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Foto de portada

A la vall de Capafonts abunden els racons encisadors, amb una bellesa natural ex-
quisida, que capta els sentits. Tal vegada els més encantadors es troben en el curs del riu, 
sobretot en el primer tram, prop del naixement. El paratge de les Tosques té un atractiu 
especial per als amants de la natura. Es pot recórrer per un sender senyalitzat.

Fotos de la segona pàgina de la coberta

L’ermita de Barrulles sempre ha estat un punt de reunió dels capafontins per ce-
lebrar diverses festes. A la foto de dalt es veu l’aspecte de l’entorn el dia de Pasqua del 
1979, amb terres que encara es cultivaven, i d’altres ja abandonades.

A la foto de baix, una de les festes que aplega gran quantitat de gent: l’arròs amb 
el qual l’Associació de Dones Verge de Barrulles obsequia les seves associades i fami-
liars per la segona Pasqua. En aquesta foto, del 1996, la Junta d’aleshores procedeix al 
repartiment de les racions.

Fotos de la tercera pàgina de la coberta

Dues fotos d’un gran valor històric. La primera és del 1957, i la segona es va fer 
cinc anys després. Es pot veure com s’aprofitava tota la terra disponible, fins i tot en 
llocs inversemblants, com els pendents del picó del Balanyà o les Cuetes Llargues en la 
primera de les fotos. Lògicament, una situació molt diferent de l’actual.
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EDITORIAL

Aquest número que teniu a les mans és el que fa vint-i-cinc de la revista 
Quaderns de Capafonts. Una fita important, que poc ens imaginàvem aconseguir 
quan iniciarem la publicació l’any 2003. Mirant enrere, ens adonem que són 
dotze anys de treball, per tal de deixar constància per escrit de tot un seguit d’in-
formacions relacionades amb el gran tresor que s’amaga en aquesta bellíssima 
vall de Capafonts.

Quan endegàrem la publicació fèiem una declaració d’intencions, assenyalà-
vem les motivacions que ens guiaven, i ens marcàvem uns objectius. Les moti-
vacions eren molt simples i continuen igualment vigents: existeix a Capafonts 
un cabal gran de tradicions, costums, fets històrics, coneixements o experiències, 
fruit d’una llarga història, moltes d’elles trameses de pares a fills per tradició oral, 
que són en risc de perdre’s en desaparèixer les persones que les coneixen. I és una 
llàstima que es perdi per sempre aquest cabal de coneixements, i si més no, també 
és una pena que no es divulguin.

D’altra banda, cal tenir en compte altres punts: hi ha molts aspectes geo-
gràfics que no s’han estudiat a fons, molts racons, elements singulars que val la 
pena de ressaltar perquè tenen alguna originalitat, paisatges que convé donar a 
conèixer, etc. L’estudi del territori i de tot allò que s’hi pot trobar, bé sigui natural 
o fruit de l’acció humana, és també una de les tasques que hem dut a terme.

Els fets importants de la història de Capafonts han estat estudiats i publi-
cats en la Guia de Capafonts, però encara hi ha molta informació que reposa en 
els arxius, esperant que algú la sistematitzi i la publiqui. Aquesta és una tasca 
pendent: estem convençuts que es farà algun dia. Per la nostra part, hem donat a 
conèixer algunes informacions històriques, extretes de documentació arxivada, 
i d’altres aconseguides per tradició oral, sobretot d’esdeveniments recents, que 
ens han explicat gent que els visqueren en primera persona.

El ventall de treballs que s’han publicat és molt diversificat, n’hi ha de tots 
colors, perquè divers és el camp que abasta la cultura. Hem tractat temes tan 
heterogenis com el vocabulari tradicional capafontí, o llistats d’elements relacio-
nats amb l’aigua, com són les fonts, les basses, els sistemes d’aprofitament, etc., 
costums ancestrals –marxants i gent que feia cap al poble per vendre alguna cosa 
o prestar algun servei–; aspectes històrics relatius a esdeveniments, costums, etc. 
etc. Aquests estudis ens han portat a dur a terme un recull exhaustiu de la toponí-
mia de la vall. Un treball que encara és inèdit i que aviat veurà la llum.
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Hem tingut presents en tot moment les condicions que expressàvem en co-
mençar la publicació: la qualitat i el rigor. Hem exigit un mínim de qualitat en 
els treballs, la qual cosa s’ha solucionat a base de les revisions i les correccions 
oportunes, respectant, això sí, l’estil propi de cadascun dels autors. I hem aplicat 
el màxim rigor en el tractament de tot allò que s’ha publicat. Hem tingut moltes 
hores de discussions i debats intensos per tal d’esbrinar si un topònim s’escriu 
d’una manera o d’altra, o si una informació és veraç o cal posar-la en dubte. No 
s’ha publicat res que no hagi estat rigorosament analitzat.

Hem dedicat tres números extraordinaris a publicar fotos antigues, perquè 
pensem que el material gràfic té un valor indiscutible per a la història. Allò que 
es diu que una imatge val més que cent paraules, l’hem aplicat conscientment. I 
en algun cas l’hem aprofitat per aprofundir en el tema que suggereix la foto, com 
si es tractés d’un miniarticle.

La revista ha estat possible, entre altres coses per l’aportació dels autors, 
el llistat dels quals és força llarg, als quals agraïm profundament la seva col·la-
boració. I hem de fer una menció especial per a totes les persones que ens han 
donat informació, ens han ajudat a esbrinar dubtes, ens han acompanyat a veure 
algunes qüestions sobre el terreny, etc. Sense elles, part dels treballs que s’han 
puiblicat no haurien estat possibles.

I en l’aspecte material, les entitats que han ajudat econòmicament –Diputa-
ció de Tarragona, Generalitat a través de les conselleries de Cultura i Presidèn-
cia, Caixa Tarragona, Ajuntament de Capafonts–, sense les quals hauria estat 
impossible tirar endavant el projecte. A tots, autors, informadors i finançadors, 
els manifestem el nostre reconeixement.

En definitiva, en aquestes més de vuit-centes pàgines que s’han publicat 
sobre Capafonts hi ha un cabal de coneixemens que són part de l’immens patri-
moni natural i humà d’aquest privilegiat racó de Catalunya.

La tasca continua, perquè els temes no s’acaben i tenim força material a 
punt i temes en estudi. I ara que la continuïtat de la revista és dubtosa, perquè la 
crisi ens afecta a tots, hem de manifestar la nostra voluntat de continuar el treball 
començat, bé sigui com ara, en paper o per mitjans electrònics a través d’una 
pàgina web. El temps ho dirà.
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PARTIDES I TROSSOS DE TERRA A LA VALL DE CAPAFONTS

DIEGO LÓPEZ BONILLO

Segons l’Enciclopèdia Catalana, una partida de terra és una porció de terreny 
d’alguna extensió i designada amb un mateix nom, part del terme pertanyent a 
un poble. És un sistema de divisió territorial que facilita la localització de les 
finques, amb una gran utilitat pràctica.

Encara que són més aviat escassos, hi ha parts del territori que no pertanyen 
a cap partida, simplement s’anomenen pel nom del propietari o per un altre 
topònim.

Per aquest motiu, en alguns casos hi ha una certa confusió a l’hora de 
determinar si una finca és en una partida o no. No hi ha cap norma en aquest 
sentit, depèn del criteri de cadascú, o del costum a l’hora de referir-se a cada 
indret del terme.

Normalment, i amb totes les reserves, la immensa majoria de les partides 
són terres que s’han cultivat o que han estat explotades d’una manera més o 
menys constant en algun moment de la història.

A Capafonts, la grandària de les partides és molt diversa, n’hi ha que 
són força extenses, com el Pagès, i d’altres petites, com la Vidiella. Quan la 
superfície és molt petita i pertany a un sol propietari, es pot parlar d’un tros de 
terra. En alguns casos és difícil d’esbrinar si un nom es refereix a una partida o 
simplement a una finca particular.

Un aspecte interessant és el nom de les partides o dels trossos de terra. N’hi 
ha per tots els gustos i tenen diferents orígens, alguns ben foscos o rebuscats, 
certament. Posem alguns exemples:

- Els que es coneixen amb el nom del propietari, com el cingle del Marino, 
el tossal del Tomàs o el prat del Blaió. Aquests són normalment trossos de terra.

- Els que es refereixen a les característiques topogràfiques del terreny, com 
Barrulles, la Fou o els Plans.

- D’altres fan al·lusió a l’abundància d’algun element vegetal: el Timonals, 
els Rebollans, la Vidiella.

- N’hi ha que deriven de la situació respecte d’algun punt de referència: 
Davall Plaça, el camí de Reus.

- O bé d’algun altre aspecte geogràfic, com els Solans, l’Obac, la Riera.
- D’altres, finalment, tenen orígens diversos, com colors –el Blanquer, el Coll 

Roig–, dibuixos a la roca –les Ferradures–, abundància d’una roca determinada 
–les Guixeres–, parts d’una partida més gran –el Montllat de la Tina–, alguna 
circumstància històrica –els Socarrats–, etc.



Tot plegat, els noms de les partides són d’una gran riquesa des del punt 
de vista lingüístic, i un desafiament a l’hora d’esbrinar l’origen o el significat 
d’algunes d’elles.

LES PARTIDES DE LA VALL DEL BRUGENT
A continuació es fa el recull de les partides existents. Com sempre, s’hi 

han inclòs aquelles que pertanyen a terrenys on hi ha propietaris de Capafonts, 
independentment de si són dins del terme municipal o en algun dels veïns.

Es diferencien les partides dels trossos de terra o finques individuals, tot i 
que, tal com s’ha dit més amunt, en alguns casos és difícil la classificació, perquè 
hi ha diversitat d’opinions al respecte. Pensem que en els casos dubtosos, cadascú 
pot fer-se la seva classificació, perquè per a nosaltres la qüestió important és 
deixar constància de l’existència de cada topònim.

Pel que fa als trossos de terra, s’han posat els que recullen els treballs 
anteriors, sobretot el de l’Albert Manent, referits al terme de Capafonts, i el de 
Ramon Amigó sobre el de Prades, completats amb altres dels quals s’ha tingut 
informació. Però n’hi ha molts més, perquè la majoria de les finques tenien nom, 
i fins i tot, si era extensa, es dividia en parts, per exemple la Riera de Baix i 
la Riera de Dalt, de cal Jesús. D’altra banda, alguns dels que recull el primer 
dels autors esmentats, no ha estat possible localitzar-los, per la qual cosa no 
s’inclouen en el treball.

La localització es fa per sectors i es pot veure en els mapes adjunts.

EL NORD-EST
Una part és del terme de Prades, i una altra, en les immediacions del mas 

d’en Toni, pertany a Mont-ral. Trobem les partides i trossos de terra següents 
(mapa 1):

a) Partides
La Gallarda. Es coneix també com el Pla de la Gallarda, per la topografia 

del terreny. Es localitza a l’esquerra de la part alta del barranc de les Fontetes, 
amb vessants sobre aquest barranc, el del bosc del Llarg, les comes Grasses, el 
coll de la Inglesa i Barrulles.

La Burguera. Sota de la Gallarda, mirant a Barrulles. El nom tal vegada és 
una deformació de bruguera, lloc de brucs.

El coll de la Inglesa. Terres de cultiu i antics castanyers en les immediacions 
del coll del mateix nom, entre Barrulles, el Tossal Galliner, la coma Grassa i la 
Gallarda.

Barrulles. En plural, fa referència a les terres situades en aquesta part del 
terme, entre els Picons i la Gallarda, en les immediacions de l’ermita. És formada 
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Mapa 1. Partides i trossos de terra a la vall de Capafonts. Sector Nord.



per muntanyetes i serrets de poca alçària –barrulles–, costers de fort pendent, 
fondalades, i solcada per barrancs i rases.

La coma Grassa. Terres de cultiu situades a l’extrem nord-oriental, ja dins 
el terme de Mont-ral. Limita amb la Gallarda, el coll de la Inglesa, el tossal 
Galliner, la Clota i les terres del mas d’en Carles i del mas d’en Toni. Un barranc 
recorre la partida, fins a l’Escolta. El nom al·ludeix a la bona fertilitat del terreny. 
També es diu la Comagrassa o en plural, les Comagrasses o més rarament les 
comes Grasses.

La Clota. Es coneix també com la Clota del Mano o en plural les Clotes. 
A llevant del barranc del forn Teuler, les terres que baixen des del collet, a les 
envistes del mas d’en Toni, en direcció al mas del Carles.

El forn Teuler. Parades situades des del serret de la Clota fins la part baixa 
del barranc del mateix nom, abans d’entrar en el congost immediat al riu. De 
l’antic forn no hi ha cap rastre.

Els Picons. Més que una partida és el conjunt de turons que es troben al peu 
dels costers, com un contrafort entre la vall i la serra. Cadascun d’ells es coneix 
amb el nom del propietari.

El Cubilàs. Entre el Barral, les costes d’en Guàrdia i el barranc de l’Obegotar. 
Segons Manent, el nom potser vol dir lloc de caus.

Les Fous. Són les terres que hi ha a les vores del riu des del tram inicial, 
quan surt de la vall fins prop de la sortida del terme, al paratge de la Manugra, 
abans d’arribar al pont de Besora. El nom es refereix al congost que forma el riu. 
També es pot dir en singular, la Fou, però en aquest cas es refereix a un tros de 
terra, com la Fou del Garriga o la Fou del Roc Carles, etc.

El pont de Besora. Terres situades a la dreta del riu, a tocar de l’antic pont, 
a la sortida del terme.

Els Socarrats. A la carretera, en el tram final abans de sortir del terme, 
a tocar de la Cadeneta de Mont-ral. El nom fa referència al fet que en algun 
moment històric, relativament recent, es cremà el bosc.

Les Cadenetes. Al barranc del mateix nom, des del peu de la serra de 
l’Envestida fins damunt de la cova Fosca, i per llevant, fins enllaçar amb la 
Cadeneta de Mont-ral, per sobre dels Socarrats. Els antics conreus han 
desaparegut gairebé del tot.

El coll Roig. Entre el mas de Fortet i les Cadenetes. El nom fa referència 
al color del terreny, l’argila rogenca que es troba en el colletó que hi ha a la 
divisòria.

La Canal. A ponent del mas de Fortet. El nom potser al·ludeix a la topografia, 
una mena de barranquet situat entre dues elevacions del terreny, que condueix al 
riu, en el paratge de les Fous. 
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Paratge de la Fou, prop de la Manugra.

b) Trossos de terra
La Xaveta. El nom significa una peça de l’arada, o un escorpí. Cap dels dos 

significats sembla tenir relació amb aquest tros de terra a mig camí entre el coll 
de Mont-ral i el pla de la Gallarda, mirant cap a Barrulles.

La vinya Gran. Tros de terra situat a la part final de Barrulles, per sobre del 
pas de la Clota, prop del serret que parteix amb la Comagrassa.

El prat del Blaió. Tros de terra a Barrulles, al barranc del coll de la Inglesa 
i a tocar del pas de la Clota. El nom possiblement fa referència a un aiguamoll, 
lloc on hi ha aigua. De fet, aquest topònim és també el d’una font.

El Racó. Tros de terra a Barrulles. Prop del serret que enllaça el picó del 
Cerdà amb el del Tripetes.

El picó del Quico. A tocar de les Clotes, a l’Est.
El picó del Balanyà. Immediat a l’ermita de Barrulles. En alguna època 

passada es conegué també com Picò del Tomàs.
La Planeta. Tros de terra a Barrulles, al vessant esquerre del barranquet, 

que més avall és el de l’Obegotar, pel damunt del lloc on el camí de Barrulles el 
travessa. Arriba fins la font del Ferré, sota del camí del coll de Mont-ral.



Les parades del Jueu. A tocar del Cubilàs, limiten amb el riu del Barral, 
prop del final. Hi ha la bassa del Txep.

El Pont. Algunes parades situades entre el Pont Vell i el riu del Barral. La 
riuada del 1994 s’emportà les més immediates a la llera.

La cova Fosca. És la part baixa del barranc de les Cadenetes, als voltants de 
la balma que dóna nom all lloc.

Els horts del Vermell. Parades travessades per la carretera, prop de la sortida 
del terme en direcció Mont-ral. El nom és el d’un antic propietari.

EL SUD-EST
En aquesta part del terme hi havia poques terres de conreu, excepció feta de 

les que anaven des del Pladencot fins el riu (mapa 2).

a) Partides
La Vidiella. És la riba dreta i a tocar del riu, abans d’arribar al Pont Vell. La 

vidiella o vidalba és el nom d’una planta, la Clemantis flámmula, de flors molt 
aromàtiques, que degué ser abundant en aquell indret.

El Pladencot. Al vessant nord de Pena Roja, entre el barranc de Terrascona 
i el mas de Fortet. El nom adopta diferents formes: Pla d’en Cot, Pla d’en Cots, 
Pla del Cot, Pladencots, Pedrancots...

Les Deveses. Terres de pasturatge al peu dels cingles de Pena Roja, pel 
damunt dels cultius del Pladencot.

El Maiet. Parades situades entre el Pladencot i el riu d’en Seguer. Un mai 
pot ser una roca que sobresurt. En alguns llocs de Catalunya equival a Maig 
i significa un camp abundant de flors, o arbre molt florit. També abundància 
d’herba espigada.

Terrascona. A l’esquerra del barranc del mateix nom. El nom es refereix, 
probablement, a una terra aspra i difícil de cultivar.

Les Illes. Partida entre el riu d’en Seguer i Terrascona. Hi degué haver 
alguns illots formats per braços del corrent, que aquí planeja. Ara tot és modificat, 
després de l’aiguat del 1994, que feu desaparèixer les terres de cultiu.

Els Noguerets. Petita partida a la part alta de Terrascona.
La terreta Plana. Al camí de la Foradada, a cavall entre Terrascona i les 

Sortasses. S’anomena així per la topografia, un petit replà.
Els Montllats. També s’utilitza en singular, el Montllat. És, amb diferència, 

la partida més gran del terme. El nom es refereix al caràcter de plana alta, mons 
latus, com s’anomena en la documentació antiga. En aquest gran conjunt, de 
topografia uniforme, s’individualitzen algunes peces que s’han consignat com 
partides o trossos de terra, bàsicament segons el criteri de l’extensió. 
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Mapa 2. Partides i trossos de terra a la vall de Capafonts. Sector Sud.



El Montllat de les Coves. És un lloc de referència localitzat al recingle de 
l’Escudelleta. N’hi ha moltes, encara que la majoria són simples balmes.

La Beurada. També s’escriu l’Abeurada. Comellar dels Montllats, situat al 
naixement del barranc de la Pixera.

El Montllat del Batistó. Partida molt extensa dins el conjunt dels Montllats, 
entre el Colomer, els Morteres, el Forat de Pena Post, la plana del Llaurador, 
el comellar del Ferré i el barranc de la Beurada, incloent-hi la Parada Crua. Hi 
havia conreus, com en molts punts de l’altiplà.

Les Culles. Són clots amb aigua permanent, a la lloanca del fons del barranc 
de la Font Nova més amunt de la cova de les Gralles. Per extensió, també se’n 
diu als boscos dels voltants. També es coneixen com les Culles del Tomàs.

b) Trossos de terra
Les parades de la Perdiu. És un tros de terra entre la partida del Maiet, el 

Pladencot i la Vidiella.
El tros de Mi. Parada per sobre de la carretera, al Pladencot. El nom tal 

vegada sigui una deformació de Mir, que és el cognom de dues famílies que 
vivien a Capafonts l’any 1326.

El Rieral. Parada a la partida de les Illes, a tocar del riu d’en Seguer. L’aigua 
del 1994 la feu desaparèixer.

El Robinat. Parada al costat de la Plana del Llarg, a tocar del riu d’en Seguer. 
Se l’emportà l’aiguat del 1994.

Pena Roja. Tros de terra molt extens, que comprèn la part superior d’aquesta 
part dels Montllats, i una llenca al peu de la punta més propera al poble.

Els Morterets. Als Montllats, prop de Pena Roja. Agafa el nom de la font 
que hi ha a la part superior del barranc del mateix nom, i que és formada per tres 
petites concavitats, anomenades morterets.

El bosc del Moragues. Bocí de terra a llevant dels Montllats, tocant al terme 
de Mont-ral.

La parada Crua. Als Montllats, a tocar de la Beurada. El nom fa referència 
a l’escassa fertilitat del terreny.

Serret del Perdigó. Al sud de la parada Crua.
El cingle del Roquero. La part més alta entre el barranc de la cova de les 

Gralles i el de la Pixera.
El Colomer. Va des dels cingles de damunt de la Foradada fins prop de 

l’Escudelleta. El nom fa al·lusió a una cinglera enlairada i individualitzada al 
Montllat del Batistó.

El tossal del Tomàs. Als Montllats, al nord de la Font Nova i tocant a les 
Culles.
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El tossal del Xanda. Damunt de la Font Nova i al costat del camí de Reus.
El comellar del Ferré. Als Montllats, més amunt de la Beurada, prop de la 

Plana del Llaurador.
La plana del Llaurador. És un punt de referència dins el conjunt dels 

Montllats. Situada a llevant, a tocar de la divisòria amb el terme de Mont-ral. 
En documents antics apareix aquest cognom a Capafonts: un tal Joan Llaurador 
n’era el batlle l’any 1497.

EL SUD-OEST
Les terres de conreu, i per tant les partides, es concentren en les terrasses 

immediates al riu de l’Horta, en els terrenys que baixen des del Coll, i en el Toll. 
Algunes són en els termes de Vilaplana-la Mussara o la Febró (mapa 2).

a) Partides
Les Sortasses. Petits horts en lloc molt pendent, a la dreta del riu enfront del 

paratge de les Tosques.
Les Tosques. Aigües avall de la font de la Llódriga. Hi havia algunes parades 

de regadiu envoltades pel bosc de ribera. El nom ve del tipus de roca, la tosca o 
travertí, que ha anat formant l’aigua en aquell paratge.
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Canal de pedra tosca a les Sortasses.



El bosc de la Vila. Al peu de la Moleta, entre les Tosques i el Grau. Fou de 
propietat comunal fins l’any 1859, quan fou subhastat en compliment de la llei 
de desamortització i venut per 32.000 rals.

El camí de Reus. Partida a tocar de l’antic camí. També se’n diu de l’últim 
tram, abans d’arribar al Grau.

El Toll. Partida força extensa a migdia del poble. Agafa el nom de la font i 
el barranc que hi passa.

Damunt la Vila. Partida a ponent del poble, gairebé tota cultivada, amb 
parades de regadiu i de secà.

El Picorandan. Al peu de la roca, mirant cap a llevant. Antigues parades i 
bosc.

El Coll. Al Coll de Capafonts, majoritàriament al vessant de la Febró.
Serra Plana. Situada a ponent del Picorandan. Formada per tres depressions 

situades prop del miler de metres. Les terres fèrtils del fons eren cultivades, i 
també les de la part nord, sobretot a la solana.

El Calderó. Racó a la part superior del barranc d’en Fort.
Llenguaeixuta. A la part del barranc del mateix nom, des de la Ninota fins 

les immediacions de la Creu Trencada.
La Moleta. La part més alterosa a migdia del poble, entre els barrancs d’en 

Fort, el de la Llódriga i el Bosc de la Vila. Coberta de bosc esclarissat.
El Montllat de la Tina. Partida individualitzada dins el conjunt dels 

Montllats, al sud de la Creu Trencada.

b) Trossos de terra
El clot del Perelló. Terra de cultiu als Montllats, entre la Creu Trencada i el 

tossal del Xanda.
El pla de l’Olari. Als Montllats, prop de la Creu Trencada i del Montllat de 

la Tina.
El Pla del Gaietà. Prop de la Creu Trencada, al costat del camí que ve de 

Serra Plana.
El Comellar del Pepó. Va des de les proximitats de la Creu Trencada fins el 

barranc del Fort. Hi passa el camí de Reus.
Clot del Nan. O del Picamill. A la part alta del barranc de Llenguaeixuta, 

més amunt de la Roca Tallada.
Els Timonals. A la part alta i a la dreta del camí de Reus, abans d’arribar al 

Grau.
El cingle del Marino. Cinglera individualitzada que forma part de la Moleta, 

al nord.
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Mapa 3. Partides i trossos de terra a la vall de Capafonts. Rodalies del poble.
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El Pujol. Regadius a la font del Pujol, entre les partides del Coll, el 
Picorandan, Damunt la Vila i les immediacions de la carretera.

Cantacorbs. A la carena, per sobre dels Solans i mirant cap els Rancs. Nom 
molt expressiu per designar un terreny on sobresurten unes agulles de roca.

La Coca. Parada d’uns cent metres de llarg per sis d’ample, a la partida del 
Coll.

EL NORD-OEST
Terreny trencat, amb comellars i barrancs on se situaven les terres cultivades, 

de secà i regadiu (mapa 1).

a) Partides
Els Rancs. Comellars a la part superior del barranc del mateix nom. Al tram 

inferior hi hagué alguns regadius, convertits actualment en cultius herbacis.
La Mistera. Terres situades a les immediacions del mas del mateix nom, fins 

la part final del barranc del racó de la Barra. La Mistera és l’apel·latiu de la que 
en fou la propietària.

El racó de la Barra. Al barranc que baixa des de l’ermita de Sant Roc fins 
les immediacions de la Mistera, a la font del Nan. Majoritàriament hi havia 
castanyers.

Les Abelleres. La partida és al peu de l’ermita de l’Abellera, d’aquí el nom. 
El bosc avança desplaçant els cultius de castanyers, que eren els dominants i que 
pràcticament han desaparegut.

Els Rebollans. També es diu en singular, el Rebollar. Partida extensa, com 
l’anterior. Va des de les Abelleres, sota dels cingles dels Pics fins el barranc del 
mateix nom i l’Aragonesa a l’Est. Ell nom al·ludeix a l’abundància de roures 
rebolls. Hi havia forces cultius: de secà als vessants i regadius a les immediacions 
del barranc, aprofitant l’aigua que hi baixa sempre, i la d’alguna font.

El mas del Conselo. A la part inferior del barranc dels Rancs, arriba fins el 
dels Rebollans.

Les Aragoneses. També s’anomena l’Aragonesa, en singular. Engloba les 
terres situades a banda i banda del barranc del mateix nom.

El pla de les Freixes. Al damunt i a ponent de l’Aragonesa. El nom al·ludeix 
a la presència d’aquests arbres.

Les Marfanyes. A la capçalera de l’Aragonesa, on conflueixen el barranc 
d’aquest nom i el del coll del Bassot. És un lloc amagat, feréstec.

Els Costers. No és estrictament una partida, es tracta dels terrenys en 
fort pendent que van des de la part superior de les serres del nord fins els 
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barrancs de l’Aragonesa, de l’Abellera, dels Teixos, etc. En aquest llarg espai 
s’individualitzen trossos que es coneixen amb el nom del propietari: coster del 
Pocurull, del Fumat, etc.

Els costers Drets. A l’esquerra del barranc de les Marfanyes, per sota del pla 
de la Roqueta. Tal vegada sigui la part més feréstega de la vall.

El Pagès. En sentit estricte és el nom d’una partida de la part alta de la serra, 
per sobre del miler de metres, on hi havia el desaparegut mas d’en Pagès. Els 
límits són imprecisos, van des de les Marfanyes fins el barranc de Torners, en el 
bosc de Poblet, la roca del Grínjol a ponent i els Plans del Dineral a llevant. A 
Capafonts, per extensió s’anomena com Plans del Pagès tot aquest altiplà, amb 
diverses partides, que tal vegada haurien d’anar com trossos de terra, perquè 
cadascun d’ells és d’un sol propietari.

Els plans del Dineral. A la part central del Pagès. Els antics cultius han estat 
substituïts pel bosc, que ho cobreix tot.

Els plans del Pere Ros. A tocar dels plans del Dineral, cap a l’Est. Igualment, 
els camps de sembradura han estat ocupats pel bosc en abandonar-se fa algunes 
dècades.

En aquesta foto del 1957 es pot veure com les partides de llevant –les parades de l’A-
badia, la Borja del Mano, Davall Cases– i les de ponent –Damunt la Vila, Picorandan– 
eren cultivades totalment.
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El mas del Gravat. A llevant dels plans del Pere Ros. Es conserva en perfecte 
estat, juntament amb l’era, malgrat que els conreus foren abandonats cap a la 
meitat del segle passat.

El pla de la Roqueta. També es pot dir del Roqueta. És com una prolongació 
dels plans del Pagès en direcció sud, cap a la vall. A Prades el coneixen com pla 
del Quano.

Les Fontetes. És la part superior del barranc del mateix nom. La font que 
dóna nom a la partida actualment té una sola canella, però fins ara fa mig segle 
l’aigua brollava per diferents punts, al costat del camí, d’aquí el nom. Terra 
d’alzines i castanyers, i algun petit hort ja desaparegut en el fons del barranc.

El barranc de l’Abellera. En documents antics s’esmenta com Barranc 
de la Bellera. El nom es pot referir a la presència de moltes abelles, o més 
probablement de la planta del mateix nom, una orquidàcia. És la continuació 
del barranc de les Fontetes, on els pendents se suavitzen força. Al racó que fa el 
corrent d’aigua, al peu del coster, hi havia una font, una bassa i algunes parades 
de regadiu. Tot desaparegué amb l’aiguat del 1994.

Les Ferradures. És el tram següent del barranc de l’Abellera, a la part 
central, on la vall s’eixampla. Estava molt aprofitada, amb conreus de castanyers, 
avellaners o de tipus herbaci a la part immediata al corrent d’aigua, i en els 
pendents dels vessants. La mina de barita fou la darrera que funcionà al poble. 
El nom procedeix d’uns gravats a les roques de saldó al costat del barranc, aigües 
amunt del mas del Dineral.

La Riera. També es pot emprar en plural, les Rieres, per designar les terres 
situades a banda i banda de la llera, que té força amplada.

Les cuetes Llargues. També es pot dir covetes Llargues, fent referència a 
les diverses coves o balmes que es troben en aquest indret. Sota dels picons del 
Cerdà i del Tripetes, fins les Ferradures pel nord, la Riera per ponent i les costes 
d’en Guàrdia pel sud. Una part important es dedicada a cultius de secà i regadiu.

Les costes d’en Guàrdia. Al damunt del Barral i del Cubilàs, sota del picó 
del Tripetes. A la part baixa es cultivaven oliveres fins que la glaçada del 1956 
matà tots els arbres.

b) Trossos de terra
El mas del Ferris. A la part superior del comellar de la Mistera.
El picó del Dineral. Entre el barranc de les Ferradures i el de l’Aragonesa. 

En el conjunt dels picons, és el primer que es troba, de ponent a llevant.
El mas del Dineral. En situació estratègica, al camí de l’Espluga, dominant 

les Ferradures i un panorama molt extens.
El picó del Cerdà. A llevant de les Ferradures i al sud del coll de Mont-ral.
El picó del Tripetes. O del Mitxo. Al damunt de les Costes d’en Guàrdia. 
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ELS VOLTANTS DEL POBLE
És la part on es concentrava –i encara es concentra– la major part de 

l’activitat agrària de Capafonts, on la terra és molt dividida en partides i trossos 
individualitzats, alguns de petites dimensions (mapa 3).

a) Partides
Els Solans. Des dels roquissers de Cantacorbs fins el coll de l’Abellera. 

Travessats per la carretera del Coll, són les terres orientades a migdia.
L’Argela. També es pot dir les Argeles. Al lloc on ara hi ha el poliesportiu, 

limita amb la carretera, Damunt la Vila, el Ribet i el poble. Segons Coromines, 
el nom pot derivar de l’àrab gir –calç–, amb el derivat algir, convertit en argil i 
en el nom actual. Són parades de cultius, alguns abandonats.

Les Sorts. Limitada per la carretera, va des del cementiri en direcció Est fins 
el camí de Barrulles. Hi passa el camí de Mercaders. Hi ha cultius d’avellaners 
majoritàriament.

Les Ferratgetes. La partida va, d’est a oest, des de les Canals fins al camí 
del Ribatell, pel sud fins a les Ànimes, i pel nord fins a les cases del poble. És 
parcialment edificada.

Les Canals. Partida que va des del tram final del camí de la Barceloneta i les 
Ferratgetes fins el Ribatell. Antics cultius, pràcticament abandonats

Els Freginals. Partida que va des del camí del Ribatell fins la Solada, sota 
del Davall Plaça. Un freginal era un prat situat prop d’una casa o d’una era 
destinat a sembrar-hi farratge. També és un camp de plantes farratgeres.

La vall de Capafonts.
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La Solada. Partida que va des del Davall Plaça i els Freginals fins el camí 
de la font vella. Hi ha cultius d’avellaners.

El tros de l’Era. Partida on es troba el cementiri i la terra immediata, entre el 
camí del coll de l’Abellera i el de la Riera. Probablement l’era a què fa referència 
el nom no sigui l’actual, atès que aquesta es feu quan arribà la primera màquina 
de batre en els anys quaranta del passat segle. Com a cas original, en llenguatge 
vulgar, el nom de la partida s’utilitza com un sinònim d’una de les parts, el 
cementiri: “Ha mort ‘fulano’: l’han portat al tros de l’Era”.

Els Plans. A l’Est de les Sorts, forma part de l’extensió més gran de terres 
de conreu situades a llevant del poble, de secà i totalment aprofitades. El nom es 
refereix a la topografia regular del terreny.

El Barral. També es diu en plural, els Barrals. Se situa entre el camí vell 
de Mont-ral, el riu del Barral, la sort d’Anyena i el Pont Vell. Hi ha secans i 
regadius.

La sort d’Anyena. Entre el camí de l’ermita i el de Mont-ral, limitant amb 
el Barral per l’Est.

Les Planes. Conreus de regadiu situats, per la banda de migdia, entre el tram 
de riu que va des del pont de la carretera fins el Pont Vell i el Barral pel nord. El 
nom al·ludeix a la topografia del terreny.

L’Obac. Es coneix també com l’Obac del Ferrer. Entre el camí de la 
Foradada i el riu de l’Horta. Actualment, una part és plantada de vinya.

Les Hortes. Regadius situats entre les Tosques i el pont de la carretera, a 
l’esquerra del riu de l’Horta.

Damunt les Hortes. Partida de regadiu entre l’Horta i el camí de la Llódriga.
El Blanquer. A la primera part del camí de Reus, al sud del Ribatell. El nom 

pot derivar de la coloració del terreny. Parades amb cultius de secà, bàsicament 
ametllers.

Les Guixeres. Terreny en pendent situat a tocar de les parades de la dreta del 
Ribatell. Comença a les immediacions del Blanquer i arriba fins prop de la font 
de les Guixeres, ja en el Toll. El nom fa referència a l’abundància de mineral de 
guix. Terreny pobre, amb bosc.

El Ribatell. Conreus situats a banda i banda del barranc del mateix nom, que 
és el tram final del barranc del Toll.

El Ribet. Terres de conreu situades a ponent del poble, entre les Argeles, 
Damunt la Vila i el Ribatell. El nom és el del barranquet que la travessa.

b) Trossos de terra
L’Albelló. Tros damunt de la Font Vella, per on hi passava l’albelló que 

baixava des de la font del Joan Pu.



REVISTA DE RECERCA I DIVULGACIÓ
21

La font Vella. Tros de terra on se situava la font del poble, abans de fer-se 
la de la plaça.

El planet de les Sorts. Davant del cementiri. Ara és ocupat per la carretera.
El trosset del Xano. Parades situades sota del transformador, fins l’era de 

l’Anton Cerdà.
El trosset del Cutxó. Parades situades sota del camí de la Magina.
El coster del Bassot. Parades limitades pel carrer d’accés a l’Era del Rector, 

la carretera i el carrer Barrulles. El nom procedeix de l’existència d’un bassot, 
desaparegut quan s’instal.là l’aigua al poble, on abeurava el bestiar.

Les parades de l’Abadia. Sota del poble. L’avinguda Pau Casals les parteix.
La Borja. Parades situades a llevant del poble, entre les parades de 

l’Abadia i la carretera. En algun temps hi degué haver alguna barraca de 
pedra seca –borja–, que donà nom a aquestes parades, conegudes també com 
la Borja del Mano.

Davall Cases. Tros de terra al final del camí de la Barceloneta, a l’esquerra 
i fins a la carretera.

La parada de les Ànimes. També es pot dir el tros de les Ànimes. Al camí 
del Ribatell, sota de les Ferratgetes. És una de les finques de propietat comunal 
que l’Ajuntament hagué se subhastat l’any 1859, per la llei Madoz. La venda es 
feu per 2.000 rals.

El Pedregalet. O els Pedregalets. Tros de terra tocant a la carretera, entre els 
Plans i la plana del Ros, al costat del camí del riu d’en Seguer. Des de fa anys hi 
ha un edifici inacabat.

Davall Plaça. Es refereix a la plaça Vella, el Perxo actual. Les antigues 
parades han estat urbanitzades.

El tros de la Janota. També es diu el tros del Janot. Bocins de terra a les 
Sorts, prop del límit del terme, en direcció al Bec de la Gallina.

La Coma. Fa referència a la topografia del terreny. Significa depressió 
planera, o bé un terreny fèrtil de poc pendent. Aquest mot és molt freqüent en 
les zones de muntanya dels Països Catalans, bé amb la forma indicada, o bé 
am  afegits diversos. A Capafonts s’utilitza molt el derivat comellar –conjunt de 
comes–, que s’ajusta bé al significat en qüestió. Aquest tros de terra en concret, 
situat a tocar del Barral i del camí de Mont-ral, respon a les característiques 
esmentades, per tal com ocupa un lloc baix agafant com a punt de referència la 
Paret Nova, situada a tocar i que és un indret que fou habitat des de molt abans 
de què existís el poble.

La plana del Llarg. És un tros de terra de grans dimensions a les Planes.
La Sorteta. Tros de terra a les Planes, a tocar del riu d’en Seguer.
L’hort Gran del Blaió. A les Hortes, a tocar del Ribatell.
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El camp de l’Espert. A la partida Damunt les Hortes tocant al camí de la 
Llódriga.

La parada Llarga. Al Toll, a l’esquerra del barranc.
Els Tossalets. Bocins de terra entre el Toll i Damunt la Vila.

N’hi ha d’altres, la localització dels quals no s’ha pogut esbrinar amb 
seguretat. Heus aquí el llistat:

El Clotet de Nadal. Sota del Pladencot. També el cognom Nadal és el d’un 
cap de casa de Capafonts l’any 1497.

El Fossar. Comellar que es conreava, prop del Puig Pelat.
El comellar del Casalot. Prop del Colomer.
Les Arnetes. En la part solana del Toll. En aquesta partida també consten el 

Clos i la parada del Diumenge.
El Ràfol. Al Damunt la Vila.
Els Clots. Parades de regadiu i secà a les Planes.
Són topònims que foren d’ús comú i que amb el temps i l’abandó han caigut 

en l’oblit. Així ha passat també amb d’altres en temps encara més antics, com el 
Bassal, el Cap del Pla, els Vilars i alguns més que recull l’Albert Manent en el 
treball esmentat. Molts dels que figuren en el present estudi també seran història 
en un futur no massa llunyà.

Per saber-ne més:
MANENT, Albert (1981): “Els noms de lloc del terme i del poble de 

Capafonts”, Treballs de la Secció de Filologia i Història Literària, vol. II, 
Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, Diputació Provincial de 
Tarragona, Tarragona, pàg. 9-67.

AMIGÓ, Ramon (1985): Noms de lloc i de persona del terme de Prades, 
Associació d’Estudis Reusencs i Ajuntament de Prades, Reus-Prades.
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LA GUERRA DE LA CANALLA

JORDI FORT BESORA

La guerra havia acabat, però durant molts anys, la por va quedar incrustada 
a la ment de la gent del poble i ningú parlava dels fets que s’havien viscut durant 
aquells anys tan tràgics.

La canalla, tot i així, va continuar jugant com sempre, bellugant-se en el 
seu món com si res no hagués passat. Però van trobar escampades per tot el 
terme unes joguines diferents de les que havien tingut els seus pares i els seus 
germans grans i, amb la inconsciència pròpia de l’edat, les incorporaren a les 
de sempre. Ells sabien que eren joguines per matar, però pensaven que només 
mataven els grans i les remenaven primer amb un cert respecte, i a poc a poc amb 
coneixement de les seves característiques i ja sense cap mena de por al seu perill.

Eren tota una colla: el Victorí Tripetes, el Pep de la Serafina, el Joan i el 
Salomó de cal Llarg, el Pep Xollat, l’Isidre i el Pep de ca l’Oficial, l’Anselm 
de cal Ferrer, el Pep Estolé, el Baptista del Pere Fortet, el Marcel·lí i el Daniel 
de cal Ros, el Pep Xep... tots havien nascut a principi dels anys 30. Tots van 
trobar escampades pels camps les joguines bèl·liques amb què continuaren la 
seva guerra particular.

Una tarda, havent sortit de l’escola, tota la colla era als boixos de sota cal 
Mano, jugant; i el Pep Xollat, amb el seu nas fi pels estris bèl·lics, va trobar una 
bomba de mà amagada dins d’un boix. Era una d’aquelles que en deien “de la 
cinta”, perquè per fer-la explotar s’havia d’estirar una cinta que deixava lliure 
el percussor. Tots la van voler veure abans que el Pep la llancés a l’altre costat 
de la carretera, a la timba de les Sorts del Batistó. La bomba no va explotar. Van 
esperar una estoneta, però era evident que ja no petaria. El Pep baixà a buscar-
la mentre la colla s’estirava dins de la cuneta per protegir-se d’una possible 
explosió. Va pujar a la carretera amb l’artefacte a la mà. Els companys li van fer 
veure que no havia estirat la cinta del tot i que per això no havia petat. Valent 
com era, la va acabar de treure; i mentre l’aguantava amb el palmell de la mà, el 
percussor anava rodant i feia un so metàl·lic. Apropant l’orella a l’estri, un rere 
l’altre van escoltar aquell sorollet. Però el Pep va dir:

-La llenço; això explotarà.
Instintivament, altra vegada tots es llançaren a terra, i quan la bomba hagué 

sortit de la mà del Pep, explotà. L’ona d’expansió el va aixecar un pam de terra 
i li va fer rajar sang del nas i de l’orella. Algú de la colla també va saber què 
era això de l’ona expansiva; tots van tornar a casa molt espantats i sense donar 
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explicacions per la sang que tenien a la cara. Avui quan ho expliquen, reconeixen 
amb emoció que haurien pogut morir mentre escoltaven el sorollet metàl·lic.

Les bombes de l’anelleta les dominaven i les feien explotar com aquell 
que tira un petard la nit de Sant Joan. A l’ermita hi trobaren unes quantes caixes 
d’aquestes bombes. Eren caixes de fusta ben fetes, i per apropiar-se’n no van 
dubtar gens que el més adient per a buidar-les era fer petar totes les bombes. N’hi 
havia unes 25 o 30 per caixa, i quan tornaren cap al poble amb el botí al coll, les 
havien fet explotar totes per no haver de portar tant de pes, ni córrer cap perill.

Els més espavilats de la colla van trobar una utilitat a les bombes de mà: la 
pesca del barb. Els dies d’estiu, quan la tarda s’allarga fins a tocar la nit, anar al 
riu a pescar era un joc que garantia emoció i uns quants peixos, que fregits a la 
paella eren prou bons per acompanyar un plat de patates bullides. Quan un toll 
era ple de barbs, se sabia per la lluentor de les escates que espurnejaven sota 
l’aigua. Si hi feies explotar una bomba de mà morien tots, i passats uns instants 
suraven per damunt l’aigua. La pesca estava feta.

Les àguiles i els voltors van ser víctimes de l’esport de la caça amb fusell. 
Tots els nois grans, i també els més joves, en tenien. Jo mateix en vaig recuperar 
un que el pare havia amagat a una petita cova que hi ha sota el mas. Dalt de 
les golfes, sota la teulada, hi havia un saquet de bales. Tothom en tenia algun 
d’amagat, amb la munició adequada, però els infants els feien servir per a jugar.

El Pep Estolé, el Pep Xollat i el Pep Xep pujaven sovint a Serraplana per fer 
la guerra. Primer passaven per l’amagatall del Coll a proveir de munició, i quan 
arribaven prop del Picorandant sortejaven les trinxeres que ells mateixos havien 
construït amb unes quantes pedres fent de paret damunt la lloanca. Separades 
uns 100 metres, dos Peps a un cantó i un Pep a l’altre, anaven descarregant les 
pintes de cinc bales fins que el fusell cremava.

-No sé com no ens vam matar -em confessava el Pep Xollat-. Mira que en 
vam arribar a gastar de munició. No t’ho pots imaginar. I les bales xiulaven pel 
damunt de la lloanca o s’esclafien a les pedres rere les quals es protegien. Quan 
n’estàvem tips ho deixàvem córrer.

I va continuar explicant:
-De fusells en teníem uns quants. Un dia en vaig agafar cinc, embolicats 

amb un sac de lona, i els vaig amagar en una escletxa del cingle que hi ha a 
l’Escudelleta, cap a sota dels Morterets. Hi he anat un munt de vegades, però mai 
més no els he pogut trobar. No recordo el lloc on els vaig entaforar.

L’aventura més perillosa relacionada amb el joc o l’art de disparar el fusell, 
la van viure el Joaquim Joaquimet i el Pep Miquelet dalt dels Plans del Pagès, 
prop de l’alzina de l’Estel. Hi pujaven molt sovint dalt del Pagès, a pasturar un 
ramat de cabres. Com de costum portaven els fusells penjats al coll i munició 
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abundant dins del civader. Era un dia clar i assolellat i les cabres s’havien 
escampat pasturant tranquil·lament i de sobte el soroll d’un avió les va avalotar. 
Venia de la part de Mont-ral i era La Pava, un caça de la guerra, que tenia la base 
al camp d’aviació de Reus i que sovint feia un volt per dalt de les muntanyes. 
L’aparell es va anar apropant lentament i el Pep Joaquimet va dir:

-Fotem-li un tret i segur que el farem caure.
El Pep Miquelet de moment no ho va veure massa clar, però fos com fos va 

acabar per acceptar el repte i van aixecar l’arma apuntant l’aparell volador. L’un 
darrere l’altre li van engegar les dues pintes de bales que havien carregat.

Els de l’avió es donaren per assabentats, van fer mitja volta i començaren a 
metrallar els dos improvisats guerrers, que esverats i cagats de por van decidir, 
cametes ajudeu-me, refugiar-se primer sota una roca i, després, vist que l’avió 
tornava, van saltar cap al pedregal dels Costers per entaforar-se com dos conills 
al primer forat que trobaren. L’avió continuà inspeccionant el camp de batalla 
fins que, veient que allà només corrien les cabres, se’n va tornar pel mateix lloc 
d’on havien vingut.

Avió Junker. JU-52. Conegut durant la guerra civil amb el nom de “La Pava”. Un aparell 
com aquest fou el que els nostres herois de la Batalla del Pla del Pagès van intentar 
abatre.
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Els dos guerrers s’alçaren en comprovar que estaven vius i, amb les cames 
tremoloses, van poder arreplegar el ramat de cabres per tornar corrents cap a casa 
fugint del camp de batalla.

L’un i l’altre callaren com morts, i al poble no va arribar mai cap queixa del 
Ejército del Aire.

Passats molts anys, quan ja el dictador era vell i no feia tanta por, el Pep 
Miquelet ho explicava en petit comitè als amics més íntims, i sempre acabava 
recomanant que no ho diguessin a ningú. El Pep Joaquimet mai no va obrir la 
boca; era prudent.

Potser l’episodi bèl·lic més perillós de la canalla de Capafonts el van 
protagonitzar el Pep Xollat i el Pep Xep. Estaven ajaguts a les lloses de l’era del 
Cerdà, abocats damunt del marge, descansant d’alguna aventura recent, quan 
sentiren el soroll metàl·lic d’un tanc que baixava de dalt del Coll, carretera avall.

S’anava apropant lentament i en arribar vora la Caseta del Blaió, decidiren 
destruir-lo, tal com ho havien sentit explicar als qui tornaven de la guerra. Van 
córrer a buscar al seu amagatall l’eina adequada: tres botifarres de dinamita 
lligades fent un paquet, amb un fulminant proveït de la metxa corresponent. El 
Pep Xollat portava una capsa amb tres mistos i va pensar que eren suficients. 
Tornaren a l’era quan el tanc encara baixava lentament pels Plans, i arrossegant-
se per sota els marges i pel mig de les bardisses, van arribar a la cruïlla que hi ha 
davant del cementiri, on s’amagaren a la petita timba que hi havia sota el cartell 
que anunciava “a Alcover 22 Km”, i van preparar l’explosiu que aguantava el 
Pep Xep.

Quan el tanc arribà davant del cementiri, el Pep va encendre el primer misto 
i el vent el va apagar; i sortosament el segon i el tercer també fallaren. El seu 
pla era encendre el paquet antitancs i llançar-lo sota el giny quan passés just pel 
seu davant. No va ser possible, i avui el Pep Xollat ho pot explicar. Ell mateix 
reconeix que la proximitat de l’explosió els hauria mort abans de saber si havien 
destruït el tanc. Després el Pep callà un moment i digué: “Mare de Déu! No sé 
com no ens vam matar aquell dia.”

És miraculós que la guerra dels infants, una guerra que va durar uns 10 
anys, no fes cap víctima mortal, però inevitablement sí que va ocasionar danys 
corporals de consideració. És impossible recopilar tota la canalla que va patir 
ferides a causa de manipular ginys bèl·lics. Un cas molt sorprenent va passar 
al Joan Petit. Com sempre, la colla estava jugant i la joguina era un obús d’un 
morter; el lloc, sota l’era de l’Anton Cerdà. Havien decidit fer-lo petar i ell, per 
alguna raó estranya, va pensar que petaria millor si treia el detonador. El va 
manipular i, quan ja l’havia separat del projectil, explotà i se li emportà totes les 
dents. Als tres o quatre companys del voltant no els passà res. ¿Com és possible 
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que una explosió et trenqui les dents de la boca i poca cosa més? Doncs capricis 
de la física o l’Àngel de la Guarda, aneu a saber.

La colla dels tres Peps no s’acontentava amb els estris bèl·lics. El risc els 
tenia suggestionats, i quan hi havia la possibilitat de fer alguna cosa ben perillosa 
no sabien resistir-s’hi i la feien. Amb la col·laboració del Ricard de Cal Taverner, 
van descobrir un eixam d’abelles a la cinglera que hi ha damunt la reclosa del 
molí de més avall. Pensaren que allò era un bon negoci, que allí hi havia molta 
mel i que si la venien farien calés. Tenien un problema: com arribar a la mel; el 
rusc era uns quants metres per sobre del nivell del riu, però sortosament vora la 
part alta de la cinglera. Decidiren despenjar el Pep Xollat dins d’una portadora 
per arribar-hi.

Van agafar una soga, la portadora i unes ensofrades per ficar-les dins del forat 
i espantar les abelles. Dit i fet; el Pep era dins la portadora, i els tres companys 
d’empresa l’anaven despenjant des de dalt del cingle fins a l’alçada del tresor. 
Allà encengué les candeles de sofre i les entaforà dins el rusc, però les abelles 
defensaren el seu tresor i, per tant, els companys hagueren de pujar el Pep i ja a 
dalt hi hagué fiblades per a tots quatre. El Pep, el més castigat, tenia tot el cos 
bullint. Però això era poca cosa per fer-los desistir. Encengueren foc, i amb el 
fum es van treure de damunt les abelles, i tornem-hi, avall va! El sofre havia fet el 
seu efecte i quan van tornar a pujar la portadora amb el company a dins, aquesta 
venia mig plena de bresques farcides de mel. El negoci de la mel no va anar bé, 
però durant uns dies menjaren tota la que el cos els va demanar. Si aneu al lloc, 
veureu el forat on mai més no s’hi ha posat cap abella i pensareu que arribar allí 
és cosa d’escaladors professionals; però, sabent la història, convindreu que per a 
uns infants que estaven en guerra, follar aquell eixam no era impossible.

A totes les guerres, les misèries humanes es fan més presents. En aquells 
anys hi havia al poble l’Antònia del Pep Roig, una dona boja que –aneu a saber 
per quina raó– va decidir castigar pel seu compte els fills de la gent de dretes. El 
cas és que d’amagatotis es va infiltrar dins el pati de l’escola –el pati de l’abadia– 
i agafà la primera criatura que se li va posar a la vora. Aquesta desgràcia li va 
tocar al Daniel de cal Ros; l’agafà i vencent la resistència del xiquet el va fer 
passar pel damunt de la barana amb la intenció de llançar-lo al carrer davant de 
cal Gravat. La canalla –els companys– des del primer moment demanaren auxili 
i el Pep Macià, que passava per allà, se’n va adonar i va córrer a temps d’agafar 
el Daniel abans que la boja l’espenés. Però la dona no el deixava i l’home no 
va tenir més remei que agafar una pedra i picar-li les mans fins que aquestes 
alliberaren el pobre Daniel, que de franquista no en tenia res. Els crits de la 
boja eren contra els nacionals i a favor dels rojos. En aquells temps, només una 
persona amb el cervell capgirat podia defensar idees semblants.

Les següents fornades d’infants encara van trobar suficients bales i bombes 
per continuar la guerra, però el control dels pares i també dels mestres, que 



ja sabien parlar català, en va atenuar els jocs. Amb tot, escampats pel terme 
hi havia xassís de motos, restes de fusells, bombes de tota mena, que teníem 
inventariades, i molta munició, tanta, que l’olor de pólvora va durar fins ben 
entrats els anys 50.

Van ser, doncs, uns deu anys de guerra. L’edat va llicenciar els guerrers, 
que deixaren les armes per incorporar-se al món del treball, al costat dels pares, 
o anant a tallar pins per aquests mons de Déu. L’experiència els va servir per a 
afrontar una joventut plena de dificultats en temps de postguerra, i tots se’n van 
sortir.

        Tardor del 2002
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COSTUMS PERDUTS: L’ELABORACIÓ DEL VESC

ILDEFONS LLOP

En temps passats, una de les fonts de recursos importants als pobles de 
muntanya de les nostres comarques era el bosc, del qual s’extreien molts productes 
que tenien un mercat, i en conseqüència, proporcionaven uns ingressos. És ben 
sabut que el bosc proporciona altres productes, a part de la fusta dels arbres: 
llenya, reïna, bolets, etc. Un dels menys coneguts, per tractar-se de quelcom 
exòtic i poc abundant era el vesc, emprat pels afeccionats a la caça d’ocells amb 
paranys.

El vesc s’extrau de les flors de la planta semiparàsita del mateix nom, que 
creix aferrada a les branques d’algunes espècies d’arbres, com algunes varietats 
de pi. De l’arbre xucla la saba i a part fa també la funció clorofíl·lica, per la qual 
cosa és semiparàsita. Però el vesc també s’extrau de l’escorça del grèvol, Ilex 
aquifolium, i aquesta era la modalitat que es practicava a Capafonts, com en 
molts altres pobles de muntanya.

No es tractava de cap indústria, ni hi havia massa gent que s’hi dediqués 
–de ben segur no arribaven a la mitja dotzena–, ni les quantitats eren en tot 
cas significatives. Però proporcionava uns ingressos a algunes persones, que 
contribuïen a equilibar les economies familiars.

El procés.
Per elaborar el vesc calia disposar d’una certa quantitat d’escorça de grèvol. 

A Capafonts n’hi ha, de grèvols, però es troben molt esparsos barrejats amb 
altres espècies boscanes. Calia trobar algun lloc on hi hagués una massa forestal 
d’aquesta espècie, per tal de facilitar-ne la recolecció: un dels llocs on s’anava 
era el bosc de Poblet, i un altre, el bosc del Lluc, sempre en la clandestinitat. 
Una vegada localitzada la matèria primera, calia pelar els arbres, la qual cosa es 
feia amb unes eines semblants a una falç ben esmolades. Es tallaven en peces 
d’uns trenta o quaranta centímetres de llargada, de manera que l’arbre pogués 
regenerar-se: no se li ocasionava la mort: era un procediment que ara en dirien 
sostenible. A continuació l’escorça es dipositava en una bassa, en remull, on es 
deixava algunes setmanes.

Quan la saba ja era prou estovada, es rascava amb una eina de fulla corbada, 
obtenint una pasta fluida i enganxosa, que incorporava impureses: fulles, trossos 
d’escorça, etc. Calia aleshores treballar aquesta pasta, a fi i efecte de donar-li la 
consistència adient. Es barrejava amb vesc de l’any anterior, que ajudava a lligar 
la pasta, de manera semblant com es fa amb el llevat del pa, i es funyia. Tot a 
mà, i quan ja la massa era prou consistent es rentava amb aigua abundant per tal 
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d’eliminar les impureses i deixar-la neta i a punt de comercialitzar. Un dels llocs 
on es feia aquesta operació del rentat era a les lloanques que hi ha sota del Pont 
Vell.

El vesc es portava a vendre a Reus, a una drogueria de la plaça del Mercadal, 
i en petita quantitat a Tarragona i Valls.

Aquesta activitat que té segles d’antiguitat s’acabà per diversos motius. Un 
d’ells és el control del bosc, sobretot de les espècies protegides, entre les quals 
hi figura el grèvol, un control que a poc a poc es féu més i més efectiu per part 
dels agents forestals. Una segona raó és l’aparició en el mercat de productes 
sintètics que fan la mateixa funció. També hi ajuda el fet de la limitació de la 
captura d’ocells amb parany, i les dificultats que troben els afeccionats a aquesta 
modalitat de caça. Finalment, cal dir que l’elaboració del vesc era una activitat 
totalment marginal i escassament rendible, per la qual cosa, en augmentar el nivell 
de vida i la disponibilitat d’altres fonts d’ingressos per la gent que explotava el 
bosc feu perdre l’interès per aquesta activitat, fins i tot abans de l’aparició del 
producte sintètic. D’aquesta manera, s’ha perdut una activitat mil·lenària, com 
tantes altres en el camp català.

El Pont Vell.
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PENDENTS DE CAPAFONTS

JOSEP MARIA LÓPEZ BESORA

Tothom té una idea de què és el pendent: una mesura de com és de costeruda 
alguna cosa, de si puja o baixa gaire de pressa.

Una definició matemàtica més precisa ens diu que és el quocient entre el 
desplaçament vertical i el desplaçament horitzontal. En la figura següent, seria 
V/H.

Normalment, aquesta magnitud s’expressa en tants per cent, per tant, si 
V=1 m i H=8 m, el pendent V/H val 0.125, o 12.5%. Això és com fer una regla 
de tres, vol dir que, amb el mateix pendent, amb un desplaçament horitzontal 
de 100 m, en pujaríem 12.5.

Per calcular el pendent d’un reng d’escales, podríem mesurar directament la 
distància entre el peu de l’escala i el final. O d’un graó. Així, una escala bastant 
dreta pot tenir pendents d’un 80%.

En canvi, si volem calcular el pendent d’un tram de carretera fent ús del 
cotxe, tram que superi un desnivell de V metres, observem que ens cal H, la 
distància en horitzontal, la que mesuraríem sobre un mapa, mentre que R és el 
recorregut efectiu, el que ens dóna el comptakilòmetres d’un cotxe.

Així, per calcular correctament el pendent fent ús de V (diferència de 
nivells) i de R (recorregut), caldria aplicar el teorema de Pitàgoras. En la pràctica, 
però, si el pendent és petit, el valor de V/R és només una mica inferior al valor 
correcte V/H; en l’exemple anterior, V/R surt 0.124; en el cas de la pujada al 
Coll, és irrisòria la diferència entre calcular el pendent fent V/R o V/H (les R i H 
teòriques es porten uns 8 m de diferència, menys que fer un parell de zigazagues 
al llarg del recorregut).

Per tal d’obtenir el valor del pendent en llocs individuals i concrets, es pot 
mesurar quin angle d’inclinació tenim, i llavors fer ús d’una funció matemàtica 
anomenada tangent. Aquest angle d’inclinació cal mesurar-lo de forma precisa: 

V

H

R
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en pendents baixos, mig grau d’error en l’angle comporta un error de vora 1 en el 
percentatge del pendent, però amb pendents forts, el mateix mig grau comporta 
errors de 1.5 o més en la xifra.

A Capafonts hi ha alguns carrers, i alguns trams de la pujada al coll que són 
força drets. Anem a veure quant.

El Coll
La pujada del Coll de Capafonts comença al Pont de Ferro i arriba al punt 

on comença la pista de Serra Plana.
Tenint en compte que entre el Pont de Ferro i el Coll es pugen 253 m de 

desnivell, amb un recorregut de 3850 m, surt que el pendent mitjà és gairebé 
del 6.6%, que Déu n’hi do si s’ha de fer pedalant! Per cert, no estaria gens 
malament que el titular de la carretera posés un cartell a dalt de tot, dient “Coll 
de Capafonts 947 m”.

En aquesta primera gràfica podem veure el perfil i els pendents calculats 
prenent recorreguts amb pujada 10 m de desnivell. Com podem apreciar, en el 
primer km hi ha pendents una mica més suaus, per sota el 6%, però després ja 



REVISTA DE RECERCA I DIVULGACIÓ
33

gairebé en cap tram baixen del 6%, havent-hi uns quants trams amb pendents 
entre el 8 i el 9%. Tothom que hi hagi pujat pedalant sap perfectament que els 
punts individuals amb més pendent corresponen a les cinc paelles, sobre tot les 
quatre darreres.

En aquest mapa recollim els pendents mitjans d’alguns trams seleccionats 
de la pujada al Coll. En concret són:

- El primer tram recte des del Pont de Ferro, on trobem un pendent baix, del 
3.1%

- Un tram de 315 m amb centre el PK 22, passat el tomb del Cutxó, on el 
pendent ja augmenta significativament fins el 4.8%.

- A les Sorts, a mig camí entre les dues entrades per vehicle al poble, on es 
registra un pendent del 6.3%

- La recta entre l’entrada al Poliesportiu i el tomb del Joanet, amb un 7.7% 
de desnivell.

- La recta just després, fins al tomb del Quico, que registra una lleugera 
suavització, amb el 5.3%.

- Un tram de 440 m,, entre el PK 23 i l’entrada al camí cap a la caseta del 
Blaió. Aquí el pendent torna a ser fort, un 7.7%.

- El tram gairebé recte entre el barranc del Damunt la Vila i el tomb del 
Jesús. El valor calculat també és alt, un 7.2%

- Al bosc del Ros, on el pendent se suavitza lleugerament, baixant fins el 
5.8%.



REVISTA DE RECERCA I DIVULGACIÓ
34



REVISTA DE RECERCA I DIVULGACIÓ
35

- Al tram recte entre el barranc i el tomb del Mano, els valors augmenten de 
nou fins el 7.3%

- I finalment els darrers 370 m, des del PK 25 fins al Coll, amb pendent 
forta, del 7.2%. 

Observem que els pendents de trams llargs més o menys rectes no passen 
del 8% (que Déu n’hi dó), i que els punts més crítics són precisament els tombs 
de 180 graus.

Els carrers
Segons el llibre Guinness dels Rècords, el carrer obert al trànsit amb més 

pendent del món és Baldwin Street, a Dunedin, Nova Zelanda. Amb un pendent 
del 35% supera el 33% que es pot trobar en alguns trams de carretera o carrers del 
Regne Unit o els EUA (aquestes xifres són dubtoses, atès el poc precís mètode 
emprat tradicionalment allà per expressar els pendents).

I Capafonts? Doncs enlloc s’arriba a aquestes xifres, però es passa del 20% 
en uns quants punts.

En el mapa anterior hi han anotats els pendents d’alguns trams de carrer del 
poble. Destaquem-ne el més dret de tots: el primer tram del carrer Abadia, amb 
un espectacular 31.6%, és el més dret de tots. Supera el tram més alt del camí del

Ribatell, el qual frega el 30%. I també d’altres que passen el 20%, com la 
Travessera de Ponent, la baixada del Perxo cap a la sala municipal, el tram des 
de la Plaça fins a mig carrer Ribatell. Amb valors propers al 20% hi trobem el 
carrer Barrulles, el tram entre el Cementiri Vell i l’Era del Rector, el tram final 
del carrer de les Fonts, el carrer Ponent tocant a la Placeta, o alguns trams de 
la Barceloneta. Pel que fa a la Barceloneta, destaquem que el tros entre el final 
actual del carrer i la carretera té un pendent del 19%, la qual cosa faria que si 
es pavimentés, es tingués un nou accés apte per a vehicles, semblant a l’actual 
carrer Barrulles.

Com a complement del citat, esmentem que en algun lloc puntual d’aquests 
trams esmentats s’hi poden trobar pendents 2 o 3 punts percentuals superiors.

També cal dir que algunes de les escales de l’inici del carrer Major, i les del 
final del carrer Ribatell tenen pendents entre el 45 i el 55%, aproximadament.

Com a apunt final esmentem que entre l’oficina de turisme i l’Era del Rector 
hi ha un pendent del 7.4%, i que des del capdamunt de l’Era del Rector fins a les 
Eres es puja un desnivell de 22 m amb un recorregut de 257 m, cosa que fa que 
el pendent mitjà sigui del 8.6% en aquest recorregut.

A dia d’avui, el lloc senyalitzat amb més pendent de la comarca és l’últim 
tram de la pujada al castell d’Escornalbou. Potser caldria fer conegudes les dades 



del present treball com a un nou reclam turístic. I potser i tot, fer un treball de 
camp addicional per tal d’elaborar els perfils d’algunes rutes a peu al voltant de 
Capafonts, que si el carrer Abadia és dret, la pujada al Pagès o al Portell de la 
Mariàngela encara ho són més!





Amb el suport de:


