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EDITORIAL

D'un temps ençà s'observa a Capafonts un notable increment de forasters 

que vénen a practicar senderisme, o si voleu, excursionisme. Es tracta d'un 

fenomen que té una certa antiguitat; des de la segona dècada del segle passat, quan 

en Josep Iglésies i companys del Centre Excursionista de Reus recorregueren 

aquestes contrades, mai no ha deixat d'acudir-hi gent. De fet, la literatura del 

gènere recull multitud d'experiències viscudes pels amants de la natura en aquesta 

part de la muntanya. Però, en els darrers temps, ha augmentat de manera 

significativa, si observem la quantitat de visitants que es veuen pels camins del 

terme i dels vehicles que es deixen aparcats  pels voltants del poble.

No existeix una estadística del nombre de persones que es passegen per 

aquestes contrades, ni de la seva procedència; però, segons algunes dades de 

l’oficina de turisme i també per les converses amb alguns dels visitants, ja no és 

Reus o Valls l' única font de procedència dels excursionistes. Ara vénen de més 

llocs i de més lluny: del Priorat, de Barcelona, de pobles de la rodalia, de 

Tarragona, d'Holanda, d'Europa, etc. Sens dubte, el nombre dels qui volen 

conèixer Capafonts de primera mà, o tornar a gaudir del poble i del seu entorn, va 

creixent de manera progressiva.

Els visitants d'aquesta part de la muntanya ho fan majoritàriament a peu, 

però s'han de comptar també els que es desplacen, ja sigui amb bicicleta de 

muntanya, amb vehicle motoritzat de dues o quatre rodes, amb moto de trial o de 

carretera, o amb un tot terreny. És sabut que l'autèntic excursionisme és el que es fa 

a peu, ja que permet admirar, estudiar, o fotografiar les coses que se'ns posen al 

davant i que, per un motiu o altre, ens criden l'atenció. Els desplaçaments amb 

vehicle no tenen el mateix al·licient, perquè part de l'atenció es dedica a la 

conducció; però, s'entén que per a molta gent, arribar-hi amb vehicle de quatre 

rodes els serveixi per a fer una aproximació a llocs interessants, i els permeti 

combinar-ho amb caminades més o menys llargues. Com es diu vulgarment, “a la 

vinya del Senyor hi ha de tot”.

Caldria preguntar-se on van aquests visitants, és a dir, què és allò que els 

crida l'atenció i que els motiva per atansar-se fins a Capafonts. La resposta és 

diversa, perquè també són diverses les motivacions. En una primera aproximació 

podríem dir que la gent que va a peu -que fa senderisme, vaja- s'adreça 

majoritàriament al tram que va des de les Tosques fins a la font de la Llódriga. El 

condicionament i la senyalització d'aquest recorregut fou un gran encert de 
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 Foto de portada

La cova de les Gralles -foto de la portada-  és un dels llocs més bells  de Capafonts.       

Les seves dimensions extraordinàries -poc més de cinquanta metres d'alçada, des 

del punt on es despenja l'aigua fins al llit del torrent-, la forma semiesfèrica quasi perfecta,  

la grandesa del seu entorn i la magnífica vegetació que l'envolta, fan que no tingui igual en 

cap altre lloc conegut per la gent que ha visitat l'indret.

Quan l'excursionista arriba sota la immensa volta, per força el pren l'emoció. Si, a 

més, hi arriba en època de pluja recent i l'aigua es despenja fins al toll que es forma al peu 

de la cova, les emocions es multipliquen; el color blau i la transparència de l'aigua són 

immillorables.

Encara que l'aigua no ragi de dalt a baix, el toll es manté ple la major part de l'any, i 

és llavors quan el silenci permet gaudir de la sonoritat de l'espai, com la d'una catedral.

Els cinc quilòmetres d'anada i tornada que separen la cova del poble són fàcils de 

trescar, exceptuant el fort pendent del tram que uneix la font de la Llódriga amb el Morral 

de la Devesa. És possible anar amb vehicle fins a la vora del bosc de la Vila, cosa que 

redueix el recorregut uns dos quilòmetres.

És difícil d'expressar en un text la bellesa i les emocions que proporciona l'anada al 

lloc. Només allà sota la balma és possible gaudir-ne.
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l'Ajuntament, i s'ha convertit en l'estrella dels que volen fer una sortida agradable, 

curta i amb escasses dificultats. L'altre punt d'atracció d'aquesta part del terme és 

la cova de les Gralles. No és tracta, aquí, de fer un panegíric d'aquell indret, això ja 

es fa en una altre punt d'aquesta publicació, però sí que s'ha de dir que hi ha 

persones que vénen a Capafonts exclusivament per anar-hi. La pujada als 

Montllats per la Foradada i l'Escudelleta és una altra de les rutes que té força èxit. I 

a l'altra banda de la vall, les visites al Pont Vell i al molí de Dalt, a l'ermita de 

Barrulles o al mas de la Mistera, són també força freqüents. I per als qui es 

desplacen en vehicle, l'ermita, i sobretot la pista dels Montllats, són els llocs de 

preferència.

Tot aquest increment és el resultat de la difusió que s'ha fet de les 

excel·lències del paisatge i l'entorn de Capafonts. Informacions com les de la 

pàgina web de l'Ajuntament, diversos programes de ràdio i televisió, la web del 

Palau Robert, llibres, revistes, etc., han servit per a donar a conèixer les meravelles 

que, amb poc esforç,  són a l'abast de tothom. I el boca-orella, que és un mitjà molt 

efectiu de difusió de la informació, fa també un paper gens menyspreable per a 

aquelles persones que no tenen una idea massa clara de quines coses es poden 

veure per aquí. El paper dels informadors locals, començant per l'oficina de 

turisme, i continuant per l'hotel, el bar-restaurant del poble, l'alberg, la carnisseria, 

etc., és també fonamental i hi juga un paper bàsic.

Aquesta situació va en augment, i previsiblement rebrà una embranzida 

quan es posi en funcionament el Parc Natural. En aquest sentit, s'ha de considerar 

que és positiva per al poble, sobretot perquè es tracta de persones que, 

majoritàriament i tret de les excepcions que es donen a tot arreu, senten un gran 

respecte per la natura i tenen cura de no malmetre l'entorn. A la part negativa, 

malauradament, s'hi ha de posar l'incivisme d'alguns visitants, afortunadament 

pocs, però que deixen la seva emprempta: són gent sorollosa, que no respecta les 

instal·lacions, que roba els indicadors, en fi, que els manca allò de més essencial, 

com és el respecte al medi natural i a l'obra humana que paguem entre tots. 

Aquest increment de visitants demana actuacions de cara a una millor 

informació, en forma de fulletons, o publicacions. Tanmateix, no fóra desencertat 

ampliar el nombre de rutes condicionades i senyalitzades, després de l'èxit de la de 

les Tosques. De possibilitats n'hi ha a bastament.

BASSES I BASSOTS - 2

DIEGO LÓPEZ BONILLO

La relació que segueix és continuació de la que es publicà al número 9 de 

Quaderns. Es ressenyen els barrancs de la part de ponent i els que baixen del 

Pagès, fins la Riera.

Damunt la Vila

- Bassot del Cames (39). L'aigua de la font del Cames es recollia en un bassot 

de petites dimensions, allà mateix. Servia per regar una o dues parades petites. 

Actualment és abandonat.

- Bassa del Pep Pere Ros (40). A tocar del barranquet, i amb unes dimensions 

mitjanes, recollia l'aigua de la font del mateix nom. Ara és abandonada, perquè la 

font pràcticament s'estroncà, però la bassa es conserva en bon estat. 

- Bassot del Pujol (41).  És a tocar de la font del mateix nom. Abans del 1994 

la font brollava a la part de dalt del camí, però ara ho fa a la part de sota, al lloc on hi 

havia el bassot, que pràcticament ha desaparegut.

- Bassa de l'Enquino (42). A la banda de baix de la font, és de petites 

dimensions i subministra aigua per a unes parades.

- Bassa del Blaió (43). Més avall del xalet, una bassa d'uns cinc metres de 

costat recull l'aigua que es canalitza des de la font. És en funcionament.

- Bassa del Pere Fortet (44). Més avall de l'anterior, una font surt d'un marge i 

una bassa en recull l'aigua allà mateix. És d'obra i té unes dimensions petites, d'uns 

cinc metres per quatre. L'abandó de les terres que es regaven amb aquella aigua ha 

provocat també l'abandó de la bassa, que es troba, malgrat la vegetació que hi 

creix a dintre, en un estat acceptable de conservació

- Bassa del Joan Pu (45). En realitat és una cisterna, a la qual s'accedeix per 

una porteta i un pendent. Recull l'aigua que neix allà mateix, en una timba del 

terreny, i es canalitza cap al dipòsit del poble.

- Bassa de la Font de la Vila (46). És més aviat un dipòsit cobert per una volta 

de maçoneria i una porteta metàl·lica d'accés. Té unes dimensions petites, d'uns 

tres metres de costat, i emmagatzema uns vint metres cúbics. S'omple amb aigua 

procedent de la cisterna del Joan Pu i de la font del Barberà. És en bon estat de 

conservació.

- Bassa del Pep Barberà (47). Prop de l'anterior, al costat del barranquet, hi 

neix una font. L'aigua es recull allà mateix, i una part va al dipòsit del poble. La 
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resta es desaprofita per abandó dels regadius, i va a parar al barranc. La bassa és de 

petites dimensions i és sencera, però plena de vegetació.

- Bassa de la Font Vella (48). Al Ribet, allà on s'ubicava la Font Vella, hi havia 

una bassa, la qual desaparegué quan fou desmuntada la font per fer les escales de 

l'església.

Barranc dels Rancs

A la part superior de la conca, per aquesta part, hi ha la partida de les Deveses, 

on es troba la font del Victorino, amb una bassa que recull l'aigua allà mateix. És de 

petites dimensions i fa molts anys que és tot abandonat, encara que l'estat de 

conservació és bo, després de la restauració que s'hi ha fet.

- Bassot del Rateta (49). En un racó del barranc, al final de la rasa que baixa 

des del Coll de Capafonts, una fonteta proporciona un cabal intermitent, que es 

recull en un bassot d'uns quatre o cinc metres cúbics, suficient per regar dues 

parades. Actualment és abandonat.

- Bassa del Ponos (50). És a l'esquerra del barranc, i a tocar del bosc, uns pocs 

metres per sobre del corrent. L'aigua brolla al peu d'un marge, i allà mateix s'hi ha 

construït la bassa, mig colgada pel terreny. Mesura uns set metres de llargada per 

uns sis d'amplada, i té una capacitat d'uns cinquanta metres cúbics. La superfície 

regada amb aquesta bassa era important, però actualment a les parades de conreu 

només hi ha farratges i, ocasionalment, serveix per abeurar algun ramat. 

Al costat de la bassa del Ponos se n'ha instal.lat una del Servei d'Extinció 

d'Incendis. 

- Bassots del Ponos (51). Un centenar de metres més avall de l'anterior, i pel 

damunt del maset, hi ha un petit bassot, d'uns dos metres de llarg per un d'ample, 

que aprofitava l'aigua que brollava en petites quantitats de la timba. I al comellar 

del costat n'hi ha un altre de semblant. Actualment són abandonats i coberts de 

vegetació.

- Bassa del Pep Jesús (52). A la part final del barranc dels Rancs, allà on 

conflueix amb el del Rebollar. Una bassa de petites dimensions recull l'aigua de la 

font del Pep Jesús. Actualment és en desús, i l'aigua es canalitza cap a una altra 

situada més avall.

Barranc del Racó de la Barra

- Bassa del Pere Joan (53). L'aigua de la font del Pere Joan es recollia en una 
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bassa petita situada allà mateix. Aquests conreus són abandonats des de fa temps i 

el bosc ho ha ocupat tot. 

Barranc de la Mistera

- Bassa del Ferris (54). Recollia l'aigua de la font del mateix nom, que hi 

arribava a través d'un bassi. Regava les parades situades per dessota del mas.

- Bassa de la Mistera (55). És al costat de la font, a la parada de sota, a tocar de 

la timba del bosc aprofitant el marge de la parada. Les parets són cobertes de terra i 

vegetació, per la qual cosa es pot confondre amb un bassot. Té forma irregular i 

unes dimensions més aviat petites, d'un sis metres pel costat que toca al marge. 

Al costat del camí, abans d'arribar al mas, n'hi ha una altra molt petita, que era 

simplement un rentador.

- Bassot del Nan (56). S'omplia amb l'aigua de la font del mateix nom. Ara és 

abandonat, i l'aigua va directament al barranc.

- Bassa del Llarg (57). És al costat de la font del Nan i a un nivell més alt. Té 

una forma més o menys quadrangular, d'uns sis metres pel costat situat per sobre 

del barranc, que allà és força fondo. L'aigua arribava per un rec que baixava de la 

Mistera, i regava unes parades que ara són abandonades i cobertes de bosc. Es 

troba força malmesa.

Barranc del Rebollar

- Bassa del Bullanga (58). A la part superior de la partida, per sota de l'ermita 

de l'Abellera. La bassa, de petites dimensions, és a tocar de la font de l'ermita, i 

servia per regar algunes parades situades en el pendent que avui en dia és cobert 

per una espessa vegetació de castanyers, roures i multitud d'arbusts i herbes. La 

bassa es troba abandonada, però en estat acceptable.

- Bassot del Ferré (59). Al costat de la font del mateix nom, a la part mitjana i 

al costat d'una rasa que desemboca en el barranc. Es conserva en bon estat, encara 

que fora dús, com totes les demés d'aquesta part.

- Resclosa del Rebollar (86). Al poble se la coneix com “el pantano”. A la part 

més estreta del barranc, cap a la meitat del recorregut, hi ha una presa per tal 

d'embassar l'aigua i canalitzar-la cap a les terres de la part final, situades entre 

l'Aragonesa i la Riera. Medeix uns cinc metres d'ample i té una alçada d'uns dos 

metres. Actualment ja no té utilitat perquè l'embassament és ple de terra, i perquè 

no hi ha terres cultivades per regar. Només una canonada condueix l'aigua del 

barranc des de la presa fins algun hort a la Riera. En les sis o set dècades 

d'existència, la tosca ha cobert totalment la presa, de manera que no és fàcil 

d'identificar-la.

- Bassa del Roquero (60). A la part final del barranc, a tocar de l'Aragonesa. 

De dimensions regulars, la bassa és adossada al cingle, al costat de la cova del 

mateix nom, on s'hi han trobat restes prehistòriques. L'aigua procedia del barranc, 

a través d'una sèquia que naixia a la represa existent més amunt. Es conserva bé, 

encara que ara ja no té cap finalitat.

Barranc de l'Aragonesa

A la part alta de la conca, a tocar dels plans del Pagès, es troba la bassa del 

Celestino. Recollia l'aigua de la font del mateix nom. És força gran, d'uns vuit 

metres de costat, i es troba abandonada, però en estat acceptable.

A partir de la confluència del barranc de les Marfanyes i el del Coll del 

Bassot, hi hagué algunes parades de regadiu, les quals aprofitaven l'aigua del 

barranc, que en aquesta part en porta sempre. Es tenen notícies dels bassots del 

Pere Fortet i del Batista de la Pairassa al tram de dalt, prop de la mina del Conselo, i 

del Pepó, allà on acaba la pista actual. Totes han desaparegut o bé són difícils de 

trobar.

- Bassa de l'Anton Cerdà (61). Situada a la part final del barranc, prop de la 

confluència amb el Rebollar, a tocar del bosc, i mig colgada a la timba. Té forma 

d'un pentàgon irregular, amb una llargada màxima d'uns vuit metres. S'omple amb 

cabals procedents del barranc de l'Aragonesa que es recullen en una petita 

resclosa, i rega unes parades d'hort.
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Barranc de l'Abellera

- Bassa del Pere Roc (62). Al racó que es troba al peu del saltant on comença 

el barranc de les Fontetes, s'hi féu una bassa que aprofitava l'aigua d'una font i amb 

la qual es regava un hort. Tot s'abandonà fa molts anys i l'aiguat del 1994 féu la 

resta, emportant-se gran part de la terra i la bassa.

Hi ha notícies de l'existència de tot un seguit de bassots en el tram comprès 

entre aquesta part del barranc i la font del Foradet: de l'Oficial, del Cames, del 

Miquel Miquelet, del Plàcido, del Quico i del Xano. Eren de petites dimensions i 

no tenien altra finalitat que aprofitar un trosset de terra, derivant aigua del barranc, 

que en aquesta part en porta gairebé sempre.

- Bassa de la font del Foradet (63). L'aigua de la font es condueix cap a una 

bassa situada a l'altra banda, una vintena de metres més avall. Es troba encaixada a 

un costat del barranc, allà on canvia la direcció, i protegida de les avingudes. 

Abans que tot quedés malmès, l'aigua circulava per un bassi que travessava el 

barranquet. Tot s'ho emportà l'aiguat, i ara una canonada de plàstic fa aquesta 

funció. L'aigua que es recull aquí es distribueix per les terres situades més avall, a 

la Riera.

La Riera

- Bassa del Cerdà (64). Al darrera del maset, una petita bassa recull aigua 

procedent de la del Foradet, i serveix per regar un petit hort.

- Bassa de la Marcel.lina (65). L'aigua que brolla de la font de la Marcel.lina 

es recull allà mateix en una bassa al costat del bosc, adossada a la timba i aprofitant 

el pendent del terreny. De dimensions mitjanes, és en bon estat de conservació, i 

l'aigua s'aprofita per regar uns horts.

- Bassa dels bombers (66). El Servei d'Extinció d'Incendis ha instal.lat a la 

Riera una bassa del model circular. L'anterior, rectangular, i situada un centenar de 

metres més avall fou desplaçada i destruïda per l'aiguat del 1994. Les parets mig 

colgades a la grava són testimonis de la virulència d'aquell estrall.

- Bassa de la font de la Salut (67). És en realitat un bassot de petites 

dimensions, que servia per regar un parell de parades a tocar de la font.
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LES SORTASSES: L’HORTA DELS POBRES

LLORENÇ BALANYÀ I FORT

Les Sortasses és una partida de terra situada al marge dret del riu de l'Horta, 

que li fa de límit natural en tot el seu recorregut fins a arribar al Pont de Ferro de la 

carretera en direcció a Mont-ral. El camí dels Montllats en direcció a la roca 

Foradada i la cinglera fins a la Llódriga completen els límits de les Sortasses.

En primer lloc voldria parlar del seu nom, ja que l'hem vist escrit de dues 

maneres diferents: Sortasses i Hortasses.

En la meva modesta opinió, Hortasses és una manera incorrecta de referir-

nos a aquest indret i això ho sustento en els arguments següents:

En primer lloc, la pronunciació que sempre he sentit sona “sortasses”. 

Semànticament, a l'Enciclopèdia Catalana, hi trobem aquestes descripcions de la 

paraula “sort”: “Tros de terra de poca extensió que no forma masia” i “Quantitat 

de diner que es recull per la compra d'un tros de terra (segles XIII-XIV)”.

Revisant els topònims de Capafonts i pobles del nostre voltant, he pogut 

trobar noms com Sort, Sortetes, les Sorts, la Sordanyena, Sorteta, etc., a 

Capafonts, Prades, l'Aixàviga, el Bosquet, la Cadeneta i els Cogollons. Al 

diccionari de Joan Coromines hi trobem el nom de “sort” referint-se a un tros de 

terra, a tot Catalunya, l'Aragó, les Illes, i fins i tot, a l'altra banda dels Pirineus.

Les Sortasses seria un clar exemple d'allò que definim com a minifundi: 

petites parades en general de forma allargassada, sustentades per marges de pedra 

d'una alçada considerable, repartides entre molts veïns. És la màxima expressió 

d'aprofitament del terreny, en especial el de regadiu.

La font de la Llódriga s'utilitzava per regar tot aquest comellar. L'aigua es 

captava en una petita resclosa, uns metres més avall de la font, i iniciava una 

sèquia oberta que portava l'aigua fins a l'extrem final, a l'hort del Frare, a tocar de 

la carretera. La sèquia marcava el límit de la zona boscosa de secà fins a dalt de la 

carena, i la de regadiu fins a trobar el riu en la seva part baixa.

Com que la font sempre manté un cabal força regular i suficient, no calia 

embassar l'aigua. De totes maneres, a les Sortasses hi trobem basses, com la del 

Perelló, la de cal Barberà i la de l'hort del Frare de cal Roget. També hi trobem 

algun petit bassot com el de ca l'Anton Cerdà, tot i que en aquest neix l'aigua en el 

seu interior.

Els únics indrets de les Sortasses que es podien regar sense dependre de 

l'aigua de la font de la Llódriga eren els paredons de ca l'Anton Cerdà amb l'aigua 

del bassot, un paredó de cal Fumat i l'hort del Frare que recollien l'aigua d'una 

petita resclosa del mateix riu de les Hortes, i finalment una parada de ca l'Agneta 
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algun petit bassot com el de ca l'Anton Cerdà, tot i que en aquest neix l'aigua en el 

seu interior.

Els únics indrets de les Sortasses que es podien regar sense dependre de 

l'aigua de la font de la Llódriga eren els paredons de ca l'Anton Cerdà amb l'aigua 

del bassot, un paredó de cal Fumat i l'hort del Frare que recollien l'aigua d'una 
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REVISTA DE RECERCA I DIVULGACIÓ

11



anomenada les Tosques, que captava l'aigua d'una resclosa perforada en el mateix 

llit del riu, a les Tosques. A principis dels anys seixanta, amb la portada de l'aigua 

de la font de la Llódriga al poble, la sèquia es va entubar des de la resclosa fins als 

paredons de ca l'Oficial.

L'aigua estava taxada, el cercle era setmanal, tothom tenia un dia i una hora 

fixa. El tomb s'iniciava a les 12 de la nit del dijous, hora en la qual els de cal 

Garriga començaven a regar uns paradons situats al marge esquerre del riu i, a 

continuació, ho feien els de cal Jesús, també al mateix marge de riu. Després 

d'aquests, l'aigua es trencava pel marge dret per regar els de ca l'Agneta, fins a 

tancar el cercle amb l'horta del Frare a última hora del dijous. L'aigua taxada no 

sempre era proporcional amb el terreny a regar. Segons sembla, amb els drets 

d'aigua s'hi va especular; inclús alguns paradons s'havien venut el dret de reg.

Durant la primavera es feia un pregó convocant tots els usuaris de la sèquia 

per fer-ne el manteniment: netejar i arreglar aquells desperfectes sorgits durant 

l'hivern.

Un dels inconvenients que presentava les Sortasses era les vies d'accés, ja 

que tota la seva producció s'havia de treure a llom d'animal per camí de ferradura. 

El pas de carro només va arribar fins al mas del Perelló i als paradons de l'Oficial.

Amb el despoblament del municipi, s'inicià l'abandonament de les Sortasses, 

i durant la dècada dels vuitanta pràcticament es va deixar tot erm.

A continuació passo a fer el llistat de les diferents propietats per ordre 

cronològic dels torns de reg: cal Garriga i cal Jesús al marge esquerre del riu; a 

l'altre costat, ca l'Agneta, cal Banyà, cal Joaquimet, ca l'Anton Cerdà, cal Pere 

Roc, cal Pere Canya, cal Taverner, cal Pere Marino, cal Cutxó, cal Jaume Vicent, 

cal Pere Canya, cal Bullanga, cal Pep Cerdà, cal Tous, cal Cisco Llarg, cal Tomàs, 

cal Perelló, cal Jaume Vicent, ca l'Ermitanet, cal Ponos, cal Macià, ca la Tina, cal 

Pep Fumat, cal Pep Joanet, cal Ferrer, cal Pesoler, cal Dineral, cal Blai, cal Pere 

Mosso, ca l'Anton Vellanes, ca l'Anton Cerdà, ca l'Oficial, cal Pere Roc, cal Pere 

Mosso, cal Tous, cal Ferrer, cal Pep Fumat i finalment l'hort del Frare compartit 

entre cal Roget i cal Flaret.

Un cop revisat el llistat, podem observar que les terres pertanyien 

majoritàriament a famílies de rendes modestes i no hi trobem cap de les cases 

fortes del poble. És per això que he posat en el títol el qualificatiu de “l'horta dels 

pobres”. Potser el nom de Sortasses no tenia cap dels orígens semàntics de la 

paraula “sort” referits anteriorment, sinó que indicava la fortuna de disposar d'un 

petit hort de regadiu per al subministrament domèstic.

QUADERNS DE CAPAFONTS
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  MARXANTS, TERRISSAIRES, DRAPAIRES, GITANOS, 

ESMOLETS, XARLATANS, MATALASSERS, ESQUILADORS, 

FERRERS I PEIXATERS - II

JORDI FORT BESORA

  “Hi ha cap pell de conill?”, era el crit universal dels vertaders drapaires que, 

a més de pells, compraven draps vells. Les pells dels conills eren una petita font 

d'ingressos de les mestresses, que després d'espetllar els animals, penjaven la pell 

en un lloc sec perquè no es fes malbé, esperant el dia que el crit del comprador 

arribés als carrers de Capafonts.

Hi havia els falsos drapaires. En realitat eren antiquaris que passaven 

discretament per les cases, amb la cartera ben farcida de bitllets per a comprar 

totes les caixes de núvia, calaixeres, palanganes, ceràmica, llits, armaris, 

llumeneres i, en general, qualsevol objecte valuós, pagant una dècima part del seu 

valor o, el que era pitjor, fent canvi amb mobles de mala qualitat. Com a tot arreu, 

van buidar el poble de les coses que la gent tenia per velles i que en realitat eren les 

úniques valuoses que hi havia a les cases. El cas més vergonyós va ser el d'un 

metge de Prades, col·leccionista de monedes, que va canviar al Joan Cutxó un bon 

grapat de monedes d'or -que llavors ja valien uns quants milions- per una 

rentadora de les senzilles. Això sí, durant una temporada no els va cobrar les 

visites, perquè s'havien fet amics. Recordo que cada peça valia entre 100.000 i 

200.000 pessetes, segons els catàlegs que sortien en uns anuncis a tota plana de 

“La Vanguardia”.

Els esmolets només devien passar pel març i a la tardor, perquè la seva 

presència augurava o anava acompanyada del vent. Quan algú sentia el xiulet que 

feien fregant un bocí de cèrcol metàl·lic a la roda de la seva màquina d'esmolar, 

avisava, mig fent broma, de l'imminent arribada del vent.

Sembla que tots els esmolets eren gallecs, però no en podem estar segurs, 

perquè la gent probablement no era capaç de diferenciar massa la parla d'un gallec 

de la d'un andalús o de la d'un castellà de Conca. Aneu a saber d'on venien 

empenyent el seu carret d'una sola roda, que també servia per a fer girar la mola de 

pedra d'esmolar. Quilòmetres i més quilòmetres, caminant en solitari d'un poble a 

l'altre. La seva estada era curta. Una volta al poble, i amb rapidesa esmolaven tots 

els estris que els portaven les dones. Potser, com que no hi havia cap garantia que 

fessin la feina ben feta, marxaven ràpidament per estalviar-se reclamacions.
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Que el xarlatà que tots els dimecres era al mercat de Valls només vingués a 

Capafonts una sola vegada, té la seva justificació pel fet que va enredar mig poble i 

la gent en va quedar escaldada. Tothom ho sabia que els xarlatans t'enredaven, 

però quan va arribar el petit camió a l'era del Rector, al cap d'una estona tenia un 

nombrós grup de vilatans escoltant l'home que, dret dalt de la caixa, anava cridant 

les excel·lències de la mercaderia i prometent meravelles per als compradors. 

Primer va oferir una manta que, segons ell, era la millor que es fabricava en aquell 

moment: pura llana, mida gran, esponjosa, lleugera… L'enumeració de les virtuts 

de l'article va durar una bona estona, i el xarlatà va acabar afirmant que aquella joia 

només valia cent pessetes, i ràpidament, abans que ni un dels espectadors pogués 

fugir espantat pel preu, anunciava que aquell dia s'havien tornat bojos i que per 

cent pessetes en donarien dues. Va seguir una llarga lamentació per dir que s'havia 

equivocat, però que era home de paraula i no es podia fer enrere, i que en aquell 

moment només el preocupava l'opinió de la gent del poble, ja que essent la primera 

vegada que venien,  havien de deixar un bon record i una flaire de seriositat i 

honradesa. Però abans que algú tingués temps de comprar les dues mantes, va 

proclamar:  

-No vull res per les mantes, ni una pesseta; perquè, de fet, el que hem vingut a 

oferir és aquesta magnífica tela de llana feta a la millor fàbrica de Sabadell, estam 

pur -i la va fer tocar als qui eren més a prop, perquè en donessin fe.

Després va continuar afirmant que era un orgull tenir aquelles peces, que 

ningú no la trobaria enlloc aquella roba, perquè se'n fabricava molt poca i cent 

pessetes era un preu  raonable, si es tenia en compte que, per la compra de la tela, 

regalaria dues mantes. Segons ell, tot plegat era ofert a menys de la meitat del seu 

cost, a un terç escàs, per ser més exactes. Ells eren allí perquè volien que la gent 

anés vestida com els senyors, amb un vertader paño de Sabadell.

Eren massa meravelles per a resistir-s'hi, i l'un darrere l'altre, la gent va anar a 

casa a buscar un bitllet de cent pessetes per no desaprofitar la ganga. En tallar 

l'últim corte de la darrera peça, van donar les gràcies a tothom i marxaren amb una 

rapidesa una mica sospitosa.

El primer capafontí que va entrar a cal sastre Martí de Valls amb la roba sota el 

braç, disposat a fer-se el millor vestit de la seva vida, va rebre males noves. Primer, 

va haver d'escoltar que allò que li portava era, com a molt, apte per a fer-se un 

davantal de cuina, ja que era de pèssima qualitat; segon, no es podia ni rentar, 

perquè de llana no en portava ni un bri, era tot viscosa i amb el contacte de l'aigua, 

encara que fos de pluja, es desfaria com paper d'estrassa; i tercer, no hi havia prou 

roba, ben just per a fer els pantalons i l'armilla. Un rere l'altre, els capafontins 

afortunats van anar sabent que havien estat estafats, i que tot el que havien comprat 

14
QUADERNS DE CAPAFONTS

per cent pessetes no valia ni sis duros.

D'aquells fets ençà, quan baixaven a Valls al mercat dels dimecres i veien 

el xarlatà enredant més gent pels voltants de la font de la Manxa, callaven com a 

morts, per la vergonya de no ser descoberts com a estafats, i potser fins i tot hi 

havia qui s'alegrava en veure com algú es treia els vint duros de la butxaca, 

perquè pensava que, si més no, els altres també eren igual de rucs.

Un dels passavolants més seriosos era l'esquilador. Li deien El Manon. Era 

un bon professional i, a més, el seu ofici tenia una espurna d'artista, de manera 

que segons la inspiració podia fer la seva feina més polida que de costum. Era 

admirable veure com damunt del pèl de les mules i dels matxos s'hi dibuixaven 

uns quadrets com d'un tauler d'escacs, i la cua es transformava en un plomall 

elegant per a espantar les mosques. Pels carrers del poble hi quedaven les restes 

del pèl que el vent anava escampant si les dones no s'afanyaven a escombrar-lo.

Qui arrodonia la feina de l'esquilador era el ferrer, que canviava les 

ferradures gastades de les potes de les mules i dels matxos. Dels qui treballaven 

el ferro, no n'hi va haver cap més des que el vell de cal Ferrer -que tenia el fornal 

i l'enclusa sota casa, al porxo que dóna a l'era d'en Besora- va plegar. Això era 

abans de la guerra. Aquesta feina de ferrar els animals la feia el Pep del Pere 

Fortet, que era del poble, i no un passavolant. Portava les eines dins d'un 

senalló. Primer, arrencava les ferradures velles tallant els claus amb unes 

tenalles; després, escurçava les ungles de l'animal preparant-les perquè s'hi 

adaptés la nova ferradura, la clavava amb els típics claus de ferrar, que tenen la 

cabota en forma de diamant i, finalment, reblonava damunt de l'unglot les 

puntes del clau que sobresortien. Ell només feia la manicura i el canvi de calçat; 

les ferradures les subministraven els amos de l'animal. La seva dèria era la 

perfecció, i mai no donava la feina per bona del tot.

El personatge més pintoresc de tots els que passaven pel poble, oferint 

algun servei o venent alguna cosa, era el matalasser. Vell republicà empeltat 

d'anarquista, matacapellans, fatxenda i bohemi. Com tants d'altres, va perdre la 

guerra, i va anar a parar a la presó, on va conèixer el Pep Balanyà i es van fer 

amics. 

No queden  massa referències de la seva qualitat com a matalasser, però sí 

que es recorden els seus relats pujats de to, clarament verds i grollers, que 

embadalien la clientela dels cafès. Explicava una història que sempre 

escenificava amb una dita: “A Juneda collim olives i no mirem quan plou”, i 
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amb les mans simulava el gest de munyir les rames de l'olivera per collir les olives, 

però donant-li el sentit d'una carícia obscena, cosa que feia riure a la concurrència. 

Una altra peça del seu repertori era La cançó del ruquet, de la qual ningú no en 

recorda amb exactitud l'argument, però sí el to pujat, amb referències de caire 

sexual i frases de doble sentit. Mentre entretenia el personal, però, no treia l'ull de 

la porta de l'establiment, per si entrava la guàrdia civil, que sempre trobava adient 

apallissar-lo pel fet de ser expresidiari, exrevolucionari, i presumpte corruptor 

dels vilatans. “Escandálo público”, en deien ells, que només “obedecían órdenes” 

i tenien prohibit pensar pel seu compte.

Al primer peixater que va arribar al poble li hem de donar el qualificatiu 

d'heroi. Venia de Cambrils amb una caixa plena de peix variat, lligada al 

portapaquets de la bicicleta. Feu els càlculs que vulgueu i sempre arribareu a la 

conclusió que la seva dèria no devia ser vendre res sinó assolir fites impossibles, 

perquè, aquells anys quaranta, i fins ben bé entrats els seixanta, la carretera 

d'Alcover a Capafonts era, malgrat els esforços del peó caminer per mantenir-la 

llisa i fina, un barranc ple de pedres i sots. Si, a més, hi afegim que a vegades feia el 

recorregut a ple sol, comprendreu que quan arribava ja no quedava ni rastre de gel, 

i el peix, a més de fer un rasclim molt fort, estava estovat de tants sotracs al llarg 

dels vint-i-dos quilòmetres; però tampoc es pot dir que fos pitjor que el que 

menjaven a molts pobles de la Catalunya interior, allunyats del mar. 

Per als gurmets de cafè, acostumats a fer ressopons i àpats nocturns, era una 

meravella poder comprar sardina, lluç, sèpies, pops, etcètera, i sortir de la rutina de 

menjar carn a la brasa. Una vegada, per la causa que fos, el peixater i la seva 

bicicleta van arribar ja fosc, i les dones no van acudir a la compra, de manera que el 

nostre home es va trobar amb el gènere a la caixa, i sense possibilitats de vendre'l. 

Llavors, van anar arribant aquests tripaires empedreïts que no desaprofitaven, per 

a passar-los per la graella, les ovelles estimbades o els rucs enterrats. Primer, van 

fer tracte per un pop immens, amb la intenció de cruspir-se'l al cafè, cuinat segons 

una recepta d'algú que havia fet el servei a A Coruña, però, vist el preu, van acabar 

per comprar tota la mercaderia i, amb el mateix entusiasme que si hagués estat un 

moltó, s'ho van menjar, acompanyats pel peixater, que era l'invitat d'honor. El pop 

va quedar boníssim, perquè ja venia estovat, i durant uns dies es va parlar de com 

n'era de bo el peix del nostre heroi.

El transport amb bicicleta va durar uns quants anys fins que el negoci del 

nostre peixater va donar prou rèdits per a comprar una moto petita que, 

ràpidament, va canviar per un tricicle amb molta més capacitat de càrrega. Uns 

anys més tard, va ser una camioneta, i avui en dia els seus fills ja porten un furgó 
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refrigerat, del qual surten les caixes amb el lluç lluent com acabat de pescar, però, 

segons les mestresses, encara poc fresc comparat amb el de Tarragona o 

Cambrils.

……….

Carboners, peons caminers, talladors de pins, safraners, bacallaners, 

comediants, titellaires, remeiers amb tota mena d'olis i ungüents, captaires i molts 

més personatges perduts en la memòria, han passat pels carrers i per la plaça de 

Capafonts. Aneu a saber quina mena de marxants venien fa dos-cents anys: potser 

segadors, veremadors, barbers arrencaqueixals, bruixots, curanderos… No ho 

podem explicar, perquè ja no en queda cap rastre a la memòria de la gent.
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PAISATGES DE CAPAFONTS
Neu a la vall

La gent d'edat dels pobles de la muntanya diuen que abans nevava més que 

ara i que a més de fer-ho més dies, les nevades eren més fortes i la neu durava molt. 

Ens agradaria tenir informació fiable, és a dir, bases de dades de molts anys 

d'observacions per confirmar-ho però, malauradament, això no és possible. 

Haurem de donar crèdit, doncs, a la veu de l'experiència. Malgrat tot, gairebé cada 

any hi ha alguna nevada, i de tant en tant, força abundant. Aleshores, el paisatge de 

la vall de Capafonts es transforma, i si ja de per sí és formidable, amb la coberta 

blanca es pot dir que és extraordinari.

Nevada del 27 
de març del 2004
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18

SINGULARITATS DE LA PARLA DELS CAPAFONTINS

II

A mesura que anem treballant amb les paraules pròpies de la parla de 

Capafonts, veiem que els diccionaris ens indiquen que un mot és propi de la 

comarca de la Conca, que un altre ho és del Priorat o del Baix Camp, de les 

Muntanyes de Prades... Pensem que això demostra que cada lloc rep les 

influències de les parles del seu entorn. Nosaltres, potser pel fet d'estar a la 

frontera entre el català oriental i l'occidental, tenim mots de les dues parles i, a 

més a més, en ser un poble aïllat a la muntanya, se n'han conservat alguns 

d'antics. Amb tot, creiem que el nostre cas no és pas diferent del d'altres 

pobles on es parla català; devem tenir les singularitats que, si fa o no fa, té 

tothom. Tal vegada el que sí que és peculiar és el nostre accent, ben diferent, 

per exemple, del de Prades, el poble més proper.

Som conscients que aquest treball seria més complet i valuós si 

resseguíssim totes les paraules dels pobles del voltant i en féssim una 

comparativa. Ara mateix, aquesta tasca queda fora de les nostres 

possibilitats. 

Fato

Gran quantitat de coses. Abundància. Conjunt de coses per fer, per 

transportar, per remenar.

En aquella sala hi havia molt de fato.

Hi ha molt de fato; tardarem a acabar-ho.
El significat més general d'aquest mot és el d'equipatge o càrrega, accepció que no es 

fa servir entre nosaltres.

Rasclim

Olor forta de cremat.
És una paraula rara que surt en pocs diccionaris. Deu ser una variant de rasclum.

Espenar

Caure una cosa a daltabaix. Ensulsiar-se. Llançar una cosa des de dalt 

d'un cingle. 

Se li va espenar la casa. El carro es va espenar al tomb del Cutxó. Com 

que el ruc era vell, el vaig espenar al cingle del Bec de la Gallina.
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Que et vols espenar?

Expressió que a Capafonts vol dir: suïcidar-se, voler prendre mal... 

matar-se. 
La paraula espenar és l'origen d'aquesta secció de QC. Tots els forans se sorprenen del 

curiós significat que aquestes expressions tenen a Capafonts, i ens ho comenten. Fou així com 

s'inicià el recull de les paraules pròpies de la parla de Capafonts.

Eixinguers (Eixanguers)

Tires de cuiro que servien per a lligar els bous al jou. 
Popularment, per referir-se al qui s'acaba de casar, es diu: ja li han posat els eixinguers.

Espriu

Verge. 

Vi espriu. Vi natural, net, sense additius.
No té res a veure amb aspriu, aspre.

Brivalla i Brivall

Canalla, grup de nens entremaliats. Nen o noi entremaliat. 
Del seu sentit original: gent de mala vida, soldats.

Blandina

(Paraula dita pel Ricard de cal Vicent, el setembre de 2001).

En tornar a casa, el pare em va fotre una blandina...Volia dir que l'havia 

estovat de valent perquè havia fet campana a l'escola.
El diccionari Coromines -Vol. I, pàg. 820- recull aquesta paraula en un text de Ramon 

Llull, on té el sentit de tractar amb mirament.

Només algunes de les persones de més edat la coneixen, tot i que va ser ben corrent al 

poble ara fa cent anys.

Carmanejar

Remenar una cosa d'un lloc a l'altre. 

Per carregar el carro, haurem de carmanejar molts sacs.
Segons Coromines, vol dir cardar, batre.

Reganxó 

Dit del bocí de terra petit, de poc valor, que ben just es pot conrear.
No trobem aquesta paraula als diccionaris.
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Xipoller

Embolic. Merder. Mullader.
Segurament és una variant de mullader. 

Estiba

Bóta de vi. Aptitud d'una bóta per a fer bon vi, o vi dolent.

Aquesta bóta és una bona estiba.

L'estiba fa el vi, i el vi fa l'estiba.
Correntment ho trobem amb el significat de pila, munt, càrrega d'un vaixell... i un de 

més proper que vol dir conjunt de bótes o altres recipients per a contenir vi, oli, etc.

Ploure a samals

Ploure violentament.
Samal és sinònim de portadora, però a Capafonts només s'ha conservat en aquesta 

expressió.

Anar abarnegat

No donar l'abast. Tenir moltes coses per fer.

Vaig anar tot el dia abarnegat.
Als diccionaris, trobem la paraula abarnegar amb el sentit de malvendre a baix preu a 

causa de la baixa qualitat. A la comarca del Maestrat, sembla que es fa servir amb un sentit 

semblant al nostre.

Noia de poca requesta

És la que està poc sol·licitada pels homes.

Aquesta noia té poca requesta; no la casaran.
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INDRETS DE CAPAFONTS
La Manugra

A la part final de les Fous, abans d'entrar en la vall de Mas d'en Toni, el 

Brugent fa dos meandres molt tancats, i entre un i l'altre el congost s'eixampla, 

formant una petita plana d'un centenar de metres entre el riu, que passa a tocar dels 

cingles de la dreta i les parets de roca que clouen la vall per l'altra banda. En 

aquesta petita plana hi havia un molí -el Molí de Més Avall o del Balanyà- i uns 

conreus. Tot és abandonat fa força anys. L'aiguat de 1994 acabà de canviar la 

fesomia d’aquest paratge.

L'entorn és d'una bellesa salvatge, i els pocs avellaners i els xops que se 

salvaren de la catàstrofe competeixen per sobreviure amb la vegetació natural.

En un extrem, a tocar del riu, s'alça un dels símbols i punt de referència de 

Capafonts:  la Manugra. Es tracta d'una roca d'uns vuit metres d'alçada per dos o 

tres en el lloc més ample, que s'estreny per la base i recorda la forma d'un bolet 

d'aquest nom que es pot trobar a Capafonts. 

La roca no és sobreposada al terreny, sinó que és un apèndix, una mena de 

berruga en la gran massa que forma la sola i que anà desapareixent, desfent-se per 

l'acció dels elements: pluges, gel, aigua corrent, etc.

El 10 d'octubre de 1994, la Manugra aguantà la gran riuada que arrasà tot 

l'entorn. Les grans roques i els troncs que arrossegava l'aigua no foren prou forts 

per arrancar-la del lloc que ocupa des de milions d'anys. L'estat ruïnós de l'entorn 

dóna una idea de la violència de les aigües. Ara la vegetació s'ha regenerat i la roca 

es troba mig coberta d'esbarzers i plantes de ribera, però continua ben aferrada a 

les seves arrels.
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ELS NOMS DELS GUARNIMENTS

JOAN BESORA FORT

Els qui som de la tercera edat ens vam fer grans treballant amb matxos, 

mules i rucs per a conrear les terres i portar els fruits cap a casa. Mai no 

treballàrem amb bous: el pare deia que a cal Blaió n'hi havia. De cavalls, no 

crec que a cap casa en tinguessin.

Com que som dels últims que recordem els guarniments i les eines que 

s'usaven, he fet un recull dels noms de cadascun, i explicaré per a què servien. Cal 

advertir que alguns s'anomenaven de diferent manera dins del mateix poble, i que 

en els dels voltants encara hi podia haver més diferències, però tots ens enteníem. 

Els anomenaré tal com els dèiem a casa. Al poble hi havia més mules que matxos i 

rucs: eren més dòcils i nobles; els matxos eren més forts, però maniàtics; i els rucs -

dropos i tossuts- només servien per a la càrrega. També se'ls feia llaurar, però al 

poble dèiem “llaurada de rucs, cavada de dones, collita de pets”, amb respecte per a 

les dones, que ja feien prou i més cavant tot el dia, malgrat que no era la seva feina. 

Diré sempre la paraula mula quan l'hagi de fer servir amb els diferents estris.  

Començarem per quan es posava la mula a l'estable. Se la fermava pel ramal 

a l'estaca de la paret, però hi havia qui la deixava lliure per l'estable. Portava al cap 

el cabeçal, que era de lona o cànem, passava per darrere les orelles i baixava fins 

vora la boca on, a cada costat, hi havia una anella: a una de les anelles s'hi lligava el 

ramal que, passant per darrere de les barres i de l'altra anella, servia per a estirar 

l'animal. Era una corda gruixuda, d'uns tres metres de llargària. Al cabeçal, entre els 

ulls i les orelles, pel front, hi passava una tira que unia els dos costats, i una altra feia 

el mateix per damunt del nas. A nivell de la del front, n'hi passava una altra per 

darrere, per tal que estigués ben subjectat, i també per vora la boca; les dues servien 

per a fixar-lo.

Damunt s'hi posaven les ulleres; eren de cuiro i quasi iguals que el cabeçal. 

La diferència era que la tira superior, que passava per darrere les galtes, era fixa per 

un costat, i per l'altre s'enganxava a una sivella, a fi de poder-les treure. Prop de la 

boca, el mateix; només variava la tira que passava per sobre el nas: era de ferro -la 

serreta- i feia una mica d'arc i, per sota, estava dentada com una serra; era perquè 

quan, des del darrere es manava la mula, en estirar les llongues, feia mal i l'animal 

obeïa.  

Per a portar càrrega s'utilitzaven el bast i l'aubardor. El bast es posava a 
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INDRETS DE CAPAFONTS
La Manugra

A la part final de les Fous, abans d'entrar en la vall de Mas d'en Toni, el 

Brugent fa dos meandres molt tancats, i entre un i l'altre el congost s'eixampla, 

formant una petita plana d'un centenar de metres entre el riu, que passa a tocar dels 

cingles de la dreta i les parets de roca que clouen la vall per l'altra banda. En 

aquesta petita plana hi havia un molí -el Molí de Més Avall o del Balanyà- i uns 

conreus. Tot és abandonat fa força anys. L'aiguat de 1994 acabà de canviar la 

fesomia d’aquest paratge.

L'entorn és d'una bellesa salvatge, i els pocs avellaners i els xops que se 

salvaren de la catàstrofe competeixen per sobreviure amb la vegetació natural.

En un extrem, a tocar del riu, s'alça un dels símbols i punt de referència de 

Capafonts:  la Manugra. Es tracta d'una roca d'uns vuit metres d'alçada per dos o 

tres en el lloc més ample, que s'estreny per la base i recorda la forma d'un bolet 

d'aquest nom que es pot trobar a Capafonts. 

La roca no és sobreposada al terreny, sinó que és un apèndix, una mena de 

berruga en la gran massa que forma la sola i que anà desapareixent, desfent-se per 

l'acció dels elements: pluges, gel, aigua corrent, etc.

El 10 d'octubre de 1994, la Manugra aguantà la gran riuada que arrasà tot 

l'entorn. Les grans roques i els troncs que arrossegava l'aigua no foren prou forts 

per arrancar-la del lloc que ocupa des de milions d'anys. L'estat ruïnós de l'entorn 

dóna una idea de la violència de les aigües. Ara la vegetació s'ha regenerat i la roca 

es troba mig coberta d'esbarzers i plantes de ribera, però continua ben aferrada a 

les seves arrels.
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l'esquena de la mula i permetia dur més pes. La part que tocava a la pell de 

l'animal era de lona i estava folrada d'uns deu centímetres de llana. Per sobre, 

hi anaven unes fustes planes, horitzontals: la primera era més llarga i més 

gruixuda, i servia per a passar-hi les sogues quan es lligava alguna càrrega. Pel 

davant i pel darrere hi havia dos arcs de fusta, fets de dues peces, que s'unien a 

la part de dalt. A la part superior de l'arc hi havia un forat per a les bagues, que 

són unes cordes gruixudes com el ramal i que servien per a lligar els sacs; no 

es treien mai; era el que aguantava el bast i, a més, servia de suport per a 

carregar les portadores, els feixos de llenya...

La singla, la peça principal del bast, era una tira llarga de cuiro i lona que 

donava la volta pel bast i per la panxa de la mula, tenia a una punta una anella per on es 

passava la tira i s'estrenyia bastant fort per tal que el bast quedés ben subjectat a 

l'esquena de l'animal i no es tombés cap a un costat.

El pitral era de cuiro, estava enganxat a un costat, passava per sota del coll i 

s'unia a l'altra part per una sivella: era perquè no es fes enrere la càrrega.  

La tafarra estava enganxada a cada part, donava la volta a les cuixes per sota de 

la cua i servia perquè la càrrega no anés endavant.

Per a carregar llenya, generalment s'utilitzaven els ganxos, que eren de fusta; 

n'hi havia un a cada banda. Eren dues peces rectangulars, unides amb una cadena per 

la part de sota, de manera que, quan s'obrien, quedava com si fos una v. Els dos 

ganxos, penjant un a cada costat, estaven units per unes cordes que passaven per sobre 

del bast i es lligaven amb les bagues. S'anava posant la llenya, i s'apilava fins a tocar la 

d'una banda amb la de l'altra; llavors, passant la soga per damunt, es lligava pel davant 

i pel darrere.

Per als sacs i sarrions, ja n'hi havia prou amb les bagues que ja eren al bast, no 
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calia cap soga; i per a les portadores, tampoc.

Per a garbes i feixos s'utilitzaven les escaletes, que eren unes fustes de vora un 

metre i  mig de llargària per uns cinc centímetres de gruix, unides al mig per altres 

dues, de més o menys mig metre, i del mateix gruix. Les llargues portaven cadascuna 

tres ranures al davant i tres al darrere, fetes de manera que l'obertura era de cara 

endavant, i a les de davant era de cara enrere, perquè la soga quedés travada i premés 

la carga. De garbes i feixos se'n posaven tres per banda; primer, el del mig i després els 

dels costats, i cadascun es lligava a una ranura i s'estrenyien tots junts. Era una lligada 

molt curiosa, però ara ja no recordo com es feia i, a més, em fóra molt difícil 

d'explicar. La part que anava davant de les escaletes era un poc més oberta i ampla que 

pel darrere, per tal que la carga no fes nosa al coll de la mula.

L'aubardor era per a portar menys pes i per a anar a cavall; era igual que el bast. 

Les dues fustes que passaven pel davant i pel darrere eren com vergues i estaven 

posades dins l'aubardor. La part que tocava a la mula era de lona i, per dins, de llana. 

Per donar-li més consistència, es posava palla llarga per les vores, i per sobre estava 

folrat de pell d'ovella, per poder seure més tou. La singla, la tafarra i el pitral eren 

iguals.

La sàrria era l'estri que es feia servir més per posar damunt l'aubardor. Feta de  

palma, d'uns dos metres i mig de llarg per un d'ample, quedava un poc ovalada, com 

una barca. Es posava per sobre de l'aubardó i, d'aquesta manera, penjava una bossa a 

cada costat, on es col·locava la càrrega; d'aquesta mena de bosses se'n deia els corns. 

No hi cabia gaire pes: s'hi solia posar el cistell del menjar, algun estri, el cabàs de la 

verdura, etc. Això era quan ja hi va haver carros, però abans es feia servir per a treure 

els fems o les pinyes de moresc i remolatxes; s'aixecaven els costats, que quedaven 

recolzats per sobre l'aubardó i tenien més capacitat. Antigament, si s'anava a Reus o a 

Ganxos Escaletes al bast
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grandets, ja anaven agafats darrere del qui muntava la mula. A l'aubardó també 

s'hi posaven els argadells, que servien per a carregar les eïnes que s'anaven a 

omplir a la font vella. Estaven fets de vímet, passaven per sobre de l'aubardó i 

hi cabien dues càntares a cada costat. Fora de Capafonts, n'he vist de tres 

càntares i de ferro. 

Ara passem a veure què es posava a l'animal quan havia d'estirar. El collar es 

feia servir sempre; fet de cuiro, es podia obrir per posar-lo i treure'l. S'agafava i es 

passava pel coll, de baix a dalt, i se subjectava per sobre amb tres sivelles. Tenia un 

folre gruixut de llana, que s'ajustava al coll de l'animal. A cada costat hi anava una 

fusta que es diu l'espadella, molt ben agafada al collar, perquè portava les anelles on 

es lligaven les cordes per a estirar.

Al collar s'hi posava el vencilló, que servia per a enganxar-hi els tirants que, a 

la vegada, se subjectaven a l'argollat del carro o al forcat de l'arada. El vencilló 

quedava agafat al collar perquè passava entre l'espadella i el collar. Era de cuiro una 

mica gruixut. 

El rabastet era un bast com de miniatura. Es posava a l'esquena de la mula, ben 

endavant, i se subjectava amb la singla. Per sobre hi passava el sofra, que era una tira 

de cuiro gruixut que servia per a aguantar el pes de les vares del carro, que s'ajustaven 

amb unes sivelles. Per sobre del rabastet hi havia dues fustes: a la del davant hi anava 

una anella que servia per a passar-hi les llongues, i a la del darrere, una sivella on 

s'enganxava la retranga. 

La retranga era de cuiro, bastant reforçada, i s'aguantava per damunt l'esquena i 

les anques de l'animal. La tira que venia del rabastet tenia un petit coixí del qual 

sortien dues tires de cuiro, una per cada banda, que arribaven a les cuixes de l'animal, 

Argadells Collar
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passant pel costat i per sota la cua, on quedaven unides a la tafarra, igual que la del 

bast. Del coixinet encara hi sortien dues tires més, que passaven per la part del damunt 

de les anques de la mula fins a la tafarra, on s'unien amb una anella. Tot plegat servia 

per a quedar recolzat damunt la mula, a fi de no caure. A les dues anelles de cada 

banda, hi havia fixades dues cadenes, els reculans, de més o menys un metre, que 

s'enganxaven sota les vares del carro i que servien per a fer-lo anar cul enrere; la mula 

tibava i el carro reculava. A més d'arrossegar el carro cap enrere, servien perquè a les 

baixades la mula l'anés frenant i no topés amb ella.

La barriguera era com el sofra, però anava d'una vara del carro a l'altra, per 

sota la panxa de la mula, i servia perquè el carro no s'aixequés quan hi havia massa pes 

al darrere. El pes de la mula aguantava les vares, que s'aixecaven, i evitava que 

l'argollat i el vencilló alcessin el collar i escanyessin la mula.

A la mula, única o primera enganxada al carro, li deien l'escalera, i es 

governava mitjançant les llongues, que el conductor del carro sostenia amb les mans. 

Les llongues passaven per les anelles del rabastet, del collar i de les ulleres. Ja es 

comprèn que el morro de la mula en tenia una a cada costat i que, quan el conductor les 

estirava, feien pressió a la serreta, que li passava per sobre el morro; com que en tibar li 

feia mal, la mula obeïa ràpidament.   

Un altre estri que es feia servir era la xurriaca, que s'utilitzava per a arriar les 

mules; era un bastó amb una tira de cuiro a la punta. Quan pegaves a la bèstia amb la 

xurriaca, procuraves no fer-li mal; moltes vegades, només se sacsejava fort la tira a 

l'aire, i llavors el cuiro petava, i la mula ja s'espavilava i no calia pegar-li. D'això se'n 

deia fer la tralla.

A cavall s'hi anava amb l'aubardó, a pèl o amb una manta damunt la mula. La 

sella de muntar i els estreps no es coneixien a Capafonts.

Per a llaurar, generalment s'usava el coixí. Era semblant al collar, però no tan 

reforçat, més senzill; l'única diferència era que entrava per sobre el coll i es lligava per 

sota. A cada banda hi havia com un monyó amb una ranura, per on es lligava amb un 

cordill reforçat. Per sobre també era diferent: pel davant hi havia un buit en forma de 

canal, per a posar-hi el jou quan es llaurava en parell de mules o bous. Però els qui no 

llauraven mai en parell -que eren molts- feien servir el collar en comptes del coixí. 

L'arada s'enganxava igual que el carro: la mula portava un rabastet més petit i 

senzill, i el sofra que servia per a sostenir el forcat.

L'arada es componia de dues peces: el forcat i l'arada. 

El forcat tenia dues vares de fusta unides per la corba del darrere, que era de 

ferro. Del mig de la corba en sortien dos ferros cap enrere, separats uns dos 

centímetres, amb un forat al mig per on passava un cargol que enganxava l'arada. A 
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grandets, ja anaven agafats darrere del qui muntava la mula. A l'aubardó també 

s'hi posaven els argadells, que servien per a carregar les eïnes que s'anaven a 

omplir a la font vella. Estaven fets de vímet, passaven per sobre de l'aubardó i 

hi cabien dues càntares a cada costat. Fora de Capafonts, n'he vist de tres 

càntares i de ferro. 

Ara passem a veure què es posava a l'animal quan havia d'estirar. El collar es 

feia servir sempre; fet de cuiro, es podia obrir per posar-lo i treure'l. S'agafava i es 

passava pel coll, de baix a dalt, i se subjectava per sobre amb tres sivelles. Tenia un 

folre gruixut de llana, que s'ajustava al coll de l'animal. A cada costat hi anava una 

fusta que es diu l'espadella, molt ben agafada al collar, perquè portava les anelles on 

es lligaven les cordes per a estirar.

Al collar s'hi posava el vencilló, que servia per a enganxar-hi els tirants que, a 

la vegada, se subjectaven a l'argollat del carro o al forcat de l'arada. El vencilló 

quedava agafat al collar perquè passava entre l'espadella i el collar. Era de cuiro una 

mica gruixut. 

El rabastet era un bast com de miniatura. Es posava a l'esquena de la mula, ben 

endavant, i se subjectava amb la singla. Per sobre hi passava el sofra, que era una tira 

de cuiro gruixut que servia per a aguantar el pes de les vares del carro, que s'ajustaven 

amb unes sivelles. Per sobre del rabastet hi havia dues fustes: a la del davant hi anava 

una anella que servia per a passar-hi les llongues, i a la del darrere, una sivella on 

s'enganxava la retranga. 

La retranga era de cuiro, bastant reforçada, i s'aguantava per damunt l'esquena i 

les anques de l'animal. La tira que venia del rabastet tenia un petit coixí del qual 

sortien dues tires de cuiro, una per cada banda, que arribaven a les cuixes de l'animal, 

Argadells Collar

26
QUADERNS DE CAPAFONTS

passant pel costat i per sota la cua, on quedaven unides a la tafarra, igual que la del 

bast. Del coixinet encara hi sortien dues tires més, que passaven per la part del damunt 

de les anques de la mula fins a la tafarra, on s'unien amb una anella. Tot plegat servia 
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banda, hi havia fixades dues cadenes, els reculans, de més o menys un metre, que 

s'enganxaven sota les vares del carro i que servien per a fer-lo anar cul enrere; la mula 

tibava i el carro reculava. A més d'arrossegar el carro cap enrere, servien perquè a les 

baixades la mula l'anés frenant i no topés amb ella.
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sota la panxa de la mula, i servia perquè el carro no s'aixequés quan hi havia massa pes 

al darrere. El pes de la mula aguantava les vares, que s'aixecaven, i evitava que 

l'argollat i el vencilló alcessin el collar i escanyessin la mula.

A la mula, única o primera enganxada al carro, li deien l'escalera, i es 

governava mitjançant les llongues, que el conductor del carro sostenia amb les mans. 
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l'aire, i llavors el cuiro petava, i la mula ja s'espavilava i no calia pegar-li. D'això se'n 

deia fer la tralla.

A cavall s'hi anava amb l'aubardó, a pèl o amb una manta damunt la mula. La 

sella de muntar i els estreps no es coneixien a Capafonts.

Per a llaurar, generalment s'usava el coixí. Era semblant al collar, però no tan 

reforçat, més senzill; l'única diferència era que entrava per sobre el coll i es lligava per 

sota. A cada banda hi havia com un monyó amb una ranura, per on es lligava amb un 

cordill reforçat. Per sobre també era diferent: pel davant hi havia un buit en forma de 

canal, per a posar-hi el jou quan es llaurava en parell de mules o bous. Però els qui no 

llauraven mai en parell -que eren molts- feien servir el collar en comptes del coixí. 

L'arada s'enganxava igual que el carro: la mula portava un rabastet més petit i 

senzill, i el sofra que servia per a sostenir el forcat.

L'arada es componia de dues peces: el forcat i l'arada. 

El forcat tenia dues vares de fusta unides per la corba del darrere, que era de 

ferro. Del mig de la corba en sortien dos ferros cap enrere, separats uns dos 

centímetres, amb un forat al mig per on passava un cargol que enganxava l'arada. A 
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inclinació de l'arada perquè anés amb més o menys puntera. 

L'arada tenia tres peces: la cameta, que s'enganxava al forcat; l'esteve, que era el 

mànec que servia per a empènyer i dirigir; l'una i l'altra anaven unides al pany, que és 

on hi havia la rella. Tot era de ferro i molt reforçat.

L'esteve pujava del terra fins a l'alçada del forcat, amb forma corbada, i tenia una 

anella per a passar-hi les llongues.

Les arades eren giratòries, d'una o dues pales, o fixes. Les giratòries tenien les 

pales unides a la cameta i a l'esteve per un ferro fix, que passava per dins d'un tub, on 

estaven unides les pales, una a baix i l'altra a dalt, mirant les dues en la mateixa 

direcció. Quan s'arribava al final del solc, s'aixecava l'arada i es giraven les pales cap a 

l'altre costat; així la terra es bolcava cap al mateix costat. La pala sempre era fixada al 

pany i a la rella. Aquestes arades giratòries eren les més corrents i modernes, però n'hi 

havia d'altres més antigues, d'una sola pala, que per girar l'arada calia aixecar-la i passar 

pel davall del pany la pala cap a l'altre costat; així, aquesta ja quedava en la direcció 

correcta, era fixada per un ferro que hi havia a la cameta.

Una de les arades més antigues era la de ralló, que no tenia pales, sols rella que  

començava en punta, però s'anava eixamplant, i de cada part del punt més ample en 

sortia un ferro, inclinat cap enrere; pel mig, anava fixada al pany. Es feia servir poc, 

només en terra tova; ballava molt i li dèiem el boig. De fet, era l'arada romana.

Un altre model era la fixa -per a mi la millor. Se'n deia així perquè tenia una sola 

pala, clavada al pany; en tenir una sola pala, sempre tirava la terra cap al mateix costat; 

per això, havies d'anar per un solc i després per un altre, i els primers, com que estaven 
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junts, amuntegaven una mica la terra. Quan ja feia estona que llauraves, el bocí que 

havies fet s'engrandia, i per no donar tantes voltes, es començava un altre tros i es 

repetia la mateixa operació fins que s'unia amb el que ja estava llaurat. Les parades 

amb arbres eren les més aptes per a aquesta arada, perquè les tires feien de guia. Quan 

la terra era forta, era la que anava millor.

Per a arrossegar o estirar es feien servir els tirants; unes cordes robustes, 

generalment de cànem i cuiro, amb una nansa per a enganxar al collar; per l'altra 

punta, acabaven amb un ganxo, també de ferro, que servia per a fixar la cosa que 

s'havia d'arrastrar. Quan el carro anava carregat, s'hi podien posar dues o més mules; 

depenia del pes que portava, però amb tres o quatre ja n'hi havia prou. Els tirants de la 

mula que anava al davant de l'escalera s'enganxaven amb els de l'escalera o a l'anella 

de les vares del carro; i les altres, sempre de tirants a tirants.

Per a arrossegar pins (d'aquesta feina se'n deia l'arrastro) algú feia servir tirants 

de cadena, que eren més forts. Més enrere de les potes de la mula, quan el tirant ja 

sempre era cadena, s'hi posava una vara de fusta que servia per a obrir-los, a fi que no 

freguessin les potes dels animals. Els pins es lligaven amb una cadena o es clavaven 

amb uns claus i s'enganxaven als tirants. 

Els tirants també servien per a arrossegar la tirassa -que s'utilitzava per a 

carregar pedres- i la post d'aplanar.

Per a batre, els tirants s'enganxaven al trill, que era una fusta plana que, per sota, 

tenia clavats uns trossos de ferro prims i esmolats, que servien per a trinxar el cereal; 

amb la mula, es donaven voltes fins que el blat quedava fet palla i el gra ja era tot a 

terra. Aquest tipus de trill era dels més moderns, però n'he vist d'altres que en comptes 

de trossos de ferro tenien pedres primes esmolades, com les que feien els homes 

primitius. 

Més moderns i lleugers eren els diables, amb tres curres de ferro i una 

plataforma de fusta al damunt, on es posava una caixa per seure. Feien palla més aviat 

i més trinxada. Hi havia un altre model, molt semblant, que ja portava un seient amb 

respatller i uns braços.

Abans de batre, si l'era era de terra, s'acondicionava regant-la i fent fang amb els 

peus; damunt, una capa de palla i, amb una fusta gruixuda que tenia un pal llarg, 

s'anava picant per deixar el terra ben pla. Quan s'havia assecat una mica, s'hi passava el 

rodet de pedra, que és un cilindre cònic per a poder rodar fent circumferències.

Les eres de pedra tenien el paviment pla, enllosat. Abans de batre, es treia 

l'herba que hi havia entre llosa i llosa, s'escombrava tot fins a deixar-ho ben net. Per 

menar les mules cap a la dreta, es deia lla, i cap a l'esquerra, oisque, i per aturar-les 

txooo o bé  ooo. 
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EL BEC DE LA GALLINA

ALFRED PÉREZ DE TUDELA MOLINA

Passejar pels contorns de Capafonts ens permet gaudir d'indrets insòlits i a 

l'abast de tothom. Els excursionistes que es volen marcar fites agosarades aquí les 

poden trobar, però els més petits, els que pretenen una passejada o aquells que els 

comencen a defallir les forces poden trobar indrets que els permeten fer volar la 

imaginació o fins descobrir aspectes geològics, de la fauna o de la flora que els 

faciliten aprofundir els seus coneixements o satisfer la seva curiositat, i en alguns 

casos com avui, fer una nova descoberta. I també, per què no evocar records dels 

més grans d'aquelles petites o grans proeses que permetien donar resposta a 

necessitats immediates, a fer coses col·lectivament i en definitiva fer avançar el 

poble i els seus habitants.

Els anys que porto compartint una part del meu temps lliure amb vosaltres 

m'ha permès gaudir de molts d'aquests indrets, i d'aquesta manera he après a 

estimar-los, i a sentir-los com un referent. 

Avui anirem al Bec de la Gallina, un indret molt proper al poble que ens 

permetrà conèixer aquesta curiosa formació geològica, caprici de la naturalesa, ¿o 

voluntat expressa dels homes per la seva relació amb els déus de la natura? 

L'indret presenta altres curiositats que intentarem descriure i alhora ens permetrà 

Tornant als guarniments, hem de dir que tenien molts ornaments -sobretot el 

collar i les ulleres- fets amb claus de coure daurats. A les tapes de les ulleres, 

sovint hi havia les inicials de l'amo. 

 Descriure tots els detalls d'un guarniment és molt difícil. Si aquest text el llegeix 

algun baster, que em perdoni per tot el que no he sabut explicar.
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donar una ullada a l'entorn que ens envolta, 

i fixar-nos en algunes varietats botàniques 

i obres sorgides de la voluntat dels homes.

Sortirem del poble en direcció nord 

per la carretera de Prades, i al cementiri 

agafarem el camí de la riera. El cementiri 

avui ens presenta un mur de tancament i un 

entorn restaurats amb molta dignitat. Just 

al seu costat hi trobem una caseta de pedra (feta per guardar la màquina de batre) i 

una era que, segons m'han explicat, va ser fruit de la voluntat de modernització 

d'una bona part de les famílies del poble que, amb el seu esforç i els seus diners, 

van donar resposta al problema del batre en el temps adequat. Un altre detall que 

podem observar just en l'entrada del camí a la dreta és on comença el que resta del 

“camí de mercaders” o carrerada.

Seguirem per aquet camí de la riera i a la dreta, direcció est, podrem 

endevinar una era amb una situació privilegiada i d'una bellesa extraordinària: 
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estem parlant de l'era del Ros, recalçada amb un mur de pedra molt ben 

configurat i amb una rampa d'accés perfectament integrada; a la mateixa era hi 

podem contemplar uns bons exemplars d'alzina. A l'esquerra deixarem el 

tancat dels gossos dels caçadors que ens hauran donat la seva benvinguda i 

molt poc més enllà trobarem una bifurcació del camí: el de la dreta que marca 

pas barrat és el que ens portarà al nostre objectiu. Quan ens haurem endinsat 

en el bosquet que ens acull amb la seva ombra, trobarem una petita clariana on 
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hi ha les restes d'una cabana 

quadrada  que conserva bona 

part de les parets, un finestró 

rectangular obert al sud i l'espai 

de la porta oberta a l'oest. 

Continuem pel bosquet i molt a 

prop, sobre una altra clariana, 

estem arribant al nostre destí. 

Lamentablement, en aquest lloc 

l'entorn no ens convida a 

continuar, perquè sembla un 
abocador de runa, però passat aquest punt i unes bardisses ens trobem amb 

aquesta formació que aquí a Capafonts es coneix pel “Bec de la Gallina”. 

Haurem caminat un quilòmetre aproximadament i ens trobem a una alçada de 

736 metres.

Aquest és un indret curiós tant en l'aspecte botànic com geològic. En el 

primer, els canvis que s'hi poden observar són determinats per la tipologia del 

terreny i per brusc canvi d'orientació 

geogràfica; i, en el segon, per l'aspecte 

convulsiu de la formació i la presència 

diferents materials geològics.

Ara centrem-nos en aquesta 

curiositat, caprici de la natura o 

voluntat expressa d'uns homes que 

buscaven mantenir un diàleg i una 

congratulació amb els déus.

Ens trobem davant una mola de 

pedra calcària que presenta aquesta curiosa forma fruit de l'erosió, trencaments i 

moviments geològics, i segurament es tracta d'un fet fortuït, però la seva 

disposició també ens podria donar raons per pensar que algú l'ha situat on és i en 

aquesta posició, perquè es tracta d'una mola independent elevada del terra sobre 

d'elefant o, amb una mica més d'imaginació, d'un dinosaure; de tota manera, en 

continuarem dient: “Bec de la Gallina”. 

Ara que hem fet el recorregut i ens hem situat, mirarem el nostre entorn i 

farem un petit recull botànic de les moltes espècies que podríem catalogar.

Mirant cap al nord-nord-est podem veure les costes d'en Guàrdia, amb una 

formació geològica força curiosa: el picó del Sardà, els costers, els picons al fons; 

al nord-nord-oest, el picó del Dineral i més al fons els pics de l'Abellera, i més a 

l'oest, els Rancs i Cantacorbs. A l'est veiem el Barral amb la llosa de la llera, fruit 

p e t i t s  b l o c s  q u e  l a 

mantenen en aquesta 

posició d'equilibri. Les 

seves dimensions són 

aproximadament d'uns 

cinc metres de llargada 

per dos d'alçada.

Algú la va batejar 

a m b  e l  n o m  q u e  l a 

c o n e i x e m ,  p e r ò  s i 

l'observeu amb una mica 

de deteniment, també 

podríem parlar d'un cap 

 

dels plegaments i que ha quedat al 

descobert amb els aiguats, la 

fruits més petits que, quan són madurs, són morats i els podem fer servir de 

condiment o per fer licor de gin), el te de roca, prou conegut i que molts fan sevir 

per aliviar-se 
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estem parlant de l'era del Ros, recalçada amb un mur de pedra molt ben 

configurat i amb una rampa d'accés perfectament integrada; a la mateixa era hi 

podem contemplar uns bons exemplars d'alzina. A l'esquerra deixarem el 

tancat dels gossos dels caçadors que ens hauran donat la seva benvinguda i 

molt poc més enllà trobarem una bifurcació del camí: el de la dreta que marca 

pas barrat és el que ens portarà al nostre objectiu. Quan ens haurem endinsat 

en el bosquet que ens acull amb la seva ombra, trobarem una petita clariana on 
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que és el salsufragi, herba considerada remeiera i que es fa servir pel mal de pedra.

Avui ens centrarem en aquesta herba, el salsufragi. I ho farem perquè és 

novetat i especialment pel fet de trobar-se justament sobre el nostre objectiu de la 

sortida.

El salsufragi té per nom científic silene saxifraga.

“L'herba de les pedres” és molt petita, no allarga més d'un pam o un pam i mig 

 

dels refredats, però que cal tenir en 

compte que, com moltes herbes 

remeieres, rebaixa la pressió de la 

sang. 

Sobre la mateixa roca hi podem 

observar una planta (que jo encara no 

havia trobat en aquestes contrades) 

 

Te de roca 

segons el medi on es trobi i la climatologia; en aquest 

cas concret, els nostres exemplars es troben en 

condicions molt extremes i són molt petits. És una 

herba molt ramosa, amb branquillons que creixen 

anualment, és nuosa i de color fosc; les tiges que 

surten de la planta són llargues, primes i de color 

verdós amb tonalitats groguenques a les fulles, 

sobretot si hi ha secada. Les fulles són molt 

nombroses, molt puntegudes i neixen confrontades 

als nusos dels branquillons. Sempre la trobarem en 

zones rocoses. 

Per a què la fem servir? A Catalunya és molt usual 

fer-la servir per problemes de ronyó, i en concret pel que en diem el mal de pedra 

(càlculs renals); prenent infusions d'aquesta herba es trenquen les pedres i es 

poden expulsar amb l'orina. Es pensava que, si una planta tan fràgil podia trencar 

les pedres per fer-s'hi un lloc per créixer, igualment serviria per trencar les pedres 

de la bufeta. Antigament, la planta, la bullien amb vi i a més de fer-la servir pel mal 

de pedra la utilitzaven per curar les febrades. 

Cal recordar que, en els orígens, sovint es buscaven similituds del 

comportament a la natura, o de la seva forma amb diferents parts del cos humà 

(com és el cas de l'herba fetgera, que deu el seu nom a la forma de les fulles) per 

identificar les possibles propietats medicinals de la planta.

La manera de prendre aquesta planta és amb infusió; es fa coure una unça de 

la planta en un litre d'aigua (si l'herba és jove la infusió tindrà un color verdós), es 
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és el mateix.

Bé, fins aquí la passejada al Bec de la Gallina, esperem que en gaudiu i que 

aquesta aproximació us serveixi per gaudir-ne millor i fer noves descobertes.

Fins que descobrim colonitzacions més extenses d'aquesta planta (el 

salsufragi), seria recomanable respectar-la per facilitar la seva reproducció. De 

tota manera, si a algú li cal, se’n podria recollir una part: això sí, sense arrencar-la, 

tallant-ne una part i deixant sempre algunes tiges de floració per facilitar que 

estengui la llavor.

 

salsufragi

 

recomana prendre-la endolcida amb 

sucre i prendre una tassa d'infusió en 

dejú, encara que es pot prendre en 

qualsevol moment.

La floració d'aquesta herba 

comença al mes de maig i s'allarga tota 

la primavera i l'estiu. Les flors surten 

en les tiges noves. El calze de la flor fa 

com una tupina i està format per cinc 

pètals dividits en dos lòbuls disposats 

de manera que formen una estrella. La 

recol·lecció de la planta es pot fer 

quan és jove o quan és adulta, l'efecte 
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CRÒNICA LOCAL

CULTURA

PREMIS “VILA DE CAPAFONTS”

El 27 d'octubre de 2007 a les 7 de la tarda, a la Sala Municipal, es feu el 
lliurament dels “Premis Vila de Capafonts 2006-2007”. A més de l'Alcalde de 
Capafonts, Sr. Marca, hi assistiren el president de la Diputació, Sr. Josep Poblet i la 
Junta Directiva de l'Associació de Dones Verge de Barrulles, que col.labora en la 
convocatòria dels premis. Hi eren presents, també, l’Alcalde de Riudecanyes, Sr, 
Tost, la Vice-presidenta del Consell Comarcal, Sra. Lídia Bargas, la Directora 
Territorial d'Economia Finances i Indústria de la Generalitat i Regidora de 
Turisme de l'Ajuntament de Reus, Sra. Teresa Pallarès, l’Alcaldessa 
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d'Ulldemolins i Diputada,  Sra. Cori 
Montlleó, el President de l'Unió de 
Botiguers  de Reus,  Sr.  Pere 
M a rg a l e f ,  l a  P r e s i d e n t a  d e 
l'Associació de Dones del Baix 
Camp, Sra. Antònia Llauradó, 
l’Alcalde de Montral. Sr. Pere 
Vendrell, i la Cap de Producció de la 
Cadena SER,  Sra. Joana de Pedro. 
Els capafontins respongueren a la 
convocatòria, omplint la sala. La 
conducció de l’acte fou a càrrec del 
popular presentador de televisió 
Enric Companys. El “Quartet de 
clarinets de Tarragona” hi posà la 
nota musical en els intermedis.

L'acte començà amb la 
presentació, per part del Sr. Joan 
Prats Sobrepere, del llibre L'illa 
afortunada, de la qual n'és l'autor. 

Feu uns semblança de l'obra, amb anotacions de gran interès sobre la gènesi i el 
significat del llibre, una novela ambientada en una illa llunyana, amb força 
elements de reflexió sobre temes d'actualitat.

A continuació es feu la presentació del llibre Les Muntanyes de Prades. Es 
tracta d'una edició feta amb molta cura d'un recull de fotografies sobre aspectes 
diversos d'aquest territori, acompanyades de textos de recolçament. Les fotos, 
magnífiques i d'una gran qualitat, són obra d'Anton Briansó, i els textos són de 
Salvador Rovira i Diego López. Aquest darrer s'encarregà de fer una breu ressenya 

del llibre, ressaltant els aspectes més importants de l’obra.
Tot seguit, es procedí al lliurament dels premis, els quals, com en anys 

anteriors, tenen tres vessants: fotografia, vídeo i literari.

VI Premi fotogràfic “Vila de Capafonts”

El jurat, integrat pel Sr. Sebastià Grinyó Solé, la Sra. Anna Maria Curto 
Solé i el Sr. Josep Maria Toset Roig, del Departament de Fotografia de la Secció de 
Ciències Exactes del Centre de Lectura de Reus, el Sr. Amadeu Mateu i Ferro, i la 
Sra. Montserrat Sans Muñoz, en representació de l'Ajuntament de Capafonts, 
atorgà el premi d'honor a la millor col·lecció a l'obra titulada “Colors” de la que és 
autora la Sra. Verònica Moragues Rovira, amb domicili a Riudoms.

Els premis a les millors obres individuals s'atorguen a les titulades 
“L'Esglèsia” del Sr. Jordi Piñol Sardà,  i “Campanar Matiner”, del Sr. Pere 
Martorell Agustench.

VI Premi de vídeo “Vila de Capafonts”

El mateix jurat atorgà el premi de Vídeo a l'obra "Les Campanes de 
Capafonts". Els autors són els senyors Ignasi Solé i Dalmy Gascón.

VI Premi literari “ Vila de  Capafonts”

El jurat el formaren la Sra. Agnès Toda i Bonet, filòloga, el Sr. Llorenç 
Balaña Fort, col·laborador de la publicació “Quaderns de Capafonts”, el Sr. Diego 
López Bonillo, en representació de l'Associació Cultural “Picorandan”, i com 
representació de l'Ajuntament de Capafonts, els senyors Antoni Marca (Alcalde), 
Amadeu Mateu  (Regidor de Cultura), i Montserrat Sans Muñoz (Secretària).

VI Premi de poesia
La categoria A (menors de 18 anys) es declarà deserta, atès que no s'ha 

presentat cap obra.
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Categoria B (a partir de 18 anys) 

El jurat ha considerat oportú atorgar un primer premi i un accèssit, donada 
la qualitat de les obres presentades.

El primer premi s'atorga a l'obra que porta el títol "Cants de la llúdriga", 
del Sr. David Figueres Felip, amb domicili a Barcelona.

L'accéssit s'atorga a l'obra titulada “Vagant per les andanes”, de la Sra. 
Maria Esther Ruiz i Margalef, també domiciliada a Barcelona.

VI Premi de narrativa

Categoria A (de 12 a 18 anys)
L’obra guanyadora fou "Mesos, hores, minuts, segons...", l’autor de la 

qual és el Sr. Eduard Valls Muñoz, de Reus.

Categoria B (a partir de 18 anys) 
El primer premi fou adjudicat a la narració titulada "La foscor de la llum" 

del Sr. Francesc Cutchet i Domènech, de Sabadell.
El jurat atorgà un accèssit a la narració titulada “Arrels” de la Sra. Alicia 

Pocurull Sans, originària de Capafonts i  amb domicili a Reus.

En acabar l'acte, els assistents foren convidats a prendre una copa de cava, 
acompanyada amb fruits secs, al local social “El Grèvol”. 

ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES
Com és habitual, durant els mesos compresos entre abril i octubre s'han 

celebrat tot un seguit de festes i celebracions, d'acord amb el programa previst, i 
que es pot consultar a la web de l'Ajuntament (www.capafonts.com) En una visió 
ràpida, deixem constància dels esdeveniments més importants:

El dia 3 de juny se celebrà a l'ermita de Barrulles el tradicional aplec de 
sardanes. Després de la missa es procedí a la degustació d’una paella, obsequi a 
les associades i familiars. Com en altres anys, hi hagué una gran concurrència.

D’uns anys ençàs’organitza una excursió, que és oberta a tothom que s'hi 
vulgui afegir. Enguany es visità el santuari de Núria, el diumenge 17 de juny. Fou 
un dia de convivència entre les associades i familiars.

Com cada any també, el dia 1 de juliol tingué lloc la concentració de 
puntaires. Una vegada més, la plaça de l'Església s'omplí de totes les expertes en 
aquest art tant difícil, i es pogueren admirar les meravelles que cadascuna portava 
al seu coixí.

El 30 de juliol la gent de Capafonts celebraren la festa votada dels sants 
Abdón i Senén. Diversos actes religiosos tinguren lloc i a migdia un dinar 
comunitari aplegà molta gent a la sala municipal. 

L'onze de setembre tingué lloc un àpat comunitari per tal de celebrar la 
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Diada. La sala municipal presentava un aspecte magnífic, i gairebé vuitanta 
persones pogueren degustar el menú que s’ havia preparat per aquesta ocasió. 

I finalment, abans de tancar aquesta crònica, cal fer esment d'un altre àpat 
comunitari, aquesta vegada per celebrar la festa tradicional de la castanyada, que 
té una tradició secular a Capafonts. Com en totes les altres, la sala pràcticament 
s'omplí, i els assistents pogueren celebrar la festa amb un bon menú, acompanyat 
de les castanyes torrades, els panellets i el cava. La festa finalitzà amb un ball.

ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
El mes d'agost hi ha gran activitat a Capafonts. Les cases són ocupades 

pràcticament totes, es veu molta canalla pels carrers i el poble és ple de vida. Des 
dels primers dies es prepara per celebrar la festa gran, la que culmina el dia de 
l'Ascensió de la Verge. Prèviament, entre el 6 i el 10, se celebrà la Setmana 
Cultural, amb activitats diverses, adreçades especialment a les senyores, que  hi 
participaren en gran nombre. 

La setmana següent es celebrà la Festa Major. L'Associació Riu Brugent 
preparà, com cada any, tot un seguit d'actes, que feren les delícies de grans i petits. 
Els balls, les sessions de música “disco”, els jocs per tothom, les curses en 
bicicleta, els cants d'havaneres, i un llarg etcètera es pogueren seguir 
perfectament, en mig d’un clima familiar, com és tradicional. 

Un any més, la Festa Major deixà satisfet pràcticament tothom, i això és 
mèrit bàsicament dels organitzadors, als quals felicitem i els reconeixem l'esforç, 
perquè és ben cert que organitzar unes festes així no és gens fàcil.

El 5 d’agost, s’organitzà la ”I Cursa de Muntanya l’Ermita de Barrulles”, 
en coll.laboració amb el Patronat Municipal de Turisme Rural de Capafonts i 
l’Associació Excursionista Catalunya de Reus. De bon matí, l’entrada al poble 
s’omplí amb els participants, els quals, en nombre superior als dos-cents, 
recorregueren un itinerari amb sortida i arribada a Capafo, i passant per la 
Mistera, els Rebollans, el coll de Mont-ral i l’ermita de Barrulles. L’èxit fou total, 
i esperem que es repeteixi l’experiència en pròximes ocasions.

EL POUM
Durant uns mesos l'Ajuntament de Capafonts posà a informació pública el 

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Independentment de què en 
altra ocasió hi dediquem una atenció més extensa, completant els comentaris que 
hem fet en números anteriors sobre el tema, ara deixem constància del fet. El 
projecte pogué ser consultat per tothom, i a més es pogueren fer consultes als 
tècnics, que es desplaçaren a Capafonts per atendre els dubtes que es poguéssin 
presentar. El dia 7 de setembre es tancà el període d'al.legacions, i ara segueix el 
seu curs, d'acord amb la normativa vigent, que s'ha seguit en tot moment. 
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Categoria B (a partir de 18 anys) 

El jurat ha considerat oportú atorgar un primer premi i un accèssit, donada 
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La Diputació de Tarragona posa en marxa una eina per treballar 
la responsabilitat social entre tots els agents implicats

Neix el Fòrum de la Sostenibilitat

El Fòrum de la Sostenibilitat és una nova eina de treball que lidera la Diputació per donar veu al territori del Camp 
de Tarragona i de Terres de l'Ebre i tractar els temes clau que l'afecten per avançar cap a la sostenibilitat, tot fent-
ho des del territori i amb el territori, acollint-hi el món educatiu i universitari, les entitats locals, la societat civil, el 
món de la comunicació i els sectors econòmics  compromesos amb la Responsabilitat Social Corporativa (RSC). 
En els anys d'aquest tomb de mil·lenni, els canvis polítics, econòmics, socials, culturals i ambientals han creat 
problemes nous, que precisen respostes innovadores per part de les Administracions Públiques. La Diputació de 
Tarragona vol jugar un paper actiu des de la innovació, la participació i les tecnologies, en clau de cooperació i 
tenint en compte que el Desenvolupament Sostenible és objectiu bàsic de la Unió Europea. De fet, la Diputació, 
treballa per la sostenibilitat des de fa temps, mitjançant la trajectòria i l'acció desenvolupada en el si de la Unitat de 
Medi Ambient del Servei d'Assistència Municipal, amb la seva assistència tècnica i especialment amb el programa 
de suport per a l'elaboració de l'Agenda 21 per part dels municipis, el Consell per al desenvolupament Sostenible 
CODAT21. Aquests són els factors que constitueixen l'antecedent i precedent més immediat d'aquest Fòrum de la 
Sostenibilitat.

Participació i Estratègia Conjunta
Veient les necessitats i la realitat que ens envolta s'ha arribat a la conclusió que cal dissenyar una estratègia 
conjunta que permeti consolidar i potenciar la col·laboració entre les Administracions Locals (Diputació, Consells 
Comarcals i Ajuntaments), el món educatiu i universitari, la Societat Civil (cambres de comerç, sindicats, col·legis 
professionals, ONGs, etc.), el món de la comunicació i els sectors econòmics.
L'objectiu principal d'aquesta estratègia és aconseguir un major grau d'eficàcia en les accions i configurar un 
model de treball capaç de donar resposta a les demandes de la societat actual a partir de la construcció d'un futur 
sostenible per als ciutadans. El Fòrum és un òrgan dissenyat per la intervenció d'Agents Socials, Econòmics, 
Experts en la matèria, representants dels Ajuntaments i de la Diputació i els ciutadans en general.
El Fòrum donarà veu a temàtiques especialment rellevants a les comarques de Tarragona. Així, el tema de l'any 
acadèmic 2006-2007 serà l'aigua, conscients de la seva escassetat a les nostres comarques i de la font de vida 
que suposa. Per a l'any 2007-2008 es preveu el paisatge, un dels grans valors del territori del Camp de Tarragona i 
de Terres de l'Ebre.

EL FÒRUM DE LA SOSTENIBILITAT
La Diputació de Tarragona crea i lidera el Fòrum de la Sostenibilitat entent-lo...
 com un espai de trobada on els ciutadans, la universitat i el món educatiu, els sectors econòmics, el món 

40
QUADERNS DE CAPAFONTS

de la comunicació, les entitats locals i totes aquelles entitats i 
col·lectius que formen la societat civil es trobin i obrin un debat i 
reflexió de les temàtiques més rellevants en matèria de territori i 
medi ambient d'aquestes comarques;
 i com un espai on es proposin, es coneguin i es donin a 
conèixer les millores i els processos de sostenibilitat que 
s'estan duent a terme en aquests municipis i comarques, tot 
potenciant les solucions i actituds socialment i ambientalment 
responsables.

Amb el Fòrum de Sostenibilitat, doncs, la Diputació de 
Tarragona vol donar veu al territori del Camp de Tarragona i de 
Terres de l'Ebre i tractar els temes clau que l'afecten per avançar 
cap al desenvolupament sostenible, tot fent-ho des del territori i 

amb els agents del territori, els quals no només hi viuen, sinó que també el senten, el coneixen, en viuen i el viuen.

Funcions i Objectius del Fòrum
En aquesta fase inicial, i per al primer any d'implantació, s'han definit com funcions del Fòrum que esdevingui un 
moviment per impulsar la sostenibilitat, la RSC i el coneixement entre la Diputació de Tarragona, la societat civil i 
les entitats locals. A més, el Fòrum vol afavorir el debat ciutadà en els aspectes rellevants del medi ambient i la 
Responsabilitat Social Corporativa (RSC), així com promoure la participació dels agents socioeconòmics i influir 
cap a unes actituds més responsables i sostenibles.
Entre els Objectius establerts en el plantejament del Fòrum, destaquen els següents: esdevenir la veu del territori 
de les comarques de Tarragona en matèria de sostenibilitat i medi ambient i contribuir, alhora, a la sensibilització; 
encarrilar els impulsos de canvi que s'estan produint entre els ciutadans; permetre el desplegament d'un feix de 
polítiques en l'escenari polític de les ciutats; afavorir la transformació de la consciència ciutadana i dels agents del 
territori pel que fa al medi ambient i afavorir que es generalitzi el reconeixement de la problemàtica ambiental, 
entre d'altres; tot comptant amb els agents del territori.
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