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Foto de portada
El salt de la Pixera que recull la foto de l'Enric Fort és un dels més espectaculars que podem
trobar al terme de Capafonts. El cabal, molt variable, es despenja des d'una alçada superior als
trenta metres i continua obrint-se pas per gorges i saltants fins el barranc de la cova de les Gralles.
L’ originalitat d'aquest salt és que quan bufa el vent des del fons del barranc l'aigua regolfa,
es polvoritza en gotes finíssimes i s'escampa pel semicercle superior. Si això passa a l'hivern, les
gotes es glacen i cobreixen el terra i la vegetació d'un mantell blanc visible des de lluny.

Fotos de la segona pàgina de la coberta
La foto superior ens mostra el Pont de Goi, una arcada natural excavada a la roca pel petit
barranc que passa per sota, a la part alta dels Montllats. Es tracta d'un fenòmen natural únic a les
Muntanyes de Prades, i ressalta la perfecció de línies i l'accés fàcil des de la part superior.
La segona foto ens mostra un racó idíl.lic del terme: el Pont Vell. En sortir de la vall, el riu
travessa un pas molt estret que s'aprofità per fer-hi passar el camí de Farena, la Cadeneta i Montral. Natura i història formen un conjunt harmònic d’una bellesa tranquil.la i encisadora.

Fotos de la tercera pàgina de la coberta
Una altra de les rareses que es poden trobar a la vall de Capafonts: el Bec de la Gallina. La
foto, de l'Enric Fort, autor també de les dues anteriors, mostra el detall que justifica el nom de la
roca.
La foto inferior és també d'una de les roques emblemàtiques de Capafonts: la Manugra, a
les Fous. L'aigua del riu ha anat erosionant la massa de roca compacta que forma la sola, quedant
com a testimoni una part, en forma de bolet -manugra- que ha resistit totes les agressions dels
aiguats que se succeeixen periòdicament.
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EDITORIAL

No es pot anar a contracorrent. Els temps porten a altres temps i maneres de
fer i Quaderns de Capafonts no n'ha quedat al marge. Ara el paper imprès troba
dificultats per mantenir-se i si volem continuar la tasca que fèiem amb la nostra
revista haurem de canviar de format i passar a Internet. De tota manera, cal dir que
la fi dels exemplars impresos s'esdevé per raons purament burocràtiques; el
control ferri, per part de l'opinió publica, de les despeses a les administracions, ha
portat a la necessitat de justificar qualsevol mena d'ajuda a entitats com la nostra, i
conseqüentment haver de fer unes tasques burocràtiques que queden fora de les
nostres possibilitats; nosaltres no volíem muntar una empresa per guanyar diners i
conseqüentment som massa petits per assolir una feina que no es la que volíem fer.
Aquest exemplar de la revista, el número 26, molt probablement serà el
darrer que farem en paper. D'ara en endavant continuarem treballant, però la
revista la trobareu en la web valldecapafonts.com i en la de l’Ajuntament,
capafonts.cat.
Arribats aquí, pensem que hem d'aprofitar les pàgines d'aquest darrer número
en format paper per fer un petit balanç dels tretze anys que ha durat aquesta etapa.
Si el nostre afany era preservar els costums i els fets que conformen el
patrimoni cultural de Capafonts, donar fe dels llocs –i dels seus noms–, del nostre
entorn, recollir les imatges que ho il·lustrin, etc., creiem que amb el que hem fet
ho hem aconseguit només en part: queda molta tasca per fer, i fer-ho tot està fora
del nostre abast: cal remenar més arxius, inventariar més llocs i més imatges,
investigar,... i sobre tot disposar de temps.
No estem parlant de res aliè a un projecte com el de Quaderns de Capafonts;
sempre quedaran coses per fer, per tant, hem de confiar que els que vindran també
voldran treballar per continuar aquesta tasca que no te fi; cada dia que passa
s'esdevenen coses que caldrà difondre i preservar.
De moment, agafarem el rumb que els nous temps exigeixen i anirem penjant
coses a Internet. Hi sou tots invitats, el de casa i els que veniu de fora, perquè per a
nosaltres són capafontins tots el que viuen i treballen al poble, però també tots
aquells que se l'estimen, que els agrada.
Podríem donar per acabat el preàmbul, però pot ser avinent recordar algunes
de les coses que hem pogut fer fins avui:
Inventariar tots els noms de barrancs, fonts, bases, camins, barraques... el
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conjunt de noms de lloc del terme; treballs que esperem publicar properament en
format llibre.
Recollir el nom de totes les cases del poble que han sigut d'ús corrent durant el
segle XX.
Donar informació d'esdeveniments tals com: l'aiguat de Sant Paulí, la Festa
Major, la Guerra Civil, ...
Confegir treballs de temes tan diversos com: la qualitat de les aigües de les
fonts de Capafonts, el nom dels guarniment dels animals, la singularitat de la parla
dels capafontins, la història de l'equip de futbol del poble,...
Aplegar tradicions de tota mena: remeis populars com dir l'airada, informar
sobre els marxants, relatar la història d'una singular devoció al Sagrat Cor, el
costum dels esquellots, posar per escrit versions poètiques populars, etc.
I més coses.
Les pàgines de Quaderns de Capafonts no són una obra literària; ni un relat
fet a partir d'una mirada capaç de veure tot allò que hi ha rere les coses i de crear
emocions fortes. Potser només són un inventari de tot allò que estimem i hem
volgut conservar.
Unes mil pàgines, més que menys, que contenen el resultat de moltes hores
dedicades a escriure, de molts quilòmetres fets a peu per resseguir tots els racons
de la vall, d'animades converses amb la nostra gent, de suors per pagar les
impremtes – a les quals volem fer arribar el nostre agraïment pel bon tracte i la
paciència que totes ens han dispensat–, etc.
No podem oblidar aquells col·laboradors que han fet de punt de venda de QC:
l'Albert i l'Anna Maria de cal Cerdà, l'Eugeni de la llibreria El Bosquet de Prades,
la Llibreria Galatea de Reus, la Llibreria Quera de Barcelona, i d'altres que
ocasionalment també n'han fet la distribució.
Amics tots, ens continuarem veient, i esperem que sigui per molts anys.
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EL PATRIMONI NATURAL DE CAPAFONTS
DIEGO LÓPEZ BONILLO
La capçalera del Brugent, allà on l'aigua brolla de les entranyes de la terra i
comença el seu recorregut fins lliurar el cabal al Francolí, a la Riba, forma una vall
aproximadament circular, envoltada per altes cingleres gairebé per totes les
bandes. Al mig d'aquesta vall, encimellat en un turó, apareix el poble de Capafonts
destacant entre camps de conreu i boscos. La situació al bell mig del massís de les
Muntanyes de Prades, l'extrema varietat del relleu de la vall i el seu entorn, la
vegetació exuberant, la combinació de colors, la seqüència d'imatges en el
transcurs de l'any, fan d'aquest racó de Catalunya un lloc excepcional d'una
qualitat estètica indiscutible.
Aquest esclat de bellesa té una base, que no és altra que la combinació
harmoniosa dels elements que conformen el patrimoni natural. Un patrimoni
esplèndid i en un estat de conservació avui per avui, molt bo.
Com és sabut, el patrimoni natural és el conjunt de tot allò que no és producte
d'accions humanes. En un sentit ampli, podríem incloure-hi:
- el rocam en la seva enorme varietat
- les aigües
- els sers vius: flora i fauna
- els paisatges, com a síntesi d'aquests elements.
Caldria afegir l'aire, és a dir, els gasos que el formen i el clima en les seves
manifestacions
- l'aire, és a dir, els gasos que el formen i el clima en les seves manifestacions
A continuació fem una ullada ràpida a cadascun d'aquests apartats, i la seva
imbricació en la capçalera del Brugent. Aclarim, una vegada més, que ens referim
a la conca alta del riu, a la vall de Capafonts, allà on té el naixement i on rep tot un
seguit de tributaris, fins formar un curs únic. I que prescindim de les divisions
administratives, que en aquest cas poc tenen a veure amb la realitat natural i fins i
tot amb la socioeconòmica.
LES ROQUES
La geologia d'aquesta part de les Muntanyes de Prades és molt variada. La
capçalera del Brugent disposa d'elements suficients per fer les delícies dels
afeccionats a l'estudi dels materials, la seva posició, la dinàmica que els ha posat
allà on son i les forces que els han modificat i continuen modificant-los
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constantment.
Fem un petit esbós dels factors geològics que han fet que el terreny sigui com
és i que canviï de la forma que ho fa. I de pas, esmentem les rareses que s'hi poden
trobar i que són el resultat de la història geològica. Donem una ullada, que
forçosament ha de ser de síntesi, perquè podríem omplir pàgines i més pàgines
parlant de tots i cadascun dels elements que hi podem trobar en aquest bocinet de
la serralada Prelitoral catalana.
Una gran varietat de materials
Si diem que la vall de Capafonts és un camp d'estudi privilegiat pels geòlegs,
no exagerem. I ho és perquè en un espai d'una vintena de quilòmetres quadrats es
troben materials de totes les eres geològiques, fenòmens tectònics de diferents
tipus, com per exemple falles evidents a la vista, plegaments, i mil i una formes de
modelat.
Comencem pels materials, i distingim les roques més abundants i
significatives:
- A la part nord als costers, es troben els granits procedents del magma
–materials que són a gran profunditat, en estat de fusió-, que es solidificà en sortir
a la superfície, i que és el mateix que es pot trobar en diferents punts del Baix
Camp, com per exemple la sola de la riera de Maspujols i en altres llocs més
allunyats, com el Maresme.
En contacte amb els granits, es troben les pissarres del Carbonífer, una època
que acabà fa uns tres cents milions d'anys, i que són les mateixes que formen
superfícies extenses dels voltants de les Muntanyes de Prades, fins el Priorat.
- Els gresos, coneguts com pedra d'esmolar, i els conglomerats de la primera
etapa del Mesozoic –una etapa que acabà fa uns seixanta-dos milions d'anys-,
enlairades al començament del Terciari, es troben, entre d'altres punts, a l'Abellera
i a la part final del barranc de l'Aragonesa.
- Les calcàries, les dolomies, els guixos, les argiles que són pel damunt dels
gresos i que ocupen la major part de la vall, entre els Montllats i els picons, o des
dels Rancs fins els Socarrats.
- Els materials més recents, del Quaternari, que formen les terres de conreu
als Plans, les Hortes, el Toll, la Riera, etc.
Moviments de tots tipus
Totes aquestes roques es troben aparentment barrejades, però ocupant una
posició lògica, d'acord amb l'època de formació i les forces tectòniques –grans
moviments de l'escorça de la Terra- que les enlairaren i les deixaren on ara són.
Aquestes forces de gran envergadura originen moviments verticals o laterals,
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La vall de Capafonts

extremadament lents, els quals són la causa de l'existència de falles, plegaments i
altres fenòmens. Un exemple: al final del barranc de l'Aragonesa hi ha roques
iguals que les que es troben a l'Abellera, uns dos-cents metres més amunt. I tenint
en compte que les roques iguals es formaren en el mateix lloc –el fons d'un mar- i
en posició horitzontal, és fàcil deduir que en aquell indret hi hagué un trencament
de la massa de roca que pujava, i per tant, una falla. Aquesta falla és la que continua
pel nord dels picons, separant-los dels costers, i arriba fins el coll de Viladecabres,
entre el pla de la Mola, format per gressos, i la Roquerola, de material calcari.
Hi ha més falles en aquesta vall, però en canvi, es troben pocs plegaments
perquè la pujada dels materials es feu en vertical, sense forces laterals que els
comprimissin. Això explica l'existència de l'altiplà dels Montllats, que és gairebé
horitzontal. I de pas, consignem que aquesta massa de roques, la que acaba per dalt
en els Montllats, és un cas excepcional dins la geologia, es troba en pocs llocs, i
que ha servit per estudiar la història de la formació d'aquesta etapa, el Triàssic.
Però a més d'aquests moviments de velocitats que es mesuren en milions
d'anys, hi ha els ràpids, ocasionats per la gravetat i els moviments sísmics. Pel que
fa als darrers, en aquesta part de Catalunya també es fan sentir els terratrèmols. Per
7
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exemple, segons dades de l'Institut Geològic de Catalunya, el darrer registrat al
Baix Camp, amb una intensitat de 2,5 sobre una escala de 10, tingué lloc el 4 d'abril
de 2016. I a Prades n'hi hagué els anys 2012 i 2013, amb intensitats 2,2 i 2,3
respectivament.
La gravetat i els sismes poden provocar caigudes o despreniments. A
Capafonts existeix un àrea molt sensible en aquest sentit: va des de la part baixa del
barranc d'en Fort fins la Queralta. A la primera part, les roques de les parets del
barranc són molt fracturades i van caient al fons per acció de la gravetat. La Ninota,
que és el mig d'aquesta ària, també es va deformant, almenys pel que fa a la posició
respecte de la cinglera que té al costat. I pel que fa a la paret de la Queralta, és ben
visible la cicatriu del darrer despreniment, de fa pocs anys, que feu caure una massa
de roca considerable.
Canvis de tota mena
A més de les forces tectòniques, amb el temps, els elements externs
modifiquen els materials de superfície, fent que les masses de roca canviïn la forma
i la posició.
Els gasos de l'aire les descompon. Per exemple el granit es desfà formant
sorra, el sauló, que és el component bàsic dels terrenys on hi hagué els castanyers. A
més a més les desgasta per la força mecànica del vent.
L'aigua superficial també les desgasta, i la subterrània les dissol, la qual cosa
fa que totes les aigües tinguin en la seva composició quantitats més o menys grans
de minerals, sobretot calci. El glaç les esberla, separant-ne bocins, la qual cosa és
més evident en les que tenen escletxes o fissures per on entra l'aigua que es glaça.
Les diferències fortes de temperatura les fragmenta, esmicolant-les contínuament.
Les arrels de les plantes les fissuren.
És una acció constant, que començà tant bon punt sobresortiren de les
profunditats del mar on es formaren, que no s'atura mai, i que ha donat com a
resultat unes formes d'acord amb les característiques de cada roca i la resposta a
l'acció dels agents externs. A la vall de Capafonts es troben exemples molt variats
de tota aquesta dinàmica, sobretot a la part calcària: cingleres, on les roques es
fragmenten i cauen; barrancs de parets verticals, amb alguns culs de sac de
desnivells considerables; planes enlairades, comellars i un llarg etcètera. I totes les
formes menors: roques foradades –la Foradada, la Moleta-, ponts naturals –pont de
Goi-, balmes –les Fous-, coves i avencs, roques aïllades de formes originals –la
Manugra- etc. Un mostrari esplèndid.
I a la part dels granits i les pissarres, formes arrodonides, tarteres –a Capafonts
en diuen espenesalls- ben visibles en tots els costers, pendents fortes formades per
8
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fragments de pissarra o sorra granítica, formes punxegudes com els Castellets,
etc.
Podem posar exemples arreu, de manera que aquest territori és un laboratori
on es poden estudiar gran part dels fenòmens que passen sobre la superfície de la
terra.
LES AIGÜES
El mateix nom de Capafonts fa referència a l'aigua –cap de les fonts-, un
element que és present per tot arreu d'una o altra manera i que constitueix una part
fonamental del patrimoni natural: aquesta vall és com és gràcies a les aigües que
brollen per tot arreu.
Rius i barrancs
El corrent principal és el Brugent; té el seu naixement al punt culminant dels
Montllats, al Puig Pelat, però el corrent continu comença a la font de la Llódriga.
Recorre la vall fins entrar en el congost espectacular de les Fous i sortir al Pont de
9

Besora, després de passar pel tram del Pas de l'Infern. Rep nombrosos tributaris,
tots de corrent intermitent, el més important dels quals és el riu del Barral, que té
aigua permanent en algun tram.
En el seu recorregut, cadascun dels rius o barrancs ha anat modificant el lloc
per on circula l'aigua, aprofundint paulatinament la llera, arrancant i transportant
materials, i donant com a resultat multitud de formes pròpies del modelat fluvial,
diferents segons quins siguin els materials que travessa. A la part alta del riu, en el
terreny calcari dels Montllats, trobem culles, que són uns clots excavats a la roca
compacta de la llera per acció del rocam que transporta l'aigua en èpoques de
fortes pluges; saltants espectaculars, com el de la cova de les Gralles o el de la
Pixera; blocs de roca de totes les mides, que van circulant amb cada crescuda;
travertins –tosca- aigües avall de la Llódriga, que formen saltants i racons
d'extraordinària bellesa; platgetes de sorra o grava a la part final, allà on el corrent
és més tranquil; gorgs, petits saltants, parets verticals d'alçada considerable, en fi,
totes les formes originades per l'acció de les aigües, unes aigües que es
converteixen en braves amb cada episodi de crescuda.
A la part dels costers, hi ha menys varietat per la naturalesa del rocam, però
tot i això hi ha racons de gran bellesa. I allà on apareix una capa calcària, l'aigua la
treballa, donant lloc a formes originals, com el Salt de Nulles o el del Racó de
l'Abellera.
Fonts
L'estructura del terreny, juntament amb la pluviometria propicien
l'existència de nombroses fonts, més d'un centenar. Un patrimoni bàsic que,
encara que amb el sistema de vida actual ha perdut part de la seva importància, en
temps passats permeteren multitud de petits regadius, que ajudaren a la
subsistència de famílies senceres. Des de la més abundant, la Llódriga, que a més
de subministrar aigua pel consum del poble permet la formació del riu i algunes
hectàrees de regadius, fins la de cabal més minso i intermitent, com la Font Nova
o les Fontetes, totes han tingut la seva importància i d'una forma o altra se n'ha tret
profit.
Certament, l'aigua és un element molt important del patrimoni natural
capafontí, perquè permet aprofitar-la, a més de formar paratges de gran bellesa.
LA VEGETACIÓ
La riquesa vegetal de la vall de Capafonts és excepcional, tant per la quantitat
com per la varietat d'espècies. És un autèntic laboratori pels amants de la botànica.
Els boscos cobreixen un percentatge molt alt del terreny, percentatge que va
10
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en augment a mesura que van quedant abandonades les terres de conreu. Les
pinedes i els alzinars dominen el paisatge capafontí, i són el resultat de segles
d'explotació que, tot val a dir-ho, s'ha fet sempre d'una manera racional, -ara en
diríem sostenible- procurant no malmetre allò que fou un dels medis de subsistència
de la població. Cal dir que aquesta explotació tenia com a conseqüència lògica que
un sotabosc dens o impenetrable era excepcional en temps passats, perquè el bosc es
mantenia net, excepte aquells on l'accés era difícil o impossible. Però amb l'abandó
pràcticament total de l'explotació, la naturalesa ha restablert el seu ritme i el resultat
és que es miri des d'on es miri, el panorama de la vall és el d'una gran boscúria, que
augmenta any rere any.
Pel que fa a la flora, fer un inventari és una tasca molt feixuga, per l'enorme
varietat que existeix. Tot un mosaic d'espècies, distribuïdes segons les pautes que les
regulen, un patrimoni natural extraordinari.
I dins aquestes espècies, algunes han assolit una antiguitat, una raresa o unes
dimensions tals, que haurien de figurar per mèrits propis com arbres singulars o
monumentals. Esmentem, per exemple l'exemplar més antic, el teix de la Cova
Fosca, o el del Llarg a la Ninota, de dimensions notables.
Els condicionaments ambientals
A primer cop d'ull, crida l'atenció la massa de verdor que cobreix la major part
11

de la vall. Però si hi posem atenció de seguida veurem que hi ha diferents tons de
verd, la qual cosa indica diferents espècies vegetals. I si ens endinsem en el
territori ens adonarem, en primer lloc de la extraordinària diversitat d'espècies, i
en segon, de les diferents maneres com es combinen aquestes espècies i com
formen comunitats de diferents composicions, on cada planta té el seu espai vital
en convivència amb les demés. Observarem també que segons el lloc i el tipus de
terra, hi ha unes o altres plantes. Per exemple, no hi ha coixinets de pastor als
costers, ni estepa al bosc de la Vila. Això és degut als diferents tipus de sòl que
existeixen a la vall i a que cada planta té les seves necessitats respecte de les
condicions de l'entorn on vegeta.
D'altra banda, no hem d'oblidar les condicions climàtiques, amb una
pluviometria mitjana i unes temperatures tampoc excessivament baixes, tret
d'unes setmanes a l'hivern. I l'enorme quantitat de microclimes que determinen la
presència d'unes espècies i impedeix la d'altres.
Per acabar-ho d'adobar, com que la topografia és molt trencada, es donen
totes les orientacions possibles: la solana i l'obaga influeixen clarament en
l'exuberància del tapís vegetal.
Amb tots aquests ingredients, la complexitat de la coberta vegetal és
assegurada, formant un patrimoni d'enorme valor científic, paisatgístic,
ecològic, etc. A la vall de Capafonts es localitzen la majoria de les espècies
vegetals de les Muntanyes de Prades.
Les comunitats vegetals
Fem una anàlisi esquemàtica de la coberta vegetal, segons els sectors en què
es pot dividir el territori, segons els factors que intervenen en la distribució
d'espècies.
Comencem per la plana dels Montllats. La coberta vegetal és molt irregular,
amb formacions d'allò més divers. Aquí es troba l'alzinar continental, format per
carrasca, acompanyada de boix i un estrat herbaci divers. Existeixen també
boscos de petites dimensions, formats per pi roig, amb alguns exemplars de roure
de fulla petita i un sotabosc que pot ser molt dens, format per arç blanc, lligabosc,
boix, ginebre, sabina i una varietat gran d'espècies herbàcies. A les clarianes hi ha
una gran abundància de boixos, que en alguns llocs, com a l'espai immediat a
Pena Roja, formen autèntiques boixedes. Entremig d'aquestes formacions, es
troben herbassars, on conviuen el fenàs, la lletrera, el coixinet de pastor, etc.,
juntament amb espècies aromàtiques com la farigola, el romaní, l'espígol,
l'esparnellac i altres.
Al peu de les cingleres dels Montllats es troben els boscos més densos,
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El salt de la Pixera amb glaç
Foto: Enric Fort

formats per pi roig com espècie dominant. Escampats ací i allà es troben teixos i
exemplars de fulla escadussera que posen la nota de color a la tardor: roure de
fulla petita, blada, auró, etc. Les alzines apareixen barrejades amb els pins, i en
alguns indrets forma un bosc mixt d'ambdues espècies. El sotabosc és format per
una gran varietat d'arbusts, presidits pels boixos, juntament amb una munió
d'espècies arbustives i herbàcies: grèvols, càdecs, heures, lligabosc, boixerola,
galzeran, molses i un llarg etcètera. Aquesta extraordinària abundància de plantes
el fa pràcticament impenetrable en molts indrets, sobretot en els llocs més obacs.
Puntualment, com al peu de la Ninota o sota del Morral de la Devesa, es troba una
certa abundància de teixos, una espècie que tingué una certa importància en
temps passats per la duresa de la fusta i la resistència al foc.
A la resta de la corona forestal que envolta la vall, la solana que va des del
peu del Picorandan fins la Roca Alta, passant pels picons, es troba una pineda
menys densa, formada per pi blanc i pinassa de creixement més lent,
acompanyats d'un sotabosc amb boix, llentiscle, botja, boixerola, espígol i herbes
diverses.
A la part oriental, des de les Fous fins la serra de l'Envestida i els Socarrats,
els bosc és mixte, amb predomini del pi blanc i l'alzina, i un sotabosc semblant a la
resta, impenetrable en alguns punts. Entremig, es troben exemplars de roure i
algun teix, com el magnífic exemplar de la Cova Fosca.
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A la part nord de la vall, més enllà dels picons i la que penetra pels barrancs del
nord-oest, hi ha un mosaic de formacions vegetals. Són terrenys silicis, de sòls
àcids la majoria, i oberts a totes les orientacions possibles.
Començant per les parts més alteroses, al Pagès i a la serra del Bosc, trobem
boscos de pi roig amb un sotabosc pobre, on vegeten estepes, ginebres i herbes
diverses. Als fons dels barrancs, vegetació densa de ribera; al barranc del Bosc del
Llarg, una petita concentració de teix, coneguda amb aquest nom, els Teixos.
Els alzinars més extensos del territori són als costers Es tracta de l'alzinar
típic, una comunitat molt densa, sovint impenetrable, on l'alzina és acompanyada
de marfull, llentiscle, lligabosc, argelaga, aladern, etc. Aquests boscos arriben fins
a mitja alçada a la solana i més amunt a l'obaga. Per sota es troba la pineda de pi roig,
amb un sotabosc força pobre on creixen falgueres i altres espècies de racons humits,
i sovint amb la presència d'alzines, formant, en aquets casos, un bosc mixt.
Al barranc del Rebollar i al de l'Aragonesa es troben formacions de roure
reboll, una espècie rara en aquest àmbit, sobretot tenint en compte que es tracta d'un
arbre que vegeta per sobre dels nou-cents metres i aquí es troba a set-cents.
El curs dels rius i barrancs és flanquejat per magnífics boscos de ribera, on
conviuen espècies arbòries com el gatell, l'om, el freixe o l'àlber amb altres
arbustives com l'omnipresent boix, la sarga o la vimetera, i herbàcies com el
galceran, l'heura, el també omnipresent esbarzer, la viola, líquens, etc.
A més de les comunitats esmentades, s'han d'esmentar les espècies que creixen
a les parets de les roques, a les escletxes, així com les que vegeten en l'interior de
coves o avencs. I les que ocupen els antics conreus abandonats i que en alguns casos
no s'hi ha format bosc.
Finalment, hem de fer esment a dos grups de vegetació presents a la major part
del territori: les herbes medicinals i els bolets. Pel que fa a les primeres, cal dir que
gairebé totes les plantes mediterrànies d'aquest tipus es troben en un punt o altre de
la vall de Capafonts. A les més conegudes com la farigola, el poliol, el romaní,
l'orenga o el saüquer, s'han d'afegir tot un seguit d'altres que tenen propietats per
guarir determinades malalties o molèsties.
El grup dels bolets comprèn tanmateix un gran nombre d'espècies, entre les
quals, naturalment, s'aprofiten les comestibles. Escampats pel territori es poden
trobar des de l'extraordinari ou de reig o el cep fins l'humil fredolic, passant pel
perseguit rovelló, la mucosa, el pebràs, el cama-sec, el bolet d'alzina, el camagroc,
etc. Cal esmentar, a part, la tòfona, que es troba en molts punts, i que constitueix una
font important d'ingressos des de fa dècades.
LA FAUNA
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El senglar, una espècie molt abundant els darrers temps

En aquest territori on es combinen perfectament roques, plantes i aigua,
formant boscos, bardisses, matollars, boscos de ribera, barrancs, coves o
cingleres, hi viu una fauna que és poc visible, però que també és important, i molt.
Des dels mamífers grans com el senglar, la guineu o el toixó, fins l'espècie més
diminuta de vertebrat o invertebrat, la riquesa faunística és també una part
important del patrimoni natural de Capafonts.
Un inventari de les espècies animals presents en la vall ocuparia moltes
pàgines. En un resum esquemàtic, trobem entre els mamífers el senglar, la guineu,
el toixó, el gat masquer, i darrerament el cabirol, que freqüenta la vall, procedent
del Bosc de Poblet. El grup dels rosegadors és nombrós: els talps, els esquirols, els
conills, les rates o els ratolins de camp són els més coneguts. Altres mamífers més
rars són per exemple el ratpenat, l'eriçó, la musaranya, o la llúdriga, que sembla
que torna a aparèixer en algun paratge del riu.
El grup de les aus és tanmateix nombrós. Cal esmentar les rapinyaires
diürnes, com les àligues, els esparvers, els falcons, o les nocturnes, com l'òliba que
viu habitualment al campanar, el duc –a Capafonts en diuen dúgol-, el gall
carboner, l'enganyapastors, el mussol, etc. I pel que fa a les altres, a la vall hi viuen
tórtores, gaigs, cucuts, puputs, pigots, becades, corbs, gralles, xups, pardals,
merles, grives, blauets, i moltes més.
Els rèptils són representats per les serps, els escurçons, els llangardaixos o les
sargantanes. Els amfibis per les granotes, els gripaus o les salamandres. I pel que fa
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a la fauna aquàtica, al riu hi viuen barbs, truites i crancs, a part d'alguna espècie més
rara, com la serp d'aigua.
Tot plegat, un ventall ampli d'espècies que segueixen el ritme de l'evolució
dels temps, desapareixent algunes en canviar radicalment el seu hàbitat, com la
perdiu, que viu bàsicament en els sembrats i que té només una presència
testimonial. O la desaparició d'alguns ocells que vivien als conreus i han caigut
víctimes dels fitosanitaris, o simplement per abandó de la terra.
ELS PAISATGES
Finalment, la combinació de tots aquests elements, sobretot els més visibles,
com el relleu i la vegetació, configuren uns paisatges de muntanya mitjana de gran
qualitat, una qualitat incrementada per l'estat de conservació, que és gairebé
perfecte.
Cal no oblidar que això que anomenem paisatge és també un recurs, i forma
part del patrimoni natural d'un territori. I el de Capafonts, en aquest sentit, és
privilegiat.
Destaquem-ne els més significatius:
- Els Montllats. L'altiplà, situat al voltant del miler de metres és format per
un seguit de serrets, tossals, comellars, barranquets i alguna plana, tot cobert per un
vegetació gens espectacular, de boixos, clapes de bosc i herbassars, on pul·lula una
fauna d'allò més diversa. Pel qui arriba per primera vegada, la impressió és la de
trobar-se en un altre món, un món on no hi dos indrets iguals, d'horitzons amplis i
vistes espectaculars des de cada serret o cada cinglera que es despenja sobre la vall.
- Les cingleres. Els grans estrats calcaris formen parets verticals de molts
metres d'alçària que limiten la vall per sud i oest. Els barrancs separen aquesta
barrera espectacular on destaquen alguns elements: Pena Roja, el Colomer, la
Moleta, la Ninota, el Picorandan, etc. És un paisatge majestuós que, malgrat
l'alçada, no dóna la sensació d'enclaustrament.
- Els obacs. Al peu de les cingleres, una banda de boscos arriba ja gairebé fins
el fons de la vall. Els diferents tons del verd apareixen esquitxats a la tardor pels
ocres i grocs dels arbres caducifolis escampats arreu.
- El riu. Els sis quilòmetres de recorregut des del naixement efectiu a la
Llódriga fins la sortida del terme, formen un paisatge fluvial de categoria
extraordinària, tant pels accidents del curs, amb saltants, gorgs, meandres, etc. com
per la riquíssima vegetació de ribera que l'emmarca. Dos paratges d'una bellesa
indiscutible destaquen sobre els demés: el de les Tosques al curs alt i el congost de
les Fous en el darrer tram.
- Els costers. A la banda nord de la vall, els forts pendents apareixen coberts de
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El riu és emmarcat per un bosc de ribera ben conservat. Paratge de les Tosques

vegetació densa en els obacs i més esclarissada a les solanes. El verd de les pinedes i
els alzinars apareix interromput ací i allà per les tarteres de color fosc. Els barrancs
solquen aquest conjunt, que acaba per baix a la línia de picons, coberts de bosc
espès.
- Els barrancs. Cadascun dels barrancs que baixen de les parts altes tenen una
característica comuna: la vegetació els cobreix gairebé per complet i, malgrat que es
pot accedir a la majoria, bé per senderons o seguint la llera, hi ha trams pràcticament
inaccessibles.
- Els conreus. Malauradament, van minvant progressivament en una dinàmica
que sembla no tenir retorn. Les clapes d'avellaners amb algun hort o plantació de
fruiters formen una mena de corona al voltant del poble.
Podríem allargar aquesta llista ressenyant altres indrets de menys extensió,
amb personalitat pròpia, que destaquen per un motiu o altre: Serra Plana, la
Gallarda, la Riera, Barrulles, etc. La vall i els entorns són plens de racons d'un encís
indiscutible.
Els miradors
17

Aquests paisatges i els territoris situats més enllà es poden contemplar des de
molts punts del voltant: el Picorandan, la Roca Tallada, el Grau, el camí de la
Foradada, Pena Roja, el camí de Barrulles, el Pagès, els Pics, el Pla de la Mola....
Tots proporcionen una visió extraordinària, que canvia segons l'hora del dia,
l'època de l'any, l'estat del cel o altres factors, com la neu. La contemplació de
Capafonts des de un punt alt –els francesos en diuen point sublime, d'aquests llocs
de vistes privilegiades- és un al·licient més pel coneixement de tot allò que amaga
aquest territori, petit en extensió, però gran en valors naturals.
PUNTS D'INTERÈS
Una conseqüència d'aquesta riquesa natural és l'existència de nombrosos
indrets que, per una raó o una altra, són dignes de ser ressaltats.
El llistat que segueix és un resum dels punts que, segons el nostre criteri, tenen
algun valor estètic o científic, o són una raresa de la natura. Se'n poden afegir molts
més, perquè aquesta vall és una mina inesgotable de racons interessants, que per un
motiu o un altre poden cridar l'atenció: un detall geològic, una espècie vegetal rara,
un enquadrament fotogràfic, etc. La visió personal de cadascú hi juga un paper
important. Malgrat tot, la relació que s'inclou pretén destacar aquells elements que
tenen un valor intrínsec, independentment de què ens cridin l'atenció o no.
S'inclouen els miradors més significatius –els punts sublimes, com dèiem més
amunt-, i majoritàriament d'accés fàcil. I evidentment, tot i deixant constància que
Element
Cova Fosca

Cova del Rei

Cova del Grèvol

Cova de les Gralles,

Cova i salt de l’Argany
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Coordenades
Característiques/Justificació
Longitud Latitud
Roques i elements geològics
41º1 8?15?? 1º03?07?? Balma al mig del barranc del mateix nom.
Ap rofitada per tancar b estiar i refugi durant
la guerra.
41º1 8?36?? 1º03?37?? A la part superior del Montllat, a les envistes
de la Cadeneta. Aprofitat per tancar bestiar i
com a refugi durant la guerra.
41º1 7?05?? 1º02?50?? A la part superior del barranc de la Pixera, en
el cingle més alt d’aquesta part dels
Montllats.
41º1 6?54?? 1º02?35?? Balma de grans dimensions en el fons del
barranc del mateix no m. El saltant que fo rma
el barranc en aquest indret té una alçada de
cinquanta metres, i forma un toll d’aigües
verdes al peu.
41º1 7?00?? 1º01?58?? A la part central del barranc d’en Fort.
L’aigua salva un d esnivell d’uns deu metres i
formant una massa de tosca. Al costat hi ha la
cova, que consisteix en unes cavitats que
foren aprofitades per tancar bestiar i com a
habitacles provisionals.

Avenc del barranc d’en Fort

41º1 7?14?? 1º01?41??

Avenc de la Queralta
Cova del Roquero,

41º1 7?08?? 1º01?11??
41º1 8?08?? 1º01?08??

Pilanot del Canya

41º1 7?45?? 1º02?46??

La Foradada

41º1 7?23?? 1º02?28??

Pont de Goi

41º1 6?48?? 1º02?33??

La Moleta

41º1 6?58?? 1º02?19??

La Ninota

41º1 7?07?? 1º01?25??

Picorandan

41º1 7?16?? 1º01?02??

Cantacorbs

41º1 7?52?? 1º01?01??

Bec de la Gallina

41º1 8?01?? 1º01?42??

La Gallina

41º1 7?16?? 1º02?25??

Els Castellets

41º1 9?25?? 1º03?48??

La Rocalta o Roca Alta

41º1 8?24?? 1º03?08??

La Manugra

41º1 8?17?? 1º02?55??

La Roca de Santa Caterina

41º1 8?08?? 1º02?15??

El Salt de la Vella

41º1 8?15?? 1º02?54??

Cinglera de Mas de Fortet

41º1 7?43?? 1º02?59??

Pena Roja

41º1 7?30?? 1º02?42??

És a l’aiguavessant d’aquest barranc amb la
vall del poble, a tocar del camí de Reus i prop
del Grau. Es tracta d’una formació tectònica.
Al peu de la cinglera.
A la Riera, en la confluència amb el barranc
de l’Aragonesa i el dels Rebo llans. És una
balma de petites dimensions on es trobaren
restes prehistòrics.
Bocí de roca aïllada al Pla d’en Cot. Té uns 8
metres d ’alçada i al seu redós es féu un tancat
per al bestiar.
Roca situada a mig camí d’un dels accessos
als Montllats. El camí hi passa pel forat.
A la part alta dels Montllats. Per sota hi passa
un barranquet.
Part superior d e la cinglera entre la vall, els
barrancs de la Llódriga i el d ’en Fort. Un
apèndix, separat de la resta, situat a l’extrem
sud-est, molt erosionat i foradat, es coneix
també amb aq uest nom.
Ap èndix separat del cingle, damunt del
barranc de Llenguaeixuta. Hi ha evidències
que en les darreres dècades ha augmentat la
separació, o ha perdut part de la roca.
Morro de roca de formes arro donides, que
sobresurt de la cinglera a ponent del p oble.
És una de les roques emblemàtiques de
Cap afonts, juntament amb Pena Roja, la
Foradada, la Nino ta i la Manugra.
Unes roques punxegudes, entre la vall i la
Riera.
Roca d e forma original, situada en equilib ri
sobre l’apèndix que cau sobre el barranc,
entre la Riera i el riu del Barral.
Curiosa formació de roca d amunt una
plataforma, sobre les Tosques. Visible des del
darrer tram del camí de la Llódriga.
Formacions granítiques que sobresurten en
un dels costers damunt del barranc del mas
d’en Toni.
A la part final i a l’esquerra d el tram del riu,
en sortir del terme.
En un d els meandres del riu, aigües avall del
molí del Balenyà, la roca de la sola ha
desaparegut desgastada pel corrent, i en resta
com a testimo ni un bocí en forma de bo let –
manugra- d’uns sis metres d’alçada.
Ap èndix al costat del camí de Barrulles, al
límit de les Costes d ’en Guàrdia.
Cingle d e gran alçada, al meandre que fa el
riu al paratge de la Manugra.
Parets verticals, arrod onides per l’erosió de
l’aigua, sota de Pena Roja.
Cinglera a la part superior d els Montllats, q ue
avança sobre el barranc de Terrascona. Amb
sol ponent, adquireix un color rogenc.
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Morral de la Devesa

41º1 7?09?? 1º02?20??

La Queralta

41º1 7?08?? 1º01?11??

Barranc de Terrascona

41º1 7?39?? 1º02?14??

La Pixera

41º1 7?04?? 1º02?45??

Tram final del barranc d’en Fort

41º1 7?10?? 1º01?37??

Salt de Llenguaeixuta

41º1 7?6??

Tram inicial del barranc dels
Morterets
Les Culles del Tomàs

41º1 7?26?? 1º02?51??

El Grau

41º1 7?07?? 1º01?53??

Serra Plana

41º1 7?11?? 1º00?54??

Pla de la Gallarda

41º1 9?10?? 1º02?15??

El Puig Pelat

41º1 5?57?? 1º03?18??

Toll de la Manugra

Aigües
41º1 8?14?? 1º02?53??

Les Fous

41º1 8?03?? 1º02?29??

Les Tosques

41º1 7?16?? 1º02?19??

Salt de Nulles

41º1 8?05?? 1º01?15??

La Riera

41º1 8?15?? 1º03?07??

Els Morterets

41º1 7?26?? 1º02?54??
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1º01?21??

41º1 6?49?? 1º02?59??

Ap èndix de la Moleta sobre al barranc de la
Llódriga. Hi ha una cova que sembla ser fou
habitada en temps passats.
Paret de roca damunt del Racó del Toll. Amb
llevantada, surten d e la paret, a mitja alçada i
a pressió, tres o quatre rajos d’aigua que es
projecten uns quants metres.
Neix a la part alta del Montllat, darrere de
Pena Roja i en un recorregut de poc més de
mil cinc-cents metres salva un desnivell
superior als tres-cents cinquanta.
A la part alta es coneix com el barranc dels
Morterets.
Saltant a la part superior dels Montllats, al
barranc del mateix no m. Té una alçada d’uns
trenta metres. Més avall n’hi ha alguns més.
Restes de l’erosió de les roques tabulars, que
van caient cap el fons.
Semblant als altres saltants –la Pixera, la
cova de las Gralles–, però de dimen sions més
petites.
Nom de la part superior del barranc de
Terrascona. Hi ha la font dels Morterets.
Clots que s’ha format a la roca, al mig de la
llera del b arranc de la Font Nova. Sempre hi
ha aigua.
Pas des de la vall del poble cap al barranc
d’en Fort. Hi passa el camí de Reus.
Tres comellars a la part nord del Montllat, a
tocar del Picorandan.
Un dels sectors plans a la part superior de la
serra del nord.
El punt més alt dels Montllats. Arriba als
107 5 metres.
De petites dimensions, però d’un gran valor
paisatgístic.
Congost del riu en el seu recorregut des de la
sortida de la vall fins al mas d’en Toni. Hi ha
trams de gran espectacularitat.
Paratge aigües avall de la font de la Llódriga.
Hi ha abundància de travertins o pedra tosca.
Allà on acaba el barranc dels Rebollans i
comença la Riera, hi ha un desnivell d’uns
vuit metres, on l’aigua ha dibuixat una canal
en ziga-zaga.
Eixamplament format per la confluència de
diferents barrancs. Es pot dir que aquest tram
d’uns cinc-cents metres, i de força amplada
és la transició entre els barrancs i el riu del
Barral.
A la part superior del barranc del mateix
nom, a la sola, uns petits clotets,
habitualment eixuts, s’omplen d’aigua dos o
tres dies abans de ploure.

Molinet del Vicent

41º1 7?27?? 1º02?31??

L’Escud elleta

41º1 7?06?? 1º02?50??

Font de la Llòdriga

41º1 7?12?? 1º02?25??

Font de la Mistera

41º1 7?56?? 1º00?32??

Font del Foradet

41º1 8?11?? 1º01?32??

Font Nova

41º1 6?33?? 1º02?56??

Font del Molí

41º1 7?55?? 1º02?20??

Font del To ll

41º1 7?14?? 1º01?38??

Font del Maiet
Font del Pujol

41º1 7?45?? 1º02?13??
41º1 7?35?? 1º01?05??

Les Fontetes

41º1 9?03?? 1º01?59??

Pou del Gravat

41º1 9?19?? 1º01?58??

Elements biològics
Bosc de la Mistera

41º1 7?51?? 1º00?30??

Bosc de la Vila

41º1 7?20?? 1º02?01??

Bosc de les Ferradures

41º1 8?29?? 1º01?34??

Teix de la Cova Fosca

41º1 8?14?? 1º03?07??

Pi del Salomó

41º1 8?11?? 1º02?51??

Sargueres al riu d’en Seguer

41º1 7?44?? 1º02?04??

Alzina del Pocurull

41º1 7?35?? 1º01?25??

Miradors
Pena Roja

41º1 7?30?? 1º02?42??

Camí de l’Escudelleta

41º1 7?21?? 1º02?26??

Surgència intermitent situada sota la
Foradada. Amb llevantada forta expulsa un
cabal considerable d’aigua, que s’estronca en
unes hores.
Font emblemàtica, situada al peu del cingle
més alt dels Montllats, per sobre del barranc
de la Pixera.
La més abu nd ant i fiable de tot el conjunt
dels Montllats. És el començamen t del
corrent continu del riu Brugent. Abasteix el
pob le i s’aprofita per a regadius.
Al barranc del mateix nom. És una de les
fonts importants de la vall.
Al barranc del mateix nom, en un racó molt
agradable. L’aigua és la d e millor qualitat de
la vall.
A la part més alta d els Montllats, s’estronca
fàcilment.
Dins la bassa del molí de Dalt, a tocar del
Pont Vell. No és massa ab und ant, però molt
fiable.
A la llera del barranc del mateix nom. Poc
abundant.
A la partida del mateix nom.
Al camí de la partida del Picorandan. Al mig
del barranc que baixa del Coll. Poc abundant,
s’aprofita per regar.
Només raja en època de pluges. Al costat del
camí i uns metres pel damunt del barranc.
Al pla, a pocs metres del mas del Gravat. El
nivell oscil·la molt, però sempre hi ha aigua.
Al darrere del mas del mateix nom. Sotabosc
net.
Al camí de la Llód riga. Ha crescut molt, i
ocupa les antigues parades abandonades.
En terrenys d’antics castanyers. Sotab osc
amb poca vegetació.
De grans dimensio ns, malgrat estar
descaponat. Es mereix ser un arbre
monumental.
Exemplar de pi ro ig, prop del mo lí de Més
Avall. Té una envergadura d’uns 25 metres.
Un dels components de la vegetació de
ribera, abundant en tot el recorregut del riu. A
les Planes i a l’inici de les Fous hi ha
exemplars magnífics.
Al camí del Toll. De dimensions notables.

A l’extrem occidental del cingle, al sud de la
vall. Es troba a 1005 metres d’alçada. No hi
ha camí per arrib ar-hi, però l’accés no és
difícil des de la pista dels Montllats.
Per sobre de la Foradada, a 905 metres, al
camí dels Montllats per l’Escudelleta i la
cova del Grèvol.
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La Moleta

41º1 7?03?? 1º02?14??

El Grau

41º1 7?09?? 1º01?50??

La Roca Tallada

41º1 6?53?? 1º01?20??

Picorandan

41º1 7?16?? 1º01?02??

Els Pics

41º1 8?36?? 1º00?40??

Coll de Capafonts

41º1 7?28?? 1º00?36??

Pla de la Roqueta

41º1 9?11?? 1º01?38??

Pla de la Mola

41º1 9?32?? 1º03?33??
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La part superior del cingle q ue separa els
barrancs de la Llódriga i d’en Fort, arriba als
100 7 metres. L’accés és relativament
comp licat, i es pot fer des de la roca del
mateix nom, on arriba la pista d el Pont de
Goi.
L’antic camí de Reus, abans de traspassar cap
al barranc d’en Fort, assoleix els 900 metres.
És en un retomb del camí dels Mo ntllats per
Serra Plana. Els 976 metres d’alçada
permeten una visió parcial de la vall, amb la
Ninota en primer terme i el poble al fons.
És el mirador per excel·lència, pel caràcter
aïllat, sobresortint per sobre de la vall. Els
986 metres són u na talaia esplèndida a la qual
s’arriba fàcilment des del Coll.
Tota la carena de ponent, a banda i banda del
Picorandan, també són miradors magnífics.
L’alçada -1095 metres- i la situació fan
d’aquest punt, situat sobre el Pla de les
Freixes, un lloc des d’on es domina un
panorama molt extens.
El més fàcil, ja que és a peu de carretera, a
948 metres.
Aq uesta prolongació del Pagès cap a la vall,
és, en els seus 1092 metres, un punt
interessant. S’hi arriba per una pista.
Encara que allunyat, i fora de la vall,
l’incloem per tractar-se d’un punt de
referència també per a la gent de Capafo nts.
Al pla, situat a 1136 metres, s’hi arriba per
diferents senders i per la pista que procedeix
de Rojals.

CAPAFONTS AL SEGLE XX
DE L’AGRICULTURA ALS SERVEIS
JORDI FORT BESORA
La transformació dels petits pobles durant el segle passat ha estat molt gran.
AlgunLa transformació dels petits pobles durant el segle passat ha estat molt gran.
Alguns han desaparegut, altres com Capafonts han passat de 450 habitants a 120,
però encara són vius, molt pocs han crescut i tenen més habitants.
El fenomen de l'emigració ha existit sempre. La gent marxava dels pobles per
anar a les ciutats o a un altre poble perquè a tot arreu la vida era molt complicada,
però al segle XX, potser per primera vegada, s'aconseguiren millors nivells de
vida: el comerç i la indústria creixeren espectacularment i hi hagué feina per a
tothom.
A Capafonts, al segle XIX, ja hi hagué gent que emigrà a Barcelona i a altres
llocs, però la pèrdua de població no fou constant fins a l'arribada del nou segle,
quan el despoblament fou molt important.
Com a exemple d'aquesta primera època, queda la memòria dels de cal
Rafelet, que emigraren a Barcelona; un descendent de segona generació fou Pere
Vergés, l'il·lustre pedagog. A partir de l'any 1920, els que marxen són nombrosos,
molts a Barcelona, d'altres a Reus i uns pocs a Amèrica.
Recordem el Rossend de cal Cerdà i els germans Joan i Baptista de cal Llarg,
que primer anaren a Barcelona i després a Cuba. Més tard –ho tenim documentat–
l'any 1928 els dos germans eren a Maracaibo, on el Joan fou durant uns anys
gerent del bar del casino dels nord-americans que explotaven els pous de petroli.
La guerra civil fou la responsable del seu retorn a Espanya –no sabem si per
obligació o per la convicció de lluitar amb els republicans– i, després de la guerra,
com a conseqüència de la repressió, fou desterrat durant uns anys a Lleida, fins
que va poder tornar a Barcelona.
Sembla que els capafontins que havien lluitat a la guerra de Cuba foren
l'avançada d'aquests emigrants. Amb tot, molts dels qui durant aquests primers
anys del segle XX marxaren ho feren cap a Barcelona, perquè allà ja hi havia una
petita colònia de capafontins.
Abans de la guerra, als anys trenta, l'emigració ja fou molt important, sobretot
cap a Barcelona i Reus. Curiosament, durant aquests anys, hi hagué una petita
immigració, gent que com el Pep Paleta vingueren a Capafonts on trobaren feina.
La carretera promogué la mobilitat i va acabar amb l'aïllament secular del poble.
A la dècada dels trenta hi hagué molt de moviment: la guerra alterà de manera
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significativa el nombre de vilatans. Molts participaren a la contesa perquè estaven
fent el servei militar; d'altres, els de la lleva del biberó, foren cridats quan eren
molt joves, i molts, ja grans, també foren mobilitzats. Una vintena moriren al
front i els seus noms són a la creu commemorativa que fa pocs anys es va aixecar
al cementiri. Finalment, per a molts, el servei militar s'allargà fins a set o vuit anys
i, quan tornaren al poble, ja no tenien ni ofici ni benefici.
Els anys quaranta també foren molt importants. Alguns homes hagueren de
marxar a l'exili el 1939 mentre la família encara era al poble; d'altres retornaren, i
molts emigraren definitivament. S'esdevingué un fenomen totalment
circumstancial: la població va créixer en habitants perquè, per diverses
circumstàncies, hi hagué immigració. Arribaren deportats quatre o cinc miners
asturians que treballaren a les mines de barita durant uns pocs anys fins que
retornaren al seu país.
El Pere Pastisser va marxar d'Alcover per venir al poble a fer de forner i,
abans d'acabar la dècada, emigrà a l'Argentina. La família del Pesoler emigrà de
Reus al poble i s'hi quedaren una dècada. A la Casa de la Vila es va instal·lar una
petita caserna amb una dotzena de guàrdies civils que convisqueren amb els
deportats asturians i els vilatans. Tenint en compte d'on acabàvem de sortir, la
manca d'aliments, l'aïllament sever que va patir el poble..., podríem deduir que
foren uns anys convulsos, però de fet fou una època amb alguns aspectes positius:
una bona convivència entre els immigrants i els vilatans –tots són recordats com a
gent del poble–, la represa de projectes comunitaris al marge de les institucions
–es feren passos de carro, una escola nova, festes, carnestoltes i essencialment la
consciència de tirar endavant encara que ningú no ens ajudés.
També cal donar fe d'uns immigrants temporals, els carboners: primer els
Cartoixans de Benifallet, després d'altres que eren familiars seus, uns de
Tivenys... Tots venien a la primavera, treballaven com a negres, vivien a les
cabanes que es feien al bosc, s'alimentaven dels conills que caçaven, d'arengades,
de bacallà i poca cosa més. Quan arribava el fred, venien el carbó i tornaven al seu
poble per retornar l'any següent si s'esqueia. Tothom els considerà com de casa i el
seu bon record encara perdura.
Foren anys convulsos, molt durs, i la gent hagué de prendre decisions per
millorar la seves precàries condicions econòmiques.
Els cinquanta marcaren el canvi definitiu. L'agricultura s'anava
modernitzant i els conreus de Capafonts ja no podien competir. L'argument dels
pagesos que s'havia de fer sembradura per tenir palla per a la mula, i que aquesta
era necessària per llaurar, segar i batre, va entrar en fallida; el gra valia poc, i sortia
més a compte comprar el pa al pastisser, etc. Així fou com l'ofici de pagès anà
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El primer tractor del poble llaurant a la plana del Llarg. El Joan el provava i els solcs son els
primers fets per un tractor del poble. La data no enganya, la du penjada a la matricula, 1963.
Es pot dir que tot i que l'agricultura no ha sigut un sector exitós, el fill del Joan,continua fent
les tasques agrícoles amb tècniques posades al dia.

desapareixent, engolit per les explotacions modernes.
La gent del poble deien que, si no hi havia pagesos, tots passaríem gana, però
ràpidament es va poder comprovar que els aliments cada vegada eren més
abundants i els preus agrícoles no pujaven d'acord amb la inflació. Els pollastres i
els ous de les granges casolanes, fruit d'un intent per modernitzar-se, anaven tan
barats que tots hagueren de tancar les naus i els ous es compraven a la botiga.
A principis de la dècada, arribaren els emigrants del poble de Caniles de
Granada, i encara que romangueren pocs anys a Capafonts, ja que molt aviat
tornaren a emigrar per treballar a la indústria, fou un episodi molt positiu. Alguns
es casaren amb gent del poble i els seus fills i néts són capafontins de soca-rel.
L'emigració dels anys 50 la iniciaren el Pere Oficial i el Baptista Ferrer, els
quals foren els primers d'una llarga sèrie. Ens ha semblat interessant explicar una
mica la seva peripècia personal semblant a la de tants altres que els seguiren.
El Pere Oficial tenia 20 anys i, a part de pagès, havia fet de barber amb el seu
oncle, el Tomàs Batistó. De seguida entrà a treballar -fins que es va jubilar- a la
prestigiosa perruqueria Mendialdua, a les ordres del senyor Benigno. Allà tingué
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tot un seguit de clients que atenia de manera personal i dels qui recorda moltes
anècdotes i vivències. Entre molts citarem: Narcís de Carreras; Emilio Botín, pare
de l'homònim president del Santander; tots els membres de la família Guardans, el
pare i els 9 fills, però fou amb la mare, la senyora Cambó, amb qui tingué una gran
amistat; Emilio Lecuona Puelles, que fou el tinent coronel del camp d'aviació de
Reus quan el Pere hi va fer el servei militar; el poeta Salvador Espriu –en aquest
número de QC publiquem un article on s'expliquen detalls de la seva relació–; Pepe
González Sama, després que fos governador de Tarragona; Enric Lacalle, pare;
Rodolfo Martín Villa, mentre fou governador de Barcelona; Manuel Meler; Enric
Llaudet; Salvador Pàniker; Albert Vilalta; Joaquim Viola; Juan José Martínez
Vázquez; Francesc Mitjans; els jugadors del Barça: Benítez, Seminario i Vidal;
Federico Gallo, Joaquim Maria Puyal...
El Baptista Ferrer només tenia 13 anys quan va marxar a Barcelona. Tota la
seva vida va treballar a diferents bars i a la restauració. Va començar des de baix de
tot, al bar i saló de ball que hi havia per aquells anys als Jardinets del Passeig de
Gracia, desprès a Can Soteres, al Porto Cristo del carrer Pelai, als Tres Molinos i, ja
com a maître, a la Masia i a l'Escala del Passeig de Sant Joan; finalment va buscar
una mica de tranquil·litat al barri de Gràcia, on tenia el seu propi bar prop de la
Plaça Joanic. Si fos viu, també ens hauria pogut explicar com havia servit i conegut
infinitat de personatges famosos.
El degoteig continuà durant els anys seixanta, i aviat es va veure que aquí
només quedarien els serveis: bar, restaurant, botiga, pastisser… Les dues barberies
van tancar per falta de clientela i començaren a arribar primer els forasters de fora, i
després els forasters del poble –fills dels qui havien marxat–, i les cases es tornaren
a obrir els caps de setmana.
Als setanta, vuitanta i noranta, quedava poca gent i acabaren marxant els fills
dels pagesos que resistien. Cobrar una setmanada era la millor fórmula per gaudir
d'una vida més pròspera. Avui això ja no és cert, i la nova situació fa que venir a
treballar al poble –com han fet alguns neorurals– sigui una bona opció.
El futur no el sap ningú, però el model actual, amb petites empreses de serveis,
és l'adequat per salvar el poble de l'abandó. Encara hi ha motius per pensar que fins i
tot podria créixer una mica i aconseguir els 150 habitants estables. Hi ha un canvi
en la mentalitat del jovent: nosaltres havíem preferit un sou setmanal, festa els caps
de setmana i no tenir la responsabilitat de portar la pròpia empresa, però avui ja es
torna a pensar a ser independent. Si els emprenedors guanyen prestigi, a Capafonts
hi tenen futur.
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DE CAPAFONTS AL MÓN
UN CAPAFONTÍFOU BARBER DE SALVADOR ESPRIU
JOAN PRATS SOBREPERE
Un poble no s'acaba dins de les seves fronteres. Més enllà hi ha la seva
història, els fills, els amics, els admiradors i els escrits i les obres d'aquests, que
són una continuació del poble.
He llegit molt sobre el poeta de Sinera, i enlloc no he vist ressenyada la
notícia que presentem avui. Me'n vaig assabentar de la manera més imprevista.
Pere Balañà i jo teníem una conversa informal, d'aquelles en què es parla de
tot i de res preestablert.
Vés a saber per què (ell és un lector insadollable), va aparèixer la meva
admiració per Salvador Espriu i el meu modest treball sobre una part de la seva
obra. Llavors ell, amb interès i emoció, em va assabentar que havia estat el
perruquer del poeta de Sinera durant 15 anys (que no són pocs). I em va explicar
això que segueix.
Com es va fer possible aquesta coincidència? Vegem-ho des del
començament.
Pere Balañà i Delfina va néixer a Capafonts l'any 1930 a ca l'Oficial, carrer
del Calvari, 6. El pare, Joaquim Balañà Llort, de cal Batistó. La mare, Tomasa
Delfina Mercedes, afillada pels avis del Pere.
El tòpic diu que, en aquest poble, qualsevol noi estava destinat a ser pagès.
Però aquesta vegada la realitat desmenteix el tòpic.
El poble, als anys trenta, no era d'estiueig: la major part de les cases eren
ocupades i la gent hi vivia i hi treballava tota la vida. En resum, era un lloc ple
d'activitat. Només dos detalls: tenia més de 300 habitants i l'escola tenia 60
alumnes.
Un oncle del Pere, que es deia Tomàs, tenia una barberia al davant del
campanar. I el Pere, ja als 8 anys, va fer cap a la barberia familiar.
Només treballaven el dissabte a la nit i el diumenge al matí. Venien els
carboners, ennegrits de la feina, i els rentaven la cara abans d'arreglar-los barba i
cabells. En sortien nous. En aquest temps, ja pagaven amb diners. Uns anys
abans, ho feien a canvi de blat i ordi.
Tot i ser aprenent, tenia paga, que no era excepcional, però sí que era
gustosa: consistia en un plat de fesols i botifarra i un cafè al bar. Tot plegat, la
feina va arribar a agradar-li tant que, amb el temps, es va convertir en la professió
de la seva vida.
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Als vint anys havia de fer el servei militar. I va seguir l'exemple de molts nois
de la contrada: es va apuntar voluntari al Camp d'Aviació de Reus. Allà, al pavelló
d'oficials, hi havia una barberia abandonada i ell, amb una empenta que ha
conservat tota la vida, la va posar en marxa. Els oficials estaven contents de poderse arreglar sense haver d'anar a Reus i a un preu més mòdic. I pagaven al
professional amb uns “vales” canviables per diners a final de mes. Aquest fet li va
permetre conèixer molts oficials, passar una mili sense problemes i perfeccionar
l'ofici.
Acaba la milícia, va veure que al poble, amb les poques terres que li
corresponien, no s'hi podia guanyar la vida, i el Pere Balañà se'n va anar a
Barcelona, a fer lògicament de barber. Va treballar durant dos anys i mig en dues
perruqueries al carrer de l'Hospital.
A Barcelona hi havia el senyor Benigno Mendialdua, que posseïa quatre
perruqueries a la ciutat. Quan li feien falta barbers, n'anava a buscar als col·legues
de la seva confiança. Així van coincidir Mendialdua i Balañà, i aquest va acabar
treballant al saló del carrer Consell de Cent, cantonada amb el passeig de Gràcia,
casa Lleó Morera, sens dubte la millor perruqueria de Barcelona i d'Espanya, dels
anys cinquanta i seixanta del segle passat.
Fou natural que els germans Espriu fessin cap a aquesta barberia: les oficines
d'en Josep eren pràcticament a la mateixa altura del passeig de Gràcia: al davant de
la casa Batlló, si bé a l'altre costat. I a més, l'establiment era un local de prestigi, on
es trobaven polítics, empresaris, militars, gent de l'espectacle, en fi, la flor i la nata
de la Barcelona d'aquell temps i de més enllà de la ciutat.
Però a Salvador Espriu no li interessava la concurrència i, quan hi anava,
posava una condició: l'havien d'atendre abans de l'hora d'obertura, de tal manera
que, quan ell hagués de marxar, encara no hagués entrat cap client més.
Va passar per les mans de tres o quatre barbers diferents, però la condició que
posava no els agradava pas. Pere Balañà, en canvi, s'hi va avenir i, a partir de la
primera vegada que es van trobar, ja sempre més l'escriptor va voler arreglar-se
amb ell.
I és que el Pere, a més de bon professional, és simpàtic i adaptable.
Espriu, abans d'anar a cal Mendialdua, ja s'havia arranjat com ell volia:
netejar-se, afaitar-se i vestir-se (canvi de samarreta dues vegades a la setmana);
feines que li ocupaven almenys una hora, cosa que vol dir que s'havia llevat abans
de les set, metòdic com era.
Un cop a punt com ell volia, baixava a peu des dels Jardinets que ara porten el
seu nom, que era on vivia amb el germà i la cunyada, fins al carrer del Consell de
Cent. Molta gent devien veure la seva figura hieràtica, vestida de negre, amb les
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Eel Pere Balañà -Pere Oficial- amb el senyor Mendialtua

ulleres de muntura gruixuda i el cap amb els cabells curts.
Aribava a les vuit i en sortia a les nou —o una mica abans. Volia ser tallat a
punta d'estisora i, un cop esquilat, que li rentés el cabell amb xampú Moussel de
Legrain.
El preu, el trobava car, i quan hi havia augment d'honoraris, s'enfadava.
Al cap de poc temps de conèixer-se, Espriu parlava amb el seu perruquer amb
la més gran naturalitat. Tanta confiança hi havia que el Pere li podia dir coses com
aquesta:
“Per què vol que el talli tan curt? Els cabells llargs li podrien dissimular les
orelles, que es veuen molt.”
L'al·ludit responia: “Miri, ho faig per anar al revés de tothom” (resposta que
semblava més aviat una sortida per la tangent).
El poeta li va explicar que tenia una malaltia pulmonar, que es podia morir en
qualsevol moment. I que el notari Espriu, son pare, el va portar a Viladrau perquè es
recuperés.
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Però el poble que Espriu es va fer seu més que cap altre fou Arenys de Mar, la
mítica Sinera. Aquest poble va començar la seva història literària com a símbol
personal i, amb el temps, es va convertir en símbol del país.
De les xerrades que tenien, el barber va saber que la persona de teatre amb qui
Espriu més s'entenia era la Núria Espert. Va saber, així mateix, que havia concedit
només dues entrevistes televisives: amb en Soler Serrano i amb en Josep M.
Espinàs. I que no volia que n'hi fessin més, a la televisió.
Pere Balañà procurava, cada vegada que hi havia d'anar Espriu (un cop al
mes) tenir-li una pregunta preparada, com aquestes:
“Senyor Salvador, Capafonts és del Baix Camp o de l'Alt Camp?” “Jo penso
que es del Baix Camp, però ho vull comprovar”. Tot seguit va anar al despatx de
son germà i va tornar a la barberia a confirmar la seva resposta.
“Senyor Salvador, a la revista Destino s'ha suscitat una polèmica perquè a
Andalusia hi ha un poble que es diu Torre de Ferro. Tothom hi diu la seva, que si va
ser fundat per un català o vés a saber què. Jo no sé què pensar-ne. Vostè sap per què
hi ha allà aquest nom català?” Espriu va respondre que era una paraula mossàrab.
“Senyor Salvador, què és un estaquirot?” “Es pot dir d'un home aturat, babau.
Però això és una floritura. L'autèntic estaquirot és un totxo de fusta que es posa a la
bóta abans de l'aixeta. Quan la bóta està llesta, es treu l'estaquirot i s'hi posa
l'aixeta.”
Per la seva banda, Espriu va repetir diverses vegades al seu perruquer:
“Senyor Balañà, ara ha dit una paraula mal dita.” “Quina és?” “Tal”. Aquest fet,
repetit un dia i un altre el tenia una mica mosquejat. Però a la fi va ser l'alumne que
va pescar el mestre dient una paraula no catalana. A l'hora d'anar a pagar:
“Bueno, senyor Balañà, fins a la pròxima.” “Senyor Salvador, ja l'he atrapat.”
“Què és?“ La paraula bueno.” Es va posar vermell i va dir: “És l'única que se
m'escapa. Ja m'has enxampat.”
En el decurs d'aquests quinze anys, alguna vegada s'escolava algun comentari
polític, si bé no gaire.
El poeta no podia tolerar Fraga Iribarne. Deia: “Pobres de nosaltres si arribés a
governar Espanya. És el que té més intel·ligència, té un cervell tan gros que li surt
del cap, però per fer mal.” Algunes veus no confirmades deien que havien proposat
Espriu per a rector de la Universitat de Barcelona i en Fraga Iribarne, que era
ministre, ho va impedir.
El Pere també va sentir alguna opinió de l'escriptor sobre l'espècie humana,
com aquesta: “Senyor Balañà, el món està en decadència, perquè no solament
tenim coses tan greus com l'imperi romà (bacanals, borratxeres, dones, vici...),
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sinó que ara s'hi afegeix la droga.”
Quan Pere Balañà tenia un llibre nou d'Espriu, li demanava que li dediqués,
cosa que feia al despatx de son germà, aquest germà amb qui compartia tantes
coses, malgrat la diferència de caràcter. Com podia ser que fossin germans un home
tan seriós, formal, assenyat, i un altre tan alegre, que es fotia del mort i de qui el
vetlla?
Quan el Pere entrava al despatx, si Espriu fumava, amagava el cigarret.
Després feia la dedicatòria amb aquella lletra tan menuda i ben feta, que podia estarse mitja hora escrivint-la.
El que són les coses, l'atzar va fer que el gran prohom català, cantor d'Arenys i
el seu mar, aprofités els serveis d'un euscaldun, en Mandialdua, i d'un català de terra
endins, en Balañà.
Per acabar, una altra profecia d'Espriu que, de moment i lamentablement, es
compleix. El barber li va dir: “Vinga, senyor Salvador, que estan parlant de vostè i el
Premi Nobel.” “Miri, senyor Balañà, no em parli més d'aquest premi: no me'l
donaran ni a mi ni a cap català.”
Si no el Nobel, l'any 1971, la Universitat de Tübingen li va concedir el Premi
Internacional Montaigne, del qual Espriu estava ben cofoi... i, si hem de ser sincers,
nosaltres també, perquè és un premi merescut.
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LA FOTOGRAFGIA DE L’ESCOLA
PERE ROCA QUER
La veu que feia estona parlava per Radio Barcelona explicava que Capafonts
era un poble de les muntanyes de Prades molt humil, però digne d'admiració
perquè la seva gent havien fet una cosa meravellosa: empesos pel seu anhel de
millora, havien construir una escola només amb seves mans, només amb els
materials que tenien a mà, i sense cap mena d'ajuda exterior.
Deia el senyor Pérez Ballester, el personatge que parlava, que allò de
Capafonts era un exemple per a tothom. Res més exemplar no era possible:
construir una escola perquè el nens tinguessin accés al coneixement, una aula on
no hi fes fred, amb parets netes, un sostre sense goteres i finestres grans que
deixaven entrar el sol i la llum. Aquell senyor, parlava i parlava, i jo no m'ho podia
creure: aquella ràdio, la més important de totes, deia que Capafonts, el meu poble,
era un exemple de civilitat.
Estimava el meu poble per sobre de tot, i ara, de cop, encara n'estava més
orgullós. Era cert: la meva gent, aquells pagesos del meu poble, eren tan bons i tan
cultes com jo imaginava. Ràdio Barcelona ho havia dit. // La foto que teniu sobre
d'aquestes línies es la imatge d'aquella escola acabada de fer; el pis superior, sense
finestres ni portes, s'havia bastit per tenir un local per al dia de demà. El més
urgent, l'escola amb dues aules noves de trinca ja estava llesta. Any 1951.
Aquell edifici robust i orgullós era el nostre Partenó. Aquelles parets eren el
temple que contenien el nostre orgull, el nostre anhel d'excel·lència com a poble.
No sé qui havia ficat al cap dels capafontins aquestes idees, potser era cosa
atàvica, però tot el poble les professava.
Tot s'havia fet a tomb de poble –la nostra peculiar manera de treballar pel
comú. Les pedres, la sorra, la calç per fer l'argamassa, els cabirons, les bigues,...
havien arribat a bast, en carros, a peu; a cops de pic s'havien obert els fonaments, a
cops d'escarpa s'havien treballat les pedres cantoneres, a cops de destral s'havien
caironat els cabirons, amb les mans es van posar les pedres a la paret, les bigues al
seu lloc. Paletes d'ofici no n'hi havia, arquitecte tampoc; mossèn Joan havia fet un
plànol amb el compàs de fusta de l'escola, un plànol amb dues aules i, davant de
cada porta, un perxo perquè els nens no ens mulléssim els dies de pluja.
La gent deia que mossèn Joan era un home estrany, poc comunicatiu, però
ens va ensenyar que Catalunya tenia una història, que a les pedres de les
muntanyes hi havia peixos i petxines, que els vents tenien noms,... també ens feia
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resar el rosari i estudiar el Catecisme, l'únic llibre en català de la meva infància.
Segurament al cap de mossèn Joan hi havia la idea de treure'ns d'aquella sala de
l'abadia amb parets escrostonades, taules i cadires rònegues, teulada plena de
goteres, balcó sense vidres... Mossèn Joan es preocupava per la gent del poble i
els va explicar que fer una escola era una bona idea, i ho van fer.
El fotògraf de Deports Ferrer de Reus va fer aquesta foto i, quan l'he vista, he
recordat aquells homes i dones que no tenien fills i que també van treballar a tomb
de poble per fer l'escola; deien que, si era bo per al poble, ells també hi volien
col·laborar. I no podia ser d'altra manera, perquè els capafontins, en aquells
temps de misèria moral i material, havien conservat l'autoestima.
Aquest sentiment de pertinença ja havia donat altres fruits. Sense anar mes
enrere, a l'inici de segle XX es va crear la Germandat, i l'aigua va arribar a la
plaça. Cap als anys 20 es van fer el cementiri nou, la Societat i el pas de carro per
unir Prades i Capafonts –una protocarretera apta per a carros i poca cosa més. Al
voltant dels 30, la carretera del Coll fins a Alcover. I la citem perquè, tot i ser una
obra pública, fou l'excepció d'aquesta llista.
Després de la guerra, i per ordre cronològic, es van fer els passos de carro
(una desena si comptem els trams petits), el camp de futbol del Ribatell, l'escola
de què estem parlant, el sindicat, les sèquies amb canonades de ciment, obres a
l'església (en part subvencionades pel bisbat, cal dir-ho), l'ermita de Barrulles, la
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piscina (també amb part de subvenció pública), els rentadors, etc. La resta
d'obres, el telèfon, l'electricitat, l'aigua corrent a les cases... també tingueren
l'aportació del vilatans, però ja les hem de considerar obra pública.
Val la pena recordar una anècdota que defineix com anava això de l'obra
pública fins a l'arribada dels ajuntament democràtics. Cap als anys vint, arribà
a l'ajuntament un paper amb segell oficial demanant als vilatans una
contribució per a l'asfaltat de carreteres. Una negativa gens burocràtica,
basada en arguments senzills i clars, ens va eximir de tal impost. Per no tenir,
no teníem ni carretera, i per tant el paper que recollia la negativa venia dir que:
ni punyetera falta que ens feia l'asfalt.
Aquest edifici de la foto, d'entrada, va acollir les dues escoles unitàries,
més tard, la sala superior fou un cinema, el bar del poble i sala d'actes, on els
Reis repartien els seus regals, acollia exposicions, conferències... Més
endavant, el conjunt sofreix una gran transformació: s'amplia amb una sala
més petita, que fou escola unitària i que avui és una biblioteca i una sala de
trobada per a la gent gran. A la part inferior, al que foren les aules de l'escola,
primer s'hi va fer el marge que permeté celebrar-hi la festa major; tot seguit,
s'hi féu un escenari per acollir els músics de la festa major, cantades
d'havaneres, obres de teatre, actuacions infantils, concerts de tots mena... Les
antigues aules es reformaren per acollir la Virusteca. Finalment la sala s'ha
reformat i és l'espai polivalent actual on, entre d'altres coses, s'hi fa el
mandongo popular.
Euclides, Pascal, Darwin, Mozart, Vivaldi, Gleen Miller, Sopa de Cabra,
el Dant, Shakespeare, Mercè Rodoreda... són noms de la cultura universal, i en
podríem citar molts més, que d'una o altra manera han ressonat dins d'aquestes
parets, i on encara hi són en forma de llibre. Això no ha estat la Biblioteca
d'Alexandria, ni el Liceu, ni la Universitat d'Oxford, però molts infants, i la
gent del poble en la seva totalitat, han pogut emocionar-se amb el saber
universal.
El nostre Partenó ha canviat de fesomia, però encara conté els rastres de
les glòries capafontines. Les seves parets estan arrebossades, però a sota hi ha
aquelles pedres posades a mà, una a una, i la foto ens les mostra.
Generacions futures, si un dia us passa pel cap enderrocar aquestes
parets, heu de saber que és un edifici exemplar, un lloc per recordar als que
vindran que fou bastit a partir del no res pels nostres avantpassats per tal de que
fos l'àmbit del coneixement.
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UNA SARDA DEDICADA A CAPAFONTS
ALBERT SANAHUJA I PUIG.
(Valls 1913/1999)

ALFRED PÉREZ DE TUDELA MOLINA

Albert Sanahuja fou músic, professor i compositor.
La del mestre Sanahuja és una vida dedicada a la música: com a compositor,
com a intèrpret, com a professor de solfeig, violí, com a director i com a
organitzador de concerts. Féu els seus primers aprenentatges musicals de la mà del
músic Joan Dasca de Valls i de Mn. Anton Tomàs. Continuà els seus estudis a
Barcelona. Formà part de nombrosos grups musicals i orquestres de ball, com “Els
Vermells”, l´Orquestrina Sanahuja, el Quintet Sanahuja i l' Orquestra Marabú.
També va dirigir el Cor l' Ancora de Tarragona. Va ser violí concertino en diferents
organitzacions. Compongué la seva primera sardana a la presó Model on estigué
empresonat acabada la guerra civil i on va organitzar un cor. Les seves
composicions es compten per centenars: sardanes, música de cambra, música
simfònica, misses, cançons i sarsueles. També ha musicat poemes alguns de Mn.
Ramon Muntanyola. El 1945, com a conseqüència d' una juguesca entre
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L’autor, Albert Sanahuja

companys, compongué i estrenà la
seva primera sarsuela, “Rosa de
Mayo”, en llibret de Tomàs Mestre, al
qual seguiria l' any següent
“Tormenta de Verano”, (Como
gitanos) escrita per Pere Mialet. Unes
altres són “La Cançó del Mar” i “El
Alcalde de Vallperalta”. Al llarg de la
seva vida ha rebut múltiples
homenatges per part de les entitats a
les quals ha estat vinculat. El 1977 l'
ajuntament de Valls el nomenà Xiquet
de Valls Honorari en categoria d' or.
A Va l l s e l s a n y s s e i x a n t a
organitzà concerts d´alt nivell artístic
amb concertistes com: l'Angel Solé i
Anna M. Albors pianistes , Xavier
Turull i Gonçal Comelles violinistes.
La seva trajectòria està més

arrelada a Valls i a les comarques veines.
De tota la seva extensa obra en destaquem les relacionades amb Valls i les
festes decennals:
Recuperà la música del Balls de la Moixiganga de Valls
Decennals 1971 (Suite per orquestra)
Festes decennals 1951
Pregària a la Mare de Déu de la Candela (1966), amb lletra de Ferran Casas
Dues Misses, a Maria del Lledó i a Maria de la Candela
Discografia:
Disc amb Festes de la Candela 1951 i Pont de Goi 1809 (1967)
*El seu fons musical es conserva a l' Arxiu Municipal de Valls.
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