noranta-quatre.

Al barranc de les Ferradures, una altra:

Mina de les Ferradures.- La darrera mina que funcionà a Capafonts fou la de 

barita de les Ferradures. És al costat del camí, més amunt del mas del Dineral, en 

mig d'antics conreus de castanyers i avellaners, que han estat substituïts parcialment 

pel bosc en deixar de cultivar-se. Constava d'un pou d'extracció de mineral, i unes 

instal·lacions annexes, de petites dimensions. Quan s'abandonà l'explotació, el pou 

quedà negat, i l'aigua arriba sempre fins a la superfície. Una part és conduïda fins el 

mas del Dineral. 

Finalment, a l'últim tram hi ha la més important de totes:

Font del Foradet.- És una altra de les fonts famoses al poble. Al tram final,  

abans de la confluència amb la Riera, sota del mas del Dineral, el barranc s'estreny 

considerablement, i s'aprofundeix la llera, en un ambient de frescor. El cingle forma 

un racó, amb una roca que presenta un forat d'uns centímetres de diàmetre, per on 

brolla l'aigua: d'aquí ve el nom de la font. L'aigua és força abundant i no s'estronca 

mai. Una petita resclosa al mateix lloc de la font permet de canalitzar l'aigua cap a 

una bassa, a l'altra banda del barranc, i s'aprofita per regar. Un element atractiu 

d'aquesta font era el bassi que travessava el barranquet a un metre i mig de terra per 

on circulava l'aigua fins la bassa, i que desaparegué amb l'aiguat del 1994. És una 

font molt freqüentada per la gent del poble.

LA RIERA

A partir de la confluència dels barrancs de l'Aragonesa i dels Rancs amb el del 

Rebollar, el terreny s'eixampla considerablement en un tram de menys d'un 

quilòmetre, fins el Bec de la Gallina: és la Riera. Una pista en bon estat comunica 

amb el poble, que és a un quilòmetre aproximadament. Al bell mig hi ha una bassa 

del Servei d'Extinció d'Incendis i al costat una àrea de lleure. Hi ha dues fonts 

d'importància i estat molt diferent.

Font de la Marcel.lina. Alguns la coneixen com la font de la Maria Carles. És 

a un centenar de metres més amunt de la pista que creua la Riera, a tocar del bosc. 

L'aigua surt del peu d'unes roques i s'embassa allí mateix, per la qual cosa la font és 

negada permanentment. S'aprofita per regar.

Font de la Salut.- Al peu de la pista, abans d'arribar a la Riera venint des del 

poble. La font és sota la timba, i regava unes petites parades. L'aigua tenia fama per 

la bona qualitat, i els vells diuen que curava el mal de gola. Actualment es conserva 

Fontetes, sinó que per pocs metres és a la dels Sabuquers. És un indret molt 

freqüentat. Enmig del replà que hi ha al darrera del mas, a mil cent metres d'alçària, 

s'ha excavat un pou d'uns tres metres de fondària per un i mig de diàmetre, de parets 

formades per lloses de pissarra, amb algunes que sobresurten formant una mena 

d'escales per poder baixar. L'aigua assoleix diferents nivells, segons el ritme de les 

pluges: a vegades vessa i inunda la parada immediata, mentre que, en períodes de 

sequera, el nivell és molt baix, però no arriba a estroncar-se mai. Encara que 

l'aspecte de l'aigua és dubtós, la qualitat és bona. No hi ha cap mena d'instal·lació i 

l'únic aprofitament és per a ús de boca.

En aquest indret Ramón Amigó recull la Font de Capafonts, dels Plans de 

Capafonts, o els Plans a seques. Podria referir-se a la font del Dineral, o del Gravat.

Font del Joaquimet. És a l'extrem del Pla de la Roqueta, al final del camí que 

ve del mas del Gravat. És més aviat un aiguamoll, que s'estroca fàcilment, i d'un 

aprofitament molt limitat.

Font del Gravat. És per sota del mas del Gravat, al coster. S'hi arriba per un 

camí gairebé perdut que surt del coll del bosc del Llarg i va planejant. Només raja en 

èpoques de pluges abundants.

Font del Joan Ferrer.- Prop de la part alta del barranc, al costat del camí hi 

brolla l'aigua en un replà molt petit que forma el terreny. El cabal és molt escàs i 

sovint resta eixut. No és una font pròpiament dita, sinó un petit aiguamoll de molt 

escassa utilitat.

Les Fontetes.- Es tracta d'una altra de les fonts emblemàtiques del poble, tal 

vegada perquè és l'únic punt d'aigua gairebé permanent en aquesta part dels costers 

–a excepció de la que corre pel barranc-, i pel fet de ser al costat d'un camí molt 

freqüentat. És en un racó que fa el camí, en una rasa de pendent molt fort. L'aigua 

brolla per una canella entre unes lloses pissarrenques que li fan de suport. El cabal és 

escàs, i a l'estiu arriba a estroncar-se. L' aigua té fama de ser de molt bona qualitat i 

l'únic aprofitament que ha tingut mai és el de boca.

Font del Cames. Al mateix coster, i per sobre de les Fontetes. S'emprava per 

beure i fa molts anys que s'abandonà.

Font del Nan. També en diuen la fonteta del Quicasso. Era al fons del barranc, 

uns dos-cents metres més avall de les Fontetes. S'hi accedeix per un corriol que surt 

del camí principal i arriba fins el barranc. S'aprofitava per a regar uns bancalets i ara 

és perduda.

Al barranc de l'Abellera n'hi ha una:

Font del Pere Roc.- A la part de dalt del barranc de l'Abellera, en una 

raconada, al peu del saltant i a tocar del bosc, l'aigua sortia d'una timba i era 
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recollida per una bassa, per tal de regar unes parades. Tot fou abandonat fa quaranta 

anys, però encara són visibles els avellaners que s'hi conreaven, malgrat els estralls 

que féu l'aiguat del noranta-quatre.

Al barranc de les Ferradures, una altra:

Mina de les Ferradures.- La darrera mina que funcionà a Capafonts fou la de 

barita de les Ferradures. És al costat del camí, més amunt del mas del Dineral, en 

mig d'antics conreus de castanyers i avellaners, que han estat substituïts parcialment 

pel bosc en deixar de cultivar-se. Constava d'un pou d'extracció de mineral, i unes 

instal·lacions annexes, de petites dimensions. Quan s'abandonà l'explotació, el pou 

quedà negat, i l'aigua arriba sempre fins a la superfície. Una part és conduïda fins el 

mas del Dineral. 

Finalment, a l'últim tram hi ha la més important de totes:

Font del Foradet.- És una altra de les fonts famoses al poble. Al tram final,  

abans de la confluència amb la Riera, sota del mas del Dineral, el barranc s'estreny 

considerablement, i s'aprofundeix la llera, en un ambient de frescor. El cingle forma 

un racó, amb una roca que presenta un forat d'uns centímetres de diàmetre, per on 

brolla l'aigua: d'aquí ve el nom de la font. L'aigua és força abundant i no s'estronca 

mai. Una petita resclosa al mateix lloc de la font permet de canalitzar l'aigua cap a 

una bassa, a l'altra banda del barranc, i s'aprofita per regar. Un element atractiu 

d'aquesta font era el bassi que travessava el barranquet a un metre i mig de terra per 

on circulava l'aigua fins la bassa, i que desaparegué amb l'aiguat del 1994. És una 

font molt freqüentada per la gent del poble.

LA RIERA

A partir de la confluència dels barrancs de l'Aragonesa i dels Rancs amb el del 

Rebollar, el terreny s'eixampla considerablement en un tram de menys d'un 

quilòmetre, fins el Bec de la Gallina: és la Riera. Una pista en bon estat comunica 

amb el poble, que és a un quilòmetre aproximadament. Al bell mig hi ha una bassa 

del Servei d'Extinció d'Incendis i al costat una àrea de lleure. Hi ha dues fonts 

d'importància i estat molt diferent.

Font de la Marcel.lina. Alguns la coneixen com la font de la Maria Carles. És 

a un centenar de metres més amunt de la pista que creua la Riera, a tocar del bosc. 

L'aigua surt del peu d'unes roques i s'embassa allí mateix, per la qual cosa la font és 

negada permanentment. S'aprofita per regar.

Font de la Salut.- Al peu de la pista, abans d'arribar a la Riera venint des del 

poble. La font és sota la timba, i regava unes petites parades. L'aigua tenia fama per 

la bona qualitat, i els vells diuen que curava el mal de gola. Actualment es conserva 

Fontetes, sinó que per pocs metres és a la dels Sabuquers. És un indret molt 

freqüentat. Enmig del replà que hi ha al darrera del mas, a mil cent metres d'alçària, 
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la font, però envoltada de molta bardissa.
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L’AIRADA, LES DESFETES, L’ESPATLLAT 

I ALTRES PRÀCTIQUES SANITÀRIES 

A CAPAFONTS DURANT EL SEGLE XX

JORDI FORT BESORA

Fins a mitjan segle XX, la gent de Capafonts, quan estava malalta, no acudia 

a cal metge, per la senzilla raó que s'havia d'anar molt lluny, a Reus o a Valls. Fer-lo 

venir al poble, per atendre un malalt, no era fàcil. A més, hi havia la cosa dels 

diners i només alguns s'ho podien permetre. A la primeria del segle XX, l'atenció 

d'un metge tan sols es reclamava per a casos molt excepcionals -bàsicament per a 

les criatures-. Després, fins a la guerra, també s'anava a Alcover o a l'Espluga; però 

la consideració que els vilatans tenien dels doctors no era gens favorable; 

pensaven que no servia de gaire cosa anar a cal metge, i preferien acollir-se a la 

medecina popular. Passada la guerra, ja hi havia metge a Prades, i fer-lo arribar a 

casa era factible però no pas fàcil, perquè ni la gent del poble ni el metge no 

disposaven de vehicle amb motor. El cotxe de línia de cal Gravat feia 

d'ambulància quan la cosa era molt greu i el malalt requeria assistència urgent.

 La medicina popular i les seves pràctiques eren la solució més emprada per 

a tota mena de mals o afeccions. Quan es patia un mal de coll, d'espatlles, de 

ronyons i, en general, de l'esquena, es demanava a algú que et digués l'airada. Eren 

pocs els qui ho sabien fer, generalment dones. Si es demanava a tres persones 

diferents, millor: l'efecte era més ràpid. Qui deia l'airada agafava un plat amb 

aigua, un ganivet i un setrill d'oli. Preparats els materials, començava per resar la 

següent oració: “En nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Tot el mal i aire que hi 

hagi entre carn i pell sigui ben curat per lo rei gloriós de la Santíssima Trinitat. Si 

entrat en part de matí, que lo curi Sant Magí, si entrat en part de migdia, que lo curi 

la Verge Maria, i si ha entrat en part de vespre, que lo curi Sant Silvestre”. I 

continuava amb una altra oració: “Mon Senyor i la Mare de Déu anaven per son 

camí i trobaren un aire. Aire, què feu aquí? Aquí estic, que vull curar l'aire que heu 

posat a -aquí el nom i cognom del malalt-. Nostre Senyor el traurà, perquè Nostre 

Senyor té dos metges: un Sant Cosme i l'altre, Sant Damià. Nostre Senyor els 

beneirà per lo rei glòria de la Santíssima Trinitat. Tot lo mal que hagi entrat entre 

carn i pell sigui ben curat per la Santíssima Trinitat”. Acabada la súplica, tot 

seguit, es deixaven caure del setrill tres gotes d'oli damunt l'aigua del plat. Si les 

gotes s'escampaven, volia dir que el malalt tenia l'aire al cos i no estava curat. Si 

quedaven rodones i petites, surant per damunt de l'aigua sense escampar-se, 
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significava que l'aire ja era fora. Si la malaltia encara era al cos del pacient, 

s'agafava el ganivet i es tallava l'oli fent tres creus, i després es llençaven els 

líquids amb energia. Llavors es feia aquesta afirmació: “Reso tres parenostres a la 

Santíssima Trinitat, perquè curi l'airada de nom i cognom del destinatari-”. I tot 

seguit es resaven els tres parenostres. L'airada es feia tres vegades al dia, fins que 

les tres gotes d'oli no s'escampaven per l'aigua del plat, senyal que la persona 

malalta ja no tenia l'aire. Per si de cas, es preguntava al pacient com es trobava, i si 

deia que encara malament, sempre quedava el recurs de tornar a dir l'airada fins 

que ja estigués bé.

De fet, aquesta cura no servia per a qualsevol malaltia, era indicada sobretot 

per a les dolences del coll, de l'espatlla i de l'esquena. Però la prescripció més 

genuïna era per al torticoli. Quan es patia alguna d'aquestes dolences, la gent deia: 

té una airada. 

També hi havia l'airada per als mals de ventre, que es feia amb el mateix 

cerimonial, però amb una oració més senzilla, que diu:

“Home bo, mestressa mala,

llit parat en mala palla.

Mal de ventre fuig d'aquí,

que Déu ho mana.”

Per als mals d'ulls en general, es feien les desfetes. Per començar la cura 

s'agafava un got d'aigua que es posava davant de cada ull, mentre es feien tres 

creus i es resava l'oració: 

“Què fas aquí, desfeta? Aquí estic que Déu m'ha feta. Si és blanca, Déu 

t'escampa, si és negra, Déu que t'arreplega. Clara la lluna, clara el sol, clara la vista 

de (nom del pacient), si Déu vol.”

Llavors s'agafaven nou grans de blat i es tiraven, un a un, dins del got 

d'aigua, mentre es resava una altra oració que deia:

“Un parenostre al rei glòria de la Santíssima Trinitat, que les desfetes de 

(nom del pacient) estigui curat si Déu vol.”

Tot seguit es mirava el got a contrallum, per comprovar si cada gra de blat 

portava enganxada una bombolleta d'aire. Aquesta bombolleta volia dir que 

encara s'estava malalt de les desfetes.

Quan els grans de blat ja no tenien la bombolleta, era el senyal que la cura 

havia fet efecte i els ulls ja estaven sans i bons.

La Isabel Rogeta fou qui ensenyà aquesta oració a altres dones, que avui 

encara fan la cura.

De cadascuna d'aquestes oracions n'hi ha diferents versions, totes molt 

semblants; qui sap si tantes com persones que les empren i les diuen. Potser en un 

altre escrit en recollirem unes quantes. 

Ja amb una certa base científica, i sobretot amb especialistes consolidats per 

la pràctica, es feia una cura quan un estava espatllat -que em sembla que volia dir 

malalt d'espatlla-. Si es decidia fer-ho a casa i per sortir del pas, n'hi havia prou a 

penjar-se d'una porta o de qualsevol barra o cabiró, i deixar que el pes del cos 

estirés els braços una estona, fins que les mans es cansessin. Si la cura la feia -o la 

fa, que encara es practica- un especialista com l'Eugenio de ca l'Anton Cerdà, la 

cosa era més elaborada i delicada: el malalt es posava les mans darrere el clatell, i 

el sanador li agafava els colzes per darrere i el premia contra el seu pit, i amb unes 

fortes estrebades feia cruixir les vèrtebres del coll. Operació força semblant a la 

que fan ara els quiropràctics. La sensació de benestar havia de ser immediata. 

Sigui per la creença o per l'eficàcia, el cert és que la cosa funcionava. Per acabar la 

cura, es passava el dit polze per la mà i pel canell, prement fort. Això és molt 

dolorós i una mica sorprenent, però formava part d'una cura completa d'espatllat.

Les herbes medicinals eren la base de la farmacopea del poble. S'hi feia tota 

mena de beuratges, cataplasmes i líquids per desinfectar. També els greixos dels 

animals i altres parts -com les pells de serp i alguna víscera- completaven la 

parafernàlia de substàncies que ajudaven a mantenir en bon estat la salut dels 

capafontins. La substància més important i més usada era -i encara avui és de gran 

predicament- el vi. Aquest líquid  servia per a tot. El pa sucat amb vi i sucre era un 

bon aliment. Se li atorgava una gran eficàcia per desinfectar tota mena de ferides, 

encara que algun assedegat demanava de beure-se'l, amb l'argument que des de 

dins del cos feia el mateix efecte. Això és del tot cert, i les discussions amb els qui 

preferien beure abans que malbaratar un líquid tan preuat, eren fortes. Els rovells 

d'ou cru, amb vi ranci o conyac eren els reconstituents d'eficàcia provada i també 

un bon beuratge per agafar la son, segurament per la digestió pesada que 

provocava. L'aigua, per contra, tenia la pitjor consideració; era dolenta per tot. 

Rentar-se massa no era bo per al cos; beure molt líquid era causa de fluixesa; 

banyar-se al riu o a les basses, dolentíssim: dissipava. La canalla era perseguida si 

practicava el plaer de ficar-se dins el riu. Només era bo posar-s'hi de peus el dia de 

Sant Cristòfol. 

Com a tot arreu, l'últim recurs era resar i fer prometences. Cada any, a la 

processó del Divendres Sant, hi havia encaputxats i penitents que complien les 

promeses fetes. Era l'últim recurs sanitari.

A mitjan dècada dels quaranta, quan mossèn Joan arribà al poble, les visites 

del metge eren molt espaiades. Veient que la gent anava mal assistida, decidí 

millorar la situació. Decisió del tot coherent per a un ministre de Déu conseqüent 
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amb la pràctica de la caritat. Va començar visitant diàriament els malalts de totes 

les cases, els de dretes i els revolucionaris esquerrans, cosa de molt mèrit en 

aquells anys de repressió franquista. La seva ajuda era tècnica i material -control 

de la febre, control dels medicaments, netedat de l'estança del malalt, consells 

dietètics...-  i també espiritual -confessions, viàtics, comunions, misses, oracions 

...- I és que mossèn Joan tenia molt assumit això de curar les ànimes, i per a ell, 

guarir una malaltia era igual que perdonar un pecat. Consultava un munt de llibres 

de medicina, i es va llançar a aplicar els coneixements que treia de la seva lectura. 

Un exemple va ser una campanya universal de calcificació per a tota la canalla. La 

calç era bona per als ossos, però també per a la tuberculosi. Després de cada àpat, 

tota la canalla preníem, per prescripció eclesiàstica, un got de litinés amb una 

cullerada de pols provinent d'una pedra calcària triturada. 

Qualsevol especialista sap avui que aquesta calç no l'assimila el cos, però 

també haurà de reconèixer que la seva idea tenia uns bons fonaments. Devíem 

quedar tots molt calcificats, ja que la cura va durar molt de temps, però finalment 

va anar minvant fins a desaparèixer del tot. 

No és possible recordar ara totes les pràctiques sanitàries que va imposar 

mossèn Joan des de la trona, però van ser nombroses. Algunes pintoresques, i 

d'altres, tan ben  assenyades com recomanar l'oli de fetge de bacallà a dojo. 

Mossèn Joan tenia una visió global de la sanitat del poble. Va reunir el 

consistori i tots els vilatans, per explicar-los que era necessari arreglar l'aigua i 

edificar unes escoles noves. I el poble, amb la seva ajuda, va fer les dues coses 

sense rebre ni cinc de cap institució. Eren temps d'immobilisme en qüestió d'obres 

públiques. El Movimiento gastava totes les energies en la afirmación del espíritu 

nacional. El pla sanitari del capellà no formava part d'aquest espíritu i es podia 

esperar. 

Mossèn Joan va revifar i posar al dia la Confraria de Sant Roc, que tenia cura 

d'ajudar els malalts i d'enterrar els morts. Es posaren els comptes al corrent i 

s'augmentaren les quotes, que eren les d'abans de la guerra. Avui la confraria 

encara funciona.

En una situació de precarietat assistencial com la d'aquells anys, fer alguna 

cosa i ser valent per fer-la, sempre era millor que esperar, jagut al llit, la senyora de 

la dalla.

Com a tot arreu, a Capafonts la medecina popular era molt rica, i les 

pràctiques que hem recollit en aquest escrit en són només una mostra.  

RECORDS DE LA GUERRA: 

LA PLANA MAJOR AL MAS DE FORTET

JOSEP FORT BESORA

Quan els tres soldats i un brigada van arribar al mas, eren les primeres hores 

de la  nit del 8 al 9 de gener de 1939. Van dir al pare que desembarassés la primera 

planta -en concret, la sala que estava plena d'ametlles- perquè s'hi havia 

d'instal·lar la plana major de l'exèrcit republicà, que es retirava després de la  

desfeta de la batalla de l'Ebre.

Fins a aquell dia, tots els de casa encara vivíem al mas: l'oncle Ramon i la tia 

Antònia -que havien pujat de Reus fugint de la guerra-, la mare i el pare -que 

estava malalt de febres de Malta-, el Jordi i jo. Els altres familiars, com que el front 

ja era molt a prop i el mas ja no era un lloc segur, feia uns dies que havien anat a 

dormir a les coves; una era a uns 300 metres, i l'altra, la cova Fosca, una mica més 

lluny. Oncles i cosins, els germans de la mare -excepte l'oncle Baptista, que era al 

front de Madrid, i la tia Maria, casada amb l'oncle Ramon a la Pobleta de la 

Granadella- tots s'havien instal·lat primer al mas -després d'abandonar les cases 

del poble perquè corria la brama que l'aviació franquista el bombardejaria- i tot 

seguit, anaren a les coves. Fins i tot la meva germana Encarnació també era a la 

cova. El germà del pare -l'oncle Cisco, que era el meu padrí i que, junt amb altres 

joves del poble, havia desertat del front de la Granadella travessant de nit la serra 

del Montsant, lluny de camins i carreteres- no era a la cova, sinó que estava amagat 

molt a prop del mas.

La primera planta encara avui té una gran sala al centre i tot de portes que 

donen a les tres cambres de dormir, a un graner i a una pallissa que sempre n'hem 

dit “La Caseta”, ja que és una construcció afegida que havia estat la casa del 

pastor; una altra porta dóna als terrats i, finalment, hi ha un corredor que serveix 

d'accés a tres habitacions més. Al mig de la sala hi teníem abocats uns mil quilos 

d'ametlles, encara per esclofollar. Passava, doncs, que de tots els familiars que 

eren en aquell moment al mas, només dos érem capaços de treballar per treure-ho 

tot i pujar-ho a les golfes. La mare i la tia Antònia van emportar-se la roba i les 

coses menys feixugues, i jo, que encara no tenia 10 anys, vaig haver d'ajudar 

l'oncle Ramon a trasbalsar totes aquelles ametlles, sota la mirada d'un milicià amb 

el fusell a la mà. Fins més tard de les dotze de la nit no vam acabar la tasca, i tots 

ens quedàrem a dormir allà mateix a les golfes. 

L'endemà van passar moltes coses i una és la que vull explicar ara.
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A la planta baixa, a més del menjador, la cuina, l'aigüera, el celler i el forn de 

pa, hi havia el corral dels bens, l'estable de les mules, corralines per als conills, el 

galliner i la barraca dels porcs. En tots aquests llocs no hi havia cap soldat ni cap 

militar, excepte a l'entrada que dóna a les escales de la primera planta.

Al corral hi teníem dues ovelles, un corderet i dues cabres per a la llet; la 

resta del ramat era amagat a la cova del Rei, dalt dels Montllats. Per a poder donar 

menjar a aquestes cinc bèsties, el pare havia de passar pel mig de la sala on hi havia 

la plana major, i quan al matí va anar a buscar alfals a La Caseta, no el van deixar 

passar, i les cabres i les ovelles es van quedar en dejú. Mentre tornava cap al carrer, 

va topar amb un oficial, un capità, i li va explicar el problema. Molt amablement, 

el capità li va dir que en aquell moment no hi podia fer res, però que al migdia hi 

hauria el general a dinar i que l'hi presentaria perquè li expliqués el cas. I 

efectivament, abans de dinar, el capità va dir al pare que l'acompanyés a la sala, 

just quan anaven a taula tots els caps de la plana major. Jo, aferrat als seus 

pantalons, també els vaig seguir. No oblidaré mai la impressió en entrar-hi: la taula 

parada amb tovalles, llums elèctrics encesos -que jo encara no sabia que 

existissin- i, al voltant, homes uniformats i amb tota mena de galons. Mai no havia 

vist una cosa semblant. 

Arribà el general i es va asseure a la punta de la taula que era prop de la porta 

del quarto per on entraven molts cables de telèfon, va saludar el pare pel seu nom, i 

a mi -que estava mig estabornit- em va passar la mà pel cap. El general va parlar al 

pare i va dir-li tres coses en concret: primer, que ell era l'amo del mas i tenia el 

respecte de tots els militars que estaven allí, tot i que no sabien quants dies o hores 

continuarien ocupant-lo, però que mentre hi fossin ningú no tocaria res, ni faria 

malbé cap cosa -de fet així va ser-; segon, li va aconsellar que marxéssim de la 

casa, perquè vindrien avions nacionals i la bombardejarien, i que si ells s'hi 

quedaven era perquè ho podien saber amb prou temps per sortir del mas, però que 

nosaltres ens podríem retardar i seria molt perillós, i llavors el pare li va respondre 

que aquella mateixa tarda tots aniríem a dormir a la cova amb els altres familiars; 

tercer, que anés a buscar tot seguit el menjar per a les ovelles i les cabres i que ells, 

els militars, ja menjarien quan haguéssim acabat; però el pare digué que primer 

dinessin, que ja ho faria després, i el general va insistir que hi anés tot seguit i, 

irònicament, va comentar que si a algú li queia una fulla al plat, l'apartés amb els 

dits o se la mengés.

Recordo que mentre van parlar el pare i el general, les deu o dotze persones 

que eren allí per dinar es van quedar de peu al darrere, en senyal de respecte.

El general, abans d'acabar la conversa, va dir al pare que s'havia assabentat 

que tenia les febres de Malta i que, si volia, a la tarda el visitaria un metge de 

l'exèrcit. El pare no tenia cap medecina per a guarir-se, només prenia un remei 

casolà fet a base de vi bullit i unes herbes, que li havia recomanat un curandero. Al 

pare no li agradava el vi, és més, només l'olor el marejava, de manera que prendre's 

aquell beuratge li era molt penós. Jo també he tingut el mateix problema tota la 

vida, i això ha estat la causa que no haguem pogut treure mai el vi del cup ni 

arreglar les bótes, etc. El metge el va visitar i li va dir que, a part de les febres, no 

tenia res més; que continués amb la beguda del curandero perquè no l'hi faria cap 

mal, però li va donar dues capses de pastilles que va treure d'una farmaciola, tot 

recomanant-li que no s'hi amoïnés massa per aquelles febres, que era una malaltia 

que no tenia grans conseqüències i que en qualsevol moment s'adonaria que ja 

estava curat. I així succeí, al cap de poc temps, gràcies a les pastilles. Pel pare, el 

fet que el visités un metge en aquelles circumstàncies, va ser un bon cop d'ànim.

Així doncs, tornant al final de la conversa, recordo que ja ens tens al pare i a 

mi cap a La Caseta a buscar menjar per al bestiar, travessant el menjador pel mig, 

carregats amb un feix ben gros i cap a baix al corral. No sé si la taula, tan ben 

parada, es va embrutar amb les fulles seques del farratge. 

Quan vam entrar al menjador, tota aquella claror que il·luminava era 

possible perquè al costat del mas, a l'hort, hi havia un camió amb un alternador que 

subministrava l'electricitat per a encendre les bombetes i fer funcionar tots els 

aparells que traginava la plana major.

Potser algú explica aquesta escena en algun llibre i si jo el llegís podria 

confrontar els fets. També m'agradaria saber qui era aquell general que recordo 

com un home com cal, i voldria que aquesta narració li fos un petit homenatge.

Aquella tarda, ja quasi al vespre, vam marxar tots a les coves. La mare 

portava al coll el meu germà Jordi. Anàvem pel camí que baixa pel bosc del Pere 

Fumat cap a la cova Fosca, i es va enganxar el peu amb un cable de telèfon que era 

deixat anar per terra. Ella i el meu germà van caure i rodolaren uns set o vuit metres 

avall, però per aquestes coses que un mai no sap a què són degudes, 

miraculosament no es van fer ni una rascada. Això era el dia 10 de gener de 1939.

No sé com ni quan va marxar del mas la plana major. Els nacionals van 

passar el dia 12. Quan vam tornar-hi, tot estava damunt davall, però ningú no havia 

tocat el menjar que havíem amagat als cups de vi, ni les ametlles que havíem tret 

de la sala aquella tarda i nit; tot estava intacte.

També vull recordar altres fets que succeïren en aquells dies. Al voltant del 

mas hi van caure tres bombes d'aviació; una, a uns deu metres i les altres dues, a 

uns cinquanta. Totes les va llançar el mateix avió. Els clots estaven alineats. Penso 
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BARRULLES ARA FA MIG SEGLE

LLORENÇ BALAÑÀ

L'any proper hauríem de celebrar el cinquantè aniversari de l'inici de les 

obres que culminaren amb la recuperació i restauració de l'Ermita de Barrulles de 

Capafonts.  

Aquell xicot llargarut, escardalenc i amb un caminar rancallós -seqüela d'un 

traumatisme durant la infantesa-, no semblava pas, a primer cop de  vista,  el 

capellà idoni per portar a terme aquell repte. No obstant  això, la realitat va 

confirmar tot el contrari, l'Anton Novell i Bofarull fou el veritable promotor de la 

recuperació d'aquell indret tan emblemàtic per a Capafonts.

Va engrescar la gent del poble amb el seu projecte, s'encarregà de buscar el 

finançament, va recuperar la imatge de la Mare de Déu així com resoldre altres 

entrebancs que sortiren mentre van durar les obres.

Anirem per parts.

Un cop es va decidir tirar el projecte endavant el primer que va fer fou parlar 

amb els propietaris del terreny que ocupa l'ermita: els de cal Garriga, els seus 

propietaris Rosa Balañà i el seu marit Francesc Roig accediren de paraula a la 

donació tant de l'espai que ocupava la mateixa ermita com del seu entorn (els de 

cal Garriga utilitzaven una petita part de l'ermita que encara restava de peu com a 

aixopluc per a la mula). 

El Sr. Novell s'encarregà de buscar el finançament de l'obra mitjançant 

l'ajuda de l'enginyer del bosc de Poblet que li va donar permís per talar pins, que, 

posteriorment, foren venuts a la Serradora Reusense.  

Els diners s'utilitzaren principalment  per pagar els paletes (els germans 

Joan i Albert  Mestric de Prades), comprar calç i dinamita per obrir camí des de 

Capafonts a l'ermita. La mà d'obra  era voluntària i gratuïta per part de la gent del 

poble.

L'ermita ja portava segles en estat d'abandó, al bell mig hi havia un noguer 

que fou necessari arrencar. 

El perímetre que ocupava el recinte original va ser reduït considerablement, 

la paret frontal es va retrocedir uns metres i les pedres picades procedents de 

l'antiga sagristia, també força malmesa, un cop numerades, es col·locaven de 

manera ordenada a la nova paret respectant al màxim l'ordre original.

Cal esmentar també la donació de les teules que foren regalades pel Torrell 

de Mont-ral, després de desteular la seva casa del carrer de l'Església, 10 on avui 

que si l'aviador hagués volgut ensorrar el mas ho hauria pogut fer perfectament 

però, sigui com sigui, no ho va fer. El pare i el padrí creien que aquestes bombes no 

havien causat cap mort, per bé que a les terres del mas hi vam trobar un cadàver, 

que probablement era el d'un soldat fugitiu que havien matat els mateixos 

republicans en descobrir-lo.

Una quarta bomba va caure al coll Roig, on la terra és argilosa, i va fer un 

clot molt profund, que es va omplir amb l'aigua de la pluja. Pel fet d'estar a la vora 

d'una carrerada, servia per abeurar les ovelles i també per treure'n aigua per 

ensulfatar la nostra vinya i la del Ricardo de cal Vicent, que ens ajudava a escurar-

lo. Fa més de seixanta anys i encara existeix, i continua més o menys ple segons 

l'època i les pluges.

El record del pare, aquells fets que tant m'impressionaren, la personalitat del 

general,  el metge militar, la caiguda de la mare i el meu germà Jordi sense que es 

fessin mal, els aviadors que no tocaren el mas amb les bombes -cosa que els era 

fàcil, tal com comentà el padrí Cisco, que ho va veure de molt a prop-, tot plegat 

em sembla fantàstic. Tenia 10 anys i les imatges d'aquesta edat sempre poden ser 

una mica fantasioses; no vull pas assegurar que aquell militar fos realment un 

general, però això no canvia massa les coses, perquè segur que tenia una alta 

graduació i era un gran home.

Els fets de les persones, encara que volguéssim, no s'inventen i no es fan així 

com així.
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hi trobem la casa-refugi Musté-Recasens.

L'últim que es va recollir com a donació van ser uns quants bancs de l'ermita 

que pertanyien a diferents famílies del poble i la resta es van aprofitar de l'església 

del poble quan en aquelles dates van ser renovats.

La imatge de la Mare de Déu fou trobada en un rònec magatzem de la 

catedral de Tarragona. El Dr. Batlle, responsable eclesiàstic de les obres d'art, va 

dir que aquella imatge que buscaven allí no hi era, però el sagristà, Sr. Curieses, la 

va trobar arraconada en un magatzem. El seu estat era força lamentable: li 

mancava la flor de Lis i la cara del nen Jesús estava molt malmesa. L'escultor 

canongí, Salvador Martorell i Ollé, va ser l'encarregat de la seva restauració.

Les obres van durar quasi dos anys i, finalment, el diumenge 21 d'octubre de 

1956 es va fer la festa d'inauguració en la qual no hi faltaren les autoritats 

corresponents, el bisbe auxiliar Laureano Castan Lacoma, l'alcalde de Capafonts 

Sr. Joaquim Balañà Serralta, el president de la Diputació de Tarragona Sr. Enrique 

Guasch Giménez, i el governador civil de Tarragona Sr. José González Sama.

Avui el Sr. Novell està convalescent d'una greu malaltia i jo voldria des 

d'aquí retre un petit homenatge al veritable artífex de la recuperació de la nostra 

ermita.     

PD.  Mentre aquest article restava pendent de publicació, el passat 15 de 

juny, es va produir la defunció del Sr. Novell; ell ja havia manifestat la voluntat 

Vista de les obres des de 
l’interior de l’ermita.

que les seves cendres fossin enterrades al peu d'aquell xiprer que trobem al davant 

de l'ermita. Segons em va explicar, els dos xiprers que donen la benvinguda a tots 

els visitants de l'ermita foren plantats pel Pep Fortet i ell mateix, tot just en acabar 

la restauració del temple. El dia 7 de juliol de 2005, en un acte íntim al qual hi 

assistiren els familiars i algunes persones més, foren escampades les cendres al 

peu del xiprer. I el dia 10 del mateix mes, se celebrà a l'ermita una missa pel seu 

repòs etern. 

Pàgina anterior: Mossèn Novell amb els homes que treballaven a l’ermità de maig 
de 1956. De dalt a baix i d’esquerra a dreta: Joan Roquero, Mestrich gran, Pere 
Mateu, Gregori Balanyà, Ricardo Vicent, Pep Quico, Antoni Poma, Ramon 
Roiget, Eugeni de l’Anton Cerdà, Mestrich petit, Joan Pu i Anton Novell.
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UNA PASSEJADA A LA FONT DEL TOLL

ALFRED PÉREZ DE TUDELA MOLINA

Aquesta és una sortida curta, però força interessant i, si l'haguéssim de 

classificar per nivells de dificultat la podríem posar en un nivell pròxim a zero; vol 

dir doncs que pràcticament està a l'abast de tothom, i sigui purament per esbarjo, 

per estirar una mica les cames, o per la curiositat de conèixer i aproximar-nos una 

mica més a la natura que ens envolta. Podem estar segurs que la sortida omplirà les 

nostres expectatives. Només se me n'acut una que podria quedar insatisfeta: la de 

qui vol fer una llarga caminada, però sempre es pot resoldre fent el camí per una 

altre indret, ja que n’hi ha més d’un que  porta al Toll. 

Podem sortir del poble per diferents indrets; nosaltres ho farem pel Ribatell. 

Quan arribem al  barranc agafem un camí de carro a la dreta, que podem anomenar 

camí del Toll, perquè avui és pràcticament l'únic que sense fer marrades, ens hi 

mena. Per l'esquerra faríem cap a la carretera o al camí que ens portaria a la 

Llúdriga, font que abasteix el poble i naixement del riu Brugent, de la qual en 

parlarem  un altre dia.

Just emprendre el camí del Toll podem observar, a la dreta, alguns 

exemplars de ceps i maiols  supervivents d'una antiga parada de vinya i, si 

aixequem una mica el cap podem contemplar una vista del poble presidida per 

l'església i el campanar. Ara ja emprenem la passejada fins a la font i ho farem 

endinsant-nos en una vall presidida pel Picorondan i la Ninota, talment com si 

fossin dos gegants mitològics que la vetllessin, i podríem creure que servant la 

nostra protecció.

Anem vorejant el barranc del Ribatell on podem veure algunes vimeteres 

que, a més de la utilitat que tenen les seves branques fines per a fer cistells, 

antigament es feia servir per les seves propietats contra la febre, contra el reuma i 

com a sedants; un remei precursor de l'aspirina. També trobarem algun saüc, arbre 

abans molt més abundós. Aquesta és una planta molt apreciada en medicina 

popular. Té moltes utilitats com és ara calmar les erisipeles -malaltia infecciosa 

que afecta la pell i fa sortir una zona vermella i tensa a la cara- cremant les flors a la 

llar i aprofitant les aromes per escalfar draps que s'apliquen a la zona afectada, o 

amb compreses calentes fetes amb infusió de la planta, que també ens poden servir 

per calmar el mal de queixal i els dolors reumàtics; també es una planta sudorífica i 

que calma la tos amb una infusió (al 2%) de la qual es poden prendre unes quantes 

tasses al dia. Aquesta mateixa infusió es fa servir per rentar els ulls, i podríem 

seguir parlant-ne com a purgant, per a la hidropesia, com a diürètic, com a panacea 

preventiva de les malalties, utilitzant els fruits, les fulles, i la segona escorça de 

diferents maneres. Per la seva riba es troba l'herba cua de cavall, que podem 

utilitzar a la nostra farmaciola natural, en compreses per a les morenes, per 

cicatritzar ferides, en infusió per problemes d'estómac i de ronyó -ja que també és 

diürètica); així mateix, facilita la remineralització de l'organisme, i podríem 

seguir, però no és el cas: si algú hi està interessat ho podem ampliar. Tot seguit, a 

l'esquerra, deixarem el vell camí de Reus que ens portaria al Grau. A l'esquerra, 

també, podem veure l'esplanada que temps enrera servia de camp de futbol, 

especialment per la festa major, que als anys vuitanta va deixar de complir aquesta 

funció i que l'any 1994 la riuada pràcticament va fer desaparèixer. 

Ara el camí passa entre dos marges de pedra que delimiten els camps de 

conreu i ens creuem amb el petit barranc del Ribet i camps de conreu d’avellaners. 

De l'avellaner, a més d'aprofitar el fruit, en podem treure algunes aplicacions 

medicinals: les flors masculines en infusió serveixen per provocar suor, l'escorça 

és astringent i serveix per a  les diarrees i hemorràgies. 

Fins aquí hem anat vorejant el poble; ara fem un revolt a l'esquerra i trobem 

Camí de la font del Toll Alzina

25
REVISTA DE RECERCA I DIVULGACIÓ

24
QUADERNS DE CAPAFONTS



UNA PASSEJADA A LA FONT DEL TOLL

ALFRED PÉREZ DE TUDELA MOLINA

Aquesta és una sortida curta, però força interessant i, si l'haguéssim de 

classificar per nivells de dificultat la podríem posar en un nivell pròxim a zero; vol 

dir doncs que pràcticament està a l'abast de tothom, i sigui purament per esbarjo, 

per estirar una mica les cames, o per la curiositat de conèixer i aproximar-nos una 

mica més a la natura que ens envolta. Podem estar segurs que la sortida omplirà les 

nostres expectatives. Només se me n'acut una que podria quedar insatisfeta: la de 

qui vol fer una llarga caminada, però sempre es pot resoldre fent el camí per una 

altre indret, ja que n’hi ha més d’un que  porta al Toll. 

Podem sortir del poble per diferents indrets; nosaltres ho farem pel Ribatell. 

Quan arribem al  barranc agafem un camí de carro a la dreta, que podem anomenar 

camí del Toll, perquè avui és pràcticament l'únic que sense fer marrades, ens hi 

mena. Per l'esquerra faríem cap a la carretera o al camí que ens portaria a la 

Llúdriga, font que abasteix el poble i naixement del riu Brugent, de la qual en 

parlarem  un altre dia.

Just emprendre el camí del Toll podem observar, a la dreta, alguns 

exemplars de ceps i maiols  supervivents d'una antiga parada de vinya i, si 

aixequem una mica el cap podem contemplar una vista del poble presidida per 

l'església i el campanar. Ara ja emprenem la passejada fins a la font i ho farem 

endinsant-nos en una vall presidida pel Picorondan i la Ninota, talment com si 

fossin dos gegants mitològics que la vetllessin, i podríem creure que servant la 

nostra protecció.

Anem vorejant el barranc del Ribatell on podem veure algunes vimeteres 

que, a més de la utilitat que tenen les seves branques fines per a fer cistells, 

antigament es feia servir per les seves propietats contra la febre, contra el reuma i 

com a sedants; un remei precursor de l'aspirina. També trobarem algun saüc, arbre 

abans molt més abundós. Aquesta és una planta molt apreciada en medicina 

popular. Té moltes utilitats com és ara calmar les erisipeles -malaltia infecciosa 

que afecta la pell i fa sortir una zona vermella i tensa a la cara- cremant les flors a la 

llar i aprofitant les aromes per escalfar draps que s'apliquen a la zona afectada, o 

amb compreses calentes fetes amb infusió de la planta, que també ens poden servir 

per calmar el mal de queixal i els dolors reumàtics; també es una planta sudorífica i 

que calma la tos amb una infusió (al 2%) de la qual es poden prendre unes quantes 

tasses al dia. Aquesta mateixa infusió es fa servir per rentar els ulls, i podríem 

seguir parlant-ne com a purgant, per a la hidropesia, com a diürètic, com a panacea 

preventiva de les malalties, utilitzant els fruits, les fulles, i la segona escorça de 

diferents maneres. Per la seva riba es troba l'herba cua de cavall, que podem 

utilitzar a la nostra farmaciola natural, en compreses per a les morenes, per 

cicatritzar ferides, en infusió per problemes d'estómac i de ronyó -ja que també és 

diürètica); així mateix, facilita la remineralització de l'organisme, i podríem 

seguir, però no és el cas: si algú hi està interessat ho podem ampliar. Tot seguit, a 

l'esquerra, deixarem el vell camí de Reus que ens portaria al Grau. A l'esquerra, 

també, podem veure l'esplanada que temps enrera servia de camp de futbol, 

especialment per la festa major, que als anys vuitanta va deixar de complir aquesta 

funció i que l'any 1994 la riuada pràcticament va fer desaparèixer. 

Ara el camí passa entre dos marges de pedra que delimiten els camps de 

conreu i ens creuem amb el petit barranc del Ribet i camps de conreu d’avellaners. 

De l'avellaner, a més d'aprofitar el fruit, en podem treure algunes aplicacions 

medicinals: les flors masculines en infusió serveixen per provocar suor, l'escorça 

és astringent i serveix per a  les diarrees i hemorràgies. 

Fins aquí hem anat vorejant el poble; ara fem un revolt a l'esquerra i trobem 

Camí de la font del Toll Alzina

25
REVISTA DE RECERCA I DIVULGACIÓ

24
QUADERNS DE CAPAFONTS



les Cadenetes

Les Fous

Mas de Fortet

Pla d'en Cots

La Foradada

Pont de Goi

les Sortasses

Pont Vell

R. del Barral

Escala gràfica

1000 500

CAPAFONTS

Les fonts - 2 1000 m

1.- Font de l'AbeuradaP2.- Font de
l'EscudelletaP3.- Font del DanielP4.-
Els MorteretsP5.- Font del Bassi P     de
Pena RojaP6.- Molinet d'en VicentP7.-
Font del VicentP8.- Font del
RafeletP9.- Font del Pla d'en Cot  P
    del Cisco LlargP10.- Font del Mas
de FortetP11.- Font de la BassetaP12.-
Font del PerdiuP13.- Fonts del
MiqueletP14.- Font del Pep FumatP15.-
Fonts del Cisco FortetP16.- Font del
MarinoP17.- Font del Joan PetitP18.-
Font del JoaquimetP19.- Font del
JoaquimetP20.- Font dels Horts P
      del VermellP21.- Font del Rei

12
10

11

9

8

7

6

5

4

2

1

13

15

16

18

17

19

20

21

3

la Llódriga

14

a

Bc  de Tarrascon

.

Bc. de la i eraP x

el Brugent

e  Br
nt

l
uge

Els Montllats

Serra de 

Horts del

Vermell

Pena Roja

l'Embestida

les Cadenetes

Les Fous

Mas de Fortet

Pla d'en Cots

La Foradada

Pont de Goi

les Sortasses

Pont Vell

R. del Barral

Escala gràfica

1000 500

CAPAFONTS

Les fonts - 2 1000 m

1.- Font de l'AbeuradaP2.- Font de
l'EscudelletaP3.- Font del DanielP4.-
Els MorteretsP5.- Font del Bassi P     de
Pena RojaP6.- Molinet d'en VicentP7.-
Font del VicentP8.- Font del
RafeletP9.- Font del Pla d'en Cot  P
    del Cisco LlargP10.- Font del Mas
de FortetP11.- Font de la BassetaP12.-
Font del PerdiuP13.- Fonts del
MiqueletP14.- Font del Pep FumatP15.-
Fonts del Cisco FortetP16.- Font del
MarinoP17.- Font del Joan PetitP18.-
Font del JoaquimetP19.- Font del
JoaquimetP20.- Font dels Horts P
      del VermellP21.- Font del Rei

12
10

11

9

8

7

6

5

4

2

1

13

15

16

18

17

19

20

21

3

la Llódriga

14

a

Bc  de Tarrascon

.

Bc. de la i eraP x

el Brugent

e  Br
nt

l
uge

Els Montllats

Serra de 

Horts del

Vermell

Pena Roja

l'Embestida

un bon exemplar de noguera, a la dreta, i una alzineta a l'esquerra. Una mica més 

enllà un bonic exemplar d'alzina, a la dreta, i a l'altra banda un bassot per recollir 

aigua per regar i un cirer. A l'esquerra, trobem un camí que mena als camps de 

conreu i continua amb un senderó que ens porta fins al barranc, però aquest no és el 

punt de la nostra passejada, nosaltres seguim camí amunt que encara ens queden 

moltes coses per veure i volem arribar a la font on podrem sadollar-nos amb la 

seva aigua. De tota manera quan ens aturem al bassot si aixequem el cap i ens 

girem enrera podem veure els Motllats, els barrancs de la Pixera i de la Llúdriga, la 

Pena roja, i l'Escudelleta, i si mirem la vegetació, descobrirem moltes violes 

boscanes i aranyoners. Seguim pel camí que va pujant de manera suau vorejat 

d'alzines. Una mica més enllà, trobarem una antiga granja tancada i, just abans, un 

singular exemplar d'alzina que es distingeix per la seva capçada important i un 

tronc molt dret: és l’alzina del Pocurull. 

Seguim el camí que, tot vorejant la granja, s'enfila una mica més, i podem 

observar que ja s'ha acabat el conreu d'avellaners i comença un bosc de pins per on 

ens endinsem en un mar d'aromes, envoltades totes elles per la característica olor 

de la reïna. En aquest racó comencem a veure molsa, que ens indica que entrem en 

un lloc més frescal. Veureu moltes pinyes rosegades pels esquirols, que segons 

l'hora del dia, i si esteu una mica de sort, podreu veure. També trobareu pinyes de 

sant Joan que fem servir per a decoració i que, en medicina casolana podríem 

utilitzar per les seves propietats estomacals, contra les diarrees,i també com 

antiinflamatòris i analgèsics.  

Ara ens trobem amb una altra barrancada que ens ve de la dreta que en diem 

el barranc de Damunt la Vila, on comencem a veure algun roure martinenc i 

romers: aquesta és una planta que coneixeu prou bé, però no està de més que 

exposem algunes de les característiques més singulars i importants del seu 

aprofitament medicinal. Les fulles seques o tendres es poden fer ser servir a la 

cuina, les infusions de les parts florides tenen propietats diürètiques i digestives; 

també es fa servir per combatre la debilitat, les febres intermitents, la gota, el 

reuma, les infeccions de les vies respiratòries i per rebaixar la sang. Els brots 

florits macerats en rom eviten la caiguda del cabell i, macerats en alcohol, 

serveixen per fer fregues contra el reuma i els cops. 

El camí fa un revolt i, poc més enllà, trobem una bifurcació; nosaltres 

agafarem el de la dreta. Si agaféssim el de l'esquerra entre la vegetació, podríem 

veure: un camp de conreu d'avellaners, mata i ginebró. A l'altra banda del barranc, 

que en aquest indret ja en diem del Toll, un falguerar. També haurem trobat un 

bassot, i veurem que el barranc passa entre marges de pedra per contenir les terres 

de conreu, que ja es van perdent.

Això ha sigut una marrada. Reculem per agafar el camí de la dreta sembrat 

de pinyes rosegades i arribem al punt on  ens trobem al mig d'un alzinar, on també  

podem apreciar algun server, que més enllà de les dites populars i de la munió 

d'utilitats que li atribueixen en altres països, nosaltres el podríem utilitzar com un 

potent astringent, sigui el fruit madur, sigui la melmelada que se’n pot fer, sigui la 

pols dels fruits tallats en rodanxes i assecats al sol: la fusta és molt apreciada per 

tornejar. També hi trobem  un altre arbust, el boix grèvol, del que, a més 

d'aprofitar-ne la segona escorça per fer vesc -com prou se sap a Capafonts, i que un 

dia seria interessant d'explicar-ne la seva elaboració-, també el podríem fer servir, 

amb precaució, com a laxant o vomitiu; la manera de fer-ho és fent bullir una unça 

de fulles per mig litre d'aigua uns deu minuts. Se'n poden prendre dues tacetes 

després de les menjades com a laxant, però (s'ha d'anar amb precaució, sobretot 

amb la canalla, perquè hi ha el perill de provocar intoxicació. 

En aquest entorn se'ns obre un espai com una placeta; h i podem contemplar 

algunes moleres d'alzines prou espectaculars. El terreny es comença a poblar de 

boixos; poc més amunt trobem un senderó a l'esquerra, on tot és ombrívol, i, 

passant sota un roure, fem cap a l'indret que  buscàvem, la font del Toll. Avui hi ha 

Saüc Cua de cavall

Avellaner Pinya de Sant Joan Romer
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un bon exemplar de noguera, a la dreta, i una alzineta a l'esquerra. Una mica més 

enllà un bonic exemplar d'alzina, a la dreta, i a l'altra banda un bassot per recollir 

aigua per regar i un cirer. A l'esquerra, trobem un camí que mena als camps de 

conreu i continua amb un senderó que ens porta fins al barranc, però aquest no és el 

punt de la nostra passejada, nosaltres seguim camí amunt que encara ens queden 

moltes coses per veure i volem arribar a la font on podrem sadollar-nos amb la 

seva aigua. De tota manera quan ens aturem al bassot si aixequem el cap i ens 

girem enrera podem veure els Motllats, els barrancs de la Pixera i de la Llúdriga, la 

Pena roja, i l'Escudelleta, i si mirem la vegetació, descobrirem moltes violes 

boscanes i aranyoners. Seguim pel camí que va pujant de manera suau vorejat 

d'alzines. Una mica més enllà, trobarem una antiga granja tancada i, just abans, un 

singular exemplar d'alzina que es distingeix per la seva capçada important i un 

tronc molt dret: és l’alzina del Pocurull. 

Seguim el camí que, tot vorejant la granja, s'enfila una mica més, i podem 

observar que ja s'ha acabat el conreu d'avellaners i comença un bosc de pins per on 

ens endinsem en un mar d'aromes, envoltades totes elles per la característica olor 

de la reïna. En aquest racó comencem a veure molsa, que ens indica que entrem en 

un lloc més frescal. Veureu moltes pinyes rosegades pels esquirols, que segons 

l'hora del dia, i si esteu una mica de sort, podreu veure. També trobareu pinyes de 

sant Joan que fem servir per a decoració i que, en medicina casolana podríem 

utilitzar per les seves propietats estomacals, contra les diarrees,i també com 

antiinflamatòris i analgèsics.  

Ara ens trobem amb una altra barrancada que ens ve de la dreta que en diem 

el barranc de Damunt la Vila, on comencem a veure algun roure martinenc i 

romers: aquesta és una planta que coneixeu prou bé, però no està de més que 

exposem algunes de les característiques més singulars i importants del seu 

aprofitament medicinal. Les fulles seques o tendres es poden fer ser servir a la 

cuina, les infusions de les parts florides tenen propietats diürètiques i digestives; 

també es fa servir per combatre la debilitat, les febres intermitents, la gota, el 

reuma, les infeccions de les vies respiratòries i per rebaixar la sang. Els brots 

florits macerats en rom eviten la caiguda del cabell i, macerats en alcohol, 

serveixen per fer fregues contra el reuma i els cops. 

El camí fa un revolt i, poc més enllà, trobem una bifurcació; nosaltres 

agafarem el de la dreta. Si agaféssim el de l'esquerra entre la vegetació, podríem 

veure: un camp de conreu d'avellaners, mata i ginebró. A l'altra banda del barranc, 

que en aquest indret ja en diem del Toll, un falguerar. També haurem trobat un 

bassot, i veurem que el barranc passa entre marges de pedra per contenir les terres 

de conreu, que ja es van perdent.

Això ha sigut una marrada. Reculem per agafar el camí de la dreta sembrat 

de pinyes rosegades i arribem al punt on  ens trobem al mig d'un alzinar, on també  

podem apreciar algun server, que més enllà de les dites populars i de la munió 

d'utilitats que li atribueixen en altres països, nosaltres el podríem utilitzar com un 

potent astringent, sigui el fruit madur, sigui la melmelada que se’n pot fer, sigui la 

pols dels fruits tallats en rodanxes i assecats al sol: la fusta és molt apreciada per 

tornejar. També hi trobem  un altre arbust, el boix grèvol, del que, a més 

d'aprofitar-ne la segona escorça per fer vesc -com prou se sap a Capafonts, i que un 

dia seria interessant d'explicar-ne la seva elaboració-, també el podríem fer servir, 

amb precaució, com a laxant o vomitiu; la manera de fer-ho és fent bullir una unça 

de fulles per mig litre d'aigua uns deu minuts. Se'n poden prendre dues tacetes 

després de les menjades com a laxant, però (s'ha d'anar amb precaució, sobretot 

amb la canalla, perquè hi ha el perill de provocar intoxicació. 

En aquest entorn se'ns obre un espai com una placeta; h i podem contemplar 

algunes moleres d'alzines prou espectaculars. El terreny es comença a poblar de 

boixos; poc més amunt trobem un senderó a l'esquerra, on tot és ombrívol, i, 

passant sota un roure, fem cap a l'indret que  buscàvem, la font del Toll. Avui hi ha 
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LA BORJA. UN TOPÒNIM SINGULAR A CAPAFONTS

PERE OLLÉ I DOMINGO

Tothom que sigui de Capafonts i que tingui més de 35 anys sap que la Borja és 

un tros de terra de la partida Davall les Cases, situada immediatament sota les Parades 

de l'Abadia. I també que la Dolors Pocurull la va comprar al Joan Mano per a fer-s'hi la 

casa. 

Però el que menys capafontins deuen saber és per què aquest tros de terra es diu 

així. 

El qui escriu aquest article tampoc ho sap, ni ha explorat escriptures, registres ni 

cap altra documentació històrica que conduís a esbrinar-ho. 

El que ha fet és una ullada a la Gran Enciclopèdia Catalana, al Diccionari 

etimològic i complementari de la llengua catalana del mestre Joan Coromines i a 

l'Onomasticon Catalaniae, del mateix autor, i una excursió per la xarxa amb l'ajuda del 

Google, recollint el que hi ha al voltant dels termes borja i borges.

Sembla que la paraula borja - borges deriva de l'àrab burg, que significa torre, 

que a la vegada deriva del grec ðýñãïò (pirgos), que també vol dir torre.

Com a topònim el trobem donant nom a dues poblacions ben properes, les 

Borges del Camp i les Borges Blanques. També és el nom del principal curs fluvial a 

l'illa de Mallorca, i d'una cala a Pollença. També denomina masos a Vallibona i a 

Bellmunt del Priorat. Com a cognom es troba a Sueca i altres poblacions valencianes.

Els seus derivats i compostos configuren una nombrosa quantitat de topònims 

que faria aquesta llista massa extensa.

També trobem que Borja és el nom d'un municipi de la província de Saragossa. 

Des d'allí el nom es va propagar al País Valencià, on apareix el comtat de Borja (creat a 

favor de Du Guesclin), que després passà a la famossíssima família de grans jerarques 

eclesiàstics. Però aquest Borja saragossà (Borgia vaticà) sembla que deriva del 

topònim Bursao, d'origen ibèric i no té cap nexe de relació amb el terme borges del 

qual volem parlar en aquest article.

Una borja és, segons Coromines, una barraca de pedra per soplujar-hi els 

treballadors del camp i les eines i productes agrícoles. Al Diccionari etimològic i 

complementari, el mateix Coromines ens diu que en àrab, burg significa torre o 

torreta, però també barraca de pedra en el camp.

J. Pinyas, en un glossari de mots de Poboleda, defineix borja com a casa petita 

prop de l'era de batre, on s'hi posa la palla que es treu de la batuda.

Al Diccionari de dialectes de l'Institut d'Estudis Catalans es defineix borja com 

un rètol que ens certifica on som, però no caldria, és prou evident, el seu entorn és 

inconfusible. La font brolla entre les pedres, i just a sota un tub recull l’aigua per 

facilitar de beure-la. És un entorn on la claror ens arriba filtrada per les fulles dels 

arbres i arbusts que hi ha, és realment plaent de passar-hi una estona per millor 

gaudir de la passejada que hem fet i sentir les hores del campanar que ens arriben 

amb sonora claredat. Podem veure una sabina -un arbust prou freqüent, i que el 

millor que podem fer per la nostra salut és deixar-lo on es troba, ignorant la seva 

presència-, heures que s'escampen per terra i s'enfilen als arbres, boix grèvol, i 

algun cornulier. Hi ha boixos de dimensions considerables, hem pogut veure 

algun tronc que supera els 15 cm de diàmetre. Es veu que aquell ambient frescal 

els prova d'allò més. L'aigua, allà mateix on la trobem, desapareix, es fon, i poc 

més avall la tornem a trobar, però no ens confonguem, aquesta nova troballa és una 

altra font. 

Podríem parlar de moltes altres plantes que hem trobat pel camí com la 

sempreviva, l'espígol, el fenàs, el pinzell, alguns cards, l'argelaga i un rar 

exemplar d'aladern, però ja ho anirem fent. Voldria remarcar, abans de tancar 

aquest relat, per la importància que té, el que si algú vol fer ús d'alguna de les 

plantes que descrivim, procuri documentar-se, especialment de les parts que 

s'utilitzen i com s'ha de preparar; és ben cert que si no se n'abusa, els efectes 

acostumen a ser benèvols, però mai està de més aconsellar-se amb algú que ja ho 

hagi experimentat. Del que jo sé, si algú ho vol, puc donar-li més informació. 

Fonts consultades:

La saviesa popular, herbaris científics i el Dioscòrides de Puis Font i Quer.

Dibuixos i fotografies d'herbaris científics, el Dioscòrides i l'autor.

Server Boix grèvol
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LA BORJA. UN TOPÒNIM SINGULAR A CAPAFONTS

PERE OLLÉ I DOMINGO

Tothom que sigui de Capafonts i que tingui més de 35 anys sap que la Borja és 

un tros de terra de la partida Davall les Cases, situada immediatament sota les Parades 

de l'Abadia. I també que la Dolors Pocurull la va comprar al Joan Mano per a fer-s'hi la 

casa. 

Però el que menys capafontins deuen saber és per què aquest tros de terra es diu 

així. 

El qui escriu aquest article tampoc ho sap, ni ha explorat escriptures, registres ni 

cap altra documentació històrica que conduís a esbrinar-ho. 

El que ha fet és una ullada a la Gran Enciclopèdia Catalana, al Diccionari 

etimològic i complementari de la llengua catalana del mestre Joan Coromines i a 

l'Onomasticon Catalaniae, del mateix autor, i una excursió per la xarxa amb l'ajuda del 

Google, recollint el que hi ha al voltant dels termes borja i borges.

Sembla que la paraula borja - borges deriva de l'àrab burg, que significa torre, 

que a la vegada deriva del grec ðýñãïò (pirgos), que també vol dir torre.

Com a topònim el trobem donant nom a dues poblacions ben properes, les 

Borges del Camp i les Borges Blanques. També és el nom del principal curs fluvial a 

l'illa de Mallorca, i d'una cala a Pollença. També denomina masos a Vallibona i a 

Bellmunt del Priorat. Com a cognom es troba a Sueca i altres poblacions valencianes.

Els seus derivats i compostos configuren una nombrosa quantitat de topònims 

que faria aquesta llista massa extensa.

També trobem que Borja és el nom d'un municipi de la província de Saragossa. 

Des d'allí el nom es va propagar al País Valencià, on apareix el comtat de Borja (creat a 

favor de Du Guesclin), que després passà a la famossíssima família de grans jerarques 

eclesiàstics. Però aquest Borja saragossà (Borgia vaticà) sembla que deriva del 

topònim Bursao, d'origen ibèric i no té cap nexe de relació amb el terme borges del 

qual volem parlar en aquest article.

Una borja és, segons Coromines, una barraca de pedra per soplujar-hi els 

treballadors del camp i les eines i productes agrícoles. Al Diccionari etimològic i 

complementari, el mateix Coromines ens diu que en àrab, burg significa torre o 

torreta, però també barraca de pedra en el camp.

J. Pinyas, en un glossari de mots de Poboleda, defineix borja com a casa petita 

prop de l'era de batre, on s'hi posa la palla que es treu de la batuda.

Al Diccionari de dialectes de l'Institut d'Estudis Catalans es defineix borja com 

un rètol que ens certifica on som, però no caldria, és prou evident, el seu entorn és 

inconfusible. La font brolla entre les pedres, i just a sota un tub recull l’aigua per 

facilitar de beure-la. És un entorn on la claror ens arriba filtrada per les fulles dels 

arbres i arbusts que hi ha, és realment plaent de passar-hi una estona per millor 

gaudir de la passejada que hem fet i sentir les hores del campanar que ens arriben 

amb sonora claredat. Podem veure una sabina -un arbust prou freqüent, i que el 

millor que podem fer per la nostra salut és deixar-lo on es troba, ignorant la seva 

presència-, heures que s'escampen per terra i s'enfilen als arbres, boix grèvol, i 

algun cornulier. Hi ha boixos de dimensions considerables, hem pogut veure 

algun tronc que supera els 15 cm de diàmetre. Es veu que aquell ambient frescal 

els prova d'allò més. L'aigua, allà mateix on la trobem, desapareix, es fon, i poc 

més avall la tornem a trobar, però no ens confonguem, aquesta nova troballa és una 

altra font. 

Podríem parlar de moltes altres plantes que hem trobat pel camí com la 

sempreviva, l'espígol, el fenàs, el pinzell, alguns cards, l'argelaga i un rar 

exemplar d'aladern, però ja ho anirem fent. Voldria remarcar, abans de tancar 

aquest relat, per la importància que té, el que si algú vol fer ús d'alguna de les 

plantes que descrivim, procuri documentar-se, especialment de les parts que 

s'utilitzen i com s'ha de preparar; és ben cert que si no se n'abusa, els efectes 

acostumen a ser benèvols, però mai està de més aconsellar-se amb algú que ja ho 

hagi experimentat. Del que jo sé, si algú ho vol, puc donar-li més informació. 

Fonts consultades:

La saviesa popular, herbaris científics i el Dioscòrides de Puis Font i Quer.

Dibuixos i fotografies d'herbaris científics, el Dioscòrides i l'autor.

Server Boix grèvol
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la caseta de pedra seca i faltada de porta de tancar que serveix de sopluig i per vigilar la 

vinya. La mateixa definició queda recollida en la Gran Enciclopèdia Catalana.

Però és clar que és una paraula antiquada i només hi ha referències del seu ús a 

alguns pobles del Priorat i per gent molt gran.

D'aquestes construccions n'hi ha una extenssíssima mostra al Baix Penedès, 

amb una concentració vora la Bisbal, que és visible des de l'autopista. També n'hi ha 

força a Mallorca. N'hi ha poques al Camp i alguna en el terme de Capafonts.

De borges n'hi ha de diversos tipus.

Quasi sempre són de pedra posada en sec. La forma, en planta, és generalment 

quadrada, si bé se'n troben de rectangulars i circulars. Sovint tenen parets segues, i en 

la quarta, la porta com a única obertura. El sostre acostuma a ésser una falsa cúpula de 

pedra, acaramullada de terra per a impermeabilitzar.

La tècnica de construcció sembla molt emparentada amb la dels pous de gel i la 

dels forns de calç.

No conec datacions de la construcció de borges però m'atreviria a creure que 

n'hi ha de força antigues i que, al no haver de sofrir les empentes del terreny, que sí que 

han de patir els pous de gel, i que ha sigut el motiu de la seva quasi total desaparició, 

les borges suporten, amb gran integritat, les inclemències del temps i de l'ús, posant en 

evidència la gran qualitat de la tècnica amb què foren construïdes.

Però tot això, què té a veure amb la borja ex del Mano, ara de la Dolors 

Pocurull? En aquesta no hi cap rastre de que n'hi hagi hagut cap. Cosa que no impedeix 

que efectivament n'hi hagués hagut una i se n'hagués perdut el rastre.

Estaríem, doncs, sense possibilitat de concloure l'article per manca 

d'informació?

No, la solució ens la dóna una vegada més el mestre Coromines quan ens diu 

que tot i ésser borja, en el seu significat de construcció de pedra seca, un nom antic i en 

desús, “en canvi sí que apareixia una mica pertot allí al voltant (del Priorat) en el 

primitiu i en els seus derivats com a nom propi d'una partida rústica i proveït d'article, 

revelant que el mot ha viscut, per centúries, arrelat a la terra, i viu fins les generacions 

recents...”

EL TURISME A CAPAFONTS
Del dinamisme present al prometedor  futur

ANTONI MARCA I FERRÚS

Alcalde de Capafonts i President del Patronat Municipal de Turisme Rural

És una realitat ben tangible tant per al capafontí com per al visitant que es plau 

de passejar-se per les nostres muntanyes i per la nostra vila, que Capafonts, des d'un 

punt de vista turístic, ha canviat força en els darrers 5 anys. 

L'origen d'aquest canvi cal cercar-lo, en primer lloc, en la personalitat 

perseverant del capafontí i la capafontina, que es resisteixen a deixar que el temps vagi 

apagant lentament però constantment la flama de la nostra existència com a col·lectiu 

i co a habitants d'un bellíssim indret anomenat Vall de Capafonts.

En segon lloc, l'origen d'aquest canvi cal cercar-lo en la confiança i el 

convenciment que encara ens queda molt per viure a Capafonts i que cal obrir noves 

vies de desenvolupament per aconseguir nous mitjans de vida que permetin que gent 

jove un altre cop pugui viure i treballar a Capafonts. Només des d'aquesta perspectiva 

s'explica com un poble de poc més de 100 habitants va sol·licitar l'any 2000 que el 

Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona assumís més del 70% del cost de 

l'elaboració de l'estudi “Estratègies per al desenvolupament del Turisme al Municipi 

de Capafonts”.

Només unint la perseverant personalitat del capafontí a la confiança que aquest 

ha llegat als consells i recomanacions fets en el citat estudi, es pot explicar com el 

nostre poble ha evolucionat tant des del punt de vista turístic. Capafonts ja és un 

paradigma de desenvolupament turístic. Experts de diferents àrees s'han interessat ja 

per conèixer les interioritats i els secrets que han guiat el nostre poble per assolir 

aquest creixement i desenvolupament turístic sostenible.

El principal factor clau de l'èxit turístic de Capafonts és l'amor que li tenen els 

seus habitants. I de capafontins i capafontines n'hi ha molts més que els estrictament 

empadronats. Principalment, han estat els fills d'aquells que varen haver d'anar a 

treballar i a viure  a diferents llocs de l'entorn els responsables de l'impuls que ha 

experimentat la nostra vila en els darrers anys.

L'any 2000, la infrastructura turística de Capafonts es reduïa a una casa de 

colònies, el Mas de Fortet, la gestió de la qual, a més, era clarament millorable.

Cinc anys després, els canvis i l'evolució són evidents. Des del sector públic s'ha 

creat el Patronat Municipal de Turisme Rural de Capafonts i l'Oficina de Turisme 

Municipal, que han estructurat, dinamitzat i gestionat Capafonts com una destinació 
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la caseta de pedra seca i faltada de porta de tancar que serveix de sopluig i per vigilar la 

vinya. La mateixa definició queda recollida en la Gran Enciclopèdia Catalana.

Però és clar que és una paraula antiquada i només hi ha referències del seu ús a 

alguns pobles del Priorat i per gent molt gran.

D'aquestes construccions n'hi ha una extenssíssima mostra al Baix Penedès, 

amb una concentració vora la Bisbal, que és visible des de l'autopista. També n'hi ha 

força a Mallorca. N'hi ha poques al Camp i alguna en el terme de Capafonts.

De borges n'hi ha de diversos tipus.

Quasi sempre són de pedra posada en sec. La forma, en planta, és generalment 

quadrada, si bé se'n troben de rectangulars i circulars. Sovint tenen parets segues, i en 

la quarta, la porta com a única obertura. El sostre acostuma a ésser una falsa cúpula de 

pedra, acaramullada de terra per a impermeabilitzar.

La tècnica de construcció sembla molt emparentada amb la dels pous de gel i la 

dels forns de calç.

No conec datacions de la construcció de borges però m'atreviria a creure que 

n'hi ha de força antigues i que, al no haver de sofrir les empentes del terreny, que sí que 

han de patir els pous de gel, i que ha sigut el motiu de la seva quasi total desaparició, 

les borges suporten, amb gran integritat, les inclemències del temps i de l'ús, posant en 

evidència la gran qualitat de la tècnica amb què foren construïdes.

Però tot això, què té a veure amb la borja ex del Mano, ara de la Dolors 

Pocurull? En aquesta no hi cap rastre de que n'hi hagi hagut cap. Cosa que no impedeix 

que efectivament n'hi hagués hagut una i se n'hagués perdut el rastre.

Estaríem, doncs, sense possibilitat de concloure l'article per manca 

d'informació?

No, la solució ens la dóna una vegada més el mestre Coromines quan ens diu 

que tot i ésser borja, en el seu significat de construcció de pedra seca, un nom antic i en 

desús, “en canvi sí que apareixia una mica pertot allí al voltant (del Priorat) en el 

primitiu i en els seus derivats com a nom propi d'una partida rústica i proveït d'article, 

revelant que el mot ha viscut, per centúries, arrelat a la terra, i viu fins les generacions 

recents...”

EL TURISME A CAPAFONTS
Del dinamisme present al prometedor  futur

ANTONI MARCA I FERRÚS

Alcalde de Capafonts i President del Patronat Municipal de Turisme Rural

És una realitat ben tangible tant per al capafontí com per al visitant que es plau 

de passejar-se per les nostres muntanyes i per la nostra vila, que Capafonts, des d'un 

punt de vista turístic, ha canviat força en els darrers 5 anys. 

L'origen d'aquest canvi cal cercar-lo, en primer lloc, en la personalitat 

perseverant del capafontí i la capafontina, que es resisteixen a deixar que el temps vagi 

apagant lentament però constantment la flama de la nostra existència com a col·lectiu 

i co a habitants d'un bellíssim indret anomenat Vall de Capafonts.

En segon lloc, l'origen d'aquest canvi cal cercar-lo en la confiança i el 

convenciment que encara ens queda molt per viure a Capafonts i que cal obrir noves 

vies de desenvolupament per aconseguir nous mitjans de vida que permetin que gent 

jove un altre cop pugui viure i treballar a Capafonts. Només des d'aquesta perspectiva 

s'explica com un poble de poc més de 100 habitants va sol·licitar l'any 2000 que el 

Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona assumís més del 70% del cost de 

l'elaboració de l'estudi “Estratègies per al desenvolupament del Turisme al Municipi 

de Capafonts”.

Només unint la perseverant personalitat del capafontí a la confiança que aquest 

ha llegat als consells i recomanacions fets en el citat estudi, es pot explicar com el 

nostre poble ha evolucionat tant des del punt de vista turístic. Capafonts ja és un 

paradigma de desenvolupament turístic. Experts de diferents àrees s'han interessat ja 

per conèixer les interioritats i els secrets que han guiat el nostre poble per assolir 

aquest creixement i desenvolupament turístic sostenible.

El principal factor clau de l'èxit turístic de Capafonts és l'amor que li tenen els 

seus habitants. I de capafontins i capafontines n'hi ha molts més que els estrictament 

empadronats. Principalment, han estat els fills d'aquells que varen haver d'anar a 

treballar i a viure  a diferents llocs de l'entorn els responsables de l'impuls que ha 

experimentat la nostra vila en els darrers anys.

L'any 2000, la infrastructura turística de Capafonts es reduïa a una casa de 

colònies, el Mas de Fortet, la gestió de la qual, a més, era clarament millorable.

Cinc anys després, els canvis i l'evolució són evidents. Des del sector públic s'ha 

creat el Patronat Municipal de Turisme Rural de Capafonts i l'Oficina de Turisme 

Municipal, que han estructurat, dinamitzat i gestionat Capafonts com una destinació 
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turística, creant material promocional i dotant els nostres camins i senders de la 

senyalització necessària. En termes d'infrastructura turística, l'Ajuntament va realitzar 

l'any 2001 un important esforç inversor en l'obertura del casal El Grèvol. 

Paral·lelament, la vida cultural, esportiva i en general recreativa de Capafonts, també 

s'ha enriquit de manera notòria. A les tradicionals festes majors s'ha ha afegit un variat 

i divers programa d'actes i esdeveniments que es desenvolupen durant tot l'any, i que 

generen, sens dubte, un moviment de visitants impensable fa només 5 anys. Els actes 

més destacats d'aquesta nova fornada són, la “Jornada Gastronòmica de Capafonts. 

Festa del Mandongo”, que aquest any 2005 ja han arribat a la seva quarta edició, la 

“Marxa BTT Capafonts-Capafonts de les Muntanyes de Prades”, que ja en la seva 

tercera edició s'ha consolidat com la cinquena en el rànking català d'aquesta 

especialitat, i els “Premis Vila de Capafonts”, que aquest 2005 arriben a la seva 

cinquena edició plenament consolidats dins el panorama provincial i català.

L'aposta del sector públic pel desenvolupament turístic ha propiciat que el 

sector privat també hagi mogut fitxa. La casa de colònies compta amb una nova 

direcció des de l'any 2003; han obert al poble dues cases de pagès, Cal Llarg i Cal 

Miquelet; el bar-restaurant El Grèvol està plenament consolidat.

Però l'impuls definitiu arribarà aquest any 2005. Des del sector públic, ja està 

adjudicada la construcció de la nova Oficina de Turisme de Capafonts, més gran i més 

ben dotada que l'existent fins al moment. Des del sector privat s'ha iniciat la 

construcció d'un establiment hoteler i d'un alberg, que incrementaran enormement la 

capacitat d'acollida de visitants del nostre municipi. 

Tot plegat fa que des d'aquestes línies avui pugui donar les gràcies a tothom que 

ha estimat el nostre poble i l'ha transformat en un centre d'atracció de visitants i 

d'inversions amb un futur prometedor.

CRÒNICA LOCAL

En el semestre transcorregut des de la publicació del número 4 dels 
Quaderns han tingut lloc al poble tot un seguit d’esdeveniments de caire cultural, 
festiu o esportiu que donen fe del dinamisme de la societat capafontina, i són una 
mostra palpable de la seva vitalitat.

A continuació es fa un breu recull dels esdeveniments més notables que 
han tingut Capafonts com escenari des del mes de maig, quan es tancà l’edició del 
número 4 d’aquesta revista 

CULTURA I ESPORTS

- III MARXA EN BTT CAPAFONTS-CAPAFONTS

El dia 22 de maig de 2005 se celebrà la tercera edició de la marxa en 
bicicleta de muntanya, amb sortida i arribada a Capafonts, organitzada per l'Esport 
Ciclista Baix Camp i el Patronat Municipal de Turisme Rural de Capafonts.

Els participants recorregueren un circuit que arrencava de Capafonts, 
passava pel coll de Sant Roc, a tocar de l'ermita de l'Abellera, per continuar cap la 
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turística, creant material promocional i dotant els nostres camins i senders de la 

senyalització necessària. En termes d'infrastructura turística, l'Ajuntament va realitzar 

l'any 2001 un important esforç inversor en l'obertura del casal El Grèvol. 

Paral·lelament, la vida cultural, esportiva i en general recreativa de Capafonts, també 

s'ha enriquit de manera notòria. A les tradicionals festes majors s'ha ha afegit un variat 

i divers programa d'actes i esdeveniments que es desenvolupen durant tot l'any, i que 

generen, sens dubte, un moviment de visitants impensable fa només 5 anys. Els actes 

més destacats d'aquesta nova fornada són, la “Jornada Gastronòmica de Capafonts. 

Festa del Mandongo”, que aquest any 2005 ja han arribat a la seva quarta edició, la 

“Marxa BTT Capafonts-Capafonts de les Muntanyes de Prades”, que ja en la seva 

tercera edició s'ha consolidat com la cinquena en el rànking català d'aquesta 

especialitat, i els “Premis Vila de Capafonts”, que aquest 2005 arriben a la seva 

cinquena edició plenament consolidats dins el panorama provincial i català.

L'aposta del sector públic pel desenvolupament turístic ha propiciat que el 

sector privat també hagi mogut fitxa. La casa de colònies compta amb una nova 

direcció des de l'any 2003; han obert al poble dues cases de pagès, Cal Llarg i Cal 

Miquelet; el bar-restaurant El Grèvol està plenament consolidat.

Però l'impuls definitiu arribarà aquest any 2005. Des del sector públic, ja està 

adjudicada la construcció de la nova Oficina de Turisme de Capafonts, més gran i més 

ben dotada que l'existent fins al moment. Des del sector privat s'ha iniciat la 

construcció d'un establiment hoteler i d'un alberg, que incrementaran enormement la 

capacitat d'acollida de visitants del nostre municipi. 

Tot plegat fa que des d'aquestes línies avui pugui donar les gràcies a tothom que 

ha estimat el nostre poble i l'ha transformat en un centre d'atracció de visitants i 

d'inversions amb un futur prometedor.

CRÒNICA LOCAL

En el semestre transcorregut des de la publicació del número 4 dels 
Quaderns han tingut lloc al poble tot un seguit d’esdeveniments de caire cultural, 
festiu o esportiu que donen fe del dinamisme de la societat capafontina, i són una 
mostra palpable de la seva vitalitat.

A continuació es fa un breu recull dels esdeveniments més notables que 
han tingut Capafonts com escenari des del mes de maig, quan es tancà l’edició del 
número 4 d’aquesta revista 

CULTURA I ESPORTS

- III MARXA EN BTT CAPAFONTS-CAPAFONTS

El dia 22 de maig de 2005 se celebrà la tercera edició de la marxa en 
bicicleta de muntanya, amb sortida i arribada a Capafonts, organitzada per l'Esport 
Ciclista Baix Camp i el Patronat Municipal de Turisme Rural de Capafonts.

Els participants recorregueren un circuit que arrencava de Capafonts, 
passava pel coll de Sant Roc, a tocar de l'ermita de l'Abellera, per continuar cap la 
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bassa de Prades, on hi havia un control, Prades, la Febró, la Creu de Noguers a 
l'extrem occidental dels Montllats, on se situà un altre control, l'Aixàviga, Mont-
ral, Farena i tornada a Capafonts. Foren un total de 57 quilòmetres, de dificultat 
gran en algun tram, per la qual cosa la prova fou classificada com a “dura”, tant per 
la distància com per l'orografia.

Hi hagué una inscripció molt nombrosa, prop dels quatre-cents que foren 
fixats per l'organització com a xifra màxima d'admesos. 

Les dificultats derivades de l'organització d'un acte que aplegà gran 
quantitat de persones, entre participants, acompanyants i afeccionats a aquest 
esport foren solucionades perfectament per l'Ajuntament, l'Associació de Dones 
Verge de Barrulles i la col·laboració de nombrosos veïns i forans que donaren el 
seu ajut desinteressat. La carrera fou un èxit en tots els aspectes.

- PRESENTACIÓ LLIBRE

Presidit pel regidor de Cultura de l'Ajuntament de Capafonts Sr. Mateu, 
el passat mes d'agost fou presentat el llibre Les Muntanyes de Prades. Caminant 
de poble a poble, publicat per l'Editorial Cosetània, del qual és autor el Sr. Josep 
Insa Montava, amb il·lustracions d'Àngels Boada.  Durant l'acte, al qual assistí 
un públic molt nombrós, es féu una breu ressenya de l'obra i l'autor, alhora que 
manifestà la satisfacció del consistori per aquest fet. El llibre és un recull de 
sortides per les muntanyes de Prades, entre les quals Capafonts ocupa un lloc 
destacat, i dóna molta informació sobre multitud d'indrets d'un territori tant 
divers com aquest.

- RAL.LI CATALUNYA

Els dies 28, 29 i 30 d'octubre de 2005 les carreteres tarragonines foren 
escenari del 41 RallyRACC Catalunya-Costa Daurada, puntuable pel Campionat 
Mundial de Ral.lis. Es tracta d'un esdeveniment esportiu que aplegà els pilots que 
participen en aquest Campionat, del qual la prova catalana és l’única que es fa a 
Espanya. 

Capafonts, i concretament el Planet de les Sorts fou escenari de l'inici o el 
final de tres dels quinze trams cronometrats de què consta la prova, concretament 
els que tenien com a sortida o arribada el nostre poble i Vilaplana, passant per 
Mont-ral i l'Aixàviga. Encara que els cotxes sortien de Port Aventura, on hi havia 
la base logística, és fàcil comprendre la gran afluència de personal i mitjans 
tècnics que comporta una cursa d'aquestes característiques, especialment en els 
inicis i finals de cada tram. És sabut, a més, que es tracta d'un esdeveniment que 
atrau gran quantitat de públic, per la qual cosa la gran afluència de vehicles, 
combinada amb l'escassa capacitat de les carreteres de muntanya i de l'aparcament 

de Capafonts, obligà a prendre mesures dràstiques per part dels Mossos 
d'Esquadra, encarregats de mantenir l'ordre a les carreteres per on passava la 
prova. D'aquesta manera, només hi tingueren accés, durant les hores prèvies a la 
carrera, els vehicles que tenien un distintiu, proporcionat per l'Ajuntament als 
veïns del poble. 

Sens dubte, fou tot un esdeveniment esportiu que ultrapassà qualsevol 
altre que hagi tingut lloc mai a Capafonts.

FESTES I TRADICIONS

- FESTA  A L'ERMITA

Com cada any, l'Associació de Dones Verge de Barrulles obsequià a les 
seves associades i familiars amb un arròs a l'ermita el 15 de maig. L'acte fou molt 
concorregut. Després de la celebració de la missa, els assistents pogueren degustar 

Cotxe del corredor Petter Solberg després de l’accident a Capafonts (F. Jordi Plates)
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bassa de Prades, on hi havia un control, Prades, la Febró, la Creu de Noguers a 
l'extrem occidental dels Montllats, on se situà un altre control, l'Aixàviga, Mont-
ral, Farena i tornada a Capafonts. Foren un total de 57 quilòmetres, de dificultat 
gran en algun tram, per la qual cosa la prova fou classificada com a “dura”, tant per 
la distància com per l'orografia.

Hi hagué una inscripció molt nombrosa, prop dels quatre-cents que foren 
fixats per l'organització com a xifra màxima d'admesos. 

Les dificultats derivades de l'organització d'un acte que aplegà gran 
quantitat de persones, entre participants, acompanyants i afeccionats a aquest 
esport foren solucionades perfectament per l'Ajuntament, l'Associació de Dones 
Verge de Barrulles i la col·laboració de nombrosos veïns i forans que donaren el 
seu ajut desinteressat. La carrera fou un èxit en tots els aspectes.

- PRESENTACIÓ LLIBRE

Presidit pel regidor de Cultura de l'Ajuntament de Capafonts Sr. Mateu, 
el passat mes d'agost fou presentat el llibre Les Muntanyes de Prades. Caminant 
de poble a poble, publicat per l'Editorial Cosetània, del qual és autor el Sr. Josep 
Insa Montava, amb il·lustracions d'Àngels Boada.  Durant l'acte, al qual assistí 
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de Capafonts, obligà a prendre mesures dràstiques per part dels Mossos 
d'Esquadra, encarregats de mantenir l'ordre a les carreteres per on passava la 
prova. D'aquesta manera, només hi tingueren accés, durant les hores prèvies a la 
carrera, els vehicles que tenien un distintiu, proporcionat per l'Ajuntament als 
veïns del poble. 

Sens dubte, fou tot un esdeveniment esportiu que ultrapassà qualsevol 
altre que hagi tingut lloc mai a Capafonts.

FESTES I TRADICIONS

- FESTA  A L'ERMITA

Com cada any, l'Associació de Dones Verge de Barrulles obsequià a les 
seves associades i familiars amb un arròs a l'ermita el 15 de maig. L'acte fou molt 
concorregut. Després de la celebració de la missa, els assistents pogueren degustar 

Cotxe del corredor Petter Solberg després de l’accident a Capafonts (F. Jordi Plates)
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una excel·lent paella. Fou una bona ocasió per passar un dia d'esbarjo, en un 
entorn incomparable, i amb la col·laboració d'un temps esplèndid.

- EXCURSIÓ DE L'ASSOCIACIÓ DE DONES VERGE DE BARRULLES

El dia 16 de maig es feu l'excursió anual organitzada per l'Associació de 
Dones Verge de Barrulles, oberta a les associades i els seus familiars. En aquesta 
ocasió el destí fou Girona, per tal de veure la ciutat i l'exposició de flors que hi 
tenia lloc aquells dies. De tornada es feu una breu visita al castell de Púbol. 

- TROBADA DE PUNTAIRES

El 3 de juliol se celebrà la Trobada de Puntaires, com és ja tradició des de fa 
alguns anys. El lloc de concentració fou la plaça de l'església, que s'omplí amb les 

taules i els coixins de les participants, vingudes de nombrosos pobles de les 
comarques veïnes, especialment del Baix Camp. El públic assistent pogué 
admirar les meravelles que es fan amb el boixets, de tanta tradició a Catalunya.

- FESTA DE SANT ABDON I SANT SENEN

Com és sabut, aquesta és una festa votada al poble i des de fa segles es 
respecta escrupolosament. Enguany la celebració fou doble, aprofitant que 
s'esqueia en cap de setmana, i l'Associació de Dones Verge de Barrulles es 
multiplicà per tal de preparar tot un seguit d'actes dignes de l'ocasió. 

El dissabte 30 de juliol hi hagué un dinar de germanor, al qual s'apuntaren 
unes cent-cinquanta persones, que ompliren de gom a gom la sala Municipal. En 
acabar l'àpat hi hagué música i ball.

El diumenge 31 se serví un esmorzar popular a la plaça, i al mateix lloc se 
celebrà el tradicional aplec de sardanes, el qual reunçi un públic nombrós.  

- FESTA MAJOR

Com cada any, l'Associació de Veïns Riu Brugent, amb la col·laboració de 
l'Ajuntament i de l'Associació de Dones Verge de Barrulles, organitzà la Festa 
Major de la Mare de Déu d'agost. El programa s'allargà des del dissabte 6 fins al 
dilluns 16. 

El pregó el feu el conegut periodista, locutor de ràdio Reus-SER i 
presentador de  Canal Reus-TV, Sr. Josep Bages, el qual trencà els motlles d'un 
pregó tradicional, encetant uns camins originals i desconeguts fins ara a la nostra 

37
REVISTA DE RECERCA I DIVULGACIÓ

36
QUADERNS DE CAPAFONTS

Les puntaires a la plaça de l’Esglèsia

Participants de la Pujada al Coll



una excel·lent paella. Fou una bona ocasió per passar un dia d'esbarjo, en un 
entorn incomparable, i amb la col·laboració d'un temps esplèndid.

- EXCURSIÓ DE L'ASSOCIACIÓ DE DONES VERGE DE BARRULLES

El dia 16 de maig es feu l'excursió anual organitzada per l'Associació de 
Dones Verge de Barrulles, oberta a les associades i els seus familiars. En aquesta 
ocasió el destí fou Girona, per tal de veure la ciutat i l'exposició de flors que hi 
tenia lloc aquells dies. De tornada es feu una breu visita al castell de Púbol. 

- TROBADA DE PUNTAIRES

El 3 de juliol se celebrà la Trobada de Puntaires, com és ja tradició des de fa 
alguns anys. El lloc de concentració fou la plaça de l'església, que s'omplí amb les 

taules i els coixins de les participants, vingudes de nombrosos pobles de les 
comarques veïnes, especialment del Baix Camp. El públic assistent pogué 
admirar les meravelles que es fan amb el boixets, de tanta tradició a Catalunya.

- FESTA DE SANT ABDON I SANT SENEN

Com és sabut, aquesta és una festa votada al poble i des de fa segles es 
respecta escrupolosament. Enguany la celebració fou doble, aprofitant que 
s'esqueia en cap de setmana, i l'Associació de Dones Verge de Barrulles es 
multiplicà per tal de preparar tot un seguit d'actes dignes de l'ocasió. 

El dissabte 30 de juliol hi hagué un dinar de germanor, al qual s'apuntaren 
unes cent-cinquanta persones, que ompliren de gom a gom la sala Municipal. En 
acabar l'àpat hi hagué música i ball.

El diumenge 31 se serví un esmorzar popular a la plaça, i al mateix lloc se 
celebrà el tradicional aplec de sardanes, el qual reunçi un públic nombrós.  

- FESTA MAJOR

Com cada any, l'Associació de Veïns Riu Brugent, amb la col·laboració de 
l'Ajuntament i de l'Associació de Dones Verge de Barrulles, organitzà la Festa 
Major de la Mare de Déu d'agost. El programa s'allargà des del dissabte 6 fins al 
dilluns 16. 

El pregó el feu el conegut periodista, locutor de ràdio Reus-SER i 
presentador de  Canal Reus-TV, Sr. Josep Bages, el qual trencà els motlles d'un 
pregó tradicional, encetant uns camins originals i desconeguts fins ara a la nostra 

37
REVISTA DE RECERCA I DIVULGACIÓ

36
QUADERNS DE CAPAFONTS

Les puntaires a la plaça de l’Esglèsia

Participants de la Pujada al Coll



39
REVISTA DE RECERCA I DIVULGACIÓ

38
QUADERNS DE CAPAFONTS

vila en un acte d'aquestes característiques, i que fou molt celebrat pels assistents. 
La traca i el repic festiu de les campanes, donà el tret de sortida als actes dels dies 
de la festa gran de Capafonts.

La festa religiosa del dia 15 consistí en la missa, l'ofrena floral i la 
tradicional processó pels carrers del poble, que com sempre aplegà la pràctica 
totalitat dels capafontins, seguida del vermut popular a la sala. Però els dies 
anteriors hi hagué tot un seguit d'activitats per a tots els gustos i edats. Per als 
afeccionats a l'esport, la XV Pujada amb bicicleta al Coll de Capafonts, o els 
partits de futbol; pels més menuts, el concurs de dibuix, les curses a la piscina, 
jocs, tallers, berenars, espectacles i els inflables. Per als avis, la xocolatada, amb 
obsequis; i per a tots, els balls amenitzats per dues orquestres de prestigi, 
projeccions de diapositives, amb comentaris, sobre l'expedició Cho Oyu 2004, 
sessions de cinema, teatre, discoteca, la V Nit dels Jocs, el sopar al carrer, etc. 

Com a novetats, enguany destaquem l'exotisme de la festa hawaiana, el 
Ball de Gitanes de Reus i l'extraordinària sessió de jazz, prevista inicialment a 
l'ermita de Barrulles després de la III Caminada nocturna. Les inclemències del 
temps obligaren a suprimir el passeig i traslladar el concert a la sala municipal, 
amb la qual cosa possiblement millorà la qualitat. 

Finalment, el Dia del Gos, el dia 16, amb el berenar tradicional a la 
Llúdriga fou un colofó als dies de festa i el punt de partida per fer balanç i 
començar a pensar en la de l'any vinent.

- DIADA DE L'11 DE SETEMBRE

L'Associació de Dones Verge de Barrulles organitzà la celebració de la 
Diada Nacional de Catalunya l'11 de setembre. L'acte central consistí en un dinar 
de germanor, que omplí la sala municipal amb veïns del poble i nombroses 
persones vingudes d'altres indrets. 

PATRIMONI

- PARC NATURAL DE LES MUNTANYES DE PRADES
Amb independència que en un número proper tractem el tema del Parc 

Natural amb més detall, volem deixar constància  que en els mesos passats s'han 
fet gestions adreçades a fixar les condicions en què es durà a terme la gestió 
d'aquest espai natural. A partir d'un avantprojecte redactat pel Departament de 
Medi Ambient, alguns ajuntaments  han presentat al·legacions en defensa dels 
interessos de les persones i col·lectius previsiblement afectats. Com a fet 
important, deixem constància que s'ha constituït l'Agrupació de Municipis de les 
Muntanyes de Prades, a la qual pertanyen tots aquells consistoris que consideren 
que aquesta és la manera més efectiva de defensar els interessos dels habitants 
d'aquesta zona. S'han celebrat diverses reunions amb assistència d'alcaldes i 
regidors d'Arbolí, Capafonts, Cornudella del Montsant, l'Albiol, la Febró, Mont-
ral, Prades i Vilaplana, en les quals s'han consensuat les al·legacions a 
l'avantprojecte, alhora que s'han fet propostes concretes, que es consideren 
imprescindibles per la millor gestió del parc.Entrega dels premis de dibuix

Pregò de la Festa Major
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LA DIPUTACIÓ RENOVA EL SEU WEB 
I EL FA MÉS ACCESSIBLE A TOTHOM 

http://www.diputaciodetarragona.net

  

 El web de la Diputació de Tarragona estrena un nou disseny, més modern i actual, amb 

una disposició de la informació senzilla, funcional i clara, coherent amb el que l'usuari espera, 

però amb una experiència de navegació innovadora i diferent.

Els continguts estan estructurats en quatre grans àmbits, tres d'ells enfocats a mostrar 

què fa la Diputació per als ciutadans de les comarques de Tarragona: “PER A TU”, “PER AL 

TEU MUNICIPI”, “PER A TOTES LES COMARQUES”. L'altra secció “LA DIPUTACIÓ”, 

conté informació més corporativa, ensenya com està organitzada, fent un recorregut per tota la 

seva estructura administrativa i pels seus òrgans de govern. A través d'aquest nou site, la 

Diputació vol acostar-se al ciutadà, mostrant-se com una administració moderna, dinàmica i 

activa. 

La pàgina principal s'encapçala destacant un “Gran Projecte” que s'anirà mostrant de 

forma aleatòria cada vegada que s'accedeixi al web. La resta de la plana principal s'estructura en 

cinc àrees, des d'on es permet un accés ràpid a totes aquelles seccions que puguin tenir major 

interès per a l'usuari: la secció “Serveis per a tu”, conté informació sobre l'oferta d'ocupació 

pública, subvencions, premis i beques, oferta formativa, d'ensenyaments artístics, musicals i 

especials... Una altra àrea per accedir directament al directori de municipis, i tres àrees més: 

Novetats, Agenda d'Actes i Notícies.

Una millora important d'aquest web també ve donada perquè el seu manteniment es 

realitza mitjançant un gestor de continguts que permet crear, editar i distribuir els continguts del 

web de manera autònoma per cada àrea o servei de la Diputació, possibilitant que el web 

s'actualitzi amb més rapidesa. A més es garanteix l'accés als continguts a un major nombre de 

persones, avançant-se al que disposa la Llei 34/02 de Serveis a la societat de la informació i de 

comerç electrònic (LSSI), que obligarà totes les webs de les administracions públiques a ser 

accessibles a persones amb discapacitat i d'edat avançada.

El nou portal de la Diputació de Tarragona www.diputaciodetarragona.net té una clara 

vocació de ser útil al ciutadà de les comarques tarragonines, mostrant la informació dels serveis 

que ofereix, de manera àgil i atractiva. 

El Diputat i President de la Comissió de Cultura de la Diputació de Tarragona, Joaquim 

Nin, ha manifestat que l'objectiu del nou web de la Diputació de Tarragona és la de mostrar una 

administració moderna, dinàmica i activa, mitjançant un disseny més innovador i actual. Així 

mateix, assenyalar que la Diputació de Tarragona realitza una aposta molt forta en les noves 

tecnologies i prova d'això és la 'Webfàcil' pels Ajuntaments que es va presentar fa pocs dies, el 

nou portal de Tinet i properament es realitzarà la presentació de la 'Webfàcil' pels ciutadans, 

tema en què s'està treballant actualment.Nin va subratllar que la nova pàgina de la Diputació de 

Tarragona és una pàgina àgil, que es renova constantment, amb continguts vius i que tenen com 

a finalitat la voluntat d'informar de forma puntual tant als ajuntaments com als ciutadans de la 

demarcació de Tarragona.
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