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EDITORIAL

Reprenem l'editorial del número V, publicat el novembre de l'any 2005. Ens 

hi referíem als “serveis essencials” que necessita tot poble, i també el nostre. Entre 

els serveis essencials que esmentàvem hi havia la carretera. El poble té molts 

camins -la majoria pendents i tortuosos-, però només una única carretera. En el 

nostre món mecanitzat, per la carretera hi arriba tot, excepte alguns excursionistes 

-a peu i en vehicle de muntanya. 

Dèiem en el número de la revista citat: “quan s'hagi reformat la carretera i hi 

puguin circular tot tipus de vehicles, alhora que es redueixi el temps per arribar a 

Alcover, s'haurà donat un gran pas endavant en la promoció del poble”.

Val a dir que les institucions responsables, darrerament mantenen la 

carretera en bon estat. A més, hi han aplicat un invent que la millora, que consisteix 

a encimentar una o les dues cunetes, amb la qual cosa, quan coincideixen dos 

vehicles, és possible apartar-se sense prendre mal. També mantenen les vores del 

vial netes d'arbustos i de branques.

Tanmateix... han passat dos anys, el poble continua creixent, el trànsit 

també, i pensem que, a aquesta via de circulació, li convenen encara més millores. 

No podem oblidar que els nostres inoblidables revolts són visitats ara i adés per 

curses i ral·lis. No oblidem que el poble ja compta, a més del mas de Fortet, amb 

cases rurals, un alberg i un hotel. I comptarà dintre de poc amb un nombre de nous 

apartaments gens menyspreable -si aconsegueixen subjectar el turó, és clar! Hem 

de facilitar l'arribada de nous visitants i alguns futurs pobletans.

Hi ha prou raons per prendre's seriosament les comunicacions terrestres. No 

es tracta potser de fer una magna inversió, però sí invertir-hi una mica cada any. 

Abans de concretar les nostres propostes, fem una comparació. La carretera que 

va de la Mussara a Prades té menys circulació que la d'Alcover a la capital 

d'aquestes muntanyes. I, tot i així, compta amb dos carrils de circulació, i uns 

revolts practicables per tota classe de vehicles. Aquest hauria de ser l'horitzó per a 

la carretera de Capafonts. Hi ha l'avantatge que, pujant de la plana, fins al 

quilòmetre 8 si fa no fa, ja els té. Falta, per tant, completar només els altres divuit 

quilòmetres.

Es podria començar acabant d'encimentar els vorals. Seguidament, 

eixamplar i atenuar els revolts -inclosos els ponts-, a fi que els autocars, els 

camions grossos, les excavadores, hi poguessin circular sense riscos. A 

continuació, afegir noves baranes als indrets perillosos. Per fi, que el doble carril 
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Aquesta és una vista de la vall de Capafonts. Si la comparem amb la del primer 

número de la revista ens adonarem d'una cosa òbvia: el poble ha canviat molt en els 

gairebé cinquanta anys que separen les dues fotos. Capafonts ha fet un salt qualitatiu 

d'envergadura, i darrerament s'han fet inversions molt fortes, la qual cosa ha situat el 

poble a la ratlla de sortida d'una etapa que de ben segur ens portarà força lluny. Tothom pot 

estar d'acord en què la dinàmica i les necessitats d'ara i dels propers anys són totalment 

diferents de les que hi havia quan es feu la primera foto. 

Una cosa ha canviat poc: la carretera  és la mateixa, el traçat és pràcticament igual 

ara que quan només hi passava el cotxe de línia del Gravat, alguns carros i de tant en tant 

una  moto o un cotxe. I si parlem de les altres comunicacions, les que s'esmenten en 

l'editorial, la situació és de pena.

Certes coses semblen inamovibles, i sovint les necessitats van per davant dels fets.
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anés guanyant quilòmetres.

I, parlant de comunicacions, no podem oblidar les fetes per mitjà de les ones 

hertzianes, tant necessàries com les terrestres, en els temps que corren. Aquí 

topem amb la desídia de les companyies privades de comunicacions.

Aquesta no és una solució que puguem resoldre només del poble estant. Cal 

fer arribar les necessitats i els entrebancs a les més altes instàncies del govern de 

Catalunya. Si, als primers decennis del segle XX, les inestables autoritats 

catalanes (amb moltes menys competències que ara) es van proposar fer arribar el 

telèfon a “tots els pobles de Catalunya”, ara, un segle més tard, el segle de les 

comunicacions interplanetàries, ha de ser una prioritat de govern fer el mateix 

amb els senyals d'Internet de banda ampla i de televisió i amb la cobertura de 

mòbils.

De possibilitats tècniques no en falten: el que cal és aplicar-les. Hi ha 

capafontins que, des de fa mesos, tenen demanat el telèfon i no els el connecten; 

els fonets (o mòbils) estan “sense servei” en la major part del terme; les televisions 

es veuen malament, o no es veuen... Al poble darrerament es fan inversions molt 

fortes, i no és presentable que s'hagin de pagar quantitats grans per poder disposar 

d'un mínim d'aquests serveis, sense els quals la rendibilitat es problemàtica. Això 

no lliga amb les prèdiques oficials que Europa és una potència mundial.

Després de molta brega per part de l'Ajuntament, de persones esforçades del 

poble i de fora, tenim una antena ja col·locada: una victòria. I ara sembla ser que és 

la companyia elèctrica que fa el ronso, aquella de l'anunci “La millor companyia 

per al futur és la teva”, la qual cosa demostra que ni és de futur ni és la nostra -ni pel 

que fa a les antenes ni pel que fa al subministrament als futurs clients del poble.

Però la modernitat juga a favor nostre. Hi ha els satèl·lits, que traspassen les 

fronteres estatals. Dintre de poc ens podrem connectar amb empreses d'orient i 

d'occident, prescindint d'aquestes societats “internes”, “nacionals” que -segons 

elles- ens estimen tant.

Es tracta de buscar escletxes, ser un corcó i mirar sempre cap al futur. En 

això no hem de deixar sols els responsables municipals. Si algú té informacions i 

coneixement de sistemes de comunicació, des d'aquí l'invitem que hi aporti el seu 

gra de sorra.

Per avui ja n'hi ha prou d'insistir en aquest tema. Tothom sap de què parlem. 

En un altre número ens fixarem en altres signes de la creixença del nostre poble.

BASSES I BASSOTS - 1

DIEGO LÓPEZ BONILLO

L'agricultura fou durant mil.lenis l'activitat principal dels habitants de la vall 

alta del Brugent, completada amb l'explotació del bosc, la ramaderia i altres 

d'importància més petita. El conreu de la terra en aquesta part de Catalunya té un 

element favorable: l'abundància d'aigua. A més de la que circula pel Brugent i 

algun barranc que té un cabal permanent, són moltes les fonts i surgències 

escampades arreu que han estat aprofitades des de temps immemorials. 

Aquesta abundància d'aigua ha condicionat l'activitat agrària i, en 

conseqüència, la vida econòmica de Capafonts. Durant segles ha funcionat un 

sistema d'aprofitament, a base de captacions, canalitzacions, sistemes de 

emmagatzematge i distribució, etc. Una xarxa de rescloses, sèquies, albellons i 

basses porta l'aigua des del riu o des de la font allà on s'aprofita per regar un tros de 

terra on vegeten les hortalisses, les patates, els fesols, els avellaners o els fruiters. 

Aquest panorama es perllongà en el temps, amb poques variacions, fins que 

cap a mitjan segle passat les coses començaren a canviar de manera important: es 

deixaren de conrear moltes terres, amb la qual cosa també restaren abandonades 

part d'aquestes instal·lacions que havien posat en funcionament els nostres 

avantpassats i que prestaren servei durant segles, fent front als estralls que es 

presentaven de tant en tant. Avui en dia moltes sèquies ja no porten aigua, mentre 

moltes basses i gairebé tots els bassots són fora d'ús, encara que la majoria 

conserven més o menys intacta l'estructura.

CONCEPTES

Encara que els conceptes són prou coneguts, els recordarem. La diferència 

entre una bassa i un bassot és en primer lloc la capacitat: el bassot pot 

emmagatzemar poca aigua, mentre que a Capafonts algunes basses antigues tenen 

una capacitat molt superior als cent mil litres. Una altra diferència és en els 

materials: a les basses hi ha una o més parets d'obra; en canvi les parets d'un bassot 

són normalment de terra compactada, i amb l'aviador com a únic element artificial. 

Les basses sorgiren com una necessitat del sistema de regadius. En efecte, un 

dels problemes que calgué resoldre fou la distribució dels torns durant les vint-i-

quatre hores del dia, allà on regaven diversos pagesos del mateix cabal, per exemple 

els que reguen amb aigua del riu, des de les Sortasses fins a les Planes o el Barral. 

D'aquesta manera, cadascú havia d'anar a regar quan li tocava el torn, fos de dia o de 
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nit. Una manera d'evitar-lo era embassar l'aigua quan tocava el torn i aviar-la quan 

convingués.

Un altre problema era aprofitar l'aigua quan el cabal era escàs, insuficient per 

regar directament de la font. Calia, doncs, emmagatzemar-la fins a aconseguir un 

cabal suficient per poder regar.

Finalment, a Capafonts hi ha basses destinades a altres usos, com per exemple 

el funcionament dels molins, i actualment per apagar el foc del bosc.

TIPUS

En una primera aproximació, en podem distingir diversos tipus, segons la 

seva estructura, la situació o la finalitat a la qual es destinaven. 

La majoria es feren per aprofitar l'aigua d'una font, i en aquest cas la capacitat 

era relacionada amb el cabal que proporcionava, o la quantitat de terra disponible 

per regar. Per exemple, la font del Maiet, a Tarrascona, és força abundant i la terra 

disponible també, per la qual cosa es féu una de les basses més grans del terme. En 

canvi, d'altres tenen una capacitat més petita, perquè l'aportació és escassa i la terra 

disponible també, per exemple la del Xep, al Barral.

Algunes basses són construïdes damunt la mateixa font, de manera que 

l'aigua surt per la sola, per exemple la del Ponos als Rancs, on la pressió de l'aigua és 

suficient per omplir uns cinquanta metres cúbics, fins a una alçada d'un metre i mig 

pel damunt del punt de sortida. Llavors es diu que la font és forta.

En altres casos, la bassa és situada a certa distància de la font, per exemple la 

del Pocurull, al Toll, on arribava l'aigua a través d'un bassi.

Altres, finalment, recullen l'aigua del riu o d'un barranc, des d'on es desvia a 

partir d'alguna resclosa. Exemple, les del riu de l'Horta.

Pel que fa a la ubicació, la majoria aprofitaven les irregularitats del terreny 

per tal d'estalviar-se alguna de les parets, a base d'excavar una part del lloc on 

s'havia de situar. En alguns casos, són en un clot, per la qual cosa es troben per sota 

del nivell del terreny. Algunes basses tenien unes lloses en un dels costats que 

servien per rentar roba en uns temps en què no hi havia aigua a les cases i s'havia 

d'anar a rentar al riu.

Els bassots tenen una estructura molt simple. S'aprofita la irregularitat del 

terreny allà on hi ha la font, es fan una o dues parets d'argila, aprofitant el terreny per 

la resta. Un aviador fet amb material divers i un boscall que feia de tap completaven 

l'estructura. 

Els bassots es deterioraven a l'hivern, quan no es regaven els horts, la qual 

cosa obligava a condicionar-los quan arribava el bon temps. La feina de netejar-los, 
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afegir i compactar la terra, si calia, la feien sovint les dones. També calia netejar les 

basses de tant en tant, per tal d'eliminar el llac o les algues que creixien dintre. 

INVENTARI

A continuació es fa un recull de les basses i bassots existents a l'espai de la 

capçalera del Brugent, en terres propietat de gent de Capafonts i no totes situades 

dins aquest terme municipal. S'ha fet seguint la mateixa metodologia que la que es 

féu amb les fonts, és a dir, classificant-les per conques, començant per la més 

important, la del riu principal. 

Tal com s'ha dit, moltes continuen en funcionament, però la majoria són 

inactives i abandonades, i fins i tot en alguns casos la localització i identificació és 

difícil, sobretot en el cas dels bassots. Allà on s'abandonaren els conreus, la natura 

torna a recuperar-se, especialment en els que foren horts, i ben aviat hi creix el bosc, 

els esbarzers, el fenàs o la bardissa. Per aquest motiu, algunes referències s'han fet a 

partir de les informacions de persones que les van conèixer o les van utilitzar, encara 

que ara per ara no s'hi ha pot accedir directament.

En total, s'han referenciat un total de vuitanta-dues basses i vint-i-tres bassots, 

a més d'altres que eren a la llera del riu i que es poden considerar atípics. En el mapa 

adjunt es poden veure les localitzacions corresponents.

Riu Brugent

Com que el riu és el que proporciona un cabal més gran, és també on hi ha més 

gran quantitat de basses, en tots els trams, des del començament a la font de la 

Llódriga fins pràcticament a la sortida del terme, com es pot veure en el mapa 

adjunt. 

A la part superior, més amunt de les Tosques, hi havia una bassa permanent i 

uns bassots que es refeien cada any.

- Bassa del Garriga (1). Situada pocs metres aigües avall de la font de la 

Llódriga, a tocar del corrent del riu, d'on agafava l'aigua. De petites dimensions, ja 

fa molts anys que s'abandonà. Després de l'aiguat del noranta-quatre només resta 

una part de la sola de ciment.

- Bassots de les Tosques. Hi ha dubte si eren bassots o bé represes que es feien 

al mig del corrent de l'aigua, i que calia refer cada any. Se'n feien unes quatre o cinc. 

L'estructura combinava la pedra i la terra compactada. Algunes restes, en forma de 

pedres més o menys alineades, es poden apreciar encara a la part alta del paratge, 

allà on arriba el camí procedent del pas de la Llódriga. 

A la dreta del riu hi ha la sèquia de les Sortasses, a partir de la qual s'omplien 

algunes basses:

- Bassa del Perelló (2). A la part alta de la partida de les Sortasses, per sota de 

la caseta del mateix nom. Té uns quatre metres de llargada i la capacitat no arriba a 

la vintena de metres cúbics. S'omplia amb aigua de la sèquia que regava aquest 

sector de la partida. És abandonada, però en bon estat.

En aquesta partida hi havia altres basses o bassots, que regaven trossos més 

petits de terra: la de l'Eugenio la del Pere Fortet, la del Pep de la Malena,  la del 

Barberà i la de l'Hort del Frare, que era la darrera de rebre aigua d'aquesta sèquia.

Per l'esquerra, a partir de les Tosques, passava la sèquia de l'Horta, que 

proporcionava l'aigua per a diverses basses:

- Bassa del Pere Ros (3). Al començament del riu de l'Horta, per sobre d'una 

parada que hi ha prop de la font d'en Corts. És de petites dimensions, i actualment és 

abandonada, encara que es conserva en estat acceptable.

- Bassa del Salvador Batistó (4). Prop del pas de la Llódriga, més avall de la 

font d'en Corts. És petita, i es troba en bon estat.

- Bassa del Batistó (5). Situada al costat del camí de la Llódriga, la part 

superior és a nivell del terreny. Té uns tretze metres de llargada i la meitat 

d'amplada, amb una capacitat propera al centenar de metres cúbics. Actualment és 

en funcionament.

- Bassa del Blaió (6). A l'anomenada “Parada Gran del Blaió”, a les Hortes, al 

costat i a la dreta del tram final del barranc del Ribatell. És en bon ús.

- Bassa del Joan de la Feliciana (7). Prop del pont de la carretera, entre la part 

final del Ribatell i el riu de l'Horta. És en estat de semiabandó.

- Bassa del Ros, o del Macià (8). És al costat del pas que va de la carretera a 

les Hortes. De dimensions regulars, emmagatzema uns vuitanta metres cúbics i és 

en bon ús. L'aigua arribava procedent de la sèquia del Davall de l'Horta i d'una 

represa que hi havia al Ribatell, aigües avall del pas de la Llódriga.

Al tram de riu que va des del pont de la carretera fins a la sortida del terme es 

troben tot un seguit de basses i bassots, que aprofiten l'aigua del riu o d'alguna font. 

La majoria aprofiten l'aigua que es recull a les rescloses del riu de l'Horta i que 

arriba fins prop del Pont Vell a través d'un sistema de conduccions a cel obert i 

d'albellons. 

- Basses del Mingo (9). N'hi ha dues, a la mateixa finca, i no massa lluny una 

de l'altra. La més antiga, de dimensions petites, és prop del pont de la carretera, a la 

parada on es troba la font del mateix nom. S'omple amb aigua que neix allà mateix. 
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L'altra és al costat del camí de les Planes. Mesura una desena de metres de llargada 

per set d'amplada, i té una capacitat aproximada de cent metres cúbics. S'omple amb 

aigua del rec del Barral, que porta aigua des de la resclosa de la font d'en Corts, a 

través d'una conducció subterrània. Encara que fa alguns anys que no s'utilitza, es 

troba en bon estat de conservació. Abans que es construís la piscina al poble, s'hi 

banyava la canalla.

- Bassa de l'Enric (10). Al costat de l'anterior, i de dimensions una mica més 

petites. Actualment és activa.

- Bassa antiga del Llarg (11). A continuació de l'anterior, a la partida de les 

Planes. És força gran, d'uns seixanta metres cúbics de capacitat, i s'omple amb aigua 

que neix allà mateix. Actualment és en funcionament. L'origen d'aquesta bassa és 

molt antic, atès que s'han trobat restes de les conduccions que pertanyen a l'època 

romana, la qual cosa coincideix amb altres restes que s'han trobat en l'entorn, com 

rajoles, alguna moneda, etc. 

A tocar de la bassa anterior, n'hi ha una altra molt més petita, una mena de 

bassot que no té cap utilitat. Curiosament, l'aigua assoleix diferent nivell en una i 

l'altra, per la qual cosa s'ha deduït que les fonts d'alimentació són diferents.

- Bassa rodona del Llarg (11). Al mig d'una de les parades de la finca, s'omple 

amb aigua procedent de la bassa anterior, situada en un nivell més alt. Té uns vuit 

metres de diàmetre, i és en ple funcionament.

- Bassa nova del Llarg (13). És uns dos centenars de metres més avall de les 

anteriors, al davant del maset, i ubicada a nivell de terra. Té una capacitat d'uns 

cinquanta metres cúbics i serveix per regar les parades que hi ha més avall. L'aigua 

procedeix de la sèquia que comença al pont de la carretera, i que continua per un 

albelló de dimensions respectables.

- Bassa del Molí de Dalt (14). Té forma irregular, arrodonida a la part 

immediata al molí i amb un apèndix que es perllonga fins al camí d'accés, per on 

entrava la sèquia. Aprofita el desnivell del terreny, amb el fons en pendent des de 

l'entrada fins al pou. La part més ampla mesura uns quinze per dotze metres, amb 

una profunditat d'uns dos i mig. Les parets són de fàbrica a la part ampla, contigua al 

molí i a la part que dóna al riu; a la resta aprofita el cingle. Encara que l'aforament és 

difícil per la forma i la dificultat d'accés, es pot calcular una capacitat superior als 

tres-cents metres cúbics. A l'interior hi neix una font, però quan el molí funcionava 

l'aigua procedia majoritàriament del riu, a través d'una canalització de la qual encara 

són visibles alguns trams. L'estat de conservació és bo, encara que a l'interior hi 

creix abundant vegetació. El pou per on sortia l'aigua per moure les moles és en estat 

perfecte de conservació.

- Bassa del Garriga (15). Adossada a la balma que limita l'entrada de les Fous, 

a l'esquerra del riu. Una paret d'argila fa de mur de contenció, mentre que la part de 

roca limita el dipòsit per la banda de l'interior, per la qual cosa en realitat és un 

bassot. És abandonada des de fa molts anys.

- Bassa del Molí del Mig (16). Se'n conserva l'estructura, però tot el conjunt és 

cobert pel bosc. Els pins creixen a l'interior, i les parets són malmeses. El pou, en 

canvi, és en molt bon estat de conservació. Les restes del canal que aportava els 

cabals per omplir-la són visibles a la roca que clou les Fous per la dreta del riu.

- Bassa del Molí de Baix, o del Balanyà (17). Situada a les Fous, a la banda de 

dalt de la Manugra. Una resclosa que travessava el riu en diagonal en el punt més 

estret, al costat de la desembocadura del barranc del Forn Teuler, era l'inici del canal 

d'alimentació. La bassa es conserva sencera, però el bosc ha colonitzat l'interior i 

una vegetació molt densa cobreix tot el voltant, la qual cosa fa molt difícil l'accés. El 

pou, com en els altres dos molins, és en estat perfecte.

Barranc de Tarrascona

- Bassa del Rafelet (18). A la font del mateix nom. En realitat és un bassot, que 

aprofita l'aigua de la font del mateix nom. La construcció del dic alterà tot el conjunt, 

però ara s'ha restaurat tot, bassa i font. Actualment no té pràcticament cap utilitat. 

- Bassa del Maiet (19). Situada a la partida del mateix nom, incrustada en el 

pendent per sobre d'una de les parades que hi ha entre el barranc de Tarrascona i el 

Pla d'en Cot, a pocs metres per sobre del nivell del riu. Amb onze metres de llargada 

per nou d'ampla, i amb una capacitat superior al centenar de metres cúbics, és una de 
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metres de diàmetre, i és en ple funcionament.
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l'entrada fins al pou. La part més ampla mesura uns quinze per dotze metres, amb 

una profunditat d'uns dos i mig. Les parets són de fàbrica a la part ampla, contigua al 

molí i a la part que dóna al riu; a la resta aprofita el cingle. Encara que l'aforament és 

difícil per la forma i la dificultat d'accés, es pot calcular una capacitat superior als 

tres-cents metres cúbics. A l'interior hi neix una font, però quan el molí funcionava 

l'aigua procedia majoritàriament del riu, a través d'una canalització de la qual encara 

són visibles alguns trams. L'estat de conservació és bo, encara que a l'interior hi 

creix abundant vegetació. El pou per on sortia l'aigua per moure les moles és en estat 

perfecte de conservació.

- Bassa del Garriga (15). Adossada a la balma que limita l'entrada de les Fous, 

a l'esquerra del riu. Una paret d'argila fa de mur de contenció, mentre que la part de 

roca limita el dipòsit per la banda de l'interior, per la qual cosa en realitat és un 
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- Bassa del Molí del Mig (16). Se'n conserva l'estructura, però tot el conjunt és 

cobert pel bosc. Els pins creixen a l'interior, i les parets són malmeses. El pou, en 

canvi, és en molt bon estat de conservació. Les restes del canal que aportava els 

cabals per omplir-la són visibles a la roca que clou les Fous per la dreta del riu.

- Bassa del Molí de Baix, o del Balanyà (17). Situada a les Fous, a la banda de 
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Barranc de Tarrascona

- Bassa del Rafelet (18). A la font del mateix nom. En realitat és un bassot, que 

aprofita l'aigua de la font del mateix nom. La construcció del dic alterà tot el conjunt, 

però ara s'ha restaurat tot, bassa i font. Actualment no té pràcticament cap utilitat. 

- Bassa del Maiet (19). Situada a la partida del mateix nom, incrustada en el 

pendent per sobre d'una de les parades que hi ha entre el barranc de Tarrascona i el 

Pla d'en Cot, a pocs metres per sobre del nivell del riu. Amb onze metres de llargada 

per nou d'ampla, i amb una capacitat superior al centenar de metres cúbics, és una de 
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les més grans del terme. S'omple amb l'aigua de la font del mateix nom, situada uns 

metres per sobre. És en bon estat de conservació, malgrat que les parades que 

regava ja fa anys que són abandonades.

A la mateixa partida, i més avall, hi ha un bassot que regava un tros de terra 

prop de la Vidiella.Barranc del Mas de Fortet

- Bassa de la font del Mas de Fortet (20). Al davant de l'edifici, servia per a les 

necessitats del mas: abeurar el bestiar, rentar, regar, etc. És en perfecte estat de 

conservació

- La Basseta (21). Al costat de la carretera, en un revolt, hi ha un bassot que 

aprofitava els excedents de la font, situada dues parades més amunt. Regava una 

paradeta situada a la banda de baix de la carretera. Actualment és abandonada, però 

sencera.

- Bassots de la Canal (22). A la part inferior del barranquet, prop del riu, dos 

bassots recollien aigua de la font de la Canal, i regaven unes parades. Tot és 

abandonat.

Barranc de les Cadenetes

- Bassa de la Perdiu (23). Recollia l'aigua de la font del mateix nom, amb la 

qual es regaven unes parades allà mateix. Actualment és abandonada i coberta per la 

vegetació.

- Bassa del Miquelet (24). A la banda de baix del pont del barranc. S'omple 

amb l'aigua de la petita font que neix allà mateix, i s'emprava per regar unes parades. 

És en estat de semiabandó. Més avall, n'hi ha una altra més petita.

- Bassa del Joan Petit (25). A tocar de la carretera, l'aigua brollava a la sola de 

la bassa i es conduïa a l'altra banda de la carretera, on regava unes parades. De 

dimensions petites, és en estat d'abandó des de fa molts anys, amb la vegetació que 

ocupa l'espai interior.

L'aigua de la font del Joan Petit continua brollant, per la qual cosa s'aprofita 

per conduir-la a la banda de baix de la carretera, i omplir una bassa moderna, 

circular, del Servei d'Extinció d'Incendis. 

- Bassa del Joaquimet (26). En realitat és un bassot, que recull l'aigua de la 

font, al peu d'una timba, i amb una paret de terra que fa de contenció. L'aigua és 

utilitzada pel maset. A tocar de l'entrada a la finca, fa uns anys s'hi construïren dues 

basses petites per tal d'emmagatzemar l'aigua que surt a l'aiguamoll de la banda de 

dalt de la carretera.

- Bassa del Fumat (27). Al coll Roig, s'omplia amb aigua de la fonteta del 

mateix nom, que neix al costat. És en estat d'abandó des de fa anys.

- Bassa del Cisco Fortet (28). A les parades del barranc, aigües avall del pont, 

hi havia una bassa que s'omplia amb aigua d'alguna fonteta. Tot l'indret és 

abandonat i l'accés és difícil.

- Bassot de la Cova Fosca (29). A tocar del barranc, allà on fa un fort 

desnivell. L'aigua procedia del mateix barranc.

- Bassa del Marino (30). A la part final del barranc, prop del riu hi havia unes 

parades, amb una bassa de petites dimensions. L'aigua naixia allà mateix, però en 

realitat eren les escoladures de les parades de regadiu situades més amunt.

Horts del Vermell

- Basses dels Horts del Vermell 31). La primera és a la font del mateix nom, i 

és construïda de manera que l'aigua brolla a l'interior. Mesura uns sis metres de 

llargada per la meitat d'amplada, i és poc fonda. Els excedents eren canalitzats i 

omplien dues basses més petites situades més avall. Actualment es troba en bon 

estat de conservació, però els horts són abandonats.

El Toll

- Bassa del Llarg (32). Prop del barranc, i a pocs metres de la font del Toll, 

d'on procedia l'aigua que s'aprofitava per regar una parada

- Bassot del Roquero (33). Prop de l'anterior, l'aigua procedia del mateix lloc.

 - Bassa del Pocurull (34). És a la dreta del barranc, un centenar de metres més 

avall de la confluència entre als barrancs del Toll i del Fort. Té una forma irregular, 

REVISTA DE RECERCA I DIVULGACIÓQUADERNS DE CAPAFONTS

12 13

Bassa del Maiet
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mateix nom, que neix al costat. És en estat d'abandó des de fa anys.

- Bassa del Cisco Fortet (28). A les parades del barranc, aigües avall del pont, 

hi havia una bassa que s'omplia amb aigua d'alguna fonteta. Tot l'indret és 

abandonat i l'accés és difícil.

- Bassot de la Cova Fosca (29). A tocar del barranc, allà on fa un fort 

desnivell. L'aigua procedia del mateix barranc.

- Bassa del Marino (30). A la part final del barranc, prop del riu hi havia unes 

parades, amb una bassa de petites dimensions. L'aigua naixia allà mateix, però en 

realitat eren les escoladures de les parades de regadiu situades més amunt.

Horts del Vermell

- Basses dels Horts del Vermell 31). La primera és a la font del mateix nom, i 

és construïda de manera que l'aigua brolla a l'interior. Mesura uns sis metres de 

llargada per la meitat d'amplada, i és poc fonda. Els excedents eren canalitzats i 

omplien dues basses més petites situades més avall. Actualment es troba en bon 

estat de conservació, però els horts són abandonats.

El Toll

- Bassa del Llarg (32). Prop del barranc, i a pocs metres de la font del Toll, 

d'on procedia l'aigua que s'aprofitava per regar una parada

- Bassot del Roquero (33). Prop de l'anterior, l'aigua procedia del mateix lloc.

 - Bassa del Pocurull (34). És a la dreta del barranc, un centenar de metres més 

avall de la confluència entre als barrancs del Toll i del Fort. Té una forma irregular, 
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  MARXANTS, TERRISSAIRES, DRAPAIRES, GITANOS, 

ESMOLETS, XARLATANS, MATALASSERS, ESQUILADORS, 

FERRERS I PEIXATERS - I

JORDI FORT BESORA

Aquest treball ens fa reviure unes activitats que són l'exponent d'una manera 

de viure, de relacionar-se amb l'exterior i d'unes formes de comerç que formaren 

part de la vida del poble i que perduraren durant segles. Aquí se'ns mostra una 

galeria de personatges, alguns dels quals han tingut continuïtat -de tant en tant 

encara fa acte de presència al poble algun marxant-, mentre d'altres han 

desaparegut per sempre, i només són presents en el record de les persones que 

visqueren aquells anys.

L'extensió de l'article ens obliga a publicar-lo en dues parts: a continuació 

s'inclou la primera, mentre la segona sortirà en el proper número. 

  El Bolet de Prades no arribava al metre i mig; de fet, més aviat s'apropava 

als cinc pams. Era realment un bolet, però amb molta empenta. Coratjós per 

necessitat -la poca alçada no l'eximia de l'obligació de guanyar-se la vida-, res no 

l'espantava, i la seva dona, molt més alta que les altres, n'era la prova.. 

El Bolet era marxant, i a Capafonts hi tenia una bona clientela. Quan estenia 

la parada amb roba de tota mena, hom podia pensar que Déu n'hi do de com devia 

anar carregat el seu ruc, mula o carro, però resulta que no tenia cap transport i que 

tot ho portava a coll. Els paquets atapeïts de mercaderia viatjaven lligats amb un 

mocador de farcell, que empenyia amb el front i sostenia damunt l'esquena. 

Semblava impossible portar tant de fato! Cert, no era fàcil, però és que ell anava 

amb dos farcells, i ho feia d'una manera molt enginyosa: n'agafava un i el 

transportava uns dos-cents, cinc-cents o més metres, descarregava i reculava a 

buscar l'altre que havia quedat enrere, l'agafava per deixar-lo molt més enllà del 

primer, retrocedia, i tornem-hi. Feia doble recorregut, però portava el doble de 

roba. Qualsevol idea referent a la manera de fer del Bolet, sempre la podreu 

considerar a mig camí entre la genialitat o l'estar tocat del bolet.

La Teresina també baixava de Prades. L'enorme maleta que traginava era 

plena d'articles de merceria. De tota la vida, posava a cal Ferrer. Era com de la 

família,  sempre ben rebuda. Allí hi trobava el Salvador, guapo com un artista de 

cinema, de qui estava enamorada. Aneu a saber, doncs, quina era la causa d'anar 

pel món amb aquella maleta, si el comerç o l'amor.

Abans de plantar la parada a les escales de l'església, passava per cal 
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amb parets d'argila que toquen pràcticament al barranc, uns tres metres pel damunt 

de la llera. Servia per regar gran part de la finca situada a aquesta banda del barranc 

del Ribatell. Fa molts anys que s'abandonà tot i actualment hi ha crescut la 

vegetació a l'interior, fins al punt que amb prou feines es reconeix.

Per sobre d'aquesta bassa, n'hi ha una altra que recull l'aigua que s'escola de 

les Guixeres. És de dimensions més petites, i es troba en bon estat, malgrat els molts 

anys d'abandó.

- Bassa del Mano (35). Més avall de la del Pocurull, al costat del camí que 

travessa el barranc i s'enfila pel serret, on s'anomena “la carrerada”. Com les altres 

situades més amunt, l'aigua procedia del barranc.

Barranc del Ribatell

- Bassa del Pocurull (36). A la confluència del barranc de Damunt la Vila amb 

el del Ribatell. Al costat del camí que mena al Toll, i a un nivell inferior, es troba una 

bassa de parets d'obra, de petites dimensions que recollia sobrants del barranc i de la 

bassa gran del mateix propietari, esmentada més amunt. Regava algunes parades, i 

actualment es troba abandonada, amb l'estructura en estat regular.

- Bassa del Ribatell (37). Allà on el camí de la Llódriga travessa el Ribatell, al 

tros del Marino, una bassa del Servei d'Extinció d'Incendis destaca al mig de la 

parada situada a l'altra banda. L'aigua procedeix de les Tosques, i com que n'hi entra 

força quantitat, el sobreeixidor llença contínuament el cabal entrant al barranc. Es 

tracta, doncs, d'un autèntic transvasament des del riu cap al barranc del Ribatell.

- Bassa del Joan Cutxó (38). A tocar del pas de la Llódriga, allà on travessa el 

Ribatell. Al costat hi havia una sínia, la única del poble, que elevava l'aigua d'un pou 

situat al costat del barranquet, les restes de la qual encara es conserven. L'aiguat del 

94 ho deixà tot malmès.
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Barberà a encarregar un pregó al Pep. Ell, amb la seva cama de fusta i la trompeta, 

feia la volta al poble anunciant: “Es fa saber que hi ha la Teresina de Prades, que 

ven fils i betes, cotons, i botons per a les braguetes”. Mai no sabrem si les 

braguetes es van incorporar realment al pregó, o aquesta versió era més aviat la de 

la gent que feia broma. Si a cal Barberà no hi havia el Pep, el pregó el feia la seva 

dona, la Caterina, que deia el mateix, però hi afegia “…i tota classe de 

mercantisse”. Acabat el pregó, la Teresina ja tenia exposats per a la venda: botons, 

agulles, imperdibles, gafets, ganxets, fils de tots colors, didals, betes, gomes 

elàstiques, troques de llana i de cotó per a jerseis i mitjons… 

A la canalla ens feia uns regals meravellosos: rodets de fusta buits del fil de 

cosir marca La Cadena, que tenien una etiqueta on deia Fabra & Coats, nom exòtic 

que no sabíem què volia dir; també uns cartonets del fil Dalia, en forma d'estrella 

amb moltes punxes; els suports de les betes i gomes elàstiques, fets de cartró i 

fustetes; i sobretot, les capses dels mocadors de butxaca, folrades amb paper 

couché, blanc i lluent. Sempre tenia una paraula amable per a les criatures que 

l'envoltaven. La prova definitiva de la seva amistat i confiança era deixar-nos el 

metre de fusta per amidar l'alçada i comprovar els avenços del nostre creixement. 

Les dones sempre li encarregaven troques de llana, que portava al proper 

viatge. La tornada a Prades era menys feixuga, perquè la maleta s'havia buidat.

Ja havien transcorregut alguns anys de la dècada dels quaranta, quan va 

deixar de fer la seva parada a les escales. El Salvador, que patia una greu malaltia 

del cor, va morir per aquells anys. Si van coincidir la mort de l'estimat i la seva 

absència, hauríem de suposar que ella no només baixava per guanyar-se la vida. 

Per aquells anys també va deixar de venir el Bolet, potser perquè no va poder 

competir amb el Senyor Pere, o Pere Senyor -que amb els dos noms era conegut-. 

El Senyor Pere posava a cal Fortet, perquè era de la família dels Vicentons de 

Barcelona, l'amistat dels quals arrencava del segle XIX i avui encara dura. 

El Senyor Pere havia nascut a Puigcerdà, on era propietari d'unes terres que 

tenia arrendades. Vivia en un pis nou de molta categoria, a la Diagonal, prop del 

carrer Casanovas, abans d'arribar a la plaça Macià, llavors de Calvo Sotelo. Per 

tant, es podia suposar que era un home ric, però ell tenia encara un rampell de 

pagès que el portava a considerar que menjar aliments de qualitat era cosa 

irrenunciable, i com que no els trobava a Barcelona, els venia a buscar a Capafonts 

fent de marxant de roba i d'estraperlista. Amb aquestes dues feines, podia posar a 

taula oli, pa blanc, mongetes... fruit del seu negoci d'intercanvi amb els vilatans.

El Senyor Pere, si no arribava amb el cotxe de línia, l'endemà pujava a 

qualsevol hora del dia, després d'haver fet el recorregut Barcelona-La Riba-

Farena-Capafonts. Tothom s'admirava en veure la quantitat de roba que era capaç 
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de traginar a les seves espatlles. Posava la parada a la plaça, damunt d'una taula 

plegable aguantada per uns cavallets de fusta, que omplia de peces de cotó per a 

fer llençols, roba per a camises, estampats per a vestits..., tot venut a metres.

El Senyor Pere, o Pere Senyor, quan havia tancat la parada preparava els 

paquets per tornar a Barcelona. Les maletes de cartró s'omplien de llaunes d'oli, 

coixineres de fesols, ametlles i pa blanc. Tot estava encabit de tal manera que si, 

posem per cas, un guàrdia civil, buscant el so delator, donés un cop al paquet o 

maleta amb la culata de l'arma, res no fes sospitar que allí hi havia menjar.

Les estacions de tren d'Alcover, Reus, Picamoixons, Valls i Barcelona, 

eren el seu camp de batalla particular on lluitava per fer arribar al pis de la 

Diagonal el menjar que portava d'estraperlo. El moment de més perill, però, no 

tenia res a veure amb els guàrdies civils, sinó amb els altres estraperlistes que, 

quan el tren arribava a prop de l'estació de Sants, llençaven per la finestra tots 

els paquets que podien: els seus i els que tenien a l'abast

A cal Fortet també hi feia estada un frare caputxí que arribava al temps de 

les castanyes per demanar caritat. A diferència del Senyor Pere -que mai no 

preguntava quant devia per la seva estada i ni tan sols s'oferia per fer una 

rebaixa amb la roba de llençols a la mestressa de la casa-, el caputxí sempre 

pagava l'estança, per bé que amb estampes, medalles i oracions. El frare 

traspuava bondat, senzillesa i alegria, i potser per això sempre era ben rebut. 

Només feia un dia d'estada, i quan marxava, anava carregat amb tota mena de 

provisions: patates, fesols, castanyes, ametlles... No sabem pas d'on venia ni 

cap on anava, segurament perquè ningú no li ho va preguntar. Ell, amb tanta 

gana i tantes pors i mancances com hi havia al poble, només amb el seu 

somriure aconseguia omplir les alforges. L'èxit de la recapta havia de ser, per 

força, un miracle de Sant Francesc.

L'Antònio de Miravet, que posava a cal Roc Carles, era l'últim 

representant del comerç medieval entre moros i cristians. El seu caràcter 

pacient, com el d'un mahometà, l'expressava al rostre, que era com el d'un àrab: 

pell de color gris fosc i cabells negríssims i embullats.

Al carro hi portava tantes coses que, per encabir-les-hi, l'havia d'inflar. 

Per sota, les estores anaven quasi arran de terra, plenes de càntirs, gerres, 

cassoles, olles, plats i tota mena de terrissa. A l'interior, i sobreeixint pel davant, 

hi portava sacs de taronges imperials, agres i dolentes, però perfumades; 

albergínies, pebrots, mandarines, carxofes, bròquils, moniatos… Totes les 

verdures i fruits exòtics propis de terres calentes. Pels costats, lligats a les 

baranes del carro, penjaven canyissos, escombres, senalles, sàrries, cistells, 

paneres, barrets, estores i coses fetes amb palma, canya o vímet. Pel darrere de 
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la vela del carro hi sortien les panxes de les gerres més grans -les de l'oli- i les 

mitjanes -les de les olletes de carn de porc.

Normalment, utilitzava les monedes només per arrodonir les vendes. Una 

romana amb un senalló penjat servia per a mesurar el pes dels fesols, ametlles, 

patates…, i saber-ne el valor equivalent en moneda. Acceptava fruits del camp, 

draps vells, pells de conill..., de manera que el carro, a mesura que es buidava per 

les vendes, es tornava a omplir amb els materials que servien per a pagar les 

compres.

Quan arribava a Capafonts, ja feia quatre o cinc dies que anava pel món amb 

el matxo, que arrossegava lentament aquella baluerna plena de coses fetes pels 

artesans de Miravet.

Era el contacte entre les terres càlides de tradició àrab amb la muntanya 

freda, esquerpa i cristiana. Una relíquia medieval en ple segle XX.

Avui, a les golfes i als saladors ja inservibles de les cases de Capafonts, 

encara hi dormen plenes de pols les gerres que traginava el seu carro.

Passada la guerra i durant uns quants anys, venien pel poble uns drapaires 

especialitzats en la ferralla i els metalls. 

Després de la desfeta del front de l'Ebre, ja a finals de desembre del 1938, els 

soldats en retirada, que passaven pel poble, anaven abandonant tota mena de 

material bèl·lic mentre les tropes franquistes, que bombardejaven la vall amb 

l'aviació i l'artilleria, escampaven gran quantitat de metralla.  Aquests materials, 

els recollia la gent i eren objecte de compra per part d'aquests drapaires. Els més 

valuosos eren el coure i els seus aliatges -el llautó i el bronze-, però també 

compraven el plom i el ferro. 

Cap a l'any 1945 es van posar en circulació unes monedes de 5 i 10 cèntims, 

que si bé eren iguals a les altres, contenien un percentatge més alt de níquel, i per 

aquest motiu anaven més buscades. Aquests drapaires feien grans escarafalls 

d'alegria cada vegada que algú els donava una d'aquestes peces. La canalla ho vam 

descobrir, i ràpidament entràrem en el negoci del níquel; primer, canviant -als 

familiars i als establiments del poble- les monedes més antigues per les noves més 

valuoses, i després, quan passaven els drapaires del metall els les veníem pel doble 

del seu valor. Alguns vam aconseguir guanys de cinc o sis pessetes, suficients per a 

comprar, al bar, durant una bona temporada, bolados i sidrals.                                                                                                                                                                

Amb aquests ferrallers, la canalla vam entrar en el món dels negocis, i 

aconseguírem els primers diners guanyats amb el nostre treball. Jo mateix, durant 

les vacances d'estiu, vaig resseguir tots els llocs on havia trobat metralla i bales. 

Remenant el terra pam a pam, no tan sols recollia les escorrialles, sinó que vaig 

descobrir jaciments completament verges. Havia omplert una senalla gran, que 
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amb prou feines podia arrossegar. M'ho van comprar tot i em van pagar amb 

espècies: dues galledes i un cossi de llauna estanyats, com els que fèiem servir a 

casa. Els vaig donar a la mare amb l'orgull del qui col·labora a les despeses de la 

família. Va estar molt contenta i em va assegurar que l'hi feien molta falta, perquè 

no tenia diners per a comprar-los. Llavors vaig pensar que ja podia guanyar-me la 

vida tot sol.

Els gitanos, amb els seus carros arrossegats per cavalls atrotinats de tant 

menjar fenàs, també es dedicaven a la ferralla, però el seu negoci era més ampli.

Tan bon punt arribaven al poble, s'escampava la nova, i s'avisava que 

tothom estigués vigilant per evitar possibles robatoris. S'havien guanyat la fama 

pel fet d'arreplegar tota mena de fruits dels camps i sobretot dels horts; també 

algun conill o gallina dels corrals més apartats. Els seus furts eren per fer bullir 

l'olla i matar la gana. La canalla mig despullada, la peculiar vestimenta i la 

transhumància ajudaven a consolidar la seva reputació de poc sociables, però el 

fet d'anar bruts era potser el que més ajudava a marginar-los.

Per a la canalla del poble, veure una mare donant el pit a un infant al mig de 

la plaça, era descobrir l'existència de les coses prohibides. La quitxalla teníem 

bones relacions amb ells. No ens enredaven quan fèiem compravenda, potser 

perquè era un negoci tan a la menuda que no donava marge per a l'engany. De fet, 

apreníem moltes coses mirant la seva parada on feien de llauners apedaçant 

calderes foradades i llums de carbur, transformant un pot de llet suïssa en una 

tassa de cuina posant-hi una nansa feta a mà amb un altre bocí de llauna, adobant 

amb grapes de filferro gerres esquerdades, i tantes altres habilitats manuals, 

treballant amb unes eines que nosaltres apreníem a fabricar l'endemà mateix, i 

que ens permetien jugar a llauners. Els seus estris de soldar eren a l'abast de 

qualsevol que tingués manetes, i moltes de les joguines que teníem, les havíem 

après a fer dels gitanos: els molinets de paper, les rodes de guixot o d'un bocí de 

rajola i que giraven furients quan tibàvem el cordill que les sostenia, els 

filaberquins per a fer forats a les gerres...

Els gitanos ho compraven tot: draps, ferros, patates, ametlles, trastos vells, 

mobles, pells de conill, tot. 

La primera vegada que vam veure un molinet de paper va ser perquè ells en 

venien, però nosaltres no teníem diners i érem prou assenyats per no demanar-los 

a casa. Tanmateix, tots en poguérem comprar un, perquè ens van acceptar patates 

com a moneda, patates que vam trobar als munts d'escombraries dels voltants del 

poble. Jo vaig fer la meva collita al paradó del Batistó, on creixien unes trumferes 

enormes que encara eren joves i tenien les patates una mica petites; per un grapat 

de vuit o deu que vaig arreplegar, me'n van donar dos, de molinets. Aquell dia, al 
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SINGULARITATS DE LA PARLA DELS CAPAFONTINS

Paraules que no surten als diccionaris, d'altres que hi surten amb 

significats diferents dels que tenen a Capafonts, i aquelles que hi surten, però 

que ens sembla que el seu ús entre nosaltres s'està perdent, perquè només les 

diuen les persones grans. Moltes són ben vives, tant al nostre poble com als 

dels veïns i als de les comarques properes. Surten de manera  inconscient en la 

parla col·loquial, i sovint l'interlocutor ha de demanar aclariments sobre el 

seu significat. Són autèntics arcaismes. 

En aquest treball, que tindrà continuïtat, pretenem fer un inventari de 

tots aquests mots que són part del nostre patrimoni, mots que la gent del poble 

ha anat creant amb el pas dels anys, per dir aquelles coses per a les quals no 

tenien paraules adients, i d'altres que trobem als papers antics i que també 

s'han conservat.

Aquest escrit no porta firma, perquè és fruit del treball de molta gent.

En publicar aquestes paraules, amb els comentaris pertinents, no 

pretenem fer cap estudi lexicogràfic; només pretenem ser fidels a l'esperit 

fundacional de QC: divulgar tot allò que tingui el poble com a marc de 

referència i pertanyi a qualsevol branca del coneixement.

No seguirem cap criteri en l'ordre de publicació d'aquests mots. Ho 

anirem fent a mesura que els anem recopilant. 

A més de paraules del lèxic capafontí, també inventariarem frases fetes, 

dites, girs col·loquials... 

Demanem als lectors que ens facin arribar tot allò que creguin que pot 

ser interessant per a aquest treball. 

Beurimada o burimada

Barreja d'aliments, diluïts amb molta aigua, per a donar als animals 

domèstics, preferentment als porcs. Més específicament, menja que es 

prepara per a les mules i Els matxos, escampant segó o tercerilles damunt la 

palla de la menjadora i ruixant-ho amb vi.
No hem trobat aquest mot als diccionaris. Coromines en recull un de molt semblant: 

bullimada, que només empren al Rosselló i que vol dir sopa amb moltes menes de peix, 

espècie de bullabessa. 

poble, la canalla anàvem corrent pels carrers amunt i avall, fent rodar la nova 

joguina. L'endemà tots ja en sabíem fer i, és clar, aviat ens en vam cansar. 

Una altra cosa que ens fascinava dels gitanos era que feien el menjar 

encenent foc al mig del carrer. A l'olla hi posaven qualsevol cosa: verdures, 

cargols, llegums… i, encara que no ho vam veure mai, es deia que també granotes, 

serps i llangardaixos. 

Hi havia una habilitat que nosaltres no vam ser capaços de copiar. Era l'art de 

treballar el vímet i la sarguera. Els vímets eren molt escassos a Capafonts i, de fet, 

les vimeteres eren plantes que es conreaven, i potser per aquest motiu no 

n'agafaven, però el riu era ple de sargueres, i tan bon punt arribaven al poble, ja 

anaven a collir-les. Després, asseguts vora els seus carros, les pelaven, i 

ràpidament les convertien en cistells i paneres de totes les mides.

La seva estada s'allargava mentre la gent els anava a comprar o vendre coses. 

Quan ja no hi havia més calderes per apedaçar i tothom tenia cistells, una matinada 

qualsevol marxaven silenciosament cap als pobles veïns.

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

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

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

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

arribés als carrers de Capafonts.

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

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

les caixes de núvia, calaixeres, palanganes, ceràmica, llits, armaris, llumeneres i, 

en general, qualsevol objecte valuós, pagant una dècima part del seu valor o, el que 

era pitjor, fent canvi amb mobles de mala qualitat. Com a tot arreu, van buidar el 

poble de les coses que la gent tenia per velles i que en realitat eren les úniques 

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

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

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

senzilles. Això sí, durant una temporada no els va cobrar les visites, perquè 

s'havien fet amics. Recordo que cada peça valia entre 100.000 i 200.000 pessetes, 

segons els catàlegs que sortien en uns anuncis a tota plana de La Vanguardia.

Aquest treball va ser premiat en el primer concurs literari “Vila de 

Capafonts” en l'apartat narrativa. 
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Mulladura

Rosada. A Capafonts, també borratxera.
Al poble, quan un està begut, es diu que porta una mullena, una mulladura, o qualsevol 

altra paraula sinònim d'anar xop. “Quina mulladura que porta avui el pobre Pep!”

Despús-ahir 

Abans-d'ahir.
Aquesta expressió és ben viva al llenguatge i el seu ús és majoritari, en comptes de la 

forma abans-d'ahir.

Amargenar o margenar

Fer marges.
Fer verbs a partir de substantius és corrent a la nostra manera de parlar a la llengua en 

general. Donarem més exemples semblants a aquest. 

Venzill o vencill 

Lligam fet amb les cames d'un cereal. També, corda d'espart, gruixuda i 

aplanada, utilitzada per a lligar garbes.
A més d'aquesta definició, que trobem als diccionaris, a Capafonts té un sentit més 

ampli, ja que també vol dir: qualsevol cordill per a lligar sacs, les tomaqueres a la canya, 

feixos de llenya, herba... “S'aguantà els pantalons amb un venzill d'espart.”

Aïnes

Càntirs d'aigua, d'oli... També, els estris que es fan servir a la cuina.
“Vaig a la font a omplir les aïnes.”

“Ja he fregat les aïnes de la cuina.”

Lloanca

Roca extensa, plana o amb poca inclinació, que queda ran de terra.
A l'Alcover-Moll hi surt llosanca amb el mateix sentit.

Coromines diu que és un mot propi de les muntanyes de Prades.

Cingle

Espadat de roca, generalment allargat, al cim o en el pendent d'una 

muntanya.
A més d'aquest significat, comú a tots els diccionaris, a Capafonts també es fa servir 

com a sinònim de lloanca.

“S'ha fet la casa damunt del cingle.“
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Enrasir-se

Marxar els núvols del cel fins a quedar clar.
Posem aquesta paraula perquè ens sembla que, essent del tot normal a Capafonts, en 

altres llocs s'està perdent el seu ús.

“Ha parat de ploure i ja s'enraseix.“

Aculivar

Tapar o protegir per a escalfar.
Aquesta paraula que fins ara era ben viva, s'està perdent.

Coromines diu que l'havia trobat a Poboleda, i sembla que és pròpia de les nostres 

contrades.

“Dormien aculivats sota la manta.“

“S'aculivà a la falda de la mare.”

Retrinxar

Partir una cosa perquè allargui.
“Aquestes bledes me les menjaré totes, però les retrinxaré”. Vol dir que les menjarà en 

dos o tres àpats. 

Fer passar algú pel Coll de Viladecabres

Posar un plet a algú.
Si eres de Capafonts i tenies assumptes amb la justícia, havies d'anar a Montblanc; per 

a arribar-hi s'havia d'agafar el camí vell que passa pel coll de Viladecabres, que és  damunt del 

mas d'en Toni.
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INDRETS DE CAPAFONTS
La Ninota

A la part final del barranc de Llenguaeixuta, allà on limita amb el Toll, hi ha 

una part del cingle que s'ha separat de la resta, formant una massa de roca en 

forma de columna més estreta per la base, d'uns quaranta metres d'alçària, per una 

desena a la part de dalt: és la Ninota. És molt visible des del poble i és també una 

de les roques emblemàtiques de Capafonts.

L'origen cal situar-lo en la tectònica que origina el trencament, la separació 

i la posterior ensulsida de masses de roca més o menys considerables des de la 

cinglera de la que formen part, i que és molt visible en aquesta part dle terme. La 

Ninota es troba en la fase de separació, prèvia a la caiguda. Sembla ser que fa 

algunes dècades es podia arribar al cim de la roca saltant des del cingle, per 

l'escassa separació que hi havia, i a Capafonts hi ha persones que ho han fet: 

actualment això no és possible, la qual cosa indicaria que la separació es fa amb 

relativa velocitat.

A la Ninota s'hi arriba per la pista del Montllats que surt del Coll de 

Capafonts. Després de passar Serra Plana, el camí fa una giragonsa, des d'on es 

veu la roca. Cal baixar fins el barranc i continuar camp a través. L'altra via, la més 

difícil, és pel camí que remunta el barranc del Toll, i que passa precisament per 

sota de la roca. 
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L'ADVENIMENT DE FENÒMEN TURÍSTIC

Ha arribat el moment

ANTONI MARCA I FERRÚS

Com tots sabeu, recentment, i després de molts anys de lluita, Capafonts per 

fi ha pogut inaugurar la nova seu del Patronat Municipal de Turisme Rural de 

Capafonts. Un equipament que albergarà la nova Oficina de Turisme Municipal i 

una sala polivalent per a exposicions i activitats turístiques.

Des de l'Ajuntament estem convençuts que aquest equipament donarà un 

servei cabdal per optimitzar els nivells d'ocupació turística de tots els establiments, 

tant d'allotjament com de restauració, i servirà en definitiva per generar més 

activitat econòmica, que és la seva autentica raó de ser.

Capafonts pot començar ara a materialitzar l'oportunitat i el deure que tenim 

de créixer, tant econòmicament com en qualitat de vida, com demogràficament. 

L'Ajuntament porta ja dues legislatures lluitant a la recerca d'un canvi en la nostra 

economia que asseguri el futur de la nostra vila. I aquesta transició d'una economia 

bàsicament agrícola a una economia basada en els serveis, ara ja es pot dir que s'ha 

materialitzat. En els darrers vuit anys, l'Ajuntament de Capafonts ha treballat de 

valent per generar les condicions adequades perquè la iniciativa privada veiés en 

Capafonts el lloc idoni per instal·lar-hi el seus negocis de caire turístic.

I es pot dir que ho hem aconseguit. Tothom hi posa el seu granet d'arena a 

l'hora de contribuir que les persones que venen a visitar el nostre estimat poble 

tinguin una estada agradable i desitgin tornar algun dia i recomanar la visita a 

Capafonts als seus amics i familiars. Al mateix temps, els visitants deixen a 

Capafonts tota una sèrie de beneficis, bàsicament en forma de rendes 

econòmiques, que són les que permeten als habitants de Capafonts gaudir d'un 

major nivell de vida. El sistema turístic, no ho dubteu, és altament beneficiós, 

genera rendes, no malmet els nostres apreciats recursos naturals, i és compatible 

amb els altres sectors econòmics, amb la qual cosa ens assegurem que, si algun dia 

sorgeix algun altre sector econòmic amb possibilitats de desenvolupar-se a 

Capafonts, podrem desenvolupar-lo, perquè els nostres recursos romandran 

intactes.

El turisme és una eina de desenvolupament socioeconòmic que creiem que 

també ha de servir per reclamar allò que per nosaltres mateixos no aconseguirem 

mai de les administracions. Som petits i estem arraconats, les administracions no 
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INDRETS DE CAPAFONTS
La Ninota

A la part final del barranc de Llenguaeixuta, allà on limita amb el Toll, hi ha 

una part del cingle que s'ha separat de la resta, formant una massa de roca en 

forma de columna més estreta per la base, d'uns quaranta metres d'alçària, per una 

desena a la part de dalt: és la Ninota. És molt visible des del poble i és també una 

de les roques emblemàtiques de Capafonts.

L'origen cal situar-lo en la tectònica que origina el trencament, la separació 

i la posterior ensulsida de masses de roca més o menys considerables des de la 

cinglera de la que formen part, i que és molt visible en aquesta part dle terme. La 

Ninota es troba en la fase de separació, prèvia a la caiguda. Sembla ser que fa 

algunes dècades es podia arribar al cim de la roca saltant des del cingle, per 

l'escassa separació que hi havia, i a Capafonts hi ha persones que ho han fet: 

actualment això no és possible, la qual cosa indicaria que la separació es fa amb 

relativa velocitat.

A la Ninota s'hi arriba per la pista del Montllats que surt del Coll de 

Capafonts. Després de passar Serra Plana, el camí fa una giragonsa, des d'on es 

veu la roca. Cal baixar fins el barranc i continuar camp a través. L'altra via, la més 

difícil, és pel camí que remunta el barranc del Toll, i que passa precisament per 

sota de la roca. 

25

L'ADVENIMENT DE FENÒMEN TURÍSTIC

Ha arribat el moment

ANTONI MARCA I FERRÚS
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LA NOVA OFICINA MUNICIPAL DE TURISME

Un pioner concepte d'equipament públic turístic

SERGI SEDÓ I FABREGAT

La nova Oficina de Turisme Municipal i seu del Patronat Municipal de 

Turisme de Capafonts ja és una realitat. Hom, vilatans i visitants, podem trobar 

aquest equipament a l'avinguda Riu Brugent, just a l'entrada del poble. 

Aquest nou equipament municipal és un edifici d'arquitectura contemporània 

fet totalment amb fusta i que s'ha estructurat en tres nivells o plantes. La planta 

baixa o entresol s'ha concebut com a espai de recepció de visitants, on aquest seran 

atesos i podran ésser informats o bé adquirir algun record o contractar productes 

turístics. Per unes escales es puja a la planta superior, espai amb la funció bàsica de 

sala d'exposicions però que també és utilitzable per a la realització de petites 

activitats o tallers de caire turístic. L'edifici també disposa d'una bodega dedicada 

a magatzem. A l'exterior s'ha adequat un espai de més de 1000 metres quadrats 

com a petit jardí botànic que alberga moltes de les espècies vegetals que hom pot 

trobar a Capafonts i a les Muntanyes de Prades. 

Tot plegat, aquest complex es pot afirmar que és molt més i que supera la 

concepció clàssica d'oficina de turisme. Capafonts ha estat capdavanter alhora 

d'aplicar sobre el terreny les noves tendències de concentració de serveis públics 

turístics.

Però, l'Ajuntament de Capafonts i el Patronat Municipal de Turisme Rural 

son conscients que no n'hi ha prou amb construir aquest equipament. Ara el que cal 

és garantir-ne el seu funcionament i una gestió i ús adequats.

Des del punt de vista de la gestió, la nova oficina de turisme s'ha ideat com 

una eina cabdal al servei dels establiments i negocis turístics del nostre municipi, 

molts d'ells també recentment inaugurats. La funció bàsica d'aquest nou 

equipament serà la d'optimitzar els nivells d'ocupació de tots els establiments 

turístics, procurant que el turisme generi, gradualment, més i més activitat 

econòmica i rendes que contribueixin decisivament a incrementar el nivell de vida 

dels habitants de Capafonts. 

I per assolir aquest objectiu, també hem estat pioners alhora de plantejar 

solucions imaginatives i eficaces. Darrerament s'estan ultimant els detalls d'un 

conveni amb una empresa privada a la qual es concedirà per un període de dos 

anys la gestió de l'Oficina de Turisme Municipal. Aquest nou interlocutor tindrà la 

ens tenen massa en compte a l'hora de repartir els beneficis dels progrés (internet, 

telefonia inalàmbrica, etc.). Però d'ara en endavant, a mesura que l'engranatge del 

nostre sistema turístic comenci a funcionar i agafar velocitat de creuer, l'ajuntament 

podrà esgrimir davant de les administracions que al poble no hi viu només un petit 

nombre d'habitants, sinó que tenim una població flotant turística prou significativa que 

reclama serveis de tots tipus.

La nostra qualitat ambiental cada cop més contrastada amb la plana del camp i 

l'àrea metropolitana ha fet que l'administració s'hagi fixat en les Muntanyes de Prades 

com a àrea amb possibilitats reals de ser declarada Parc Natural. Una figura de 

protecció encarada més a servir de pati o àrea d'esbarjo per als habitants de les àrees 

superpoblades i superubanitzades del nostre entorn que a servir de veritable eina de 

desenvolupament socioecònomic per als propis habitants de Capafonts i pobles del 

voltant. 

La visió local dels habitants de les Muntanyes de Prades dista molt d'encaixar 

en la visió egocentrista que té l'administració confortablement instal·lada en els 

despatxos de la Diagonal de Barcelona. Però des de l'Ajuntament de Capafonts no es 

tanquen les portes a negociar. Per a nosaltres el Parc Natural és possible, tot i que 

sabem que serà difícil fer gastar diners a l'Administració per dotar les Muntanyes de 

Prades de tots els serveis que ens mereixem, lluitarem per assolir aquest objectiu. I no 

us cregueu que serà una lluita desigual, els habitants de les Muntanyes de Prades seran 

la nostra espasa i el turisme, no ho dubteu, serà l'escut que pararà tots els cops que els 

vulguin donar.

Costarà molt i haurem de trucar a moltes portes, però a poc a poc ens anirem 

dotant de més i més serveis gràcies a la nostra aposta pel turisme.otats. 
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funció bàsica de fer funcionar l'Oficina de Turisme a tots els nivells, és a dir, 

dinamitzant, informant als visitants, oferent productes turístics, coordinant-se 

amb els establiments turístics i amb altres oficines e turisme de les Muntanyes de 

Prades i de Catalunya, etc., tot un conjunt de funcions i concessions que farà que 

la nostra Oficina de Turisme tingui un cost molt baix per les arques municipals i, 

alhora funcioni i doni els serveis pels quals ha estat concebuda.

Tant el Patronat de Turisme de la Costa Daurada com altres municipis ja 

s'han posat en contacte amb Capafonts interessant-se per aquesta nova concepció 

de gestió d'equipaments públics turístics. 

Altre cop Capafonts és pioner, i de cada vegada més ens constituïm com un 

referent turístic en el qual molts pobles es volen emmirallar. N'hem d'estar 

orgullosos. 
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CRÒNICA LOCAL

FESTES
Igual com cada any, s'han solemnitzat les festes i celebracions 

programades. Des de la publicació del número VII dels Quaderns, nombrosos 
actes aplegaren la majoria dels capafontins i molts forans, per tal de celebrar 
diversos fets. Fem una ressenya dels fets més significatius fins el tancament de 
l'edició.

Passat l'estiu i recuperats de les celebracions de la Festa Major, tingué lloc 
un dinar popular per tal de celebrar la diada de l'Onze de Setembre. 

Per Tots Sants hi hagué una castanyada, continuant així una tradició molt 
arrelada al poble.

El primer dissabte de desembre es plantà el pi a la plaça de l'Església, en un 
acte emotiu en el qual hi col·laboraren tots, grans i petits, en la plantació i en el 
guarniment.

Uns dies abans de Nadal es féu la festa del Tió. Els pocs petits que hi ha al 
poble pogueren apallissar-lo ben bé i recolliren els obsequis que amagava. La festa 
es féu també per a la gent gran, que supera en nombre la quitxalla de manera 
categòrica. La xocolata i la coca acompanyaren un concert que deixà tothom 
satisfet. Al final, un obsequi per a cada present tancà un acte molt emotiu i ple de 
significat.

La nit de Cap d'Any s'aplegaren a la sala municipal, magníficament 
decorada, més de cent vuitanta persones, per tal d'acomiadar el 2006 i donar la 
benvinguda al 2007 i, com en anys anteriors, ho feren al davant d'una taula ben 
guarnida, i amb un sopar exquisit que donà pas al ball i "cotillón". Fou una festa de 
germanor molt lluïda.

Els Reis feren acte de presència, com cada any, i deixaren els seus obsequis 
per a petits i grans.

El segon diumenge de febrer es féu la festa del “mandongo”, que ja s'ha 
convertit en una tradició. L'acte aplegà una gran quantitat de gent, desitjosa de 
tastar altra vegada aquest menjar típic de Capafonts.

Dues setmanes després s'organitzà la festa del carnaval, amb concursos de 
disfresses i un àpat, amb ball com a cloenda.

La Setmana Santa se celebrà amb els actes litúrgics habituals: el diumenge 
de Rams es féu la benedicció de les palmes i rams de llorer; el Dijous Sant hi hagué 
la Missa. El Divendres Sant, se celebrà el tradicional Via Crucis: un any més, un 
bon grup de capafontins, presidits per la imatge del Sant Crist, feren les estacions 
pels carrers del poble, a una hora matinera.

Dins els actes profans, la tarda del dia 6 tingué lloc la tradicional sardinada 
popular. El peix fet a la brasa es preparà a la plaça de l'Església i foren moltes les 
persones que s'hi atansaren a recollir les sardines i fer un xarrup de bon vi.
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V MARXA EN BTT CAPAFONTS-CAPAFONTS
El 6 de maig se celebrà la cursa BTT Capafonts-Capafonts. Segons 

l'organització, a càrrec de l'Esport Ciclista Baix Camp i el Patronat Municipal de 
Turisme Rural de Capafonts, es tracta d'una marxa no competitiva que pretén 
donar a conèixer alguns dels indrets més curiosos i bonics on poder practicar 
aquesta modalitat de ciclisme. La prova és oberta a tots els ciclistes, tant si són 
federats com si no ho són.

La sortida era prevista a les 9 del matí. Molt abans d'aquesta hora, el lloc 
reservat per aparcar els vehicles gairebé era ple, i hi havia molt de moviment pels 
voltants del Planet de les Sorts, lloc on s'iniciava la cursa. A la pista poliesportiva, 
una carpa acollia l'oficina de l'organització i es donava un abundant esmorzar als 
participants, per part de l'Associació de Dones de Barrulles. Al costat de l'oficina 
de turisme, s'havia instal·lat la meta.

A l'hora prevista, els més de cent cinquanta participants eren preparats per 
iniciar la cursa. Era tot un espectacle multicolor veure aquests ciclistes amb els 
seus equipaments preparats per començar a córrer.

El recorregut passava per l'ermita de Barrulles, baixant cap al mas d'en 
Toni i Farena, per pujar a continuació cap a Mont-ral, l'Aixàviga i els Montllats, 
que es travessaven longitudinalment. Es baixava fins a la Febró, per pujar tot 
seguit fins a Prades, el coll del Serafí, l'ermita de Sant Roc i acabar al punt de 
sortida. Eren un total de més de 57 quilòmetres, amb alguns trams de dificultat 
considerada com a “dura” per l'organització. Per als menys preparats físicament hi 
havia un tram més curt. 

Aquesta cursa és tot un esdeveniment per a Capafonts, tant pel ressò que 
comporta dins el món de la bicicleta de muntanya, com per la quantitat de 
participants. 

30
QUADERNS DE CAPAFONTS

INAUGURACIONS
El dia 25 de març tingué lloc la inauguració oficial de diversos 

establiments relacionats amb el turisme a Capafonts. L'acte fou presidit pel Sr. 
Joan Aregio i Navarro, President de la Diputació i, a més de l'Alcalde, Sr. Antoni 
Marca i regidors de l'Ajuntament de Capafonts, comptà amb la presència de la 
ministre d'Habitatge, Ensenyament i Recerca del Govern d'Andorra, Sra. 
Meritxell Mateu i Pi, d'una nodrida representació d'alcaldes d'altres municipis de 
la zona i representants de Patronats de Turisme i d'Oficines de Turisme de la Costa 
Daurada i Terres de l'Ebre. 

En primer lloc, s'inaugurà l'Oficina del Patronat de Turisme Rural, 
construïda a les Sorts, a l'entrada del poble. Les característiques i les funcions 
d'aquest establiment s'exposen en el treball que es publica en aquest mateix 
número de la revista. L'alcalde, la ministre i el president de la Diputació parlaren 
de la importància del sector turístic en el desenvolupament econòmic dels pobles 
de muntanya, i d'aquesta zona en particular. Es lloà l'esforç que ha fet 
l'Ajuntament de Capafonts per tal de dotar el poble amb un servei com aquest, i de 
la importància que tindrà previsiblement en el futur Parc Natural de les 
Muntanyes de Prades. Els assistents eren nombrosos i pogueren visitar l'edifici i 
l'exposició sobre les imatges de la Mare de Déu existents a les Muntanyes de 
Prades, amb informació sobre l'entorn de cadascuna.
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L'aparcament presentava un magnífic 
aspecte una hora abans de començar la 
cursa de BTT.
Foto: D. López

L'arribada dels participants 
s’allargà força estona.

Foto: A. Briansó

L'Alcalde de Capafonts, Sr. Narca, s'adreça als assistents. Al fons, la Sera. Mateu, el Sr. 
Aregio, regidors i alcaldes de la zona.

Foto: A. Briansó



V MARXA EN BTT CAPAFONTS-CAPAFONTS
El 6 de maig se celebrà la cursa BTT Capafonts-Capafonts. Segons 

l'organització, a càrrec de l'Esport Ciclista Baix Camp i el Patronat Municipal de 
Turisme Rural de Capafonts, es tracta d'una marxa no competitiva que pretén 
donar a conèixer alguns dels indrets més curiosos i bonics on poder practicar 
aquesta modalitat de ciclisme. La prova és oberta a tots els ciclistes, tant si són 
federats com si no ho són.

La sortida era prevista a les 9 del matí. Molt abans d'aquesta hora, el lloc 
reservat per aparcar els vehicles gairebé era ple, i hi havia molt de moviment pels 
voltants del Planet de les Sorts, lloc on s'iniciava la cursa. A la pista poliesportiva, 
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de turisme, s'havia instal·lat la meta.
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seus equipaments preparats per començar a córrer.

El recorregut passava per l'ermita de Barrulles, baixant cap al mas d'en 
Toni i Farena, per pujar a continuació cap a Mont-ral, l'Aixàviga i els Montllats, 
que es travessaven longitudinalment. Es baixava fins a la Febró, per pujar tot 
seguit fins a Prades, el coll del Serafí, l'ermita de Sant Roc i acabar al punt de 
sortida. Eren un total de més de 57 quilòmetres, amb alguns trams de dificultat 
considerada com a “dura” per l'organització. Per als menys preparats físicament hi 
havia un tram més curt. 

Aquesta cursa és tot un esdeveniment per a Capafonts, tant pel ressò que 
comporta dins el món de la bicicleta de muntanya, com per la quantitat de 
participants. 

30
QUADERNS DE CAPAFONTS

INAUGURACIONS
El dia 25 de març tingué lloc la inauguració oficial de diversos 

establiments relacionats amb el turisme a Capafonts. L'acte fou presidit pel Sr. 
Joan Aregio i Navarro, President de la Diputació i, a més de l'Alcalde, Sr. Antoni 
Marca i regidors de l'Ajuntament de Capafonts, comptà amb la presència de la 
ministre d'Habitatge, Ensenyament i Recerca del Govern d'Andorra, Sra. 
Meritxell Mateu i Pi, d'una nodrida representació d'alcaldes d'altres municipis de 
la zona i representants de Patronats de Turisme i d'Oficines de Turisme de la Costa 
Daurada i Terres de l'Ebre. 

En primer lloc, s'inaugurà l'Oficina del Patronat de Turisme Rural, 
construïda a les Sorts, a l'entrada del poble. Les característiques i les funcions 
d'aquest establiment s'exposen en el treball que es publica en aquest mateix 
número de la revista. L'alcalde, la ministre i el president de la Diputació parlaren 
de la importància del sector turístic en el desenvolupament econòmic dels pobles 
de muntanya, i d'aquesta zona en particular. Es lloà l'esforç que ha fet 
l'Ajuntament de Capafonts per tal de dotar el poble amb un servei com aquest, i de 
la importància que tindrà previsiblement en el futur Parc Natural de les 
Muntanyes de Prades. Els assistents eren nombrosos i pogueren visitar l'edifici i 
l'exposició sobre les imatges de la Mare de Déu existents a les Muntanyes de 
Prades, amb informació sobre l'entorn de cadascuna.
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Acabat l'acte, les autoritats descobriren la placa de la nova avinguda Riu 
Brugent, i tot seguit iniciaren la visita als equipaments turístics privats del poble. 
En primer lloc es desplaçaren cap a la Casa de Pagès “Cal Llarg”, la qual visitaren 
amb deteniment, podent apreciar les qualitats de l'establiment , que s'ha fet ja un 
lloc en el món del turisme rural. Seguidament, feren el mateix amb l'Alberg 
“Somianatura”, on pogueren apreciar la cura amb la qual s'han fet les magnífiques 
instal·lacions i la funcionalitat dels serveis, adreçats a una clientela determinada. 
A continuació feren el mateix amb la Casa de Pagès Cal Miquelet.

Després de passar per l'Ajuntament on el president de la Diputació firmà 
en el llibre d'honor, les autoritats es desplaçaren fins l'hotel “Davall Plaça”, on 
procediren a inaugurar l'establiment. Feren una visita completa, i pogueren 
apreciar la qualitat de les instal·lacions de l'hotel, les habitacions, la recepció, el 
jardí i la piscina, i la gran sala del restaurant. En el porxo cobert i el jardí els 
assistents pogueren prendre un aperitiu, tenint com a fons l'espectacle magnífic 
de les muntanyes. Un quartet de vent i corda amenitzà l'acte.

Sens dubte, fou una jornada completa, que posà de relleu a tothom, 
vilatans i forasters, que Capafonts ha entrat de ple en l'era turística, com es diu 
més endarrera. Però cal senyalar que aquest fenomen no és nou, perquè des de fa 
uns anys, pràcticament des de que es posà en marxa el bar-restaurant El Grèvol, i 
sobretot amb la posada en funcionament de les cases de Pagès de Cal Llarg i Cal 
Miquelet, que s'afegiren a la casa de colònies del Mas de Fortet l'afluència de 
forasters ha anat en augment. Ara, amb el servei d'allotjament i de restaurant de 
l'hotel, l'oferta turística es multiplica.
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OBRES
En un número anterior dèiem que Capafonts ha entrat en una nova fase pel 

que fa a la construcció. I efectivament, després dels sis habitatges que es feren al 
carrer Barrulles, i l'Oficina de Turisme Rural, ha tingut lloc una nova embranzida 
que s'inicià amb la construcció de l'hotel-restaurant “Davall Plaça”, ja en 
funcionament. Al costat de l'hotel s'ha iniciat la construcció de divuit habitatges, al 
mateix carrer, però a tocar de la piscina, se n'estan fent vuit més, i tenim notícies de 
que se'n començaran d'altres a la Barceloneta. Sembla que l'expansió urbana s'ha 
iniciat, i esperem i confiem que sigui per bé. En aquest sentit, el Pla d'Ordenació 
Urbana Municipal, que aquests dies és a la fase d'informació pública,  serà sens 
dubte una eina fonamental.
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Les Ferratgetes es transformen profundament.  L'hotel, a l'esquerra, els 
apartaments del centre i els de l'extrem dret de la foto, canviaran 
radicalment la fesomia d'aquesta part del poble.
Foto: D. López

Descobriment de la placa.
Assistents a la inauguració de l'Oficina de 
Turisme.
El Sr. Aregio firma al llibre d'honor.

Fotos: A. Briansó

Inauguració de l'hotel: el Sr. Aregio i els propietaris contemplen el paisatge, mentre el conjunt 
musical amenitza l'acte.                                                                                       Fotos: D. López



Acabat l'acte, les autoritats descobriren la placa de la nova avinguda Riu 
Brugent, i tot seguit iniciaren la visita als equipaments turístics privats del poble. 
En primer lloc es desplaçaren cap a la Casa de Pagès “Cal Llarg”, la qual visitaren 
amb deteniment, podent apreciar les qualitats de l'establiment , que s'ha fet ja un 
lloc en el món del turisme rural. Seguidament, feren el mateix amb l'Alberg 
“Somianatura”, on pogueren apreciar la cura amb la qual s'han fet les magnífiques 
instal·lacions i la funcionalitat dels serveis, adreçats a una clientela determinada. 
A continuació feren el mateix amb la Casa de Pagès Cal Miquelet.

Després de passar per l'Ajuntament on el president de la Diputació firmà 
en el llibre d'honor, les autoritats es desplaçaren fins l'hotel “Davall Plaça”, on 
procediren a inaugurar l'establiment. Feren una visita completa, i pogueren 
apreciar la qualitat de les instal·lacions de l'hotel, les habitacions, la recepció, el 
jardí i la piscina, i la gran sala del restaurant. En el porxo cobert i el jardí els 
assistents pogueren prendre un aperitiu, tenint com a fons l'espectacle magnífic 
de les muntanyes. Un quartet de vent i corda amenitzà l'acte.

Sens dubte, fou una jornada completa, que posà de relleu a tothom, 
vilatans i forasters, que Capafonts ha entrat de ple en l'era turística, com es diu 
més endarrera. Però cal senyalar que aquest fenomen no és nou, perquè des de fa 
uns anys, pràcticament des de que es posà en marxa el bar-restaurant El Grèvol, i 
sobretot amb la posada en funcionament de les cases de Pagès de Cal Llarg i Cal 
Miquelet, que s'afegiren a la casa de colònies del Mas de Fortet l'afluència de 
forasters ha anat en augment. Ara, amb el servei d'allotjament i de restaurant de 
l'hotel, l'oferta turística es multiplica.

32
QUADERNS DE CAPAFONTS

OBRES
En un número anterior dèiem que Capafonts ha entrat en una nova fase pel 

que fa a la construcció. I efectivament, després dels sis habitatges que es feren al 
carrer Barrulles, i l'Oficina de Turisme Rural, ha tingut lloc una nova embranzida 
que s'inicià amb la construcció de l'hotel-restaurant “Davall Plaça”, ja en 
funcionament. Al costat de l'hotel s'ha iniciat la construcció de divuit habitatges, al 
mateix carrer, però a tocar de la piscina, se n'estan fent vuit més, i tenim notícies de 
que se'n començaran d'altres a la Barceloneta. Sembla que l'expansió urbana s'ha 
iniciat, i esperem i confiem que sigui per bé. En aquest sentit, el Pla d'Ordenació 
Urbana Municipal, que aquests dies és a la fase d'informació pública,  serà sens 
dubte una eina fonamental.

33
REVISTA DE RECERCA I DIVULGACIÓ

Les Ferratgetes es transformen profundament.  L'hotel, a l'esquerra, els 
apartaments del centre i els de l'extrem dret de la foto, canviaran 
radicalment la fesomia d'aquesta part del poble.
Foto: D. López

Descobriment de la placa.
Assistents a la inauguració de l'Oficina de 
Turisme.
El Sr. Aregio firma al llibre d'honor.

Fotos: A. Briansó

Inauguració de l'hotel: el Sr. Aregio i els propietaris contemplen el paisatge, mentre el conjunt 
musical amenitza l'acte.                                                                                       Fotos: D. López



NOU AJUNTAMENT
Després de les eleccions municipals de maig, en les quals la participació 

superà el 77 per cent, l'Ajuntament de Capafonts ha quedat constituït així: l'alcalde 
és el mateix, Antoni Marca, i també repeteixen els regidors Andreu Ciuró i Salomó 
Besora, i n'entren dos nous, Anna Maria Giró i Josep Toldrà. Els desitgem els 
millors èxits per al bé del poble.

CANVIS A LA PARRÒQUIA
Avui volem demanar disculpes a qui correspongui per un lapsus que vàrem 

tenir en el número 6 de la revista, que es presentà el mes de maig del 2006. Mossèn 
Josep Maria i Mossèn Pere Joan, que eren els rectors de la parròquia, foren 
destinats a altres llocs, i la vacant fou assignada a Mossèn Joan, que és també rector 
d'Ulldemolins. En aquells dies, a començaments del 2006, tingué lloc la visita 
pastoral del senyor Arquebisbe, de la qual donàrem notícia al número esmentat, 
però se'ns passà per alt esmentar el nomenament del nou rector. Sabem que 
Mossèn Joan ens disculparà aquest oblit. Al mateix temps, li volem fer avinent que 
els feligresos de Capafonts el sentim una mica nostre, perquè en una altra ocasió ja 
havia estat el nostre rector. I com que no volem amagar el cap sota l'ala, sinó tot al 
contrari, pensem que és bo saber rectificar i donar la cara, ho fem ara.

D'altra banda, sempre, i en altres ocasions, m'heu sentir dir que “la unió fa 
la força”, i això ho anem demostrant a través dels anys al nostre poble. Ara, la nova 
junta de l'Associació de Dones “Verge de Barrulles”, juntament amb el 
recolzament i l'ajut de Mossèn Joan, han introduït a la nostra parròquia un aire de 
frescor i renovació.

A la vista està el que s'ha fet a l'església, i els nous projectes que hi ha en 
marxa: esmentem la pavimentació amb mosaic dels laterals, com s'ha fet a la 
capella de la pila baptismal, restauració i pintura del "ganzell", renovació del 
vestuari, adquisició de noves tovalles, icones, estufes noves, o bé el retorn als 
costums antics, com fer servir de nou la trona. Són petites coses que una per una 
semblen tenir poca importància, però totes plegades donen fe d'un dinamisme 
digne de ser esmentat.

En aquesta dinàmica, hem d'esmentar també que Mossèn Joan ha fet uns 
goigs nous per la Verge de Barrulles, els quals foren cantats ja solemnement el 
proppassat 3 de juny, el dia de la festa de l'ermita.

Estem convençuts que quan les coses es fan perquè s'estimen i es treballa 
amb unió i il·lusió en tots sentits, normalment surten bé. Esperem i confiem que 
continuïn així.

Aquest darrer apartat és obra de la Pilar Balañà. La resta de la Crònica 
Local és de l'equip de redacció dels Quaderns.
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ACLARIMENT

El  mes de febrer passat es publicà un número extraordinari dels Quaderns de 
Capafonts, que pretenem que enceti una col·lecció dedicada a temes monogràfics que, per 
la seva extensió, no caben dins la revista normal. Aquest primer número fou dedicat a 
donar a la llum algunes de les fotos antigues que formen la fototeca del poble, la qual ja 
compta amb força material, proporcionat per diverses persones que han permès la còpia i 
l'arxiu de les seves fotos familiars.

Com que ningú és perfecte, i malgrat la cura amb la qual es feren els peus de foto, 
es colaren alguns errors, que ens han fet notar diverses persones. Són aquests:

Pàgina 16. La nevada més abundant del segle fou el 22 de febrer de 1944. Per 
aquells anys n'hi hagué més d'una, la qual cosa pot explicar l'error per part dels informants. 
L'any 1945 n'hi hagué una altra, en la qual la neu arribà als 80 centímetres.

Pàgina 23. A l'epígraf de la pàgina anterior es diu que “...el poble es va esmerçar 
per fer una gran rebuda al cardenal de Tarragona...”. Com segurament hauran notat els 
lectors que el van conèixer, el cardenal no apareix a la foto. L'autoritat eclesiàstica és el 
que aleshores era bisbe auxiliar, Dr. Laureano Castán Lacoma.

Pàgina 29. Les noies que renten ho feren abans de l'any que es diu, el 1958. La raó 
és que a finals de l'any 1956 es feren els rentadors del poble, amb la qual cosa ja no calgué 
anar al riu.

Pàgina 32. Al peu de foto es diu que “el dia de Sant Antoni dels rucs és el nom 
popular de Sant Antoni de Pàdua”. Tothom sap que no és així, atès que el 17 de gener, dia 
en el qual es beneeixen els animals, és dedicat a Sant Antoni Abat.

Diuen que rectificar és de savis, i encara que nosaltres no ho som, de savis, ho fem 
amb molt de gust, tot agraint l'interès que han mostrat moltes persones pel contingut 
d'aquest número extraordinari, i les indicacions que ens han fet.
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La Diputació de Tarragona posa en marxa una eina per treballar 
la responsabilitat social entre tots els agents implicats

Neix el Fòrum de la Sostenibilitat

El Fòrum de la Sostenibilitat és una nova eina de treball que lidera la Diputació per donar veu al territori 
del Camp de Tarragona i de Terres de l'Ebre i tractar els temes clau que l'afecten per avançar cap a la 
sostenibilitat, tot fent-ho des del territori i amb el territori, acollint-hi el món educatiu i universitari, les 
entitats locals, la societat civil, el món de la comunicació i els sectors econòmics  compromesos amb la 
Responsabilitat Social Corporativa (RSC). 
En els anys d'aquest tomb de mil·lenni, els canvis polítics, econòmics, socials, culturals i ambientals han 
creat problemes nous, que precisen respostes innovadores per part de les Administracions Públiques. La 
Diputació de Tarragona vol jugar un paper actiu des de la innovació, la participació i les tecnologies, en 
clau de cooperació i tenint en compte que el Desenvolupament Sostenible és objectiu bàsic de la Unió 
Europea. De fet, la Diputació, treballa per la sostenibilitat des de fa temps, mitjançant la trajectòria i l'acció 
desenvolupada en el si de la Unitat de Medi Ambient del Servei d'Assistència Municipal, amb la seva 
assistència tècnica i especialment amb el programa de suport per a l'elaboració de l'Agenda 21 per part 
dels municipis, el Consell per al desenvolupament Sostenible CODAT21. Aquests són els factors que 
constitueixen l'antecedent i precedent més immediat d'aquest Fòrum de la Sostenibilitat.

Participació i Estratègia Conjunta
Veient les necessitats i la realitat que ens envolta s'ha arribat a la conclusió que cal dissenyar una 
estratègia conjunta que permeti consolidar i potenciar la col·laboració entre les Administracions Locals 
(Diputació, Consells Comarcals i Ajuntaments), el món educatiu i universitari, la Societat Civil (cambres 
de comerç, sindicats, col·legis professionals, ONGs, etc.), el món de la comunicació i els sectors 
econòmics.
L'objectiu principal d'aquesta estratègia és aconseguir un major grau d'eficàcia en les accions i configurar 
un model de treball capaç de donar resposta a les demandes de la societat actual a partir de la construcció 
d'un futur sostenible per als ciutadans. El Fòrum és un òrgan dissenyat per la intervenció d'Agents 
Socials, Econòmics, Experts en la matèria, representants dels Ajuntaments i de la Diputació i els 
ciutadans en general.
El Fòrum donarà veu a temàtiques especialment rellevants a les comarques de Tarragona. Així, el tema 
de l'any acadèmic 2006-2007 serà l'aigua, conscients de la seva escassetat a les nostres comarques i de 
la font de vida que suposa. Per a l'any 2007-2008 es preveu el paisatge, un dels grans valors del territori 
del Camp de Tarragona i de Terres de l'Ebre.

EL FÒRUM DE LA SOSTENIBILITAT
La Diputació de Tarragona crea i lidera el Fòrum de la Sostenibilitat entent-lo...
?com un espai de trobada on els ciutadans, la universitat i el món educatiu, els sectors 
econòmics, el món de la comunicació, les entitats locals i totes aquelles entitats i col·lectius que formen la 
societat civil es trobin i obrin un debat i reflexió de les temàtiques més rellevants en matèria de territori i 
medi ambient d'aquestes comarques;
?i com un espai on es proposin, es coneguin i es donin a conèixer les millores i els processos de 
sostenibilitat que s'estan duent a terme en aquests municipis i comarques, tot potenciant les solucions i 
actituds socialment i ambientalment responsables.

Amb el Fòrum de Sostenibilitat, doncs, la Diputació de Tarragona vol donar veu al territori del Camp de 
Tarragona i de Terres de l'Ebre i tractar els temes clau que l'afecten per avançar cap al desenvolupament 
sostenible, tot fent-ho des del territori i amb els agents del territori, els quals no només hi viuen, sinó que 
també el senten, el coneixen, en viuen i el viuen.

Funcions i Objectius del Fòrum
En aquesta fase inicial, i per al primer any d'implantació, s'han definit com funcions del Fòrum que 
esdevingui un moviment per impulsar la sostenibilitat, la RSC i el coneixement entre la Diputació de 
Tarragona, la societat civil i les entitats locals. A més, el Fòrum vol afavorir el debat ciutadà en els aspectes 
rellevants del medi ambient i la Responsabilitat Social Corporativa (RSC), així com promoure la 
participació dels agents socioeconòmics i influir cap a unes actituds més responsables i sostenibles.
Entre els Objectius establerts en el plantejament del Fòrum, destaquen els següents: esdevenir la veu del 
territori de les comarques de Tarragona en matèria de sostenibilitat i medi ambient i contribuir, alhora, a la 
sensibilització; encarrilar els impulsos de canvi que s'estan produint entre els ciutadans; permetre el 
desplegament d'un feix de polítiques en l'escenari polític de les ciutats; afavorir la transformació de la 
consciència ciutadana i dels agents del territori pel que fa al medi ambient i afavorir que es generalitzi el 
reconeixement de la problemàtica ambiental, entre d'altres; tot comptant amb els agents del territori.
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