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EDITORIAL

A l'editorial del núm I de QC, esmentàvem totes aquelles coses que pensem 

que s'han de salvar de l'oblit traslladant-les a les pàgines de la revista. N'hi ha 

moltes més que cal salvar i per a les quals la revista no és l'eina adequada, perquè 

són coses tangibles, materials. Aquesta tasca correspon a la gent del poble i a les 

seves institucions. La llista és llarga i desigual, perquè algunes coses són fàcils de 

conservar i d'altres, no tant. N'hi ha que s'han perdut per sempre; altres s'estan 

perdent i desapareixeran de manera irremissible si no s'hi posa remei; i també n'hi 

ha que encara no coneixem i possiblement algun dia sortiran a la llum.

La relació que segueix, segur que no és exhaustiva, però servirà per què ens 

fem una idea de la tasca de què parlem: les eres; els tres molins del Brugent que 

encara conserven part de la seva estructura; el molí del Barral, del qual resten 

alguns testimonis d'allò que degué ser la paret que aguantava l'obra de fàbrica; les 

restes de la Font Vella gairebé desapareguda del tot, i de la qual, a part del record 

que en conserva la gent gran, només hi ha el lloc on s'ubicava; els forns de calç 

escampats pel terme, algun dels quals és senyalitzat convenientment; les basses 

antigues amb sistemes de regulació de sortida dels cabals força sofisticats; 

algunes places de carbonera; les barraques de pedra de models diversos, incloent-

hi les que són excavades en els talusos; els camins antics, amb trams en bon estat 

de conservació; les fonts, moltes de les quals són perdudes; certs marges de pedra 

seca que són obres notables que han resistit el pas del temps; les coves i balmes 

que serviren de refugi per a persones i ramats durant segles; les saleres; les sèquies 

i els albellons, alguns d'època molt antiga; les mines i la història que hi ha al 

darrere; els rentadors del poble; els abeuradors; els arbres monumentals, dels 

quals n'hi ha uns quants escampats pel terme; els magnífics boscos de ribera; els 

jaciments arqueològics de tota mena; els estris antics dels diferents oficis; els 

carros i altres mitjans de transport; alguns edificis històrics del poble... i 

segurament més coses. 

Aquesta tasca ja ha començat: les campanes i el pont vell ja han estat 

recuperats, però és molta la feina que hi ha pendent de fer.

Hauríem d'anar pensant a disposar d'un lloc, diguem-li museu o arxiu, on 

dipositar les peces arqueològiques, les eines, els documents de tota mena; per 

exemple, escrits, fotos, programes, recordatoris... Mentrestant, ara mateix, seria 

bo que tothom pensés que qualsevol estri, per humil que sigui i poc important que 

sembli, convé guardar-lo. Som en una època de canvis accelerats, que donen pas a 
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Foto de portada

Imatge de La Barceloneta feta el 15 d'agost de fa 44 anys. Les cases del barri es 

conservaven tal com devien ser en el moment de la seva construcció.

Podem veure, en primer terme, els espais de l'era del Besora i el paradó del 

Salvador Batistó. A la dreta, a l'era del Nan, un tendal blanc que cobreix l'empostissat on 

hi havia l'orquestra de la festa major; i, al fons, els conreus, tan diferents dels que hi ha 

avui.
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noves maneres de viure i de treballar. Desapareix la pagesia i tot allò que és 

associat a les feines del camp o a l'explotació del bosc, i els conreus que encara 

subsisteixen s'exploten de forma molt diferent a com es feia en temps passats. 

S'hauria de conservar tot allò que formà l'entorn i la vida dels avantpassats, com a 

testimonis d'una manera de viure que s'acaba. Pensem que tot això és una 

contribució a la conservació de la memòria col·lectiva de Capafonts.

L'Associació Cultural Picorandan té la intenció de començar aquesta tasca, i 

a més de treure a la llum aspectes de la història i l'actualitat capafontina, que es van 

publicant a la revista, es proposa anar una mica més enllà i procedir a catalogar les 

peces arqueològiques que avui estan en mans privades, alguns propietaris de les 

quals ja han fet avinent el seu interès per a col·laborar en l'empresa. 

LES FONTS DE CAPAFONTS - 5

DIEGO LÓPEZ BONILLO

La part nord-oriental del terme és drenada pel riu del Barral i per alguns 

barrancs que neixen als costers, traspassen la línia formada pels picons on han 

excavat petits congostos i desguacen al Brugent, més avall del Pont Vell. Es tracta 

de corrents de poca importància, que són sempre eixuts i drenen la part de les 

Costes d'en Guàrdia i Barrulles.

RIU DEL BARRAL

Més avall del congost del Bec de la Gallina, la Riera es converteix en el riu 

del Barral, o el Barral a seques. Es tracta d'un tram d'un quilòmetre 

aproximadament, fins el desguàs al Brugent, prop del Pont Vell. A la part de dalt hi 

neix aigua a la mateixa llera, on es conserven restes d'antigues obres hidràuliques, 

però no passa de ser un toll, de manera que el riu només porta aigua quan plou. Hi ha 

quatre fonts de poca importància.

Font del Bullanga. A les parades que hi ha a l'encreuament del camí de 

l'ermita amb el Barral. L'aigua surt de sota d'un marge, i es recull en una bassa allà 

mateix. S'aprofita per regar un hortet i per a ús ramader de la granja del costat.

Font del Benito. Una cinquantena de metres més avall del pas del camí, al peu 

d'un marge, surt una fonteta, que ara és coberta de vegetació. És molt escassa i no té 

cap aprofitament. 

Font del Cucut. Al paratge de les Petxines, allà on el riu salva un petit 

desnivell i ha format uns clotets a les roques de la llera. Igual com l'anterior, l'aigua 

és molt escassa i surt d'un marge. És abandonada.

Font del Xep. Al tram final del Barral, al marge esquerre i a tocar del bosc, hi 

ha una petita font que permeté de fer-hi una bassa allà mateix i regar unes parades. 

Encara és activa.

BARRANC DE L'ABEGOTAR

És un dels dos que drenen l'extrem nord-est del terme, a la part de Barrulles. 

És curt i, des del naixement al coll de Mont-ral fins a la desembocadura a les Fous 

recorre antics camps de conreu a la part superior i travessa un congost al final. Hi ha 

dues fonts, d'importància petita.
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seguit de parades que foren abandonades fa bastants anys. L’accés és molt difícil 

perquè el camí ha desaparegut.

BARRANC DEL FORN TEULER

Es forma per la unió de dos barrancs que baixen respectivament dels peus de 

la Gallarda amb el que neix al coll de la Inglesa. S'ajunten a les Clotes, des d'on 

travessen un congost abans de desembocar al Brugent, a l'estret de les Fous. Drenen 

la part més gran de les terres de Barrulles, on s'ubicaven plantacions de castanyers, 

regadius, vinyes, avellaners i alguns horts. S'hi han comptabilitzat cinc fonts, a més 

d'un punt on hi havia sempre aigua corrent aprofitable, i una mina.

Font del Marino. Prop del coll de la Inglesa. Regava unes paradetes i fa anys 

que és abandonada, coberta pel bosc, que aquí és molt espès.

Mina de l'Enquino. Quan s'abandonà l'extracció de mineral, que fou de curta 

durada, la galeria horitzontal funcionà com una mina d'aigua. Era aprofitada per la 

gent que treballaven en els encontorns, i tenia fama de molt bona qualitat. Ara és 

ensulsida i només hi resta un clot petit, sense aigua. 

Prats del Blaió. No es tracta d'una font, sinó més aviat un petit rierol que 

rajava sempre i on anava la gent que treballava en els encontorns a omplir els 

càntirs. És a l'encreuament del barranc que baixa del coll de la Inglesa amb el camí 

de la Comagrassa.

Font del Fortet. Al costat del barranquet que baixa de la Gallarda, uns dos-

cents metres amunt del camí, a la part de dalt dels camps de conreus antics. L'aigua 

brolla de sota d'unes pedres a tocar del barranc, i actualment és canalitzada per 

omplir la bassa dels bombers que hi ha prop de l'ermita.

Font del Canya. Al mateix barranc, unes desenes de metres per sota del camí. 

L'aigua surt també d'una timba prop del barranquet i era recollida en un bassot allà 

mateix, des d'on es canalitzava per regar unes parades. Més endavant es féu una 

altra bassa, coberta, a la banda de sota, tocant al barranc, per portar-la a l'ermita. El 

lloc era molt agradable, amb castanyers centenaris de soques enormes, horts i 

abundant vegetació. Ara és tot abandonat.

Font de l'Ermita. Un centenar de metres més avall de la font del Canya, i en 

terrenys de la mateixa propietat es trobava una altra font, a tocar del barranc. El 

cabal no era gaire abundant, però s'aprofitava per regar unes parades i per a ús de 

l'ermita quan allà hi havia activitat. L'aiguat del 1994 ho féu desaparèixer tot i ara 

només hi ha un petit toll al barranc com a testimoni què allà hi hagué alguna vegada 

una font.
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Font del Ferrer. A poca distància del camí de l'ermita, al peu d'una timba i en 

un racó molt ombrívol. L'aigua es recollia en una bassa al peu de la font i permetia 

regar algunes parades. L'accés és difícil perquè tot el paratge i els camps de 

castanyers i avellaners del voltant són abandonats. S'estronca en temps de sequera.

Font del Tomàs. Al fons del barranc, a l'alçada del darrer tomb que fa el camí 

abans d'arribar a l'ermita, i en un indret també amb molta vegetació, surt l'aigua de 

sota d'unes pedres. No s'estronca gairebé mai, però en èpoques de sequera el cabal 

és molt petit. Una bassa situada uns metres més avall recollia l'aigua per regar tot un 
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Amb aquest treball finalitza l'inventari de les fonts de la capçalera del 

Brugent, en els termes de Capafonts i Prades. Tal com es digué en el primer article 

de la sèrie, s'ha ultrapassat el límit estricte de la conca, per incloure algunes fonts 

que tingueren una certa importància per a la gent del poble, ja sigui per raons de 

propietat dels terrenys o per ser freqüentades per diversos motius.

La recerca continua i no és improbable que sorgeixi alguna font més, que en 

algun moment funcionà i que ja ha desaparegut del terreny. 

L'autor vol agrair novament la informació que ha rebut per part de moltes 

persones del poble. Les dades bàsiques les donaren lo Josep Terés (Pep Fumat) i 

l'Eugeni Besora (ca l'Anton Cerdà). Altres aportaren detalls, aclariments, ajudaren 

en el treball de camp o revisaren el treball:  Joan Besora (cal Llarg), Josep Pedret 

(Pep Canya), Isidre Pocurull (Pastisser), Josep Fort i Jordi Fort (cal Fortet), Tomàs 

Balañà, Daniel Fort, Llorenç Balanyà i moltes més, que han col·laborat 

proporcionant informació puntual. A totes elles, de nou el meu agraïment.
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Font del Tomàs Bassa del bombers a Barrulles.
L’aigua procedeix  de la font del Fortet

NOMS DELS CARRERS, DELS LLOCS DEL POBLE

 I DELS VOLTANTS, I DE LES EDIFICACIONS ESCAMPADES 

PEL TERME DE CAPAFONTS - I

JORDI FORT BESORA

El treball El nom de les cases del poble de Capafonts al llarg del segle XX, 

publicat a QC núm. IV, tenia el seu origen en la conversa gravada el 20 d'agost de 

1978. Aquesta gravació es va fer amb el propòsit de recollir només el nom de les 

cases, però espontàniament sortiren els noms dels carrers i dels llocs del poble, i 

d'altres que es recullen en aquest article. Hi hem afegit tots els que no s'esmentaren 

en aquella ocasió i que hem conegut després de parlar amb la gent del poble, 

majoritàriament gent gran que recorda tots aquests topònims. 

De la conversa feta l'any 1978 se'n desprèn que fins a l'any 1929 -quan 

l'alcalde Joaquimet va oficialitzar el nom dels carrers i en va posar als que no en 

tenien- només tenien nom alguns carrers, i que els noms de llocs del poble es 

referien més aviat als barris; per exemple, les Eretes, la Placeta o el Calvari, que no 

eren carrers sinó espais. Un cens electoral del 1904 ho confirma, perquè només hi 

consten tres carrers: Mayor, Plaza Vieja i Plaza Nueva.

Farem, doncs, un repàs a tots els noms tal com eren abans del 1929 i als que 

aparegueren posteriorment, i també els identificarem amb un número que ens 

permetrà situar-los al plànol el poble.   

La Barceloneta [1]. Les cases d'aquest carrer o barri foren construïdes 

probablement a les primeries del segle XIX. En aquell moment era un carrer 

modern, nou; un barri fet fora del nucli medieval del poble, igual que la 

Barceloneta de la ciutat comtal, i és possible que el nom vingui d'aquest 

paral·lelisme. Molts pobles de Catalunya també tenen una Barceloneta amb les 

mateixes característiques històriques. Pujant cap al centre del poble, a mà 

esquerra, trobem primer l'era del Nan [2], enganxada a la casa del mateix nom, que 

fa pocs anys va desaparèixer en edificar-hi un garatge. Avui, l'espai que va quedar 

lliure forma part del carrer de Pau Casals [3]. A l'era del Nan, després de la guerra, 

durant molts anys s'hi feia el ball de festa major. Es muntaven escenaris, fets amb 

empostissats i borrasses, el perímetre de l'era tancat amb brosta de boix, i el terra 

allisat amb fang i palla, excepte els darrers anys que es feia amb parquet de fusta. 

Un any que a cal Toni no van donar permís, el ball es va traslladar a l'altra banda 

del carrer, al pati de cal Banyà. 

A continuació, a la dreta, hi ha l'era del Besora [4]. És una de les poques eres 
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on no s'ha edificat, perquè a cal Cisco Llarg tenen dret de pas pel mig; des de la 

porta de les golfes al perxo de cal Ferrer. L'any 1948 s'hi va instal·lar l'últim 

envelat de festa major, i, com a l'era del Nan, moltes pistes de ball encerclades amb 

canyissos i el terra fet de fang i palla.

Enfront de l'era i a l'esquerre del carrer, el paradó de  cal Salvador Batistó 

[5], que va ser molts anys l'únic bocí de terra conreada enmig de les cases del 

poble. Ara hi ha la casa del Josep Maria de cal Salvador Batistó.

El perxo de cal Ferrer [6], sota la casa del mateix nom, era un lloc molt 

concorregut, per dos motius: primer, perquè durant molts anys, fins a la guerra, hi 

hagué la fornal de l'únic ferrer del poble, i segon, perquè els anys quaranta i fins 

cap allà el 1953, hi havia la barberia de cal Ferrer. El Pep i l'Anselmo, pare i fill, 

ajudats pel Joaquim del Cisco Llarg, atenien els homes i la canalla, afaitaven les 

barbes amb navalla, i posaven ordre als cabells amb la tisora. Una casa més amunt, 

ja al carrer Nou, el Tomàs Batistó i el Pere Oficial feien la mateixa feina a l'altra 

meitat de la canalla i dels homes del poble.

La plaça de l'Església [7] -abans coneguda com la plaça Nova, en 

contraposició al Perxo que era la plaça Vella- ha estat el lloc on la gent es trobava 

per anar a l'església, a la font i a abeurar els animals. No era, però, el lloc de reunió 

per conversar o prendre el sol els homes a l'hivern, perquè es reunien al Perxo. La 

plaça, però, ha estat sempre l'indret més concorregut del poble perquè hi fan 

parada tots els marxants que vénen de fora i, sobretot, per la font de la plaça [8] que 

abastia d'aigua les cases del poble i, per tant, era el lloc de trobada obligat de les 

dones.  Actualment sí que és el centre de reunió del poble, i l'arbre de la plaça acull, 

sota el seu fullam, els que tenen conversa asseguts als pedrissos. La plaça ha estat 

testimoni dels fets més rellevants de la història del poble, com la crema del 

mobiliari de l'església, la reunió dels vilatans per defensar les campanes durant la 

guerra i quan mossèn Benet volia prendre la campana petita, i en general de totes 

les celebracions cíviques. Amb tot, la reunió de les dones que anaven a omplir les 

aïnes era causa de converses espontànies per passar bugada a tot el poble o motiu 

de fortes discussions a causa del torn per a agafar l'aigua; l'alcalde Joaquimet va 

establir la norma del tomb de poble per evitar les baralles. 

Sembla que la plaça no existia abans de la construcció de l'església. Es 

conserva una escriptura de compra de l'any 1760, on es detallen els límits del 

corral objecte de la transacció, i que devia ser el terreny on es bastí l'església. 

Segons la tradició oral, aquest corral era de cal Fortet, i així ho certifica aquesta 

escriptura que es devia fer per poder-lo vendre al bisbat. Els caps de bou que hi ha 

damunt les dues portes de les sagristies serien per rememorar el gest de l'amo de 

cal Fortet, que es deia Isidre. Diu el document, que “confronta por el oriente parte 
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con Francisco Voltor y parte con Bautista Balanyá, por el medio día con dicho 

Voltor, por el poniente con el camino del Ribadell y por el cierzo con la calle de 

abaxo que va a la Iglesia”.

Tocant al carrer del Ribatell hi havia l'abeurador de la plaça [9] que fou 

suprimit. Actualment, sota la creu de la missió només hi ha una pica petita. Fa 

anys, quan es va treure la font del mig de la plaça es posaren les dues canelles sota 

la creu de la missió, de l’any 1958.

El carrer del Ribatell [10] és l'inici del camí de Reus. Pel text de l'escriptura 

ja esmentada, podem pensar que arribava fins al carrer Major. Quan el Llorens de 

ca l'Agneta va desenrunar el pati de ca la Miona, va posar al descobert el portal 

d'una casa que podia estar en aquest antic tram de carrer.

Baixant, a mà dreta, hi ha el perxo de cal Ros [11], avui tapat per la façana de 

la casa. A l'esquerre, hi trobem el perxo de cal Pere Ros [12] i, una mica més avall, 

els rentadors [13], que es van fer quan l'Ajuntament va arribar a un acord amb cal 

Pere Ros, que van cedir el terreny a canvi de l'aigua sobrera de la font de la plaça. 

La història d'aquesta aigua sobrera és ben curiosa: sembla que quan es va portar 

l'aigua a la plaça, cap allà a l'any 1918, el propietari de la font del Damunt de la 

Vila, que fornia l'aigua, era l'Abellà de Valls, que la va cedir a canvi d'aprofitar els 

cabals sobrants per conduir-los fins a la parada que tenia a la partida de les 

Ferratgetes -avui propietat de l'Amadeu Mateu-. Es va instal·lar una canonada de 

terrissa des de la plaça fins al bocí de terra, però mai no es va aprofitar aquesta 

aigua, de manera que els sobrants s'escolaven carrer avall. A cal Ros, des de 

l'antigor, tenien una resclosa al mig del carrer, que recollia l'aigua de pluja per 

omplir la bassa que hi ha a l'hort de sota casa i, d'una manera natural, l'aprofitaven. 

Llavors, a cal Pere Ros, també la volgueren, la qual cosa fou motiu d'una mena de 

plet entre les dues cases per decidir qui n'era el propietari. Evidentment, cap dels 

dos ho era. L'acord per fer els rentadors va posar fi, passats uns seixanta anys, al 

plet inexistent. 

Quan s'acaba el carrer del Ribatell, a l'esquerra i sota l'hort de cal Pere Ros, 

hi ha l'era del Llarg [14], que era de cal Ros. Avui, l'era és un espai públic al costat 

de la piscina municipal [15], on, durant tota la temporada de bany, s'instal·la un 

bar. 

Carrer de l'Església [16] era el nom que tenia l'actual carrer Nou en el tram 

que va de la plaça fins al carrer de l'Abadia. 

L'Església [18]. Hi ha molt per a escriure sobre aquesta construcció. Aquí 

només recordarem que fou construïda cap al final del segle XVIII, coincidint amb 

el moment que hi havia més habitants al poble. L'església romànica era molt petita 
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i fou enderrocada quasi del tot, per aprofitar la pedra en la nova construcció.

El carrer Nou [19] fou el més recent de tots els del poble fins al final del 

segle XX. Va agafar forma quan, al segle XIX, es construïren les cases que van des 

de cal Cutxó fins a l'era del Rector. A la dreta del carrer hi ha el perxo de cal Gravat 

[20], que comunica la casa amb l'era del Rector passant per sota de cal Pere Fortet i 

cal Pep Cerdà; fa uns trenta anys, encara hi havia, sota cal Pep Cerdà, una porta 

que donava pas a les parades de l'Abadia. 

L'era del Rector [21]. Era el punt d'arribada de dos camins importants, el de 

Prades i el de Barrulles, i avui és el final de la carretera. Antigament era un espai on 

hi havia l'era pròpiament dita i la bassa del poble, bassa que s'omplia amb l'aigua 

de pluja que baixava del Calvari. Amb l'arribada de l'aigua a la plaça, la bassa va 

desaparèixer i, per abeurar els animals, s'hi va posar una pica de pedra, davant de 

cal Blaió,  que s'omplia amb la nova canonada. Passada la guerra, la pica es va 

substituir per un abeurador fet d'obra, que va servir fins que es va posar l'aigua a les 

cases. A l'era del Rector hi ha el garatge del Gravat [22], on guardaven el cotxe de 

línia i els camions. 

El camí de Barrulles [23], avui carrer de Barrulles, és un dels camins 

importants que arriben al poble. L'era del Mano [24], una de les poques que s'ha 

conservat, és a l'esquerra del carrer. 

Al carrer de l'Abadia [25] hi ha les construccions més antigues del poble: les 

restes de l'església romànica, el cementiri vell, l'abadia i cal Macià. Sempre ha 

tingut aquest nom. 

De l'església romànica [26] només se'n conserva la paret oposada a la 

capçalera, que probablement també sostenia el campanar. En aquest mur s'hi pot 

veure l'arrel de la volta de canó que ens permet confirmar les dimensions reduïdes 

de l'interior del temple. D'aquesta església no se'n conserva cap ornament, ni 

capitell, ni restes de la porta; només una pica baptismal de pedra, molt senzilla i 

rústica, que era a l'església nova i que avui és a l'ermita.

El cementiri vell [27] es va fer servir fins a l'any 1921, quan es va construir el 

nou. Fins després de la guerra, encara eren en peus la paret i la porta d'accés, a mà 

dreta del carrer de l'Abadia. Fa uns anys era un racó abandonat ple de malesa. 

Primer, la comissió de festes el va condicionar per fer-hi el ball de la festa major i, 

posteriorment, l'Ajuntament l'ha transformat en parc infantil.

L'Abadia [28]. És una construcció antiquíssima, que va arribar fins al 1936 

amb molt bon estat, ja que a Capafonts sempre hi va haver capellà. El seu jardí era 

l'únic espai del poble amb plantes exòtiques: un llimoner, un llorer, rosers i altres 

plantes mai vistes a Capafonts. El juliol del 1936, els revolucionaris del POUM la 
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i fou enderrocada quasi del tot, per aprofitar la pedra en la nova construcció.
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plantes mai vistes a Capafonts. El juliol del 1936, els revolucionaris del POUM la 

13
QUADERNS DE CAPAFONTS



CAPAFONTS EN LES SURGÈNCIES LITERÀRIES

EUGENI PEREA SIMÓN

A l'hora de descriure els pobles muntanyencs de l'antic comtat de 

Prades, els escriptors solen coincidir a valorar-los preferentment el marc 

paisatgístic, entès aquest des d'un punt de vista d'endreçament botànic, d'una 

geografia practicable i d'una urbanització integrada, cosa que facilita 

l'harmonia entre persones i Natura. Pel que fa a Capafonts, les valoracions 

que escriptors i poetes li atribueixen són altes, concretades en un paisatge que 

passa de ser espiritual a matèria comestible i a una imaginació creativa 

centrada en les cançons i parèmies sobre usos i costums. 

Josep Pla, tan afinat en molts camps d'anàlisi i descripció física, quan 

al·ludeix a Capafonts sembla no tocar vores ja que s'hi refereix ubicant-lo en 

l'antònim del que és la seva realitat geogràfica: “Altres, com Capafonts, la 

Febró, Farena, són al fons d'una fondalada més o menys angosta i asfixiada. 

La configuració feréstega i esbaldregada del terreny el convertí en el darrer 

baluard del país moro que existí a Catalunya a l'època de la Reconquesta” (1).  

Una pinzellada tan breu com aquesta de Pla és la que ens ofereix Marià 

Manent en una nota del 9 de setembre de 1965, inclosa en el dietari A flor 

d'oblit. En acabat de visitar Prades i posicionat en un lloc de caràcter sagrat, 

l'escriptor observa i escriu: “A la tarda visitem l'ermita de l'Abellera, posada 

damunt mateix del cingle que dóna a la profunda vall coberta de castanyers. 

Al fons hi ha Capafonts. Hi havia ombres de núvols, però el sol il·luminava 

alegrement algunes cases i el campanar. És un indret feréstec, inoblidable. Un 

corb ha volat cap a les roques ben roges, estranyament corcades per l'erosió” 

(2). Com es veu, el denominador comú de la literatura paisatgística referida a 

Capafonts és la brevetat: visió fugissera, a cop d'ull, segurament perquè els 

autors que s'han passejat per la comarca atenen més a valors generals que no 

pas els particulars dels pobles.

Des dels Motllats o l'Abellera, i des de qualsevol altre indret 

privilegiat del terme muntanyenc, la contemplació adquireix una perspectiva 

aèria, de volada. En els versos de la “Serra de Prades”, de l'editor i poeta 

Miquel Arimany, l'únic lloc que hi apareix és el d'aquest poble, sense dubte 

perquè l'autor ha restat corprès per la beutat de la geografia desplegada 

davant seu:

van ocupar per instal·lar-hi la seva seu. Cremaren l'arxiu parroquial, ple de 

documents que contenien tota la història del poble des del segle XIII. L'edifici i 

l'arxiu eren la cosa més valuosa del poble. A la postguerra, quan ja la construcció 

estava molt malmesa, fou l'escola durant uns quinze anys. El 1948, mossèn Joan 

tornà a instal·lar-s'hi després d'una mínima restauració que va completar mossèn 

Salvador. Ja a les acaballes dels 50, mossèn Novell hi féu més canvis i fins avui el 

bisbat la té llogada, però una part de l'edifici està mig enrunada.

De cal Macià [29] QC ja en va parlar extensament al número II.

El Cantó [30] és el nom del lloc on el carrer Major es creua amb el carrer de 

l'Abadia i el del Calvari. Per bé que es conserva l'ús d'aquest nom de lloc, abans era 

més important.

El carrer del Calvari [31] és un nom relativament recent. Fa uns 70 anys, el 

Calvari [32] englobava tant la part alta del carrer -pròpiament el Calvari- i el 

mateix carrer. El Calvari, junt amb Les Eres, és el lloc més alt del poble.

En un proper treball completarem l’inventari dels llocs.
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“Un mur que no separa, ans fa d'espona

a un Camp format de multitud de camps,

talment un puzzle fàcil i homogeni,

amb la sorpresa a dins, en un embut de cingles,

del pujol riallós de Capafonts.

I tota tu a l'entorn, extensió

plana i suau, suavitat de prada

que es recrea una vila amb aquest nom,

il·luminant la teva austeritat

amb un vermell de mangra i flor boscana” (3).

En un poema de mossèn Ramon Muntanyola, l'autor arribava a fer 

comestible aquest mateix paisatge gràcies a la transubstanciació literària: 

aleshores, efecte màgic, a taula apareixen productes fruitals d'orfebreria com 

són la magrana menja altament apreuada per Rilke, segons anota a les cartes 

sobre Cézanne, la mel de mil flors d'olor i les coques adobades canyella, 

llardons, sucres, codonys i perellons:

“Els teus paratges són bons

com la coca i la magrana.

Vileta de Capafonts,

atura la tramuntana

i endolceix  amb mel boscana

El concert dels seus ressons” (4).

D'aquest paisatge, a cops feréstec i a cops agrícola, sorgeix l'aigua, 

element bàsic per a la vida i la cultura. La permeabilitat dels terrenys i la 

porositat de les roques d'aquesta comarca faciliten que l'aigua s'escoli, amari 

la terra i, finalment, reaparegui a través de sorgències naturals o excavades. 

Els primers autors que han parlat sobre les deus d'aquest lloc escriptors o 

cronistes, n'han fet al·lusió relacionant-les amb el seu topònim, i el judici 

emès deu ser de llei perquè l'han refrendat filòlegs com Joan Coromines. 

L'escriptor vuitcentista Gras i Elies ens recordava aquesta realitat aqüífera tot 

i afegint la referència a una plaga que va patir la vila en un temps passat: “Su 

primitivo nombre era capite fontium, cabeza de las fuentes, por las muchas 

que brotan de sus peñascos. En junio de 1686 una plaga de langostas y 

mariposas, que formaban un radio de 12 horas, devastaron por completo 
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aquellos campos” (5). Un segle més tard i amb un estil gairebé calcat al de 

Gras i Elies, un nou cronista i geògraf, López Bonillo, s'hi tornava a referir: 

“El territori de Capafonts és ric en aigües. El mateix nom del poble i el seu 

origen, caput fontis, “cap de font”, fa referència a la gran abundor d'aigua en 

aquesta part de la capçalera del riu Brugent” (6).

Un publicista del segle XIX que per a nosaltres ha restat anònim, 

escrivia sobre la formació dels cursos d'aigua en base a la unió de moltes 

fonts, barrancs i rierols: és així que l'Anguera i el Brugent primer esdevenen 

xaragalls i després afluents del gran braç torrencial del Francolí: “pren la 

corrent del riu Brugent, que porta les aygües de les fonts de Almusara, 

Capafonts, Farena y Pinatell, i les de la Font gran que mou totes les fàbriques 

de La Riba i es va escorrent  com una anguila al fons de precipicis...” (7). 

Paisatge d'aigües somes o sorgents semblants a aquestes van fer creure al 

poeta Wang Wei que l'aigua tenia pensaments, metàfora de la reflexió i la 

calma que ha pervingut en el temps.  

Però els pensaments poden ser de distinta naturalesa, com són els 

relacionats amb l'economia i el progrés tecnològic. Si l'aigua és fonamental 

per a les persones i el bestiar, primer líquid de vida, també és apta i necessària 

per desenvolupar indústries de molts tipus: fargues, molins, papereres, 
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piscifactories, adoberies... Sobre l'existència, ús i explotació dels molins 

hidràulics a la zona del riu Brugent, per exemple, n'ha parlat l'escriptor Josep 

Iglésies en un article finíssim on s'hi mesclen, dosificades, les veus poètiques 

amb els més pràctics i necessaris quefers econòmics i laborals: “I com se l'ha 

fet treballar, aquest riu autènticament idíl·lic! Antany havia fet moure una 

vintena de molins des de Capafonts a Cap de Riba” (8). D'aquestes indústries 

també n'ha parlat Albert Manent a El molí de l'ombra, convertint-les en 

metàfora de la realitat política clandestina i de la vida rural. Però els canvis 

agrícoles i les evolucions tecnològiques han acabat fent desaparèixer els 

molins hidràulics, esdevenint des d'aleshores un paisatge esbaldregat, erm i 

trist com el d'aquells gravats romàntics del s. XIX.  Pere Vergés és el poeta que 

millor ha sabut sintetitzar la desolació d'aquestes fàbriques abandonades del 

Brugent, com escriu a “El riu, la font i la branca de boix”:

   

“Trobes el molí,

ja no mol farina,

el vell moliner

Temps que no hi camina” (9).

Consegüentment, els canvis fabrils han provocat una readaptació social 

i econòmica de la ruralia, amb un desplaçament del sector agrícola cap al 

turisme, l'excursionisme i la restauració amb la pretensió de pal.liar els 

efectes de la crisi. Aquest oci acabarà generant negoci, però a condició que es 

reforçi i es travi amb elements de qualitat i prestigi: qualsevol citació literària 

o pictòrica del poble que s'hi pugui referir podrà ser explotada a favor de la 

cultura, el territori i la gent, ja que el fet que persones il·lustrades i cultivades 

hi hagin parat esment li'n farà de certificat i aval de qualitat. Josep Iglésies és 

un dels primers escriptors que han considerat la bellesa d'aquests topants des 

d'un punt de vista excursionista: “A l'altra banda del riu, el redreçament 

blavís, bessó del de de Roquerola, aconsegueix el miler de metres d'altitud i 

s'allargassa fins al mugró que encimbella el campanaret de Mont-ral. Aigües 

amunt del riu es domina el trau que fa la gorja del pas de l'Infern i enllà 

l'eixamplament de Capafonts. Riu avall, la continuació de la vall es prolonga 

amb l'estesa de muntanyes que van més enllà del Francolí. Ens ha calgut fer un 

veritable esforç per a deixar aquell dolç recer, cada vegada que hem acudit a 

visitar-lo” (10).

A l'hora de valorar globalment un paisatge també és important 

comunicació i quin sentit tenien per a ells les figures antropomòrfiques de les 

coves que ara nosaltres mirem? Més enllà de la ciència pura i dura, de vegades 

contradint-la o bé mesclant-s'hi, les fórmules sobrenaturals i espirituals solen 

donar respostes clares a aquestes preguntes: actuen de sedant i circulen a 

través del temps com un formulari d'ampli i segur espectre mèdicomental. Els 

sants són ara els catalitzadors d'aquella espiritualitat que sorgeix a partir de 

l'evolució humana i llur necessitat permanent d'aclarir qüestions i donar 

respostes:  és una màgia d'altura, realitzada per delegació divina i 

homologada en l'univers cristià. Una certa literatura popular capafontina 

recepciona aquesta espiritualitat i la catalitza mitjançant els sants metges 

Abdón i Senén, intercessors locals de la salut i per això nomenats patrons 

parroquials. A les darreres cobles del càntic dels goigs als gloriosos màrtirs, el 

compositor invocava llur protecció contra certa pestilència patida per la vila i 

comarca en un llunyà segle XVII Gras i Elies ja ens havia informat sobre 

aquesta plaga, de llagostes i papallones: la pomada miraclera receptada és un 

perfum d'herbes boscanes que actua de cauteritzador de les ferides personals i 

socials i torna més agradable l'ofrena religiosa. Els versos de les cobles 
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conèixer l'ús que d'aquest n'hagin fet els antics, i contra més allunyada en el 

temps sigui la referència, millor, perquè això confirmarà la pervivència i 

continuïtat del valor a través del temps. Ara podem recular fins a la mateixa 

prehistòria i mirar d'esbrinar alguna cosa sobre els pobladors d'aquestes 

muntanyes, alguns d'ells sembla que assentats en coves capafontines tal i com 

certifiquen les troballes fòssils i els rastres artístics estudiats pels arqueòlegs 

i paleontòlegs. Referint-se a les pintures rupestres descobertes en coves de la 

zona, Josep Iglésies escrivia d'aquesta faiçó: “A les cambres més fondes hi 

enterrava els seus morts. També en bastants balmes deixà pintures rupestres 

que tenien significat màgic. Aquestes darreres representen per a l'home 

primitiu quelcom semblant al que per a nosaltres són els temples i ermites. 

Aquests éssers remots que amb sang de bou dibuixaven els seus signes 

abstractes a les parts de les balmes del riu Sec, i que amb punxons de pedra els 

gravaren a les roques roges del coll de les Moles de Rojals i de les Ferreries de 

Capafonts són els nostres avantpassats. Hem unglejat la terra a la recerca de 

les seves deixalles i hem desenterrat els seus ossos. Hem tingut a les mans 

alguns dels seus cranis. Déu ens ho perdoni!” (11).

Per a nosaltres la prehistòria encara es troba embolcallada en una àuria 

màgica i ens porta vers un interrogatori recorrent: quin grau de consciència 

tenien aquests éssers?, com veien el paisatge?, quins eren els seus signes de 
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Algunes llegendes comarcals també esmenten determinats fets bèl·lics 

ocorreguts en aquest terme, escenari de guerres, conflictes i batalles com les 

del “Nen de Prades” que trobem narrades per l'escriptor Cosme Vidal: 

“S'aixecà i, sense tocar-se la gorra musca que s'havia posat a l'espatlla, anà a 

asseure's a l'ample ampit de la finestra que domina la fondalada de Capafonts, 

amb tota la cadena de muntanyes que serveixen de mural al Camp de 

Tarragona” (13).

Aital literatura de canya i cordill sovint també recull tota una varietat 

de temes que tenen un valor especial per al poble, com són la necessitat 

d'establir diferències locals o adquirir una distinció pròpia. Aquell paisatge 

posat a taula del que ens havia parlat mossèn Ramon Muntanyola magranes, 

mel i coques també apareix en les cançons populars capafontines, però ara 

referint-se als menús gastronòmics dels seus veïns comarcals i com a 

llenguatge de marca territorial:

“A Rojals, terra de teulers,

sembren trumfos en secà

i, confiats en la Virgen,

No els hi cal arrencar” (14).

Ironia fina que els capafontins amplien per a molts altres temes, però 

sempre amb una especial insistència a menystenir els pobles veïns, o el que és 

el mateix, a refermar una pretesa superioritat col·lectiva respecte als 

municipis del seu entorn: 

“Dones de Prades 

i mules de Reus,

abans d'entrar per la porta

que batin los peus” (15).

L'autocrítica o el sarcasme també hi són presents en aquesta literatura 

oral, segons veiem en cançons com la següent advertim d'antuvi que el mot 

mantellina que aquí apareix té el sentit de “trompa”, “mona”, segons els 

filòlegs locals:

 

“A Farena caragols,

a mas d'en Toni caraguines,

al clotet de Capafonts

lo floret de les mantellines” (16).
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següents són de mossèn Joan Roig Montserrat i han estat musicats pel també 

reverend Joaquim Fortuny:

  

 “Capafonts també plorava

per la pesta i per l'eixut.

Qui revifa antiga saba?

Qui redreça el decaigut?

Pels sants màrtirs Déu agença

Vila i Vall i els seus voltants.

Per cantar vostra lloança

tot el poble és amatent.

De bonesa ens sou fermança,

Sant Abdón i Sant Senén.

feu florir per recompensa

grèvols, brucs i galzerans...”

 

El primer gressol literari del poble és l'oralitat, i és en aquest dipòsit on 

encara es conserva en el seu estadi més primitiu, elemental i fresc. Tots els 

pobles són creadors de poesia, de llegendes i d'històries versemblants, i la 

memòria popular n'ha conservat pàgines impagables, al marge o en relació 

amb la literatura culta i universal: les parèmies, refranys, cançons, contes i 

cròniques en són una bona mostra, arrelada i connectada amb la cultura 

popular europea. Dels materials orals que s'han conservat n'oferim aquest 

tast: “A Capafonts, llamps i trons”. Una sentència meterològica que podem 

desenvolupar amb la següent cançó, expressada encara avui de viva veu:

 

“A Prades, putes i lladres,

a la Febró es morin de por

I a Capafonts, llamps i trons” (12).

Susceptible, la gent del poble reacciona i replica canviant les paraules 

de la composició, bo i mantenint l'accent però amb una nova justificació: “A 

Capafonts, pocs i bons.” I afegim encara una mena de sobrenom col·lectiu, 

recollit per Joan Amades i aplegat en el seu corpus folklòric, que diu que la 

gent d'aquí són “lleganyosos”, al·ludint possiblement a antigues afeccions 

oculars que podien haver patit els seus habitants. 
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D'aquesta cançoneta popular n'hem trobat altres versions, 

circumstància que posa de manifest la capacitat d'adaptació que té la 

literatura no fixada en escrits i per això mateix fàcilment transformable 

segons la memòria, les circumstàncies socials o els avatars històrics:

“A Farena hi ha bon blat,

mas d'en Toni hi ha les porgueres,

Al clotet de Capafonts

Hi ha el floret de les donselles” (17).

La ironia i el sarcasme són recursos que compensen o alleugeren les 

pròpies mancances, limitacions o problemes personals o col·lectius, ja que en 

exposar la qüestió de manera pública el tema acaba esbravant-se. Una 

capafontina coetània, la Rosa Pocorull, cantava a micròfon obert per als 

etnòlegs contemporanis:

“Les xiques de Capafonts

totes porten mocador de duro,

i algun dia es posaran

Les morralles del meu burro” (18).

Els joves d'una vila solen gaudir d'una presència molt especial en 

aquesta literatura a causa de la seva pròpia vitalitat, enginy, força física i 

bellesa. Però aquesta mateixa joventut, vista des dels pobles veïns, pot rebre 

un tractament totalment diferent, fins i tot de menyspreu, com expressa la 

cançó següent motivada per una metrologia o constitució dels nadius 

pressumptament raquítica:

“Los fadrins de Capafonts

són caragolins de presa,

que vint-i-cinc en fan deu

i trenta no fan dotzena” (19).

A banda de la capacitat per adaptar-se a les versions, com ja hem vist, 

aquesta literatura també té en comú el fet de construir-se sobre patrons o 

models que circulen per altres pobles, propers o llunyans, un fet segurament 

propiciat per la literatura gogística que es cantava a les parròquies com 

lloança d'advocacions religioses i per l'activitat dels joglars. Vegem, com a 

exemple de literatura comparada, la següent corranda de geografia 

folklòrica:

“Vileta de Capafonts

rodona com una poma

els fadrins que hi ha dintre

mereixen palma i corona”.

Amb idèntic patró, Marià Manent havia compost els goigs de la 

parroquial de Sant Martí, a l'Aleixar: “Rodoneta com la poma/és la vila, 

l'Aleixar”; i el model es repetia també a Constantí uns versos que encara 

podríem entroncar amb la millor literatura universal a través d'exemples com 

l'aportat per Walt Whitman, en el “Cant de les ocupacions”, on apareix la 

metàfora de la terra com una poma habitada.

I el darrer exemple de literatura popular de Capafonts que apleguem és 

la melodia d'una jota que es cantava per la festa major de la Mare de Déu 

d'Agost, avui esdevinguda material d'arxiu perquè fa temps que s'ha deixat 

d'interpretar:

“És la jota, jota

del ganxo de llum,

que si no t'apartes

te'l tiro al damunt.

És la jota, jota

de les arengades

que són podrides,

Dolentes i cares” (20).

La mostra temàtica que ens proporciona l'antologia literària de 

Capafonts permet copsar i valorar una altra riquesa patrimonial, aquella 

precisament que li han anat aquilatant escriptors i poetes novells o consagrats 

en el decurs dels segles i de la realitat i experiència: aquest fet ha emplaçat el 

seu paisatge en una cartografia literària del país i, finalment, connectat llurs 

interessos i preocupacions a les coordenades culturals generals. 
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ES VEU, MALLORCA?

JOSEP MARIA LÓPEZ BESORA

Hi ha molta gent que diu que, a l'alba d'un dia clar, es pot veure Mallorca des 

del Serret de les Esteves. Però ja no són tants els que afirmen “jo ho he vist”.

Per mirar de demostrar si una tal cosa és possible, podem fer dues coses: una 

d'elles, anar cada dia al Serret a veure-hi sortir el sol; l'altra, fer uns càlculs que ens 

expliquin una mica la situació.

Comencen recordant que la Terra és esfèrica, i que de la mateixa manera que 

quan un vaixell s'allunya mar endins sembla que es vagi enfonsant fins que 

desapareix totalment, els objectes (per exemple una muntanya) que són massa 

lluny queden fora del camp de visió, per la corbatura terrestre. És a dir, que el camp 

visual té un límit que augmenta a mesura que el punt d'observació se situa a més 

gran alçària.

La distància que es pot veure des de qualsevol punt, és a dir, el seu horitzó, es 

pot calcular aplicant el teorema de Pitàgores. Així, resulta que la distància D (en 

km) entre un punt situat a alçada h (en m) i el seu horitzó és de 3'57 vegades l'arrel 

quadrada de h. Vaja, que el més lluny que veiem drets en una platja (el nostre 

horitzó) és a uns 5 km.

En el cas que ens ocupa, hem de tenir present que el Serret de les Esteves es 

troba a 820 metres sobre el nivell del mar, i que la muntanya més alta de Mallorca, 

el Puig Major té una alçada de 1445 metres. Per saber si des del serret es veuen les 

muntanyes de Mallorca, podem fer una línia que passaria pel damunt del mar, 

calcular a quina distància estan els dos horitzons respectius, sumar-los i veure si 

aquest valor és més gran que la distància que separa els dos punts.

Fent números, des d'una alçada de 820m, l'horitzó és a uns 102 km; des dels 

1445m és a uns 135 km. I la suma dels dos és de 237 km. Tenint en compte que la 

distància en línia recta fins a Mallorca és d'uns 230 km, la resposta és que sí, que 

des del Serret de les Esteves, en línia recta es podrien veure els cims més alts de la 

Serra de Tramuntana de Mallorca. La situació seria la que descriu la figura de la 

pàgina següent.

Refinant els càlculs, es pot concloure que el cim del Puig Major hauria de 

començar a sortir per l'horitzò quan arribem a la cota 700, la del km 9 de la costa 

d'Alcover; i que des del serret s'hauria de veure la part de Mallorca situada pel 

damunt dels 1280 m.
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L'OFICINA DE TURISME DE CAPAFONTS

Un equipament municipal de promoció econòmica

L'Ajuntament de Capafonts, conscient que la potenciació del desenvolupament 

del turisme ha estat és i continuarà sent una eina cabdal de progrés econòmic, està 

mobilitzant una gran quantitat de recursos per tal de dur a terme la construcció d'una 

nova Oficina de Turisme Municipal. 

És cert que aquest nou equipament generarà tota una sèrie de despeses fixes al 

municipi, però des de l'Ajuntament es valora la construcció d'aquest equipament més 

com una inversió que com una despesa. 

Són els propis establiments de restauració i allotjament de Capafonts els que 

més es beneficiaran, sense saber-ho, de l'existència d'aquest equipament, ja que la 

demanda turística, cada cop més, cerca un indret que, a part de poder-hi menjar i 

dormir amb qualitat, també disposi d'una oferta variada d'activitats complementàries 

per poder omplir el seu temps de diversió. D'aquesta manera l'experiència turística és 

completa: hom ve a Capafonts, menja, dorm i desenvolupa tota una sèrie d'activitats. 

Com més activitats millor per a Capafonts, ja que així hom troba més arguments, bé 

per allargar la seva estada al poble, o bé per tornar-hi a fer altres activitats. 

I aquest comentari ens porta directament a l'Oficina de Turisme, ja que és aquest 

equipament l'encarregat d'aportar al sector turístic allò que li fa falta; les activitats 

complementàries, la seva promoció, la coordinació amb els establiments i amb els 

municipis veïns, i un llarg etcètera de funcions que una oficina de turisme desenvolupa 

i que són més a prop d'una política activa de promoció econòmica al servei del 

municipi que estrictament una política turística al servei del visitant. 

Tot plegat i en conclusió, l'Ajuntament està convençut que a Capafonts 

desenvolupament econòmic i desenvolupament turístic són sinònims i que la nova 

Oficina de Turisme continuarà i amplificarà els efectes positius que va tenir la primera, 

oberta quan al poble tan sols hi havia una casa de colònies a punt de tancar. 

Avui, sis anys després, és evident que hi ha hagut un avenç, que al poble hi ha 

més vida, que continuem existint i que Capafonts ha sabut utilitzar el progrés a favor 

seu i sense comprometre el llegat que deixarem als nostres fills.

Capafonts maig  2006 

Aquests càlculs no tenen en compte una cosa molt important: l'aire. Un 

efecte que té l'aire és que fa refractar la llum, la fa canviar de direcció, igual que 

una cullera sembla doblegada quan en posem una part dins l'aigua. Aquesta 

refracció provoca que l'horitzó visual pugui ser fins a un 10% més lluny que no 

fóra sense atmosfera; si es refan els càlculs considerant les condicions més 

favorables, resulta que ara Mallorca s'hauria de començar a veure a partir de la 

cota 430 (al Mas de la Fam, km 3'5), i que des de dalt es veurien els cims 

mallorquins pel damunt dels 900 m.

El segon efecte és que, per molt tènue i net que sigui l'aire, 230 km són molts 

kilòmetres d'humitats i petites turbulències...

A més, el que es veuria tindria un gruix aparent com un euro situat entre 1'5 i 

3 m de distància, o com es veu  l'alçada d'una persona dreta entre 1 i 2 km. Allò que 

veuriem seria una fina cinta fosca sobre el mar. Per apreciar-ho bé, caldria fer ús 

d'uns binocles o un telescopi.

Algú s'anima, a fer la foto?
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INDRETS DE CAPAFONTS
El Picorandan

Als voltants de Capafonts hi ha molts indrets on la natura es mostra capriciosa i 

ha donat lloc a paratges d'una bellesa particular: roques de formes originals, boscos, 

arbres singulars, racons que ha anat formant l'aigua del riu o del barranc al llarg de 

mil.lenis o de milions d'anys. Molts d’ells tenen nóm propi a l’indret privilegiat que és 

la capçalera del Brugent. 
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CRÒNICA LOCAL

Han continuat celebrant-se els actes i festes de tipus divers que s'han 
convertit ja en una tradició a Capafonts. 

Com passa darrerament, els resultats de cada convocatòria han superat 
totes les expectatives, fins al punt que en alguna ha calgut tancar la inscripció, i no 
s'han pogut atendre totes les peticions: el local té una capacitat determinada i no 
s'hi pot fer més.

A continuació es ressenyen els que han tingut lloc des de novembre fins al 
tancament d'aquesta edició, a finals d'abril.

CULTURA

PREMIS “VILA DE CAPAFONTS”

El 12 de novembre de 2005 es feu el lliurament dels “Premis Vila de 
Capafonts 2005”, segons la convocatòria feta a l'efecte. A més de l'Alcalde de 
Capafonts, Sr. Marca, hi assistiren el vicepresident de la Diputació, Sr. Tost, 
alcaldes de la zona, un representant de Caixa Tarragona i diversos regidors de les 
poblacions properes. Un quartet de saxos amenitzà l'acte. El Sr. Xavier Sabaté, 
delegat de Govern de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, tenia prevista la 
seva presència, però s'excusà per obligacions urgents sorgides a darrera hora, que 
requerien la seva presència a Tarragona.

Abans d'iniciar-se l'acte es guardà un minut de silenci per les víctimes de 
l'explosió de gas a un edifici de la Rambla de Tarragona.

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

V Premi literari “ Vila de  Capafonts”

Es presentaren un total de trenta-vuit obres, distribuïdes en les diferents 
categories. 

El jurat era format pel Sr. Jordi Agràs i Estadella (escriptor), la Sra. Dolors 
Joanpere i Vinyeta (membre de la Junta Directiva del Centre de Lectura), el Sr. 
Jordi Fort Besora (membre de l'Associació Picorandan), i la Sra. Agnès Toda i 
Bonet, (filòloga).

El jurat valorà positivament la qualitat dels treballs presentats. 
Els premis concedits foren els següents:

V Premi de poesia
A la Categoria A (de 12 a 18 anys):
El premi s'adjudicà a l'obra  presentada sota el títol "Stillare", del Sr. Axel 
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El vigilant de la vall

Un mantell blanc...Novembre de 2004

QUADERNS DE CAPAFONTS

En aquest número de QC fem 

referència, tal vegada, al més emblemàtic a 

Capafonts: El Picorandan. Es tracta d'un 

cingle arrodonit que sobresurt de la carena 

de Serra Plana, al límit nord de la plana dels 

Montllats. Vist des del poble, és un bony 

que sembla despenjar-se sobre la vall.

S'ha discutit a bastament sobre el 

significat del nom, i els diversos autors no 

es posen d'acord. Coromines (Onomasticon 

Cataloniae, Vol. I, pág 230) diu que provè de “piccu hirundum” (bec d’oreneta). QC 

núm. III, pág 17, proposa la hipòtesi que vulgui dir “pic rodó”, que és tal com es veu. 

S’ha dit tambè que significa “pic o agulló de la vall”. De moment no hi ha consens.

Una passejada fins el cim és molt fàcil i permet veure una panoràmica 

extraordinària i un horitzó molt extens.
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INDRETS DE CAPAFONTS
El Picorandan
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CRÒNICA LOCAL

Han continuat celebrant-se els actes i festes de tipus divers que s'han 
convertit ja en una tradició a Capafonts. 

Com passa darrerament, els resultats de cada convocatòria han superat 
totes les expectatives, fins al punt que en alguna ha calgut tancar la inscripció, i no 
s'han pogut atendre totes les peticions: el local té una capacitat determinada i no 
s'hi pot fer més.

A continuació es ressenyen els que han tingut lloc des de novembre fins al 
tancament d'aquesta edició, a finals d'abril.

CULTURA

PREMIS “VILA DE CAPAFONTS”

El 12 de novembre de 2005 es feu el lliurament dels “Premis Vila de 
Capafonts 2005”, segons la convocatòria feta a l'efecte. A més de l'Alcalde de 
Capafonts, Sr. Marca, hi assistiren el vicepresident de la Diputació, Sr. Tost, 
alcaldes de la zona, un representant de Caixa Tarragona i diversos regidors de les 
poblacions properes. Un quartet de saxos amenitzà l'acte. El Sr. Xavier Sabaté, 
delegat de Govern de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, tenia prevista la 
seva presència, però s'excusà per obligacions urgents sorgides a darrera hora, que 
requerien la seva presència a Tarragona.

Abans d'iniciar-se l'acte es guardà un minut de silenci per les víctimes de 
l'explosió de gas a un edifici de la Rambla de Tarragona.

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

V Premi literari “ Vila de  Capafonts”

Es presentaren un total de trenta-vuit obres, distribuïdes en les diferents 
categories. 

El jurat era format pel Sr. Jordi Agràs i Estadella (escriptor), la Sra. Dolors 
Joanpere i Vinyeta (membre de la Junta Directiva del Centre de Lectura), el Sr. 
Jordi Fort Besora (membre de l'Associació Picorandan), i la Sra. Agnès Toda i 
Bonet, (filòloga).

El jurat valorà positivament la qualitat dels treballs presentats. 
Els premis concedits foren els següents:

V Premi de poesia
A la Categoria A (de 12 a 18 anys):
El premi s'adjudicà a l'obra  presentada sota el títol "Stillare", del Sr. Axel 
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Baiget i Morreres, de la Selva del Camp.
A la Categoria B (a partir de 18 anys):
El jurat decideix concedir el Premi a l'obra que porta el títol "Pluges 

oblidades", escrita per la Sra. Maria Montalba Bori Selles, domiciliada a 
Barcelona.

V Premi de narrativa

A l'acta del jurat es fa constar que algunes obres no s'han pogut tenir en 
compte perquè no tenien categoria especificada, és a dir, no s'adequaven a les 
bases. El jurat, després de deliberar, ha concedit els següents premis:

A la Categoria A (de 12 a 18 anys) 
El jurat considera adjudicar el premi a l'obra  presentada sota el títol 

"Tristeses mitològiques", escrita pel Sr. Axel Baiget i Morreres, de la Selva del 
Camp.

A la Categoria B (a partir de 18 anys) 
El Primer Premi s'adjudica a la narració titulada "Una història que corre 

silent sota la pell", escrita pel Sr. Francesc Cutchet i Domènech, de Sabadell.
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V Premi fotogràfic “Vila de Capafonts”

Es presentaren un total de trenta-dues obres, pertanyents a deu autors. El 
jurat era format pel Sr. Antonio Saragossa i Mercader (fotògraf), el Sr. Josep M. 
Llauradó i Asens (fotògraf i membre de la FCF), el Sr. Josep M. Toset i Roig 
(President de la Secció Fotogràfica del Centre de Lectura de Reus), el Sr. Josep M. 
Casanoves i Dolcet (fotògraf i membre de la FCF), el Sr. Sergi Montserrat i Giné 
(productor de vídeo), el Sr. Antoni Briansó i Pallàs (fotògraf professional) i el Sr. 
Sergi Sedó i Fabregat (gerent del Patronat Municipal de Turisme Rural). 

Després de deliberar, el jurat decideix concedir el Primer Premi d'honor a 
la millor col·lecció, a l'obra presentada sota el pseudònim de “Lithos”, del Sr. 
Josep Ponsa Vilatersana, resident a Santa Perpètua de Mogoda.

D'acord amb les bases del premi, les triades com a millors obres 
individuals són les següents:

1ª “La nit sobre Capafonts”, del Sr. David Cáceres Alemán, de 
Botarell.

2ª “Contrallum B i N”, presentada pel Sr. Josep Maria Robert i Reales, de 
Sallent.

V Premi de vídeo “Vila de Capafonts”

Es presentaren tres obres a concurs. El mateix jurat del premi de fotografia 
procedí a concedir el V Premi de Vídeo. 

Fou guardonada l'obra  “El forn de pa de Capafonts”, de la qual és autor el 
Sr.  Dalmy Gascon, amb domicili a Valls.

Els assistents a l’acte pogueren veure l’obra, que recull un dels aspectes 
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que donaren justa fama al poble en la segona meitat del segle passat: el forn i el pa 
que d’allà en sortia.

FESTES I TRADICIONS

Han continuat celebrant-se tot un seguit de festes, d'acord amb la 
planificació que es fa anualment i que es pot consultar a la pàgina web de 
l'Ajuntament (www.capafonts.com). Heus ací una relació breu: 

- PLANTADA DEL PI
Des de fa uns anys, es planta un arbre a la plaça de l'Església, el qual és 

present durant tot el període de les festes nadalenques. Enguany, a la pàgina web 
de l'Ajuntament s'havia convocat la gent per fer la festa el 4 de desembre. I 

efectivament, aquell matí s'aplegaren a la plaça moltes persones per col·laborar, 
ajudar i donar suport. Prèviament, els experts havien seleccionat el pi que havia de 
tenir l'honor de presidir les festes. Ben aviat aparegué a la plaça, carregat en un 
tractor, i tot seguit es procedí a fixar-lo a terra. A continuació se serví un esmorzar 
preparat per l'Associació de Dones: els presents pogueren tastar els embotits 
capafontins, acompanyats d'un bon vi. 

Durant aquell dia i els successius, moltes persones penjaren de l'arbre 
estels que contenien escrits amb els seus desigs.
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Plantada del pi

I després de l’esforç, 
cal recuperar forces

- EL TIÓ
El 17 de desembre, organitzat per l'Associació de Dones Verge de 

Barrulles, amb assistència del  vicepresident de la Diputació Sr. Tost, se celebrà la 
festa del Tió, adreçada als més petits i als més grans. Es repartí xocolata i coca a 
tothom, i per als avis hi hagué cava i torrons. Les dues dotzenes d-avis que hi 
assistiren s'endugueren un obsequi lliurat per l'Associació, consistent en un plat 
decorat amb un motiu de Capafonts. 

  
- NIT DE CAP D’ANY
Com en anys anteriors, la darrera nit de l'any fou una festa a Capafonts. 

Diversos grups de joves celebraren l'esdeveniment de manera privada, i anant a la 
plaça a complir la tradició, que és ja un costum a Capafonts, de menjar els dotze 
grans de raïm al toc de les campanes del poble. Mentrestant, a la sala municipal, 
l'Associació de Dones Verge de Barrulles organitzà una festa popular per 
acomiadar l'any. La sala presentava un magnífic aspecte, plena de gom a gom 
(calgué tancar la inscripció per manca d'espai) i decorada amb elegància.

 Se serví un menú de qualitat, es menjaren els grans de raïm, i el ball, 
l'alegria i la xerinola presidiren les hores fins a la matinada. 

- FESTA DELS REIS
També l'Associació s'encarregà de la cavalcada de Reis que, com cada any, 

arribaren carregats de regals per petits i grans, davant l'expectació dels més 
menuts.  El cava i els torrons ajudaren a fer més atractiva una festa plena de 
simbolisme i que, des de fa molts anys, s'ha recuperat a Capafonts.

- MANDONGO
El 12 de febrer tingué lloc el dinar del Mandongo, que ha pres peu 

definitivament al poble. A més dels capafontins, hi eren presents un gran nombre 
de forasters atrets per aquesta festa de contingut tan particular. Fou tanta la 
demanda, que l'Associació de Dones organitzadora de la festa hagué d'arbitrar 
mesures extraordinàries per encabir el major nombre de persones i aportar 
quantitats suplementàries de menjar.

- CARNAVAL
El 4 de març hi hagué l'altra festa recuperada en els darrers temps: el 

Carnaval. Com en totes les altres que es ressenyen, l'assistència fou massiva. Hi 
hagué sopar i un ball molt animat. Moltes persones de Capafonts o de fora 
aparegueren disfressades i optaren al concurs que s’havia convocat per tal de 
premiar la disfressa més original. Hi hagué premis individuals, per parelles i per 
grups. Fou una festa molt animada, i els més grans recordaren temps passats, 
abans de l’època de prohibició, quan el Carnestoltes era protagonista uns dies al 
poble, i esdevenia un  motiu per fer gresca i xerinola.
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- RAL·LI CATALUNYA

El dia 18 de març tingué lloc una nova edició del Ral·li Catalunya-Costa 
Daurada, puntuable per al Campionat Mundial i organitzat pel RACC. En aquesta 
ocasió es tractava de la primera etapa del 2006, i encara era present en el record el 
pas de la prova l'any anterior, on es decidí el guanyador del campionat. La sortida i 
la meta d'arribada eren al mateix lloc que l'altra vegada, a la carretera, al final del 
carrer de Barrulles, on els afeccionats pogueren veure de prop els corredors en el 
moment de sortir en direcció Vilaplana, i a l'arribada, en la segona part de l'etapa. 

Aquest cop no hi hagué tanta afluència de públic, però malgrat tot, el poble 
i els voltants es veieren envaïts per una gran quantitat de gent que, si més no, 
s'atansaren a Capafonts i pogueren fer-se una idea dels valors del poble. Els punts 
estratègics de la carretera acolliren grups de persones que esperaren el pas dels 
cotxes, en alguns casos ocupant parades de conreu, i fent nit en els racons més 
inversemblants. 

- SARDINADA
 El 14 d'abril, dia del Divendres Sant, se celebrà la sardinada popular a la 

plaça de l'Església. Fou un berenar de germanor que aplegà pràcticament tots els 
residents aquells dies a la vila.

VISITA PASTORAL DEL BISBE

En el decurs de la seva visita pastoral a l'arxiprestat del Priorat, 
l'arquebisbe, Dr. Jaume Pujol, el dia 11 de febrer, dissabte, va venir a conèixer la 
nostra parròquia, el nostre poble i els capafontins.

Cal dir que encara que Capafonts pertany al Baix Camp, des de sempre 
forma part de l'arxiprestat de Cornudella, al Priorat, raó per la qual entra dins 
aquest calendari de visites del nostre bisbe.

Segons la meva opinió, aquesta trobada va ser un bon encert; fou senzilla, 
planera i productiva en tots sentits.

El Sr. Bisbe havia expressat el seu desig que la seva visita no alterés el 
normal desenvolupament de la parròquia i que no es programés cap acte diferent 
dels que es feien un diumenge qualsevol. Tot i això, l'assistència a la missa va ser 
força nombrosa. Va saludar i parlar amb cadascun de nosaltres, de manera que ens 
va poder conèixer tal com som i va poder veure allò que fem cada diumenge. S-
adonà de quines són les nostres mancances i les necessitats, i es comprometé a 
solucionar-ne algunes; per exemple, la restauració de l'abadia. 

Capafonts és un dels pobles més petits que va visitar, però em sembla que 
va poder copsar que tenim ganes de treballar, com hem fet fins ara, i persistir, ja 
que com molt bé deia Mossèn Melendres, “Capafonts és un poble que no pot 
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morir”. Fins ara, de fa molts anys, ho estem demostrant.
Gràcies, Sr. Bisbe, per ser com un de nosaltres durant les poques hores que 

vàrem conviure.

La ressenya de la visita del Bisbe l’ha fet Pilar Balañà. La resta de la Crònica 
Local és de l’equip de  redacció dels Quaderns.

Fotos: Jordi Fort
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nostra parròquia, el nostre poble i els capafontins.

Cal dir que encara que Capafonts pertany al Baix Camp, des de sempre 
forma part de l'arxiprestat de Cornudella, al Priorat, raó per la qual entra dins 
aquest calendari de visites del nostre bisbe.

Segons la meva opinió, aquesta trobada va ser un bon encert; fou senzilla, 
planera i productiva en tots sentits.

El Sr. Bisbe havia expressat el seu desig que la seva visita no alterés el 
normal desenvolupament de la parròquia i que no es programés cap acte diferent 
dels que es feien un diumenge qualsevol. Tot i això, l'assistència a la missa va ser 
força nombrosa. Va saludar i parlar amb cadascun de nosaltres, de manera que ens 
va poder conèixer tal com som i va poder veure allò que fem cada diumenge. S-
adonà de quines són les nostres mancances i les necessitats, i es comprometé a 
solucionar-ne algunes; per exemple, la restauració de l'abadia. 

Capafonts és un dels pobles més petits que va visitar, però em sembla que 
va poder copsar que tenim ganes de treballar, com hem fet fins ara, i persistir, ja 
que com molt bé deia Mossèn Melendres, “Capafonts és un poble que no pot 
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morir”. Fins ara, de fa molts anys, ho estem demostrant.
Gràcies, Sr. Bisbe, per ser com un de nosaltres durant les poques hores que 

vàrem conviure.

La ressenya de la visita del Bisbe l’ha fet Pilar Balañà. La resta de la Crònica 
Local és de l’equip de  redacció dels Quaderns.

Fotos: Jordi Fort



OASI PRESENTA EL WEB FÁCIL 

DESTINAT A LES ASSOCIACIONS I ENTITATS

  
 L'Organisme Autònom per a la Societat de la Informació, OASI, de la Diputació de Tarragona, ha 

creat el WEBfàcil per als usuaris de Tinet, destinat, en una primera fase, a les associacions i entitats. Es 

tracta d'una aplicació que permet la creació de pàgines web de manera senzilla i accessible. A partir de l'1 

de desembre, aquesta eina també estarà adreçada als ciutadans particulars. 

El President d'OASI, Gustau Biada, i el Director d'aquest organisme, Enric Brull, han estat els 

encarregats de fer la presentació d'aquesta nova aplicació, aquest matí, al Palau Bofarull de Reus. El 

WEBfàcil permet crear una pàgina web i gestionar el seu contingut, sense necessitat que els usuaris 

tinguin coneixements d'HTML (un llenguatge utilitzat per a estructurar textos i presentar-los en el format 

estàndard de les pàgines web). A més, s'ofereixen una sèrie de dissenys predefinits, de manera que les 

associacions podran publicar la seva pàgina i personalitzar el seu aspecte. 

Segons ha explicat el President d'OASI, Gustau Biada, A partir de l'1 de desembre, arrencarà una 

segona fase, en què els particulars també podran accedir a aquesta nova aplicació. Segons Biada, 

“d'aquesta manera, els ciutadans podran fer una passa més enllà en l'ús d'Internet, participant d'una forma 

més activa a la Xarxa amb la creació de les seves pròpies pàgines web”. Fins ara, només les persones amb 

coneixements de HTML i CGI (interfície que permet l'intercanvi d'informació entre una aplicació 

informàtica i un servidor web) podien fer aquesta tasca. Calia recórrer a ells, no només per a crear una 

pàgina web, sinó també per actualitzar-la i mantenir-la.

Crear, actualitzar i mantenir una pàgina pròpia

El Director d'OASI, Enric Brull, ha explicat el funcionament d'aquesta nova eina. El WEBfàcil 

permet crear una pàgina web, l'aspecte de la qual es podrà modificar i personalitzar mitjançant diferents 

plantilles i eines d'estil. També permet organitzar i canviar, de forma dinàmica, els diferents continguts i 

inserir una enquesta que permetrà als visitants de la pàgina triar entre tot un seguit d'opcions que definirà 

el propi creador de la web. A més de votar, també es podrà consultar una estadística sobre les votacions. 

Finalment, el WEBfàcil ofereix la possibilitat de col·laborar en una web ja creada, després de ser 

"convidat" pel propietari de la pàgina.

Per a poder crear una pàgina web a través del WEBfàcil cal ser usuari de Tinet i donar-se d'alta 

d'aquest servei. Un enllaç des de la pàgina principal de TINET (www.tinet.org) adreçarà al WEBfàcil per 

a registrar-se i donar-se d'alta on-line. Des d'aquest moment, es podrà validar el nom d'usuari i la 

contrasenya i accedir a l'aplicació que permet crear la nova pàgina i gestionar-ne els continguts.

Avantatges del WEBfàcil 

· Es tracta d'una aplicació que s'ajusta a les necessitats dels usuaris de Tinet, sense cap finalitat de 

caire lucratiu i amb estricta voluntat de servei. El fet que OASI sigui un organisme que pertany a una 

administració pública explica que l'aplicació estigui exclusivament destinada a satisfer les necessitats 

reals dels usuaris. 

· Permet adaptar l'aplicació a allò que demandin els usuaris, a mesura que l'utilitzin. Sent un 

producte propi, resulta molt senzill introduir modificacions i afegir allò que els ciutadans suggereixin. 

Això li dóna un caràcter dinàmic que permet la seva contínua millora.

· Significa continuar amb el repte, iniciat amb la creació del nou portal de TINET, consistent a 

desenvolupar aplicacions pròpies, a partir de tecnologia de caràcter majoritàriament gratuïta i basada en 

programari lliure. Per a la creació del WEBfàcil, s'ha utilitzat llenguatge de programació Java, amb una 

base de dades de programari lliure, Postgres, i amb servidors web Apache i Tomcat.

Amb la creació del WEBfàcil, OASI fa una nova contribució destinada a aconseguir que els 

ciutadans accedeixin, i ho facin en les millors condicions possibles, a la Societat de la Informació.
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