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PRESENTACIÓ

Amb aquest número s'enceta una nova publicació a les comarques de 

Tarragona, centrada en l'àmbit de Capafonts. Diversos motius justifiquen la seva 

aparició. En primer lloc, la certesa que al poble existeixen molts costums, fets 

històrics, coneixements, experiències, etc., tramesos per tradició oral, que formen 

part de la seva riquesa cultural, i la millor manera de conservar-los és consignar-

los en una publicació.

En segon lloc, hi ha molts aspectes de l'àmbit geogràfic de Capafonts, com el 

mateix poble, el terme, les rodalies, els recursos, la història, etc., que poden 

estudiar-se, perquè no s'ha fet mai, o aprofundir més en els treballs que s'han dut a 

terme fins ara.

Entre els convilatans -i forans, és clar- existeixen persones amb una inquietud 

intel·lectual que els porta a plasmar per escrit les seves vivències o les seves 

investigacions. Sembla adient poder disposar d'una via per donar a la llum les 

creacions de tot aquell que tingui alguna cosa a dir en els àmbits de què s'ocupa la 

publicació. Inicialment, la condició que d'alguna manera s'imposa és que facin 

referència a l'àmbit de Capafonts.

Amb aquestes premisses, els objectius que es proposen els editors són ben 

modestos: divulgar tot allò que tingui com a marc de referència el poble i el seu 

espai vital, des de qualsevol branca del coneixement: el territori, les persones, els 

mitjans econòmics, la història, els costums, la producció literària, el material 

gràfic, etc. El ventall és molt ampli i de ben segur que els temes no s'esgotaran.

La selecció dels treballs la farà un consell de redacció, format per tres o més 

persones, que donaran el vist i plau al material destinat a la publicació. Quan la 

temàtica ho aconselli, demanarà l'opinió d'experts. Aquest consell no compartirà 

necessàriament les opinions dels treballs publicats, la responsabilitat dels quals 

serà exclusivament dels autors.

En principi, la revista és oberta a tot tipus de col·laboracions, amb l'única 

condició d'uns nivells mínims de qualitat i originalitat.

La revista és d'aparició irregular, amb un mínim de dos números anuals, la 

qual cosa no és obstacle per publicar els que calguin, tant ordinaris com 

extraordinaris, si les circumstàncies així ho aconsellen.

Amb aquesta publicació es pretén donar un servei a Capafonts, per tal que no 

resti en l'oblit l'enorme riquesa cultural d'un poble que té al darrere molts segles 
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Foto de portada

Estem en un món que canvia molt de pressa i aquesta foto del poble feta l'any 1968 és la prova 

que Capafonts no és al marge d'aquesta tendència.

Podem veure com a la part alta del poble encara hi havia quatre eres que donaven nom al lloc: 

LES ERES. Avui només en resta una sense edificar, i al mig de totes s'alça la torre de l'aigua. Fins i 

tot s'ha perdut el topònim LES ERES, perquè ja no té cap sentit.

També hi podem veure cases com ca l'Estolé i cal Joan Petit -que han estat enderrocades per 

construir nous edificis- i d'altres, com ca l'Enric, cal Cerdà, cal Llarg... que han estat reformades. I 

les que han crescut pels voltants del poble com cal Coromines, cal Tardiu, cal Bullangueta, i 

d'altres que són tan noves que encara no tenen un nom ben definit.

Els canvis més importants no són els del poble sinó els dels camps que l'envolten, encara 

plens d'ametllers florits, tot i que ja comença a ser evident l'abandó previ a la substitució per 

avellaners, els quals avui es van transformant en botjar. Per tant, el gran canvi és la desaparició dels 

conreus que, a poc a poc, són colonitzats pel bosc, que avui ja fa una taca verda molt extensa. Tota 

la part del fons de la foto, que correspon als Maiets i al pla de'n Cot, ja és bosc i ni tant sols es poden 

reconèixer els marges i les timbes que fan de límit de les parades.

En el transcurs d'encara no mig segle, podem veure la imatge d'un poble agrícola amb les eres 

per batre el blat, el terme quasi totalment conreat, amb cases rústegues i habitades. Avui 

l'agricultura és residual i la majoria de les cases són residències de cap de setmana.
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CRÒNICA LOCAL

ANTONI MARCA I FERRÚS

Alcalde de Capafonts

Sempre havia pensat que vivíem en un entorn privilegiat en molts aspectes i 

que calia donar a conèixer aquesta riquesa i aquesta varietat del nostre poble en 

tots els camps: la natura, el patrimoni històric i cultural i, sobretot, les inquietuds 

de les persones que componen Capafonts. Sense els darrers, res no hauria estat 

possible ni tindrien sentit les nostres actuacions.

Però per tal que els altres ens tinguin presents, abans hem de tenir ben clar 

com volem que ens vegin i com volem que aquest coneixement incideixi en el 

desenvolupament futur del nostre poble. Amb aquesta voluntat es va crear el juliol 

de l'any 2000 el Patronat de Turisme Rural per tal d'incentivar la presència de  

Capafonts en el món de l'agroturisme ecològic, i la cultura i els esports locals. 

Aquest organisme ha estat l'encarregat de donar a conèixer l'activitat municipal en 

aquests camps i ha dut a terme campanyes de sensibilització ciutadana 

relacionades amb aquestes temàtiques.

Evidentment, per tal de saber en quins punts cal incidir, cal conèixer bé el 

medi a fi d'adoptar les mesures adequades. Si volíem saber amb què comptàvem, 

calia que especialistes en la matèria analitzessin els nostres recursos i que ens 

proposessin una referència per regular el turisme i per impulsar-ne un 

desenvolupament racional. Gràcies a una subvenció del Patronat de Turisme de  la 

Diputació de Tarragona, la Universitat Rovira i Virgili va elaborar la investigació 

Estratègies per al desenvolupament del turisme al municipi de Capafonts, estudi 

que va ser presentat el 13 de juliol del 2002. 

Cal que no oblidem que formem part d'un entorn molt determinat i, a la 

vegada, molt determinant: les muntanyes de Prades. Només uns quants pobles 

privilegiats tenim la sort de formar-ne part, però precisament per les nostres 

dimensions i característiques, en moltes ocasiones no podíem actuar 

adequadament, bé per falta de ressò mediàtic, bé per falta dels recursos suficients. 

Amb l'objectiu de superar aquesta situació, el 17 de desembre de l'any 2000 vam 

signar els protocols de creació de l'Agrupació de Municipis de Muntanyes de 

Prades amb la unió dels ajuntaments de l'Albiol, Arbolí, Capafonts, la Febró, 

Prades i Vilaplana; el 25 de maig del 2001, s'hi afegia Mont-ral; i el 19 d'octubre 

del 2001, Cornudella de Montsant.  L'objectiu no era cap altre que optimitzar els 
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d'història, durant els quals s'ha anat forjant un estil i tot un arreplec de costums, 

formes de vida, vivències, etc, que fóra una llàstima no recollir.
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recursos i obtenir el màxim rendiment en el foment del turisme rural, el 

senderisme, l'excursionisme, el cicloturisme i la conservació del medi ambient i 

del medi històric i cultural. Ben aviat se'n va iniciar la promoció amb la publicació 

de trenta mil tríptics en català, castellà i anglès, on s'expliquen els trets que 

conformen la vila de Capafonts. Paral·lelament, no vam voler perdre el tren de les 

noves tecnologies i vam crear la pàgina web de Capafonts (www.capafonts.com), 

que hem anat posant al dia amb el pas del temps i a la qual pretenem donar un 

aspecte més actual.

El nostre patrimoni natural és molt important, ben segur que ningú no gosaria 

posar-ho en dubte, però també cal tenir cura del patrimoni històric i artístic. 

Indubtablement, abans de posar fil a l'agulla en la feina de recuperar-lo i de donar-

lo a conèixer, ha calgut catalogar-lo. Ha estat una tasca laboriosa, sistemàtica i 

feixuga que ha arribat a bon port gràcies a l'exhaustiu treball de Salvador Rovira i 

Gómez i Diego López Bonillo. En l'informe Patrimoni històric-artístic del 

municipi de Capafonts s'han catalogat els elements que calia remarcar per la seva 

importància històrica o per la seva significació en les tradicions del poble. Aquest 

estudi del patrimoni ha estat aprovat per l'Ajuntament, després de la qual cosa ha 

estat enviat al consell Comarcal del Baix Camp per tal que aquest el comuniqui a 

la Generalitat de Catalunya. D'aquesta manera, es poden engegar campanyes de 

recuperació del patrimoni gràcies a la col·laboració de les diferents 

administracions, com ha estat el cas de l'inici, el 2002, de la campanya per a la 

restauració de les tres campanes de l'església de Santa Maria. El resultat d'aquest 

esforç per part de tots ha estat que el 2003 es despenjaran les campanes per 

restaurar-les. A més a més, l'abril del 2003 s'iniciaran les obres de restauració del 

Pont Vell, que va quedar molt malmès després dels aiguats del 1994. 

Pel que fa a difondre els atractius del poble entre els que no el coneixen, hem 

encoratjat la redacció de dues obres molt interessants per introduir-los en tots els 

aspectes destacables: la Nova guia de Capafonts de Diego López Bonillo i 

Salvador Rovira i Gómez, que es va presentar l'octubre del 2002, i La capçalera 

del riu Brugent i l'Ermita de Barrulles,  presentats el juliol del 2002. La darrera 

presentació va coincidir amb la de la primera projecció de l'audiovisual 

Capafonts. Activitats de Natura.

Si fins ara hem parlat de l'entorn històric, artístic i ecològic, cal que no 

oblidem el puntal de tot, l'element imprescindible per tal que tinguin sentit les 

actuacions proposades: els homes i les dones de Capafonts. Encara que se superin 

de poc els cent habitants, si per una cosa han destacat és per la seva vitalitat i pel seu 

dinamisme, cosa que es palesa en l'organització de la Festa Major de la Mare de 
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Déu d'Agost, que duu a terme l'Associació de veïns Riu Brugent i que darrerament 

destaca per haver incorporat en el pregó personatges coneguts d'àmbits ben 

diversos, com han estat el Sr. Robert Ortiga, president del Consell Comarcal; 

Salvador Escrivà, el cantant de la Salseta del Poble Sec; l'actor Mingo Ràfols; i 

Antoni Mas, el ferrer de Vila-seca que col·labora en el programa de Catalunya 

Ràdio “El món s'acaba”. Però l’activitat de l’associació esmentada no es limita a 

aquest acte, sinó que uns dies abans ja organitzen una setmana cultural amb actes 

de tota mena, als quals l'Ajuntament dóna suport sempre que li és possible. 

El dinamisme de l'associacionisme dels capafontins es palesa en el vint-i-

cinquè aniversari de l'Agrupació de dones Verge de Barrulles que es va celebrar a 

cavall dels anys 2001 i 2002. Aquesta activa agrupació ha donat mostra del seu 

interès per una variadíssima gamma de propostes obertes a tothom i  se'ns presenta 

com un element que destaca entre les associacions de Catalunya: per això cal que 

la preservem, que en tinguem cura i, si m'ho permeteu, que la tractem amb tot 

l'afecte que puguem.

Una altra mostra de l'empenta de la gent del poble és la demanda d'un local 

social on poder reunir-se per desenvolupar les diverses activitats que generen. Per 

fi, gràcies a la inversió de l'Ajuntament (esforç en el qual també van col·laborar 

altres institucions com la Diputació de Tarragona, la Generalitat de Catalunya i el 

Consell Comarcal del Baix Camp), es va aconseguir recuperar un local de 

l'Ajuntament per instal·lar-hi el local social El Grèvol, que va ser inaugurat el 28 de 

juliol del 2001 pel Sr. Cèsar Puig, delegat territorial de la Generalitat de Catalunya. 

Volem que ens coneguin, certament, però si a més ho poden fer des del 

vessant artístic, encara molt millor, perquè la perspectiva que ens oferiran els ulls 

de l'art serà ben distinta de la quotidianitat a què estem acostumats. Enguany serà 

el tercer any que s'organitzarà el premi literari i el de fotografia, el segon any del 

premi de vídeo i el primer en l'organització del premi de pintura. Aquests 

concursos fan que moltes persones s'interessin per la nostra terra i pel nostre 

entorn, i mouen artistes d'arreu dels Països Catalans a Capafonts, on volem que se 

sentin com si fossin a casa seva. 

De ben segur que aquest és el desig dels capafontins: mostrar la bellesa de les 

nostres terres, del nostre patrimoni, de la nostra riquesa cultural i, sobretot, de la 

nostra gent a tothom que vulgui acostar-se a la nostra vila. Això sí, amb el 

convenciment de mostrar-los el millor de tots nosaltres.

7
QUADERNS DE CAPAFONTS REVISTA DE RECERCA I DIVULGACIÓ



recursos i obtenir el màxim rendiment en el foment del turisme rural, el 

senderisme, l'excursionisme, el cicloturisme i la conservació del medi ambient i 

del medi històric i cultural. Ben aviat se'n va iniciar la promoció amb la publicació 

de trenta mil tríptics en català, castellà i anglès, on s'expliquen els trets que 

conformen la vila de Capafonts. Paral·lelament, no vam voler perdre el tren de les 

noves tecnologies i vam crear la pàgina web de Capafonts (www.capafonts.com), 

que hem anat posant al dia amb el pas del temps i a la qual pretenem donar un 

aspecte més actual.

El nostre patrimoni natural és molt important, ben segur que ningú no gosaria 

posar-ho en dubte, però també cal tenir cura del patrimoni històric i artístic. 

Indubtablement, abans de posar fil a l'agulla en la feina de recuperar-lo i de donar-

lo a conèixer, ha calgut catalogar-lo. Ha estat una tasca laboriosa, sistemàtica i 

feixuga que ha arribat a bon port gràcies a l'exhaustiu treball de Salvador Rovira i 

Gómez i Diego López Bonillo. En l'informe Patrimoni històric-artístic del 

municipi de Capafonts s'han catalogat els elements que calia remarcar per la seva 

importància històrica o per la seva significació en les tradicions del poble. Aquest 

estudi del patrimoni ha estat aprovat per l'Ajuntament, després de la qual cosa ha 

estat enviat al consell Comarcal del Baix Camp per tal que aquest el comuniqui a 

la Generalitat de Catalunya. D'aquesta manera, es poden engegar campanyes de 

recuperació del patrimoni gràcies a la col·laboració de les diferents 

administracions, com ha estat el cas de l'inici, el 2002, de la campanya per a la 

restauració de les tres campanes de l'església de Santa Maria. El resultat d'aquest 

esforç per part de tots ha estat que el 2003 es despenjaran les campanes per 

restaurar-les. A més a més, l'abril del 2003 s'iniciaran les obres de restauració del 

Pont Vell, que va quedar molt malmès després dels aiguats del 1994. 

Pel que fa a difondre els atractius del poble entre els que no el coneixen, hem 

encoratjat la redacció de dues obres molt interessants per introduir-los en tots els 

aspectes destacables: la Nova guia de Capafonts de Diego López Bonillo i 

Salvador Rovira i Gómez, que es va presentar l'octubre del 2002, i La capçalera 

del riu Brugent i l'Ermita de Barrulles,  presentats el juliol del 2002. La darrera 

presentació va coincidir amb la de la primera projecció de l'audiovisual 

Capafonts. Activitats de Natura.

Si fins ara hem parlat de l'entorn històric, artístic i ecològic, cal que no 

oblidem el puntal de tot, l'element imprescindible per tal que tinguin sentit les 

actuacions proposades: els homes i les dones de Capafonts. Encara que se superin 

de poc els cent habitants, si per una cosa han destacat és per la seva vitalitat i pel seu 

dinamisme, cosa que es palesa en l'organització de la Festa Major de la Mare de 

6

Déu d'Agost, que duu a terme l'Associació de veïns Riu Brugent i que darrerament 

destaca per haver incorporat en el pregó personatges coneguts d'àmbits ben 

diversos, com han estat el Sr. Robert Ortiga, president del Consell Comarcal; 

Salvador Escrivà, el cantant de la Salseta del Poble Sec; l'actor Mingo Ràfols; i 

Antoni Mas, el ferrer de Vila-seca que col·labora en el programa de Catalunya 

Ràdio “El món s'acaba”. Però l’activitat de l’associació esmentada no es limita a 

aquest acte, sinó que uns dies abans ja organitzen una setmana cultural amb actes 

de tota mena, als quals l'Ajuntament dóna suport sempre que li és possible. 

El dinamisme de l'associacionisme dels capafontins es palesa en el vint-i-

cinquè aniversari de l'Agrupació de dones Verge de Barrulles que es va celebrar a 

cavall dels anys 2001 i 2002. Aquesta activa agrupació ha donat mostra del seu 

interès per una variadíssima gamma de propostes obertes a tothom i  se'ns presenta 

com un element que destaca entre les associacions de Catalunya: per això cal que 

la preservem, que en tinguem cura i, si m'ho permeteu, que la tractem amb tot 

l'afecte que puguem.

Una altra mostra de l'empenta de la gent del poble és la demanda d'un local 

social on poder reunir-se per desenvolupar les diverses activitats que generen. Per 

fi, gràcies a la inversió de l'Ajuntament (esforç en el qual també van col·laborar 

altres institucions com la Diputació de Tarragona, la Generalitat de Catalunya i el 

Consell Comarcal del Baix Camp), es va aconseguir recuperar un local de 

l'Ajuntament per instal·lar-hi el local social El Grèvol, que va ser inaugurat el 28 de 

juliol del 2001 pel Sr. Cèsar Puig, delegat territorial de la Generalitat de Catalunya. 
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premi de vídeo i el primer en l'organització del premi de pintura. Aquests 
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De ben segur que aquest és el desig dels capafontins: mostrar la bellesa de les 

nostres terres, del nostre patrimoni, de la nostra riquesa cultural i, sobretot, de la 

nostra gent a tothom que vulgui acostar-se a la nostra vila. Això sí, amb el 

convenciment de mostrar-los el millor de tots nosaltres.
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COMENTARIS SOBRE NOMS DE LLOC I DE PERSONA

JOAN PRATS SOBREPERE

Avui iniciem aquesta secció d'onomàstica, que ens servirà per reviure en 

certa manera la història del poble. En els noms que la gent aplica a llocs i a 

persones hi ha reflectides una sèrie de circumstàncies històriques que, ben segur, 

despertaran l'interès de més d'un lector. Així doncs, ens dedicarem a esbrinar el 

perquè d'aquesta o d'aquella denominació, les transformacions que ha sofert al 

llarg dels anys i la seva pervivència o actualitat.

Al comentari onomàstic hi afegirem, a vegades, algunes consideracions 

lingüístiques o d'altre tipus que hi estiguin relacionades.

El comentari d'avui versa sobre els canvis de nom ben curiosos que ha sofert 

una cavitat rocosa del terme. I hi incorporem una reflexió sobre les mutacions 

lingüístiques.

SI ES BO O DOLENT QUE LES LLENGÜES SOFREIXIN CANVIS CONSTANTS

L'any 1986, el professor Jorge Wagensberg, de la Facultat de Física de la 

Universitat de Barcelona, ens explicava amb fórmules matemàtiques la necessitat 

de transformació del llenguatge. Que el llenguatge és mutable, és metabòlic, 

com diu ell, ho sabíem des de sempre. Però ell insisteix, i hi estem d'acord, que el 

canvi lingüístic no solament és un fet empíric, sinó que és una necessitat.

La causa n'és aquesta: el llenguatge és la més gran i complexa creació de la 

psique humana pel que fa a l'expressió i a la comunicació. Els humans exigim a la 

llengua que expressi emocions, sentiments, descripcions, narracions, exposicions 

d'idees, mandats, etc. O sigui, que ens serveixi per concretar i interpretar qualsevol 

realitat o imatge mental. Llavors, si l'espècie humana evoluciona, si la psique 

humana canvia, si apareixen noves realitats i transformacions, necessitem un 

llenguatge adaptat a les novetats, i per tant un llenguatge canviant.

Si una llengua s'estanca, el seu final és la mort, perquè va esdevenint inútil 

per a l'expressió i la interrelació de la comunitat canviant que la parla.

Aleshores, ve la pregunta lògica: i la normativa, quin paper hi fa? Les 

normatives, de fet, alenteixen, retarden o frenen els canvis en les llengües, amb 
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una finalitat pràctica. Vegem-ho. 

Els sistemes lingüístics, deixats en una llibertat d'expressió total, canvien tan 

ràpidament que la llengua es divideix i subdivideix fins a convertir-se en un 'regne 

de taifes' lingüístiques. Quan això passa, als parlants d'un indret els costa entendre 

els d'un altre. I també les diverses classes socials o professionals tenen problemes 

de comprensió. D'altra banda, els escrits publicats, al cap de pocs decennis, 

resulten inintel·ligibles per a les noves generacions.

En canvi, si hi ha una normativa, i aquesta orienta els parlants mitjançant 

l'ensenyament, els mitjans de comunicació, els discursos, etc., aquesta normativa 

preserva la unitat de la llengua i fa possible que els autors clàssics es puguin llegir 

sense massa dificultat.

El llatí ens pot servir d'exemple de les afirmacions anteriors. El llatí era la 

llengua comuna (amb normativa) d'uns territoris extensíssims, i, malgrat tot, un 

parlant de la Tarraconense es podia entendre en llatí amb un parlant d'Alexandria 

d'Egipte o de la Dàcia (a la Romania actual). I el llatí va durar bastants segles. Ara 

bé: un cop ensorrat l'imperi romà i desaparegut el centre d'unitat (Roma), aquesta 

llengua va iniciar un procés continuat de transformació i es va subdividir en 10 o 

més idiomes diferents.

EL LLENGUATGE ÉS CREATIU

Ens hem estès en aquestes consideracions perquè estem convençuts que als 

calanoparlants ens convé fer reflexions com aquestes. Totes les llengües són 

mogudes per una força centrífuga, que tendeix a la disgregació; i per una força 

centrípeta, que tendeix a la conservació.

Les institucions cultes de la llengua catalana, preocupades per la intensa 

pressió de les llengües en contacte (castellà, francès, italià), han tendit a reforçar 

intensament les tendències conservadores de la llengua. Si aquesta actuació no 

s'hagués modificat, la llengua s'hauria momificat. Gràcies, però, als mitjans de 

comunicació (televisió, ràdio i premsa) i als lingüistes que hi treballen, i també a 

l'ensenyament, la llengua catalana ha anat adaptant-se als canvis que necessita la 

comunitat que la parla. 

Molts catalanoparlants tenim complex d'inferioritat idiomàtica. Sovint 

sentim a dir frases com aquestes: "Jo de català no en sé gaire", "jo no el parlo gaire 
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bé" i similars. Això no és bo. Ja sabem que l'aprenentatge d'una llengua dura tota la 

vida, però això no vol dir que hàgim de servir-nos-en amb pusil·lanimitat. Convé 

usar-la amb una certa desimboltura per adaptar-la a les nostres necessitats. La 

comunitat catalanòfona ha d'acostumar-se a fer servir els mecanismes 

creadors de la llengua (derivació, composició, adaptació, etc.) per inventar el 

mot o la frase adequada a fi d'expressar noves realitats. Això feien els antics, 

començant per Ramon Llull, i això convé que fem ara, sense limitar-nos a copiar el 

que diuen les llengües veïnes. 

TRANSFORMACIONS DEL TOPÒNIM "LO FORAT DE PENA-POST"

Les modificacions d'una llengua poden venir de la imaginació o creativitat 

d'algun parlant o bé d'alguna deformació produïda per una falsa interpretació o 

un desconeixement. Un exemple és prou il·lustratiu: 

En un fullet de propaganda d'activitats de natura, hi figura una cavitat del 

terme de Capafonts que, segons llegim, anomenen “la cova de Pere apòstol o cova 

dels cavalls". Però parlant amb gent vella del poble, que coneix el terme, ens 

assabentem que, d'aquella mena d'avenc, situat als Montllats o Motllats, prop de la 

plana del Llaurador, sempre n'havien dit “lo forat de Pena-post”. 

Aquest nom és fruit de l'observació poètica i quotidiana, segurament de la 

gent de Mont-ral. I és que, si venim d'aquest poble, veiem que damunt d'una pena 

(o sigui penya) que hi ha prop del forat, es pon el sol. És, doncs, el forat de la pena 

rere la qual el sol és post: aquest deu ser l'origen de pena-post. Podríem trobar una 

manera més exacta i més curta d'anomenar aquella cavorca?

Farem ara una hipòtesi per explicar com el topònim ha passat de "pena-post" 

a "Pere apòstol". 

Suposem que alguna persona que no va entendre el nom, el va interpretar com 

“el forat de Pera-post”, interpretació que no estava malament, perquè péra (amb e 

tancada) és una de les maneres catalanes de dir pedra, sinònim de pena. 

Més endavant, algú devia entendre que pera es referia al nom propi de Pere, i 

la va reanomenar com “el forat de Pere-post”; nom que devia semblar estrany a 

algú altre, que va rebatejar el forat com “la cova de Pere apòstol”. I, per acabar-ho 

d'adobar, veiem escrita la denominació alternativa referida als elegants cavalls, 

ben estranya i ben inexplicable per a nosaltres. Així s'escriu la història. 
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Davant d'un topònim tan abundant en transformacions, quin ha de ser el 

criteri per anomenar l'accident geogràfic? Primer de tot cal esbrinar la causa que 

va provocar el nom més antic que coneguem. Seguidament cal analitzar les 

possibles causes dels canvis. Finalment, hem de valorar quina denominació 

descriu millor les característiques de la cosa anomenada.

En aquest cas, hem de ser conservadors, perquè les interpretacions posteriors 

no han fet més que desfigurar el nom descriptiu original. Quina relació té el forat 

amb el sant apòstol? Pitjor encara, quina relació pot tenir amb els cavalls, quan per 

la seva morfologia és impossible que cap èquid s'hi pugui entaforar?

Així doncs, tot i respectar el primer Papa, i també els productius, esvelts i 

intel·ligents cavalls, retornem a la cavitat el nom que li és més adequat, o sigui,  lo 

forat de Pena-post, això és: el forat situat davant d'una penya rere la qual es pon el 

sol.

12

APORTACIONS A L'ESTUDI D'UN AIGUAT HISTÒRIC A 

CAPAFONTS, OCURREGUT EL 10 D'OCTUBRE DE 1994

DIEGO LÓPEZ BONILLO

Han passat vuit anys des de la matinada fatídica del 10 d'octubre de 1994, i a 

Capafonts el record d'aquelles hores es manté actual per les persones que 

visqueren de prop l'esdeveniment. I és ben cert que aquell episodi ha passat a la 

història del poble, i en el futur es parlarà de l'aiguat de Sant Paulí (de Sant Eulampi 

o Sant Tomàs, com també se'l coneix) com un dels més catastròfics que han succeït 

mai en aquesta part de la muntanya.

Encara avui dia hi ha molta gent que es pregunta quines foren les condicions 

meteorològiques que provocaren una pluja tan extraordinària, quin cúmul de 

coincidències provocaren la caiguda de quantitats d'aigua fora de tota mesura. 

Aquestes preguntes tenen resposta: es tractà de situacions gens estranyes en 

aquesta part de la Mediterrània, però agreujades perquè l'aire que arribava del mar 

era en extrem humit, el que hi havia pel damunt era molt fred (uns 300 metres pel 

damunt de la Baltasana, la temperatura de l'aire era de -12 graus, i més amunt era 

molt més baixa) i les muntanyes obligaven a pujar aquest aire amb la qual cosa es 

dispararen els mecanismes de condensació ràpida i per tant de formació de pluja 

forta.

Hi ha alguns aspectes, però, sobre aquell dia, que convé aclarir: 

- Quanta aigua caigué realment?

- És probable que torni a passar una cosa semblant?

Es tracta de donar resposta a uns interrogants que, des de la perspectiva del 

temps passat i malgrat els estudis que s'han fet d'aquesta pluja i d'altres de 

semblants, encara mantenen la seva vigència a despit del temps transcorregut des 

d'aleshores. 

1. ELS FETS

a) INICI

El senyal d'alarma sorgí durant les primeres hores del dia 10, a l'extrem sud 

del massís de les Muntanyes de Prades, de manera especial en les terres que miren 
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Davant d'un topònim tan abundant en transformacions, quin ha de ser el 

criteri per anomenar l'accident geogràfic? Primer de tot cal esbrinar la causa que 

va provocar el nom més antic que coneguem. Seguidament cal analitzar les 
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descriu millor les característiques de la cosa anomenada.

En aquest cas, hem de ser conservadors, perquè les interpretacions posteriors 
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Així doncs, tot i respectar el primer Papa, i també els productius, esvelts i 

intel·ligents cavalls, retornem a la cavitat el nom que li és més adequat, o sigui,  lo 

forat de Pena-post, això és: el forat situat davant d'una penya rere la qual es pon el 

sol.
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APORTACIONS A L'ESTUDI D'UN AIGUAT HISTÒRIC A 

CAPAFONTS, OCURREGUT EL 10 D'OCTUBRE DE 1994

DIEGO LÓPEZ BONILLO
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cap a ponent. Les capçaleres dels rius i barrancs del Baix Camp i el Priorat reberen 

en poques hores grans quantitats d'aigua, la qual cosa provocà que les rieres de 

Riudecanyes, d'Alforja i de Vilaplana per la part de Llevant, i el riu Cortiella per 

ponent augmentessin de manera extraordinària el seu cabal.

b) EVOLUCIÓ

El front de pluges es desplaçà seguint la direcció nord i afectà de ple la part 

superior de les muntanyes de Prades, on tenen la capçalera els rius Siurana,  

Glorieta,  Brugent i  Francolí. Tota la muntanya rebé els efectes del temporal, el 

qual es manifestà amb virulència especial a la part alta, des dels Motllats fins la 

serra del Bosc de Poblet.

El pas del front i les pluges que l'acompanyaven es féu amb relativa rapidesa: 

a Porrera es començà a registrar la primera pluja molt forta aproximadament a les 

dues de la matinada del dia 10 i al bosc de Poblet a les cinc, és a dir, amb una 

diferència d'unes tres hores entre els dos punts, distants uns trenta quilòmetres. 

Aquesta era, probablement l'amplada de la part més activa del front, el qual passà 

per sobre dels Motllats entre les quatre i les nou, amb una activitat màxima entre 

les cinc i les sis aproximadament.

A la Conca de Barberà, a la plana del Camp i al Priorat hi hagué també pluges 

intenses, però anaven minvant ràpidament a mesura que l'aire s'allunyava de les 

muntanyes.

c) TOTALS REGISTRATS

Les fonts d'informació pel que fa a les quantitats d'aigua que caigueren són 

diverses, i en alguns casos no existeix unanimitat, fins i tot es donen xifres força 

diferents entre llocs propers. Això és explicable, i passa sempre que es produeix 

una situació com aquella. Es tractà d'un esdeveniment totalment excepcional i 

alguns aparells de mesura no estaven preparats per suportar la gran quantitat 

d'aigua que estava caient. D'altra banda, els dipòsits dels pluviòmetres s'omplien a 

una velocitat tal que, en algun cas, quan l'observador hi arribava ja vessava l'aigua 

i per tant, no es pogué mesurar exactament tota la que havia caigut. En fi, les 

circumstàncies son diverses i això fa que, com passa habitualment en aquestes 

situacions, les quantitats mesurades són sempre per sota de les quantitats reals. 

D'altra banda, s'ha de tenir present que, en aquest tipus de pluja, poden caure 

quantitats força diferents en punts situats a poca distància, la qual cosa explica la 

manca de coincidència entre les xifres que donen estacions més o menys properes. 
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Les quantitats registrades durant els dies 9 i 10 en algunes localitats del 

massís de les Muntanyes de Prades són els que indica el quadre 1.

Aquestes són les quantitats que consten als serveis oficials, però la situació 

real de ben segur que fou diferent, sobretot pel que fa al nucli central de la 

muntanya. Fins i tot, en aquells dies es publicaren xifres no confirmades i 

impossible de verificar-ne l'autenticitat, la qual cosa no significa que no poguessin 

ser reals. En aquest sentit, és més que probable que a la Mussara caiguessin els 504 

litres que publicà la premsa o que al mas d'en Toni la xifra fos superior als 600, 

com registra Aguadé en l'excel·lent treball que publicà sobre els aiguats. Pel que fa 

a Capafonts, la xifra oficial és de 339.5 litres, però ja queda patent en el treball que 

s'inclou en aquest número que, segons l'observador, aquesta no és la quantitat real, 

i que foren molts més els que caigueren aquell dia.

De tota manera, és fora de dubte que en la zona que va d'Alforja a 

l'embassament de Siurana i la part superior de les Muntanyes de Prades (Montllats 

fins a la serra del Bosc) les quantitats foren superiors als 400 litres, mentre que a 

les terres situades als voltants d'aquest sector (Porrera, la Morera de Montsant, 

nord de la serra del Bosc, Vilaplana), les quantitats probables foren entre 350 i 400 

litres (mapa 1).

Estació

La Selva del Camp

Alcover

Montblanc

Vimbodí (bosc de Poblet)

Poblet

Prades

Alforja

Riudabella

Cornudella

Capafonts

Total

133.5

165.0

213.0

270.0

241.0

418.1

419.2

309.0

397.0

339.5

Font: elaboració pròpia a partir d'informacions diverses

QUADRE 1  TOTALS ACUMULATS DE PRECIPITACIÓ 
2REGISTRATS DURANT ELS DIES 9 I 10 D'OCTUBRE DE 1994 (l/m )
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d) DURADA DE LA PLUJA

La pluja més intensa durà unes sis hores, i és en aquest període en el qual 

caigué la pràctica totalitat de l'aigua registrada. Segons les dades de què es 

disposa, la seqüència fou idèntica a tot el recorregut: inici amb pluja d'intensitat 

mitjana, que anava en augment i es féu relativament forta i sostinguda durant unes 

tres hores o tres i mitja, per intensificar-se a continuació i durant dues o tres hores 

més caiguda de quantitats molt altes, entre 1 i 2 litres per minut: a Porrera, per 

exemple, la intensitat màxima mesurada fou de 120 litres en una hora. Cal pensar 

que en els punts alts de la muntanya de la perifèria de l'observatori d'aquella 

població aquesta xifra podia haver estat més alta. A continuació d'aquest màxim es 

produí una davallada ràpida, i en qüestió d'una hora o dues la pluja afluixà força. 

Al bosc de Poblet, per exemple, i segons la informació derivada d'una estació 

automàtica que hi ha instal·lada, l'episodi de pluges fortes durà unes sis hores, 

entre les 5 de la matinada i les 11, com s'ha comentat. El màxim s'assolí a les 06:30 

hores, durant el qual caigueren 45 litres en 30 minuts. Cal pensar que la seqüència 

fou la mateixa a tot arreu, amb poques variants, en tot cas introduïdes per la 

situació concreta de cada lloc respecte del relleu.

MAPA 1. REPARTIMENT APROXIMAT DE LA PLUJA ACUMULADA ELS 

DIES 9 I 10 D'OCTUBRE DE 1994.
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2. ELS EFECTES

Els efectes d'aquestes pluges foren, naturalment, un augment del cabal dels 

rius i barrancs, atès que quan la pluja és intensa, s'ultrapassa la capacitat 

d'infiltració de la terra i l'aigua circula gairebé tota per la superfície. Aquest fet 

s'agreujà per les pluges que havien caigut en els dies anteriors. Per exemple, a 

Alforja caigueren 16.4 litres per metre quadrat entre els dies 1 i 5 d'aquell octubre, 

al bosc de Poblet, 58.1 i a Prades 69 litres. A Capafonts, la pluja registrada en els 

dies anteriors fou la següent (Quadre 2):

Mes

Setembre

Octubre

Dia

21

23

29

5

2l/m

31.0

72.0

48.0

38.2

El terreny es trobava saturat en molts punts, de manera especial a les parts 

més altes de la muntanya, per la qual cosa pràcticament tota l'aigua que caigué 

aquell dia circulà i no s'infiltrà a la terra, que ja es trobava amarada: els dies 

anteriors eren visibles des del poble les lloanques de la part dels Motllats humides 

i traspuant aigua pertot arreu. Això explica el gran cabal circulant per tots els 

barrancs que formen la capçalera dels rius Siurana, Brugent, Glorieta o Francolí.

Pel que fa al Brugent, els barrancs de la Font Nova, dels Morterets, de la 

Llenguaeixuta, del Fort i de la Cadeneta portaven una gran quantitat d'aigua. El 

mateix passà amb els cursos d'aigua de la part dels costers: pels barrancs dels 

Rancs, del Racó de la Barra, dels Rebollans, de l'Aragonesa i de les Fontetes, que 
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Font: elaboració pròpia a partir d'informació 
proporcionada per l'observador, Albert Balañà.

QUADRE 2: QUANTITATS DE PLUJA REGISTRADA 

A CAPAFONTS ELS DIES ANTERIORS
2AL 9 D'OCTUBRE DE 1994 (l/m )
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s'apleguen a la Riera, baixaven volums d'aigua mai vistos, que feren sortir de mare 

el riu del Barral. A l'entrada del congost de les Fous, més avall de l'aiguabarreig del 

riu del Barral, el Brugent portava un cabal considerable i el nivell arribava fins a 

una alçada d'alguns metres per sobre de la llera, i més avall encara s'hi afegiren els 

cabals que aportaven els barrancs de la Cadeneta per la dreta i per l'esquerra el de 

l'Abegotar i el del Forn Teuler. No es tenen dades sobre el cabal que portava el riu a 

la sortida de la vall de Capafonts, però a la Riba s'ha calculat en 450 metres cúbics 
3per segon. Si comparem aquesta xifra amb el seu cabal mitjà, que és de 0.39 m /s, 

podem tenir una idea aproximada de l'autèntic abast de la catàstrofe.

Al Siurana passà aproximadament el mateix, amb xifres gairebé del doble: 
3860 m /s, que és una quantitat molt respectable, sobretot si tenim en compte que la 

conca fins arribar a l'embassament és petita. 

Les conseqüències d'aquesta pujada del cabal dels rius i barrancs foren 

devastadores i es manifestaren en diferents punts del territori: l'aigua que baixava 

a gran velocitat pels forts pendents dels barrancs arrossegava roques de 

dimensions enormes que feien un soroll esfereïdor, destrossava la vegetació i 

arrancava arbres de mides considerables que baixaven pendent avall, s'enduia 

terres de conreu que existien des de temps immemorials, arrencava avellaners, 

camins, marges, negava els cultius, etc.

En poques hores, el paisatge de la vall es transformà de cap a peus i una 

vegada el nivell de les aigües tornà a la normalitat, molts indrets presentaven un 

aspecte desolador, i en alguns casos irrecuperable. Les lleres dels barrancs 

canviaren de fesomia en molts punts, en uns casos per acumulació de roques que 

foren arrossegades des de punts més alts, però especialment perquè soscavaren la 

llera i modificaren el curs de l'aigua. Això passà de manera especial al barranc del 

Ribatell, al camp de futbol, que fou arrasat en recuperar el barranc l'antic curs que 

havia estat desviat algunes dècades enrere per posar-hi el terreny de joc. Al 

barranc de les Fontetes, el camí desaparegué i es convertí en una rasa de quatre o 

cinc metres de fondària en algun tram. A la Font del Foradet l'aigua malmeté 

l'entorn i a més d'endur-se el bassi que donava un toc graciós a l'indret, el destruí 

parcialment. El tram final de l'Aragonesa es féu més fondo, el punt d'aigua del 

Servei d'Extinció d'Incendis de la Riera fou dividit en dos i desplaçat, al darrer 

tram del barranc del Forn Teuler el camí fou arranat i es convertí en una sèrie de 

saltants de difícil pas, etc. Però on els danys tingueren unes conseqüències més 

greus per a la població fou en les terres de conreu, sense oblidar que la conducció 

de l'aigua de subministrament del poble també quedà malmesa.
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Es pot dir que totes les terres que eren situades a poca alçada sobre el nivell de 

la llera desaparegueren: a la Riera, al Ribatell, al riu de l'Horta, al riu d'en Seguer, a 

les Fous, a la Manugra... Algunes foren anorreades junt amb els arbres que hi havia 

plantats i en altres casos, tot i conservar-se, la terra quedà força malmesa i inútil 

per al conreu. 

Els treballs que s'iniciaren immediatament aconseguiren reparar molts danys 

causats per l'aiguat, però altres foren irrecuperables i, malgrat que la vegetació 

natural va tapant la superfície de la terra, avui dia encara es poden veure parades 

totalment cobertes per una capa gruixuda de roques, o arbres fruiters que es 

mantingueren en peu enmig del que fou una parada de conreu i que ara és la llera 

del riu, o talls al límit d'una parada que desaparegué en part arrencada per les 

aigües, o roques de dimensions considerables arrossegades des de la part alta i que 

ara són a la llera com a testimonis muts d'una catàstrofe sense precedents. Els 

efectes són visibles en molts indrets i ho seran per molt de temps.

3. PROBABILITAT DE REPETICIÓ

Una pregunta que cal fer-se és aquesta: Es tornarà a repetir aquest aiguat? És 

probable que torni a ploure alguna vegada amb aquesta intensitat? 

La resposta és clara: sí. Però s'ha de matisar. És evident que les pluges 

extraordinàries són un fenomen habitual a la Mediterrània, perquè les condicions 

que les provoquen es donen amb relativa freqüència. Però també s'ha de 

considerar que no és gens normal que ho facin amb aquesta intensitat, ni que durin 

tantes hores, ni sempre són exactament iguals, ni localitzades en el mateix lloc. En 

el passat hi ha hagut episodis de fortes pluges, fins i tot en l'àmbit que ens 

interessa, la part central de les Muntanyes de Prades, la vall alta del Brugent. 

Existeix memòria històrica de dos aiguats: el de Santa Tecla de l'any 1874, el qual 

s'emportà el molí del Mig, i el de Sant Lluc, el 18-19 d'octubre de 1930. Aquella 

vegada a Prades caigueren 280 litres per metre quadrat. N'hi ha hagut d'altres i les 

pluges molt intenses sovintegen més del que pot semblar a primera vista. Però una 

precipitació com la que ens ocupa és totalment anòmala. 

Per tal de saber quin és el període probable en el qual es pot repetir un 

fenomen d'aquestes característiques s'ha aplicat l'estadística (funció de Gumbel) a 

les precipitacions màximes en 24 hores a Capafonts. Els resultats ens indiquen les 

quantitats d'aigua que és probable que caiguin en períodes de temps diversos, a 

partir de les quals es poden deduir els anys que en teoria han de passar perquè torni 

a ploure com aleshores (Quadre 3).
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Anys

2Pluja màxima problable (l/m )

25

172.4

50

193.5

25

172.4

75

205.8

100

214.4

200

235.3

500

262.8

Font: elaboració propia

Com es pot veure, la quantitat màxima que és probable que plogui una vegada 

cada cent anys és d'uns 214 litres, i en cinc-cents anys, és aproximadament 263 

litres. Tenint en compte que en els dies que comentem les xifres foren molt 

superiors a aquesta darrera, es pot assegurar que, segons l'estadística, calen molt 

més de cinc segles perquè es torni a donar una situació semblant. Aquesta 

afirmació l'avala el fet que aquest aiguat s'endugué terres de conreu (per exemple 

les immediates a l'aiguabarreig del riu del Barral amb el Brugent, entre d'altres) 

que tenien molts segles d'antiguitat i que no es té constància històrica d'haver estat 

afectades per cap riuada. 

A Montblanc, Alforja o Vimbodí, entre d'altres punts, el període de retorn és 

el mateix, superior a 500 anys. A mesura que ens allunyem de la muntanya, és 

probable que les pluges que caigueren els dies 9 i 10 es repeteixin amb més 

freqüència, perquè no foren tan extraordinàries.

En síntesi, encara que a Capafonts no són estranyes les pluges fortes o molt 

fortes, és totalment excepcional que es recullin tants litres en només unes poques 

hores. En conseqüència, els estralls que s'han comentat i que canviaren la fesomia 

del paisatge en molts punts i que es poden qualificar d'històrics, no és probable que 

es repeteixin en un futur proper. Esperem i confiem que així sigui i que 

l'estadística tingui raó.

Referències:

MARTIN VIDE, J. (1985): Pluges i inundacions a la Mediterrània, Ketres,

 Barcelona.

AGUADÉ SANS, E. (1995): Memorial d'aiguats, Centre d'Estudis Comarcal

 Josep Iglésies, Reus.
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L'AIGUAT DE SANT PAULÍ
9 i 10 d'octubre de 1994

JORDI FORT BESORA

El Marcel·lí de cal Ros estava dormint. Cap a les cinc de la matinada, el 

soroll d'una gran tempesta el despertà. Els llamps i els trons eren un no acabar 

mai i la pluja molt forta. Es va posar les sabatilles per pujar a les golfes i veure 

què passava amb les goteres. Començà a escampar estris per recollir l'aigua que 

s'esmunyia entre les teules. Se'n tornà al llit confiat que el problema estava 

resolt, però, a l'estona, el soroll de l'aigua que baixava pel carrer i de la que 

començava a córrer per dins de casa el va treure del llit, i decidí posar remei a 

aquell desgavell. Tot el corredor n'anava ple. Pujà dalt de les golfes, baixà cap a 

la cuina: l'aigua sortia pertot arreu. Mentre pujava i baixava mirà per la finestra i 

veié com els avellaners de la parada de cal Pocurull començaven a córrer tots 

sols Ribatell avall. Des de la finestra que dóna a la plaça guaità cap al pont i veié 

com la parada de ca la Feliciana estava tota inundada. El riu d'en Segué i el 

Ribatell s'havien ajuntat i tot semblava un immens bassal. Eren les sis de la 

matinada i, a la llum dels llampecs, anà contemplant el desastre. Cap a les set, la 

pluja afluixà i les aigües minvaren. Al camí de la Llòdriga que passa pel Camp de 

l'Espert, hi notà una cosa estranya: l'aigua feia un salt cap amunt. L'endemà quan 

hi baixà, veié que havia aixecat la solera de ciment del camí en el tram que 

travessa el riu, i l'havia arrossegada i deixat encallada al mig del Ribatell, tot 

escampant el corrent enfurismat pel damunt de les parades del Santiago i del 

Camp de l'Espert. Després continuà plovent molt, però les aigües anaven més 

baixes.

Dies més tard anà a una rovellonera que hi havia al barranquet que va de la 

Gallarda fins al Coll de la Inglesa, ja molt amunt, prop de la plantada del 

Joaquimet. Quan hi arribà, tot havia desaparegut: la paradeta, el pi sota el qual 

sortien els rovellons, i també la terra. Només hi havia una lloanca pelada.

-Com és possible que aquest pi i aquesta terra, que són a uns cent metres del 

pic, i per tant sense massa terreny per recollir aigua, hagin desaparegut? Quanta 

aigua devia caure en aquell indret per ser capaç d'emportar-se tot allò que era quasi 

dalt del cim de la muntanya?  

Això argumentava el Marcel·lí quan recordava el lloc. Havia de ser una pluja 

fora de mida. 

Des dels Rancs fins als costers de mas d'en Toni, havia trobat llocs semblants 
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on l'aigua també féu estralls inimaginables. Ell pensa que allà, probablement, més 

que ploure  hi va diluviar.

L'Albert de cal Cerdà recorda que la pluja va ser normal durant tot el 

diumenge i que fins al vespre no començà a intensificar-se. Cap a mitjanit, pel 

soroll que feien les canaleres, va notar que l'aiguat era fort, però no es mogué del 

llit. Vora les sis del matí, arribà l'hora de llevar-se per portar els fills a Tarragona on 

estudiaven. El dia ja puntejava, però fins a les set no hi hagué prou llum per veure 

el riu i les muntanyes.

Des de les finestres del menjador, l'Albert i la seva família contemplaren com 

el Ribatell anava creixent i recuperant el seu llit natural pel mig del camp de futbol, 

i com l'aigua s'emportava els avellaners de les parades dels voltants, per 

transformar-se finalment en un gran llac on queien els salts d'aigua que es 

despenjaven dels marges.

Llavors va comprendre que no era convenient sortir de casa, perquè trobarien 

les carreteres tallades. Digué a l'Anna Maria i als fills que havien de suspendre el 

viatge. Cap a les nou, quan ja era de dia, la pluja afluixà i s'adonaren que allò que 

acabaven de viure era una catàstrofe de grans dimensions. El primer pensament 

fou anar a veure què passava a la Riera. Per seguretat agafà el 4 x 4, i el Sergi el 

volgué acompanyar. En tombar el Bec de la Gallina, l'aigua es despenjava pertot 

arreu, i això feia perillosa la conducció, de manera que prudentment s'aturà al 

replà on es llençaven les escombraries. El cotxe, que havia dormit al ras, devia 

estar molt humit i el motor deixà de funcionar. Però la seva preocupació va ser 

mirar el cirerer que hi havia davant del maset, perquè hi havia deixat fermat el gos. 

El Sergi creia que el cirerer estava al seu lloc, però ell pensava que no, ja que veia 

el maset, i només era possible veure'l si el cirerer no hi era. Tot era confús, perquè 

les coses no es trobaven al seu lloc.

Contemplà tota la riera i s'adonà que era impossible passar. Baixava tanta 

aigua que intentar-ho era córrer el risc de ser engolit. No hi havia voreres; el riu 

abastava des dels avellaners de cal Ros fins als paradons de conreu que tenien sota 

els peus. Quan el cotxe s'engegà se'n tornaren cap a casa, però en arribar a la 

carretera van baixar fins al pont de ferro, on la riuada omplia tot el forat. Allí hi 

havia més gent i tothom era del parer que en cap moment l'aigua no havia passat 

per sobre del pont. Engegà l'emissora de protecció civil, que sempre duia al cotxe, 

i van poder escoltar una veu que parlava de fets catastròfics i també que no era 
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possible arribar a Capafonts perquè el barranc del mas d'en Verd estava tallat. 

Llavors parlà per l'emissora i els explicà la situació a Capafonts, remarcant que era 

molt greu però que cap persona no corria perill. Travessaren el pont per anar fins al 

de Tarrascona i contemplar com l'aigua, que omplia tot l'arc del pont, sortia per 

l'altra banda tal com surt per la goma d'una mànega: amb molta pressió i fent una 

gran brogit. Després anaren cap al Barral, al camí de Barrulles, on l'aigua arribava 

ran de les parades dels dos costats del riu. Quan passats dos dies hi tornà, aquest 

encara no es podia travessar, i volgué la casualitat que en aquell moment arribés a 

l'altra riba l'amo de mas d'en Toni, que havia anat pujant pel costat de Barrulles 

amb la intenció d'anar fins al poble a fi que sabessin que estava bé. Parlaren una 

estona i va quedar clar que, de moment, el mas d'en Toni continuava aïllat, ja que 

no era possible passar els rius per enlloc. Tornà al mas més tranquil després 

d'haver parlat amb l'Albert. Al mas del Dineral hi vivia un xicot que també quedà 

aïllat, i que l'Albert trobà quan intentà anar a la riera. Hagueren de parlar a crits, un 

a cada costat del corrent. Ell li preguntà si veia el cirerer amb el gos, i l'altre li digué 

que sí, que era més avall, enganxat a unes alzines, però amb el gos ja mort.

Feia molts anys que l'Albert mesurava la pluja a Capafonts amb un 

pluviòmetre que té al terrat, però aquell dia no ho va fer fins passades les nou, 

perquè tenia moltes coses urgents al cap. Quan anà a buidar-lo, era ple a vessar i 

mesurava 275 litres, però vés a saber quantes hores feia que s'havia omplert. 

Recorda que, mentre entrava a casa, deixà la proveta a fora perquè anés recollint la 

pluja que continuava caient. Durant el poc temps que tardà a tornar, es van recollir 

10 litres, i diu que llavors ja no plovia gaire, perquè la tempesta havia afluixat, 

però encara en van caure uns 30 més. Té anotada la data exacta.

La vigília, diumenge, havia anat tot el matí de cacera sota un plovisqueig que, 

cap allà a les sis de la tarda, s'anà transformant en una pluja forta però no 

tempestuosa. Era normal que estigués cansat, i aquella nit dormí profundament. 

Pensa que la pluja havia de ser molt forta per despertar-lo. Creu que el pluviòmetre 

es devia omplir aviat i li sap greu no haver-lo buidat a temps. És una llàstima que 

no puguem disposar de la dada més important. A Prades i a la Febró tampoc ningú 

no va mesurar la pluja. A Prades hi plogué menys, i diu que un amic seu li explicà 

que havia deixat un bidó cilíndric al ras i tingué la pensada de mesurar l'aigua. N'hi 

va trobar 400 mil·límetres, i el mateix amic també era del parer que havia plogut 

molt més dalt dels Montllats i dels Pagesos que al terme de Prades.
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on l'aigua també féu estralls inimaginables. Ell pensa que allà, probablement, més 

que ploure  hi va diluviar.

L'Albert de cal Cerdà recorda que la pluja va ser normal durant tot el 

diumenge i que fins al vespre no començà a intensificar-se. Cap a mitjanit, pel 

soroll que feien les canaleres, va notar que l'aiguat era fort, però no es mogué del 

llit. Vora les sis del matí, arribà l'hora de llevar-se per portar els fills a Tarragona on 

estudiaven. El dia ja puntejava, però fins a les set no hi hagué prou llum per veure 

el riu i les muntanyes.

Des de les finestres del menjador, l'Albert i la seva família contemplaren com 

el Ribatell anava creixent i recuperant el seu llit natural pel mig del camp de futbol, 

i com l'aigua s'emportava els avellaners de les parades dels voltants, per 

transformar-se finalment en un gran llac on queien els salts d'aigua que es 

despenjaven dels marges.

Llavors va comprendre que no era convenient sortir de casa, perquè trobarien 

les carreteres tallades. Digué a l'Anna Maria i als fills que havien de suspendre el 

viatge. Cap a les nou, quan ja era de dia, la pluja afluixà i s'adonaren que allò que 

acabaven de viure era una catàstrofe de grans dimensions. El primer pensament 

fou anar a veure què passava a la Riera. Per seguretat agafà el 4 x 4, i el Sergi el 
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arreu, i això feia perillosa la conducció, de manera que prudentment s'aturà al 
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i van poder escoltar una veu que parlava de fets catastròfics i també que no era 
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possible arribar a Capafonts perquè el barranc del mas d'en Verd estava tallat. 
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El Salomó de cal Llarg també es despertà abans de les cinc del matí, quan el 

seu pare ja feia estona que lluitava amb les goteres que queien per qualsevol lloc 

de la teulada, ja que aquesta no podia engolir tanta aigua com baixava del cel. Sa 

mare també es llevà i els tres no donaven l'abast a posar aïnes sota els rajolins 

d'aigua. Per la porta que dóna a l'era, entrava a raig fet, i això va durar fins que es va 

fer de dia. Quan començà a clarejar, miraren per la finestra de la sala. La mare va 

comentar que no es distingia res perquè hi havia boira i que no veia els avellaners 

al capdavall de les parades, però el Salomó va dir-li que si no es veien era perquè 

l'aigua ho cobria tot.

A l'estona, quan el dia ja era clar del tot, els va dir que ell anava fins a la Plana 

per veure què havia passat. Agafà el cotxe i pogué arribar fins a l'entrada del camí 

de les Planes: més endavant no podia passar, perquè l'alçada d'aigua acumulada al 

camí ho feia impossible i va baixar del cotxe per anar a peu. Anava passant per 

sobre del marge o pel camí, segons es podia, fins a arribar a la Plana. Els marges 

eren salts d'aigua que venia dels Plans i saltava pel damunt de les pedres. Davant la 

bassa de l'oncle Enric hi havia un forat de més d'un metre de fondària. A la Plana 

l'aigua havia entrat per totes les parades dels pomers i a la vora del riu s'havia 

emportat els avellaners i fins i tot la parada. L'amplada del riu era tan gran que es 

feia difícil saber-ne els límits. Vist el desastre, va voler anar fins al Pont Vell per 

contemplar l'espectacle en aquell indret per on havia de passar tota l'aigua. Devien 

ser una mica més de les deu i el nivell del riu era un metre més alt que el pont, i als 

marges dels dos costats hi havien quedat els senyals, encara visibles avui, del 

màxim nivell assolit. L'ull del pont estava mig embussat per troncs d'arbres que 

havien quedat de través però, amb tot, l'aigua passava violentament i, a poc a poc, 

anava emportant-se la riba dreta. Decidí anar més avall per veure l'aiguabarreig 

del riu i del Barral. Al primer pas s'esfondrà dins d'un sot al mig del camí, i l'aigua 

li cobria mig cos. Passat l'ensurt, continuà cap als avellaners de cal Pocurull  i 

seguint per la part més alta s'apropà al Barrall, però el lloc on s'unien els dos rius 

encara era lluny perquè el nivell tan alt impedia apropar-s'hi més. Se'n tornà cap a 

casa convençut que mai ningú no havia vist una cosa tan grossa com allò que 

acabava de contemplar. L'acompanyava una olor ben curiosa que el sorprengué 

molt: era l'olor que fan les pedres quan s'esclafen topant les unes amb les altres, 

olor de pedra calcària aixafada. També tenia el cap ple d'un brogit intens, el brogit 

de l'aigua que saltava pertot arreu. 

A la tarda anà fins al serret del Fumat, damunt la Manubra, per veure la vall de 

les Fous. Allí va contemplar una cosa mai vista: de la cinglera de la riba esquerra, 

davant del bosc del Llarg i abans d'arribar a les parades de la Manubra, sortia un 
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raig enorme d'un forat de la roca i fins avui ningú no ho ha tornat a  veure.

Al matí, abans de sortir de casa, va pujar al terrat per contemplar la Pixera. 

Sempre que plovia ho feia. El salt és espectacular i val la pena. Aquell dia, però, 

era una cosa nova mai imaginada: era com una cortina d'aigua que abastava els dos 

costats del barranc, molt ample; tant, que costa d'imaginar. Deduí que, en aquell 

indret, la pluja havia estat encara més forta que al poble, ja que el barranc de la 

Pixera és molt curt i per arreplegar tanta aigua en poc terreny, per força havia 

hagut de ploure d'una manera molt intensa.

     

El Pep Fortet es llevà a les set del matí perquè a l'habitació començava a rajar 

una gotera provinent de l'aigua que entrava pel finestral de les golfes. Tancà la 

finestra i de moment la gotera s'estroncà, però s'adonà que aquella no era una pluja 

normal, plovia a semals i pensà que fóra difícil que s'aturés. Se'n tornà al llit, però 

ja no va poder dormir, perquè la tempesta era molt forta. Tornà a pujar a dalt de les 

golfes i a la llum dels llampecs s'adonà que allò era un aiguat de debò com els de 

Santa Tecla i de Sant Lluc. Va veure com la parada del Joan de la Feliciana anava 

desapareixent sota l'aigua; també com el Ribatell decidia tornar a passar pel lloc 

de sempre i les seves aigües lliscaven pel mig del camp de futbol i tot seguit 

envestien la parada del Marino emportant-se els avellaners l'un darrere l'altre, 

aigües avall. Es vestí i després d'esmorzar anà cap a l'era del Rector. Des d'allí es 

fixà en un detall curiós: l'aigua del Barrall arribava fins a la soca del cirerer que hi 

ha a la lloanca de les Petxines. Havia d'anar a veure què passava a les parades del 

Barral que són prop del riu. Es calçà les botes d'aigua i agafà un impermeable de 

plàstic. Vora les deu del matí era allí contemplant com l'aigua arribava fins dalt de 

les parades i començava a fer còrrecs per dins dels avellaners. Només hi va poder 

arribar trescant pel damunt dels pedregals, ja que els conreus eren uns bassals 

immensos; fins i tot els que fan pendent anaven plens d'aigua. Vist allò, volgué 

veure què passava al Pont Vell. Sempre havia sentit  dir a la padrina de cal Llarg 

que, quan hi hagué l'aiguat de Santa Tecla, l'aigua arribava fins a la volta del pont, i 

que l'oncle Baptista, a l'aiguat de Sant Lluc, també havia anat fins allí per veure 

com baixava el riu, i li havia sentit explicar moltes vegades que faltava un pam per 

arribar a la volta. Ja al pont, de seguida va mirar fins on arribava el nivell de les 

aigües aquell dia, però no va poder amidar-ho perquè el pont no es veia: estava 

colgat per més d'un metre d'aigua i els senyals indicaven que unes hores abans 

havia arribat molt més amunt. Encara som a temps d'amidar-ho exactament, em va 

dir, perquè el senyal és ben visible. El pont estava una mica embussat per un parell 

27
QUADERNS DE CAPAFONTS REVISTA DE RECERCA I DIVULGACIÓ
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acabava de contemplar. L'acompanyava una olor ben curiosa que el sorprengué 
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d'arbres, però no era possible veure-ho, perquè només en sobresortien les rames.

Quan tornava cap al poble va veure que alguns homes eren al pont de la 

carretera, i anà cap allà per explicar-los el que havia vist. Alguns havien passat 

amb el cotxe a l'altre costat del riu, però els més prudents preferiren no arriscar-se, 

no fos cas que el riu s'emportés el pont. A l'estona, uns quants xerraven damunt del 

pont per explicar allò que cadascú havia vist, quan de sobte sentiren un soroll 

fortíssim dins l'aigua. Era una roca immensa que va petar contra el pilar central del 

pont i tot seguit continuà rodolant riu avall. Quan ja tots hagueren marxat corrents, 

es miraren, i les cares parlaven de l'esglai. Els digué que havien estat una mica ases 

de no pensar com era de perillós romandre allà sobre. Els que tenien els cotxes a 

l'altra banda els van tornar a passar ràpidament i ja s'ho miraren des de la carretera 

amb els peus posats a la terra ferma.

El Pep opina que el més increïble de la riuada fou la rasa que es va obrir als 

castanyers de Barrulles i també les destrosses al barranc que baixa de la Gallarda i 

arriba al riu per la vora de les parades del mas d'en Toni.  Allí les aigües 

s'emportaren uns marges de doble paret de més de dos metres d'amplada, i van 

canviar totalment la fesomia d'aquella contrada.

-Si aquest aiguat del dia de Sant  Paulí va ser més fort que els de Santa Tecla i 

de Sant Lluc, quants anys devia fer que no hi havia hagut una pluja semblant a 

Capafonts? Segurament més de mil, o vés a saber.  

El Pep Fortet acabà assegurant que ell no tornaria a veure-ho i que desitjava 

que ningú no ho hagués de patir.
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UNA DESCOBERTA A LES ARAGONESES

ALFRED PÉREZ DE TUDELA MOLINA

Com cada estiu en la nostra estada a Capafonts, aprofitant la coincidència i 

que ens trobem una mica vagarosos, fem algunes sortides en què cada un hi aporta 

allò que sap i, d'aquesta manera, ho aprofitem per conèixer una mica millor cada 

un dels racons del terme municipal i una mica més enllà: aquelles terres que, tot i 

no correspondre administrativament a Capafonts, qui s'atreviria a dir que no en 

són? 

La passejada que comentem avui la vam fer, el 14 d'agost de l'any 2001, un 

grup de cinc persones: en Joan Prats, que es va afegir a la colla, l'Amadeu, el 

Diego, el Jordi i l'Alfred. El propòsit era resseguir parcialment el barranc de les 

Aragoneses, descrit al plànol com barranc de les Marfanyes, i veure les mines de 

barita, tot observant la barrancada. De fet vam arribar fins al punt que indiquem al 

mapa.

La caminada va ser calmosa, i encara que no ens havíem proposat cap fita 

massa concreta, no volíem renunciar a res del que estigués al nostre abast. No 

pretenem ser entesos, erudits o especialistes, simplement ens declarem curiosos i 

observadors de l'aspecte físic a nivell geogràfic, de la fauna i la flora que s'hi 

desenvolupen i de l'evolució humana en aquestes terres.

I a fe que, de la manera que estan els boscos i els camins, cada vegada és més 

difícil d'arribar als llocs que et pots posar com objectiu d'una passejada, però així i 

tot, en aquesta sortida, vam acomplir amb escreix les nostres expectatives 

geogràfiques i vam satisfer la curiositat amb noves troballes, perquè, 

afortunadament, al terme municipal de Capafonts, si hom va amb els ulls ben 

oberts, quasi bé sempre pot gaudir d'alguna cosa nova que en ocasions anteriors no 

havia descobert i que amplien l'interès per unes contrades que, tant els que hi tenen 

les arrels plantades com els que les hi hem anat posant, ens mantenen en aquest 

delit per conèixer cada dia una mica més dels diferents aspectes que aquests 

indrets ens proporcionen.

Aquest va ser el nostre recorregut: després d'enfilar els camins del mas del 

Dineral i de l'Abellera, tot seguit encetàvem el camí de les Aragoneses. De la gran 

vegetació de ribera que hi ha al barranc, sobresortien els freixes, que contrastaven 

amb la decrepitud que presentaven els molts castanyers que hi havia en aquesta 
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d'arbres, però no era possible veure-ho, perquè només en sobresortien les rames.
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zona; això els que encara no han sucumbit definitivament, que presenten aquest 

aspecte de solitud i alhora majestuós de les seves brancades seques, que 

s'aixequen, encara, cap al cel, com qui adreça l'última pregària. També hi vam 

poder observar els molts corriols que hi fan els senglars per baixar a abeurar.

Tot pujant anàvem deixant aquells avellaners abandonats que no fa massa 

anys encara es conreaven. Els dics construïts en el barranc, plens de terra, pedres i 

troncs arrossegats per l'aigua, encara aguanten fort, però alguns presenten un 

nivell de deteriorament que fa pensar en la més propera que tardana desaparició. 

Vam traspassar el barranc; en alguns llocs encara hi ha tolls i s'hi escola un fil 

d'aigua. Aquesta vegada no vam tenir la sort d'enxampar cap salamandra prenent 

el sol prop d'algun d'aquests bassals.

Després d'endinsar-nos en el bosc de l'esquerra, hi vam observar les places 

carboneres. N'hi ha una colla i hi vam veure les restes d'unes barraques que vam 

atribuir als carboners, aspecte que ens han confirmat alguns veïns de la vila, però, 

tant per l'estructura com per la quantitat que n'hi ha, ens apunta un dubte que ens fa 

pensar en la possibilitat que es tractés de restes d'uns pobladors anteriors.

La base de les barraques que vam trobar es correspondria amb la d'aquest 

model que veieu dibuixat, i si fos així, hauríem d'aprofundir en el seu estudi, 

perquè potser sí que ens permetria conèixer més detalls sobre els diferents 

assentaments humans que s'han seguit al llarg de història en aquesta vall del riu 

Brugent.

Aquesta és la troballa que nosaltres podem aportar i posar-hi l'interrogant: 

són simples barraques de carboner?, són anteriors i els carboners les van aprofitar 

per bastir-hi les seves?, qui les va fer?, de quina època són? Ens vénen tantes 

preguntes al cap que creiem que altres més entesos que nosaltres hi haurien de dir 

la seva. En qualsevol cas, tinguin l'origen que tinguin, ens sembla que són unes 
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restes força suggestives i creiem que s'hauria de pensar a preservar-les i 

condicionar l'espai adequadament, perquè d'una o altra manera o d'una i altra 

manera, ajuden a configurar elements històrics i de l'activitat econòmica de 

Capafonts.

De tornada, després de fer les parades corresponents per observar les pedres i 

els minerals, i la formació geològica de la zona, ens vam adonar que, poc després 

d'iniciar la pujada del camí de les Aragoneses i abans d'arribar a "la parada de 

l'autobús", a la dreta hi ha les restes d'una altra barraca de majors dimensions que 

les anteriors, però de les mateixes característiques; això ens va obrir més la 

curiositat, perquè en aquest indret no hi vam saber apreciar cap plaça carbonera.

Quan ja havíem deixat aquest camí, de retorn cap al poble, ens vam desviar a 

la dreta per anar fins a la cova del Roquero i la bassa que hi ha a prop, on vam mirar 

amb deteniment l'aviador i potser distribuïdor de la bassa. Tot plegat és, també, 

ben motivador. Després vam seguir camí, quatre passes, per aturar-nos a veure el 

sempre curiós salt de Nulles i la variació de fisonomia que ha agafat després de 

l'aiguat de 1994. Ens vam fer la foto de rigor i tot seguit cap a casa. 

Així, a poc a poc, havíem passat quatre hores; però no us espanteu, no són 

quatre hores de caminar, ni de bon tros: són quatre hores dedicades a l'observació i 

el gaudi de la natura, sense que en cap cas es pugui parlar d'una sortida penosa i 

reservada a persones amb un entrenament excepcional. És una excursió que pot 

fer qualsevol persona que senti curiositat per descobrir el nostre entorn més 

pròxim i gaudir de tot allò que la natura ens ofereix, posant l'accent en aquells 

aspectes que més puguin interessar a cada un.
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