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Foto de portada
L’Escudelleta és una de les fonts emblemàtiques de Capafonts. Raons? No és pel 

cabal, que és molt minso, però això si, constant, no s’estronca mai. Tal vegada el motiu 
de la seva celebritat sigui la situació, prop dels Montllats, o el fet de ser l’únic punt 
d’aigua fix que existeix en aquell altiplà. Cal agrair la mà anònima que, tal vegada ja fa 
algun mil·lenni, excavà la petita concavitat, l’escudelleta, que permet recollir i aprofitar 
l’aigua que surt de l’escletxa del cingle. És una de les visites obligades de Capafonts.

Fotos de la segona pàgina de la coberta
Dues instantànies d’èpoques diferents en el mateix escenari: la plaça de l’Església 

de Capafonts. La primera, és del 1964, quan hi convivien l’arbre i la font. Aquesta tenia 
els dies comptats, perquè quatre anys després, el 1968, arribà l’aigua a les cases. Poc 
temps després la font fou treta del seu lloc, tal com es pot comprovar en la segona, una 
ballada de sardanes per la Festa Major del 1974.

Fotos de la tercera pàgina de la coberta
Les dues fotos d’aquesta pàgina il·lustren dos moments de dues activitats ben dife-

rents: la primera, és de la celebració de la Pasqua a l’ermita el 1965, i es pot contrastar la 
serietat i formalitat d’uns amb la gresca d’altres. La segona, una escena habitual aquells 
anys, quan es batia amb la màquina al Tros de l’Era.
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EDITORIAL

Aquest número que teniu a les mans es dedica a tres temes que, com tota la 
resta dels publicats fins ara, s’inclouen en l’àmbit del coneixement de la vall de 
Capafonts: un és de caire ambiental –la qualitat de les aigües–, un altre antro-
pològic –la matança del porc– i un tercer històric. Tots tres s’emmarquen en la 
temàtica general que ha orientat Quaderns de Capafonts des dels inicis, és a dir, 
investigar tots aquells aspectes que configuren el territori i la gent d’aquesta part 
de Catalunya.

S’ha dit a bastament que Capafonts és ric en aigües, i s’ha demostrat palesa-
ment en els treballs publicats en aquesta mateixa revista. Però no s’havia abordat 
mai una anàlisi dels cabals de les nombroses fonts escampades arreu. La gent del 
poble i els que es passegen pel terme saben perfectament que no són iguales les 
aigües de les fonts que es troben connectades amb la massa dels Montllats que 
les de la part dels costers, per posar dos exemples. Moltes persones diferencien 
clarament unes de les altres pel seu paladar i en fan una valoració. Les mestres-
ses de casa saben també que a l’hora de fer-ne ús per cuinar o per altres usos 
tampoc són la mateixa cosa. Fins i tot, hi havia qui atribuïa propietats saludables 
a alguna d’elles, per exemple la font de la Salut, a la Riera.

Naturalment, tot això són elucubracions basades en una realitat més o men-
ys tangible, i calia determinar de manera indiscutible quina és la qualitat d’unes i 
altres, deixant de banda, naturalment, la del dipòsit del poble, que és sotmesa als 
controls sanitaris establerts per la llei. Aquesta és la tasca que aborda el primer 
dels articles: l’anàlisi de la qualitat de algunes fonts representatives del conjunt. 
Una anàlisi feta amb rigor extrem, duta a terme i assessorada per especialistes en 
la matèria, que proporciona un resultats de gran fiabilitat científica.

El segon treball aborda un costum arrelat des de temps immemorial en el 
costumari del món rural i que es resisteix a desaparèixer, malgrat les restriccions 
de què és objecte en la legislació sanitària actual. Tal com es diu en el treball, la 
festa del mandongo que se celebra cada any a Capafonts és un intent de reme-
morar aquest esdeveniment anual que tenia lloc a les cases. Però cal remarcar 
que en temps passats es tractava d’un esdeveniment no pas lúdic, sinó que es feia 
per pura necessitat: la proteïna que proporcionava la carn del porc –un animal 
fàcil d’engreixar- era necessària per a la supervivència. A més, no s’ha d’oblidar 
que els sistemes de conservació emprats, senzills però efectius, garantien el seu 
consum en detriment de les altres durant mesos.
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D’una banda, és lamentable que s’hagi perdut aquest costum ancestral, com 
d’altres que han passat a la història, però d’altra, hem de celebrar que la situació 
econòmica actual de les famílies hagi eliminat la dependència d’aquest esdeve-
niment. I més si tenim a disposició, sense sortir del poble, un ventall de produc-
tes derivats del porc, elaborats segons els mètodes tradicionals i d’una qualitat 
exquisida.

El tercer treball és de caire històric, però de la història amb minúscules, 
recull episodis que no tingueren transcendència en l’esdeveniment de la societat 
capafontina, com la tingueren altres, per exemple, la construcció de la carrete-
ra. En aquest escrit es ressenyen fets puntuals que si més no, mostren fets de 
la vida quotidiana en una època determinada, ara fa vuitanta o noranta anys, i 
com els que regien la vida comunitària de Capafonts en aquells temps hagueren 
d’afrontar situacions o problemes que en seu moment –de vegades un moment 
efímer, una jornada– foren importants. Els fets que s’expliquen es basen en les 
actes que recolliren els acords municipals, i permeten fer-nos una idea d’algu-
nes situacions que ara poden semblar intranscendents, però que aleshores, quan 
succeïren, tingueren la seva importància. Formen part, en definitiva, del bategar 
d’un poble que seguia el seu ritme i que responia davant cada situació segons les 
circumstàncies del moment.

I precisament aquest bategar es posa de manifest en el darrer dels treballs 
que conformen el número. Excepcionalment, hem inclòs el text del pregó de la 
Festa Major de l’any actual. Motivacions? Diverses: a part de lloar valors com 
els de la família o l’amistat, és un cant a les excel·lències del poble, a la natura 
excepcional que l’envolta, a les condicions que fan que tothom, grans i petits 
–sobretot els petits poden donar fe de com de bé s’ho passen– gaudeixin a bas-
tament d’aquest illot de pau, enmig d’un entorn que desperta l’admiració per la 
seva qualitat i valors de tot tipus. Des de QC pensem que no podia quedar inèdit 
un escrit com aquest.
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LA QUALITAT DE LES AIGÜES DE CAPAFONTS

JOSEP MARIA LÓPEZ BESORA

Capafonts deu el seu nom a la relació entre la seva situació geogràfica i 
l’aigua: és el “cap de les fonts” que s’ajunten per formar el Brugent. Passat el 
Coll de Capafonts, els corrents d’aigua ja marxen lluny cap a una altra banda, i 
acaben al Delta de l’Ebre.

Si considerem aquest “cap de les fonts”, és a dir, el terme de Capafonts 
afegint-hi la zona de la Riera i la part de les Abelleres, és clar que hi ha dues 
classes molt diferenciades de terrenys: calcaris a la part Sud, i amb gresos i 
pissarres al Nord.

Al poble sempre s’han apreciat com a de més bona qualitat les aigües 
provinents de la part Nord. I també s’ha dit, des de sempre, que l’aigua de l’antiga 
font del poble -aigua actualment no utilitzada- era molt “fluixa”.

També hi ha hagut qui ha pensat que les aigües de la part Sud –Llódriga, 
Toll, etc.– teníem “molta calç”, i que potser no eren prou recomanables per a ser 
consumides a llarg termini –pensant que si es fan tosques al riu, no se n’hi poden 
fer igual a dins al cos?

Per tal de donar resposta a aquestes qüestions hem comptat amb la 
col·laboració de dos experts.

La primera és la Maria Valverde, membre d’una família amb casa a 
Capafonts, la qual sent una jove estudiant ja va fer un estudi sobre algunes aigües 
de Capafonts. Actualment, ja graduada en Ciències Químiques treballa en una 
empresa del sector.

El segon és el Dr. Francesc Borrull, catedràtic del Departament de Química 
Analítica i Química Orgànica de la Universitat Rovira i Virgili.

1. Marc legal
Totes les aigües que surten per les aixetes d’Espanya han de complir unes 

condicions estipulades en el Reial Decret 140/2003, “pel qual s’estableixen els 
criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà”.

En un annex d’aquest decret s’hi especifiquen quins valors no es poden 
superar de fins a 53 paràmetres, de tipus microbiològic, químic, indicadors 
o radioactius. Mesuren la presència de bacteris infecciosos, o plaguicides, 
pesticides i adobs, o de minerals que fan l’aigua no apta per duresa, metalls 
pesants no eliminables o radioactivitat.



Val a dir que s’exclouen del decret les aigües envasades o minerals –que 
tenen una normativa pròpia en algun aspecte fins i tot menys restrictiva–, o 
provinents de petites fonts o pous d’ús particular sobre les quals sí que s’hi 
aplicarà si hi ha sospita que la seva qualitat pugui portar risc potencial per a la 
salut de les persones.

2. Sis aigües de Capafonts i alguna de fora
En el cas de Capafonts es va considerar que no calia analitzar tot un seguit 

de paràmetres dels que recull el RD, en concret els relacionats amb bacteris 
provinents de matèria fecal, purins, pesticides, residus de potabilització... 

Com que als Montllats i al Pagès no hi ha explotacions d’agricultura 
intensiva, ni granges, ni abocaments incontrolats de purins, vam creure oportú 
diferenciar les aigües bàsicament pel seu contingut mineral.

Així, els dies 6 i 7 de desembre del 2013 es van prendre mostres d’aigua i 
temperatura a sis fonts repartides per la vall: l’Escudelleta, la Llódriga, la font 
del Pujol, la Mistera, el Foradet i el barranc de Barrulles, en les immediacions 
de la font del Fortet.

Aquestes sis aigües es van triar atenent criteris de representativitat. En 
primer lloc, es tracta de sis llocs on s’hi pot trobar aigua tot l’any. També es 
tracta de sis fonts situades a alçades diverses a la vall. I, finalment, es tracta 
de sis fonts representatives de les diverses zones geològiques. Veiem els trets 
diferenciadors de cadascuna d’elles:

a) L’Escudelleta i la Llódriga se situen a la capçalera del Brugent, la primera 
a escassos metres sota la cota més alta dels Montllats –cosa que fa extraordinari 
el seu caràcter de font que no s’estronca mai del tot–, i la segona és la font amb 
més cabal del poble, des d’on es capta per al consum de les llars, a més de ser 
usada per als regadius de Planes i Hortes. L’entorn de totes dues és plenament 
calcari.

b) El Pujol se situa en una petita barrancada en la qual s’hi troben afloraments 
argilosos. Més avall, en la mateixa barrancada, hi ha la font des de la qual, fins 
fa uns anys, es canalitzava l’aigua a la font de la Plaça.

c) La Mistera se situa en una zona calcària, però molt propera a la falla que 
la separa de la zona de gresos.

d) El Foradet se situa al peu del barranc de les Fontetes, en una zona 
on s’hi combinen pissarres i granits, i prop d’unes antigues explotacions de 
barita. Barrulles és, geològicament, molt semblant, amb la diferència que a les 
immediacions de la primera hi ha dos picons calcaris.
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Altres fonts diferents d’aquestes tindran característiques molt semblants, 
com ho suggereixen el propi gust de l’aigua, i ho constaten en alguns casos 
anàlisis fetes anteriorment per la Maria Valverde.

Com dèiem, es van prendre mostres en dos dies. Atès que les quantitats que 
s’havien de mesurar eren ínfimes, qualsevol residu que hi hagués en el recipient 
de recollida de mostra podia falsejar molt els resultats; per això les mostres es 
van prendre fent servir uns pots de vidre nous, els quals eren esbandits amb 
aigua de la mateixa mostra abans d’omplir-los. En la presa d’alguna mostra, cal 
agrair la col·laboració de l’Albert Balanyà, l’Anselm Balanyà, el Rubèn Besora i 
l’Eloi Borràs, el qual, a més, va ocupar-se de fer les observacions de temperatura 
d’emergència fent ús d’un termòmetre de precisió facilitat per l’Albert Balanyà.

De les mostres recollides se’n van fer càrrec els dos químics professionals. 
La Maria Valverde va dur a terme les anàlisis fent ús d’alguns equipaments 
universitaris facilitats pel Dr. Borrull, amb molta cura –com ella diu, es triga molt 
més a netejar i preparar l’equipament que no pas en fer l’anàlisi en si mateixa. 
Quant al Dr. Borrull, a més, va encarregar-se que es fessin en un parell de casos 
unes delicades anàlisis addicionals.

També incloem en aquest article algunes dades no obtingudes arran d’anàlisis 
pròpies. Corresponen a la font de la plaça de Capafonts –que actualment és la 
mateixa que arriba a les aixetes del poble–, i dades sobre Tarragona, Reus i l’àrea 
metropolitana de Barcelona. N’hi ha alguna extreta de llocs web oficials i alguna 
altra la validesa de la qual no s’ha contrastat i que pot ser en algun cas no prou 
correctes; així doncs, totes aquestes altres dades tenen un valor de “suposat”.

El motiu d’incloure-les és per disposar d’uns valors indicatius aproximats 
que serveixin de comparativa amb els de les fonts de Capafonts.

3. Els resultats
a) Duresa
El primer paràmetre mesurat és la duresa. S’entén per aigua dura aquella 

que té un alt contingut de sals, bàsicament carbonats, especialment de calci i/o 
magnesi.

L’aigua adquireix el calci i el magnesi en entrar en contacte amb els diversos 
tipus de terrenys pels quals circula el riu  o l’aqüífer d’on procedeix. Per tant, 
el grau de duresa depèn del caràcter geològic del sòl que travessa des del seu 
origen. Així, un sòl calcari genera més continguts de calç que un sòl granític.

La duresa total es mesura en equivalents de carbonat de calci, és a dir, quants 
mil·lígrams d’aquest compost per litre equivalen als mols de sals responsables 
de la duresa.
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Per dir-ho d’una altra manera. Hi ha diversos compostos químics, que tenen 
pesos diferents, i que tots ells contribueixen a incrementar la duresa de l’aigua. 
La idea és comptar quant n’hi ha de cadascun, i llavors calcular quant de carbonat 
de calci –el compost més representatiu d’entre ells– caldria per a fer una aigua 
igual de dura –així s’elimina l’efecte que algunes sals pesen més que unes altres 
fent el mateix efecte.

Amb aquest valor es cataloga la duresa fent ús de l’anomenada escala 
de Merck, que classifica les aigües en cinc categories, segons el contingut de 
carbonat de calci (CaCO3), segons els valors de la taula següent:

Contingut de CaCO3
(mg/l) Tipus d’aigua

0 – 79 Molt tova
80 – 149 Tova
150 – 329 Semidura
330 – 549 Dura
550 o més Molt dura

La duresa de l’aigua també es pot expressar en graus francesos (ºfH) 
o en graus alemanys (ºdH). L’equivalència entre aquestes unitats i la duresa 
expressada en mg/l de carbonat de calci és la següent:

1 ºfH = 10 mg/l de CaCO3
1 ºdH = 17,8 mg/l de CaCO3

Les aigües dures no tenen cap contraindicació coneguda per a la salut 
humana, més aviat al contrari: el calci i el magnesi, que caracteritzen la duresa 
de l’aigua, són essencials per a la salut, per tal com són una aportació nutricional 
imprescindible. Però en contrapartida, presenten inconvenients: provoquen 
dipòsits blanquinosos, restes de calç a les conduccions i estris de cuina, dificulten 
l’acció dels sabons i detergents, i deixen pell i cabell més ressecs. Les aigües poc 
dures també són més agradables de beure.
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Gràfica 1. Duresa, expressada en parts per milió de carbonat de calci.

Font: elaboració pròpia.

Com podem  comprovar en la gràfica 1, les aigües del Foradet i de Barrulles 
entren en la categoria de “tova”, després vindrien la de l’Escudelleta i la de 
la Llódriga, que serien “semidures” diguem baixes, les de la Mistera, Reus, 
Tarragona i l’àrea metropolitana de Barcelona (AMB), incloent-hi la capital, 
serien “semidures” diguem altes o “dures” i, finalment, la del Pujol és “dura” 
fregant el “molt dura”.

b) Temperatura
La temperatura de l’aigua subterrània, a partir d’uns certs nivells de 

profunditat, es manté constant al voltant d’uns 10 ºC durant tot l’any. El fet que 
la temperatura mesurada a la font sigui més o menys alta pot ser un indicador de 
que aquella aigua ha tingut més o menys recorregut per capes més superficials 
del subsòl. Per dir-ho ras i curt: com més fresca, més fonda.

En el cas de Capafonts es van prendre mesures de la temperatura el 7 de 
desembre del 2013, i els valors observats són els següents: Escudelleta 9.6, 
Llódriga 9.7, Barrulles 10.4, Foradet 10.7, Pujol 12.3, Mistera 12.5.

A partir d’aquests valors, hom pot treure com a conclusió preliminar que 
les aigües de l’Escudelleta i la Llódriga provenen d’una certa distància, que les 
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del Foradet i Barrulles tenen un cert recorregut a poca fondària per una zona 
ben solana, i que en el cas del Pujol i la Mistera, aquest recorregut superficial és 
més gran. Unes mesures de temperatures fetes al llarg d’un any permetrien unes 
conclusions més fonamentades.

c) Clor i clorurs
La cloració de l’aigua potable és un dels avenços més significatius en la 

protecció de la salut pública i ha contribuït a prevenir i eradicar nombroses 
malalties. El clor és el desinfectant d’aigua més emprat arreu del món per 
la seva efectivitat i fiabilitat a l’hora d’eliminar tots els microbis nocius que 
puguin contenir l’aigua, les canonades de subministrament o els dipòsits 
d’emmagatzematge.

L’Organització Mundial de la Salut indica que, en les concentracions 
establertes per la legislació el clor és totalment inofensiu per a la salut. 

La cloració és el mètode que millor garanteix la desinfecció de l’aigua fins que 
arriba a les aixetes dels consumidors, impedint que proliferin microorganismes 
als dipòsits d’emmagatzematge i a les canonades de subministrament, i per la 
seva innocuïtat més que provada en les concentracions utilitzades. Per aquesta 
raó, l’Organització Mundial de la Salut  el recomana com el desinfectant més 
indicat per a l’aigua.

Segons la normativa estatal vigent (Reial Decret 140/2003) i la transposició 
de la Directiva Europea 98/83/CE, la concentració de clor a l’aigua no ha de ser 
superior a 1 mg/l, si bé aquest paràmetre només és considerat com a indicador, 
per la qual cosa el límit no es fixa amb criteris sanitaris sinó organolèptic, és a 
dir, efectes sobre el gust o l’olor. Tot i que la legislació estatal no estableix cap 
valor mínim per al clor lliure, diverses comunitats autònomes l’han establert a 
través dels seus plans de vigilància. En la majoria dels casos, aquest valor és de 
0,2 mg/l.

Tenint en compte que el clor desapareix en funció del temps de residència 
a l’aigua i de la temperatura, entre altres factors, el seu nivell es controla a tota 
la xarxa de distribució. D’aquesta manera, si durant el recorregut que segueix 
fins a les llars dels consumidors, el nivell és inferior al límit indicatiu establert, 
des de la mateixa xarxa de distribució es dosifiquen petites quantitats de clor per 
garantir la qualitat sanitària de l’aigua.

Per eliminar-ne el gust desagradable només cal deixar reposar l’aigua 
una estona abans de consumir-la -o bullir-la una mica abans de tirar-hi l’arròs. 
Evidentment, les aigües de les fonts de Capafonts no en tenen, ni falta que hi fa, 
perquè no tenen risc de contenir microorganismes.

REVISTA DE RECERCA I DIVULGACIÓ
10



Els clorurs, component principal de la sal de mar, tenen uns altres efectes 
sobre la qualitat de l’aigua. Es considera que són detectables al gust concentracions 
a partir dels 250 mg/l, que és la quantitat màxima esmentada en el Reial Decret.

Els clorurs apareixen en l’aigua degut a la seva presència en roques, però 
sobre tot són presents quan hi ha alguna mena d’infiltració d’aigua de mar en 
l’aqüífer, quan hi ha certs tipus de contaminació –indústries, fertilitzants..., i 
també com a resultat de processos de potabilització.

Com s’ha dit, els clorurs de l’aigua no tenen cap efecte en la salut com a tals 
–n’ingerim molts, molts més en el menjar–, però sí que comporten que l’aigua 
sigui més corrosiva amb les canonades, cosa que fa que es facin malbé més aviat, 
i també que més metall d’aquestes canonades passi a l’aigua que hi circula.

Gràfica 2. Continguts de clorurs, expressats en mil·ligrams per litre. 

Font: elaboració pròpia.

El nivell màxim permès, segons el RD és de 250 mg/l. Com podem veure en 
la gràfica 2, totes les fonts de Capafonts són d’aigües baixes en clorurs.

d) Metalls pesants 
Es tracta de dos indicadors de la salubritat de l’aigua que tenen una anàlisi 

més complexa, per la qual cosa només s’ha dut a terme amb dues mostres ben 
representatives: la Llódriga i la font del Foradet.
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Quant als metalls pesants, cal parlar en primer lloc del més conegut i perillós: 
el plom. Coneguts el seu caràcter acumulatiu -el cos no pot eliminar-lo- i els seus 
efectes perniciosos sobre l’aparell nerviós, i per tal de propiciar la substitució 
de canonades antigues fetes amb plom, el RD en fixava uns límits decreixents 
que culminaven l’1 de gener del 2014, data a partir de la qual l’aigua no en pot 
contenir més de 10 µg -micrograms o milionèsimes de gram- per litre.

En les dues mostres analitzades, els nivells estan per sota del nivell de 
detecció amb la metodologia emprada: 2,5 µg per litre. En canvi, segons les 
dades, els resultats “suposats” de la font de la Plaça donen un nivell de 8,3, 
certament per sota de l’estricte valor del RD, i que podria indicar l’existència 
d’algun punt de contaminació per plom entre la captació a la Llódriga i la Plaça.

Quadre 1. Continguts de metalls a les aigües de la Llódriga i el Foradet.

ELEMENT LLÓDRIGA FORADET UNITATS
NIVELLS
MÀXIMS

PERMESOS

Bor < 0,1 < 0,1 mg/l 1

Alumini < 10 38 µ/l 200

Crom < 5 < 5 µ/l 50

Manganès < 1 < 1 µ/l 50

Ferro < 10 19 µ/l -

Níquel < 2,5 < 2,5 µ/l 20

Coure < 0,05 < 0,05 mg/l 2

Arsènic < 2,5 < 2,5 µ/l 10

Seleni < 2,5 < 2,5 µ/l 10

Estronci 130 107 µ/l -

Cadmi < 1 < 1 µ/l 5

Antimoni < 2,5 < 2,5 µ/l 5

Plom < 2,5 < 2,5 µ/l 10

Urani < 2 < 2 µ/l -

Bari 37 141
µ/l 2000 (EUA)

Font: F. Borrull i elaboració pròpia.

S’han analitzat també els continguts de catorze altres metalls (vegeu quadre 
1). Amb deu d’ells, en concret bor, crom, manganès, níquel, coure, arsènic, 
seleni, cadmi, antimoni i urani, passa com amb el cas del plom, és a dir, que se’n 
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troben quantitats ínfimes o indetectables amb la tècnica emprada, que fa que en 
tots els casos estiguin per sota les poques milionèsimes de gram per litre.

Les quatre excepcions són alumini, ferro, estronci i bari.
A la font de la Llódriga es detecten 130 i 37 µg/l d’estronci i bari, 

respectivament. Es tracta de dos metalls químicament afins al calci, motiu pel 
qual n’hi ha traces a les roques calcàries, com les que envolten la font.

A la font del Foradet es detecten 38, 19, 107, 141 µg/l d’alumini, ferro, 
estronci i bari, respectivament. Veiem novament que si bé els nivells d’estronci 
són semblants als de la Llódriga, els de bari són més alts i hi ha una presència 
d’alumini i ferro.

El fet que el bari sigui un metall de pes atòmic alt, i el fet que prop de la font 
del Foradet hi hagi una antiga mina de barita, podria fer pensar que hi hagués 
alguna contraindicació en el consum de la seva aigua. No és el cas; a diferència 
del plom, el bari sí que s’elimina de l’organisme i com a efecte en la salut només 
hi ha descrites vagues referències a possibles contraindicacions en persones 
hipertenses, motiu pel qual els Estats Units d’Amèrica fixen un nivell màxim 
de bari de 2 mg/l, és a dir, 2000 µg/l, equivalent a unes 70 vegades més alt que 
l’observat al Foradet; o, per dir-ho en altres termes, existiria risc de toxicitat si 
se’n beguessin 140 litres diaris durant 70 anys.

Quant a l’alumini i el ferro, cal dir que en forma de silicats són components 
principals de granits i pissarres, els tipus de roca més comuns als costers.

e) Radioactivitat
La legislació sobre radioactivitat en aigua de boca és molt estricta. N’hi ha 

que diuen que mil litres d’una aigua amb un nivell el doble del legal tenen tanta 
toxicitat cancerígena com un parell de talls de carn a la brasa...

A més de la radioactivitat originada per activitats humanes, existeix una 
radioactivitat natural, resultat de la presència d’isòtops radioactius en els 
minerals. Aquesta radioactivitat natural, pel que fa a les aigües, pot ser present 
quan els corrents d’aigua passen per estrats ignis o primaris, sobretot granits, 
els quals contenen urani, normalment en quantitats ínfimes, però que si són una 
mica més altes, poden comportar certs nivells de radioactivitat.

En el cas de Capafonts, no és previsible la presència de radioactivitat en les 
aigües de la zona calcària, però sí que n’existeix, en principi, la possibilitat en la 
zona de roca granítica i dels gresos.

Fetes les anàlisis de les mostres de la Llódriga i el Foradet, es conclou que 
cap de les dues presenta nivells mesurables de radioactivitat de cap mena, estant 
doncs totes dues molt per sota dels estrictes nivells que marca la legislació.
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4. Conclusions finals i agraïments
Les aigües de les fonts de Capafonts són de “dues menes i mitja”. Totes 

elles perfectament saludables, però amb alguns matisos per la seva composició 
i duresa.

D’una banda hi ha les de la zona del Foradet i Barrulles, que són d’una 
qualitat excel·lent en tots els aspectes.

I entre totes les altres, hi ha una gradació. Mentre que les de la Llódriga i 
l’Escudelleta serien d’una qualitat bona, la de la Mistera és bona però no tant i 
la del Pujol peca de dura.

L’aigua de la font del Pujol té aquesta alta duresa degut a la presència d’un 
aflorament d’argiles; i amb tota probabilitat la de l’antiga font del poble té les 
mateixes característiques.

Quant a la Mistera, és clar que la seva aigua no prové de la zona dels gresos 
que té a prop, sinó que ve de zona calcària amb possiblement presència d’argiles, 
molt probablement dels Rancs.

Per acabar, volem agrair especialment a la Maria Valverde i el Francesc 
Borrull la seva inspiració, feina i assessorament desinteressats.
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EL MANDONGO I LA CUINA DEL PORC

JORDI FORT BESORA

Mandongo és paraula manllevada del castellà, que vol dir budellam del 
porc, i també fer embotits, i que entre nosaltres significava preparar totes les 
viandes el dia de la matança del porc.

El mandongo era, fins als anys cinquanta del segle passat, una festa familiar 
molt important, semblant a la del dia que es feia l’oli; festes on es reunia tota 
la família per fer aquesta feina complexa que era la matança del porc i o la 
premsada de les olives.

Els porcs petits garrins tradicionalment es compraven per la fira de Prades 
i s’engreixaven fins que arribaven els dies de fred i no era possible treballar al 
defora. Els mandongos, doncs, es feien de desembre a març; depenia del menjar 
que hi havia per engreixar el porc i de la situació del rebost de la casa.

Matar el porc donava feina per a tot el dia i per a unes quantes persones.
Fer el mandongo era una jornada llarga que començava de bon matí. Reunits 

tots a la vora del foc, es feia un esmorzar curt però consistent, bàsicament un mos 
de pa torrat amb oli i sal, figues seques, fruits secs i un bon aiguardent, a més 
d’altres elements segons el gust de cadascun; el cos necessitava lluitar amb el 
fred que no faltava quasi mai.

Tot seguit es treia el porc de la corralina cap al carrer on estava preparada la 
banqueta del sacrifici. Si pesava menys de cent quilos era fàcil alçar-lo fins a la 
banqueta i subjectar-lo en la postura que exigia l’expert encarregat de degollar-
lo; si pesava més, feien falta homes joves, amb força i decisió.

Degollar la bèstia era cosa de pocs minuts; l’encarregat o encarregada de 
recollir la sang en un gibrell de terrissa tenia una estona més de feina, ja que 
havia de remenar la sang, perquè no quallés i es mantingués en condicions 
d’incorporarla a les botifarres.

Cap pas de la matança era fàcil, tots tenien els seus secrets i la seva tècnica.
Mort el porc, es passava a socarrimar el pèl amb la flama d’argelagues ben 

seques que s’havien tallat feia setmanes. Amb el fred, aquesta feina era com un 
espai de bonança; l’escalfor s’agraïa i no feia falta córrer. Si no es rostia bé, hi 
havia més feina en l’operació que venia tot seguit: deixar la pell ben neta, amb 
aigua calenta i unes bones pedres de tosca. Pacientment es deixava la pell de la 
bèstia ben polida fins que no quedava rastre de brutícia i, d’immediat o alhora, 
s’afaitava el pèl escrupolosament, ja que no era qüestió de trobar noses al tall de 
cansalada quan ja era al plat d’escudella. Les potes mereixien un rentat a part; es 
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tallaven per separar-les de l’animal, i s’hi treien les ungles per deixar-les a punt 
per fer un àpat a part o bé incorporar la seva deliciosa carn a les botifarres.

El porc s’obria per l’esquena, i l’espinada era la primera peça que ingressava 
al salador. Llavors venia una fase molt laboriosa: extreure totes les vísceres. El 
budellam passava a mans de les dones que anaven fins al riu per rentar-lo. Hem 
de saber que els budells sintètics que estalviaven aquesta feina tan pesada no 
van arribar a Capafonts fins als anys cinquanta del segle passat, just quan a la 
matança del porc ja li cantaven les absoltes.

Acabar d’esbocinar el porc era cosa de poca feina, però llavors començava 
la tasca més entretinguda, fer les botifarres.

A mig matí es passaven els trinxats de vianda per la paella, s’ajustava la 
quantitat de sal i pebre al gust dels de la casa i es feien els tastets per comprovar 
els sabors de la botifarra negra, la blanca i la llonganissa. Passades les dotze, 
s’aturava la feina per dinar i menjar el plat típic del mandongo: cansalada i magre 
–preferentment de la papada del porc, perquè és la carn més gustosa–, ronyó, fetge 
i el tel del sagí, tot fregit amb mongetes i oli abundant. Una delícia de plat que 
avui encara es pot assaborir a la Festa del Mandongo que les dones de Barrulles 
celebren cada hivern. Els qui vam gaudir dels mandongos casolans hi trobem a 
faltar la qualitat de la matèria primera. Els porcs de raça vigatana, engreixats a 
casa amb farina d’ordi i moltes sobres de patates, carabasses, verdures de tota 
mena..., tenien una cansalada molt gruixuda que avui seria rebutjada a primer 
cop d’ull per tots els nutricionistes i també possiblement pels gurmets, perquè 
allò que semblava un pilot de greix de més de deu centímetres de gruix era una 
menja exquisida quan en posar-la damunt les brases anava suant l’excés de greix 
o quan aquest s’havia incorporat al brou d’una escudella. Era una carn diferent 
a la dels porcs d’altres races i no podem dir si millor o pitjor, ja que no existeix; 
la meva opinió –i no la podreu rebatre perquè avui no és possible tastar aquesta 
vianda– és que era excel·lent. Al porc, el greix és essencial, i si voleu menjar 
bona sobrassada mallorquina hi ha d’haver aquell saïm que els de ses illes han 
preservat. 

Si es volia sopar amb tranquil·litat, o sigui amb la feina acabada, no era 
qüestió de badar; trinxar la carn i bullir les botifarres negres i blanques era llarg 
i entretingut. Aquí sí que el pes del porc manava, cent quilos de vianda portaven 
feina i si el porc era de dos-cents quilos, doncs el doble. El magre embotit, cru 
o cuit, és molt senyor i no era qüestió que a les llonganisses o a les botifarres si 
s’hi trobés qualsevol cosa,: cada part de la bèstia era adequada per fer un o altre 
producte.

El sopar era un àpat complet. Primer una sopa de mandonguilles –paraula 
germana de mandrons amb carn del porc, pollastre i més coses que cada 
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mestressa sabia; després un plat d’escarola amanida amb romesco –la fórmula 
del qual era patrimoni de cada mestressa– adornat amb botifarra negra i blanca 
acabada de fer, ou dur, pernil si n’hi havia, olives, ...; de tercer, llonganissa fresca 
fregida amb tomàquet, o conill o pollastre rostits; de postres, ametlles i avellanes 
torrades, nous, coca de sucre..., amb vi ranci, cafè i molta xerrameca. Val a dir 
que hi havia més varietat de plats, segons el costum i les possibilitats de cada 
casa, però els que hem citat eren els més corrents.

Tothom estava content perquè venien dies d’abundància i poca feina.
Amb tots els aliments resultants del mandongo, el salador quedava ben 

proveït: dues penques de cansalada, dos pernils –normalment les dues potes del 
darrere–, dos lloms, una bona quantitat d’ossos de totes mides després d’haver-ne 
tret quasi tot el magre per fer els embotits, botifarres negres, botifarres blanques, 
de casa, més aviat pensava que menjava vedella de baixa qualitat. El meu enyorat 
amic Josep Iglésies del Marquet, acostumat a la cuina de la Terra Ferma, quan 
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parlàvem d’aquests temes de les menges de pagès, em deia: “Anirem malament 
mentre la llonganissa que posem a la paella faci aigua en comptes d’oli!” Millor 
sentència impossible.

Recordo infinitat de plats amb la presència de derivats del porc. Era la 
vianda màgica que permetia menjar proteïna la major part de l’any, quan els 
frigorífics no existien. El pernil era el que millor resistia el pas del temps. El seu 
gust era molt diferent dels pernils actuals, millor que la majoria i no tan exquisit 
com un autèntic pernil d’aglà. Avui es vendria a un preu alt, per sobre del que 
tenen els pernils industrials.

Per documents antics podem saber la importància que el porc tenia a l’edat 
mitjana, i segur que hi ha molts aspectes de la cuina d’aquell temps que encara 
ignorem.
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HISTÒRIA PETITA DE CAPAFONTS

DIEGO LÓPEZ BONILLO

Les actes de l’Ajuntament de Capafonts recullen el dia a dia de la vida del 
poble durant molts anys, concretament des del 1916, que és quan comença la 
col·lecció conservada a l’Arxiu Comarcal de Reus. A les seves pàgines es capta 
el bategar del poble, les penúries, els problemes, els èxits i els fets importants 
que passaven a la vila en el decurs dels temps. A més a més, llegint entre línies 
es poden endevinar gran nombre de detalls de la vida dels avantpassats que no 
s’expliquen expressament. A les actes que redactava el secretari de torn i signaven 
els membres del consistori queden registrats els grans esdeveniments, i també 
altres que formen part d’allò que podríem anomenar com la petita història dels 
capafontins: fets i persones de poca rellevància des d’una perspectiva històrica, 
però que en el seu moment la tingueren, i molta. Pensem que és interessant pel 
públic a qui van adreçats els treballs dels Quaderns deixar constància d’alguns 
fets que succeïren a Capafonts fa gairebé cent anys. Ens limitem a transcriure’ls, 
amb alguns comentaris aclaridors, però deixant que cadascú tregui les seves 
pròpies conclusions.

Una festa religiosa d’ara fa gairebé cent anys
Els fets quedaren registrats en l’acta redactada pel secretari Francisco Martí 

–per cert, fou la primera escrita en català, a diferència de les altres, anteriors i 
posteriors fins els anys de la República, que ho eren gairebé en la seva totalitat 
en castellà, i l’única vegada en què els que la signaren ho feren catalanitzant 
els seus noms–. El document ressenya fil per randa els actes que tingueren lloc 
a Capafonts el dia 30 de juliol del 1918, dia de la festivitat de Sant Abdon, que 
com és sabut, és la festa votada del poble. 

Resulta que el propietari de Riudabella, el senyor Pedro Gil havia regalat 
un quadre amb la imatge del Sagrat Cor al capellà de Capafonts mossèn Aleix 
Miquel. Aquest proposà d’entronitzar-lo a la sala de sessions de l’Ajuntament, 
cosa que fou aprovada en la sessió del dia 28 de juliol. Es feu la festa, que tingué 
lloc el dia de Sant Abdon, com s’ha dit. Aleshores era alcalde Josep Cavallé 
Venrell, jutge municipal Josep Besora Escoté, regidors Pere Fort Fort, Joan 
Pocurull Llort, Tomàs Balanyà Balanyà, Joan Corts Pocurull i Josep Balanyà 
Isern. L’agutzil era Joan Besora Escoté i el secretari l’esmentat Francisco Martí.

La festa començà a les tres de la tarda, amb l’anada de la corporació municipal 
a l’església, acompanyada per la música que tocava una orquestra vinguda de 
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Vilaplana. Una vegada cantat el Trisagi, s’organitzà la solemne processó amb 
Jesús Sagramentat fins la Casa del Poble. Allí, en el saló de sessions que era a 
la vegada audiència del jutjat municipal, es procedí a la benedicció i col·locació 
de la imatge en el lloc d’honor. Naturalment, actuava com a preste el rector de 
la parròquia. A continuació, genolls en terra, es resà per part dels presents en 
veu alta el Credo. Es procedí a la benedicció de l’Ajuntament i el jutjat, amb 
la pronunciació de l’oració adient: “Senyor, no sóc digne que entreu en nostra 
pobra morada...” Amb el mateix cerimonial es procedí també a l’entronització 
del Sagrat Cor a l’escola nacional mixta, ubicada al mateix edifici de la Casa 
de la Vila, amb la presència de la mestra Rosalina Ursul Llach, que col·laborà 
activament en l’organització dels actes. Tot seguit, des del balcó de la Casa de la 
Vila es procedí a la benedicció del poble amb el Santíssim Sagrament, mentre la 
música amenitzava l’acte.

En sortir, continuà la processó pels carrers de la vila. Les finestres i els 
balcons eren engalanats convenientment per l’acte. Una vegada arribada la 
processó a l’església, es donà per finalitzada la festa, retornant la corporació a 
l’Ajuntament, als sons de la música.

Tot plegat, degué ser un dia festiu que els capafontins de l’època de ben 
segur recordaren durant molt de temps. 

Fent una mica d’història, aquest acte s’inscriu en el corrent que existia 
aleshores d’un fort increment de la devoció al Sagrat Cor de Jesús. Aquesta 
devoció era relativament antiga, atès que fou iniciada allà per les acaballes del 
segle XIII per una santa alemanya, que fou monja cistercenca. La devoció rebé 
un impuls decisiu en el segle XVII per Santa Margarida Maria de Alacoque, 
amb les seves visions místiques. Escampada arreu del món pels jesuïtes, culminà 
l’11 de juny de 1899 amb la consagració per part del papa Lleó XIII de tota la 
humanitat al Sagrat Cor de Jesús. 

Es tracta d’una devoció molt popular, com ho demostra el fet que en moltes 
cases hi ha a la porta d’entrada una placa amb la imatge i una frase adient.

A Espanya es feu la consagració de l’Estat el 30 de maig de 1919, davant el 
monument del Cerro de los Ángeles, al municipi de Getafe, amb la presència del 
rei Alfons XIII. En aquest tema, Capafonts s’avançà als esdeveniments.

Una petició rebutjada
Durant part dels anys vint del segle passat governà Espanya el general 

Primo de Rivera; fou, entre altres coses, una època de foment del patriotisme 
espanyol, fins extrems que avui en dia ens poden semblar fins i tot ridículs o fora 
de lloc. Però no es tracta aquí de fer crítica històrica, sinó de deixar constància 
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de com l’onada patriòtica arribà al racons més amagats del país, fins i tot a un 
poble com Capafonts, que per no tenir, no tenia ni carretera per comunicar-se 
amb l’exterior. Però hi havia correu, i aquest sí que portava les noves que calia 
conèixer o les ordres que s’havien de complir.

Una d’aquests ordres arribà un bon dia de febrer de 1926, en forma d’un 
comunicat del Delegat Governatiu de Tarragona, anunciant la propera arribada 
a l’Argentina dels aviadors que havien emprès un raid per travessar per primera 
vegada a la història l’Atlàntic en d’hidroavió Plus Ultra. L’autoritat comminava 
a celebrar aquesta fausta notícia amb tot un seguit d’actes tan bon punt es 
conegués  l’arribada de l’aparell a Buenos Aires. Concretament, s’ordenava posar 
la bandera d’Espanya al balcó de la Casa de la Vila i demés edificis oficials, fer 
un repic de campanes –“se echen las campanas al vuelo”, deia-, redactar un ban, 
organitzar conferències a les escoles i festes diverses per celebrar tan magna 
efemèride. 

A Capafonts, la notícia de la finalització del raid arribà el dia 10 del 
mateix mes. Naturalment, l’Ajuntament, presidit per Joaquim Venrell, acatà les 
disposicions que venien de l’autoritat governativa, o almenys es feu constar en 
acta la bona disposició de la corporació per dur-les a terme. Ignorem els actes 
que s’organitzaren, si es que se’n feu algun, això no consta en l’acta.

Però la cosa no acabà aquí, atès que en un altre comunicat de la mateixa 
data, el Governador demanava s’obrís una subscripció a l’Ajuntament per tal que 
la corporació i els particulars aportessin diners per regalar medalles d’or i altres 
objectes de valor a la Verge de Loreto, patrona de l’Aeronàutica Nacional, per 
tal de commemorar aquella heroïcitat. Això ja era una altra cosa, i l’Ajuntament 
decidí que calia esperar que la Diputació fes arribar les bases d’aquesta inusual 
subscripció i aleshores es decidiria. És a dir, es donaven llargues al tema. 

El governador insistí i un parell de mesos després novament envià un 
comunicat interessant-se per la subscripció a favor dels aviadors. Des de 
l’Ajuntament contestaren que “...viendo positivamente que dada la situación 
en que se encuentra este municipio le es imposible contribuir a tan brillante 
iniciativa, se acordó por mayoría ensalzar las glorias de nuestros intrépidos 
aviadores, ya que tanto se han arriesgado en sus intrépidos vuelos”.  Però de 
diners, ni una pesseta.

I així acabà la història de la contribució de Capafonts a la glorificació d’una 
proesa a la qual, d’altra banda, i disquisicions polítiques a part, no cal discutir-li 
el mèrit que realment tingué. 
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L’arbre de la plaça
L’arbre de la plaça és un dels elements més característics del poble, el 

que dóna una personalitat a la plaça de l’Església, el que proporciona ombra 
reconfortant a l’estiu i alça les seves branques nues de fulles a l’hiverna, tot 
esperant el renaixement de la primavera. I així durant anys i anys... Quants? Si 
atenem a les ferides que el pas del temps ha anat deixant a la seva soca, deuen 
ser molts.... Però, quants?

Hem trobat una pista que pot ser vàlida per determinar-ne l’edat. El 19 
de març de 1918, dia de Sant Josep, l’Ajuntament prengué l’acord de celebrar 
per primera vegada a Capafonts la festa de l’arbre. Es convidà la mestra per tal 
de què contribuís a l’organització, i d’altra banda, l’alcalde, que aleshores era 
Josep Cavallé, rebé l’encàrrec de proporcionar quatre acàcies i dos arbres de 
passeig, amb la indicació expressa de què s’havien de plantar a la plaça, davant 
de l’església.

La festa fou un èxit, i la corporació municipal feu constar la seva satisfacció 
a la propera reunió. L’acta de la setmana següent diu així: “El señor Alcalde 
propuso constara en acta que la fiesta del árbol celebrada por primera vez en 
este pueblo el día 19 del actual se había celebrado con extraordinaria brillantez 
y entusiasmo por parte del vecindario en general y se concediese por la 
Corporación Municipal un expresivo voto de gracias al Rvdo. Sor. Cura Párroco 
Rdo. D. Alejo Miquel y a la Sora. Maestra Dª Rosalina Ursul por la parte activa 
que tomaron en la organización de aquella fiesta como un acto de justicia, 
interpretando de esta manera los sentimientos palesamente (sic) demostrados 
en aquel acto por todos los vecinos. Así se acuerda por unanimidad”.

Suposem que l’arbre actual és un dels que foren plantats aleshores; almenys 
no hi ha raons per dubtar-ho. I tenint en compte la data en què es feu la plantació, 
i el detall que quan es feu l’operació devien tenir ja alguns anys de vida, no és 
gens agosarat dir que l’arbre de la plaça de Capafonts és centenari, i si no ho és, 
poc li deu faltar.

Podríem dir moltes coses sobre aquest exemplar de morera de paper, l’únic 
dels quatre germans que ha sobreviscut. Dels altres, dos foren eliminats durant la 
guerra del trenta-sis per poder maniobrar millor els camions que havien d’accedir 
a l’església, i el tercer sobrevisqué encara amb una salut precària, fins que morí 
allà pels anys cinquanta del passat segle. 
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Al costat del cementiri vell hi ha un exemplar de la mateixa espècie que el 
de la plaça, però és molt més jove: fou plantat a començaments dels seixanta i 
encara que no han passat tants anys, té una envergadura notable i una salut feble 
val a dir-ho.

L’arbre de la plaça de Capafonts no dóna fruit per tractar-se d’una espècie 
dioica i ser mascle: en canvi, el company que sobrevisqué durant més anys a 
l’altre extrem de la plaça, sí que en donava, amb la conseqüent alegria per la 
canalla, que aprofitava les mores, de la mateixa manera que ho feia amb les 
cireres de les vores de la carretera –fou un costum dels peons caminers plantar 
cirerers a tocar de les cunetes-, i que a penes trencaven color ja eren collides. 

Durant la seva llarga vida ha passat per múltiples avatars i ha vist fluir la 
història de Capafonts al seu voltant. Gran part dels esdeveniments que hi ha 
hagut al poble en els darrers cent anys han tingut la plaça com escenari, i l’arbre 
com testimoni mut. A més de processons i actes religiosos diversos, ha presenciat 
discursos i fets de diferent caire polític, conversió de l’església en magatzem, 
despenjament violent de la imatge de la façana de l’església, intents d’apropiació 
de campanes, festes, aplecs, balls... Ha escoltat les hores que anava cantant el 
rellotge del campanar... i les converses de les dones que feien cua per omplir les 
cànteres a la font. Una font que fou la seva companya de sempre –ja hi era quan 
el plantaren–, fins que un bon dia el progrés, o no se sap ben bé què, l’hi tragué 

REVISTA DE RECERCA I DIVULGACIÓ
24



del costat i el deixà sol, fins que li posaren una morera com a companya. Això si, 
ha continuat escoltant la remor de l’aigua que raja de les dues canelles de l’altra 
banda de la plaça. Fins i tot ha suportat estoicament algunes entremaliadures de 
la canalla, quan feien servir el seu brancatge i la foscor de la nit per amagar-se 
i guaitar les anades i vingudes dels veïns... Quantes coses podria explicar.... Tot 
això ho expressa de manera magnífica, l’Alícia Pocurull, al seu premiat treball 
Arrels (vegeu Quaderns de Capafonts  núm. 13), on personalitzant-lo, fa un 
recull dels múltiples aspectes que tingueren lloc al seu voltant.

I com organisme viu que és, ha patit les seves crisis; a part de suportar les 
topades d’alguns vehicles, ha estat malalt més d’una vegada, i ha calgut aplicar-li 
remeis per part dels veïns experts en el tema, per superar les malalties: extirpació 
de tumors, amputacions, implants de ciment, aparells ortopèdics...tot és vàlid per 
tal de conservar la vida d’aquest ésser que tal vegada sigui el més vell de la vila. 
I que duri molts anys, perquè mentre sigui viu, es mantindrà dempeus un dels 
símbols de Capafonts.

Els noms dels carrers
L’evolució política d’un país es manifesta de diferents maneres, i una de 

elles és la denominació dels carrers dels nuclis de població, que depèn en gran 
mesura de la situació de cada moment. És un fet que els noms d’alguns carrers 
van canviant al compàs de les oscil·lacions polítiques, un acte que pretén ser un 
signe de vitalitat i innovació, però que des d’una perspectiva històrica no deixa 
de ser un reflex de les línies de poder en cada moment.

Com és natural, Capafonts no és al marge d’aquesta tendència, comuna a 
totes les viles del país, i en el darrer segle ha vist com els carrers passaven de 
no tenir pràcticament nom a canviar-los més d’una vegada. Fem un breu repàs 
històric, a partir de la documentació disponible.

La primera referència documental que tenim és la del cens electoral de l’any 
1904. En aquell temps, totes les cases i locals del poble figuraven adscrites a 
tres carrers (vegeu el número 12 de Quaderns de Capafonts): el carrer Major, 
la Plaça Nova i la Plaça Vella. Ignorem quines parts del poble corresponien a 
cadascuna d’elles: pensem que la plaça nova devia ser la de l’església i la vella 
correspondria al perxo, però no és clar fins on arribaven ni on acabaven. 

El mes de febrer de 1920, calgué aplicar una Reial Ordre, amb la qual cosa 
es posaren nom als carrers. La feina que feu l’equip de govern del consistori fou 
meticulosa, definint en quina casa començava cada carrer i en quina acabava. 
Aleshores el poble quedà dividit d’aquesta manera:
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Carrer Començament Final
Plaça de l’Església Joan Magrané Juanpere Pere Llort Pocurull
Fonts Pati de Josep Farré Pocurull Josep Balañà Corts
Major Gabriel Llort Pocurull Josep Cabré Pocurull
Sant Abdon Batista Balañà Pocurull Magdalena Pocurull Llort
Ponent Francisco Mas Besora Pere Venrell Corts
Travessera de Ponent Joan Venrell Fort Joan Besora Escoté
Calvari Joan Barbarà Farré Joan Pocurull Besora
Abadia Abadia Joan Venrell Serra
Vista Alegre Josep Fort Balañá Josep Venrell Serra
Nou Josep Balañà Llort Josep Venrell Serra
Barrulles Senen Corts Corts Batista Balañà Fortuny
Barceloneta Salvador Balañà Guasch Josep Balañà Isern
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Aquesta nomenclatura es mantingué vigent, tal com consta en el document 
que feu l’alcalde Joaquim Venrell l’any 1929, publicat en el número 7 d’aquesta 
revista.

Com és sabut, el 1931 hi hagueren canvis polítics –caigué la monarquia i 
entrà la Segona República- i s’inicià un període de trasbalsos, que tingueren el 
seu reflex en els noms dels carrers. Els fets són aquests:

El 17 de juny de 1933 l’Ajuntament acordà el primer canvi:

Nom antic Nom nou
Plaça de l’Església Plaça de la República
Sant Abdon Francesc Macià
Abadia Galán y García (1)
Calvari 1 de Maig

(1) Nota històrica: Els capitans Fermín Galán i Ángel García Hernández, iniciaren una 
sublevació a Jaca el 12 de desembre de 1930, proclamant la República. L’intent fracassà 
i foren afusellats dos dies després a Osca. En canviar el sistema de govern, quatre mesos 
després, foren considerats herois i màrtirs de la república. Fins i tot a Barcelona els hi 
dedicaren un carrer, l’actual Passeig de Lluís Companys.

No n’hi hagué prou, perquè unes setmanes més tard, el 22 de juliol de 1933, 
la corporació municipal decidí un nou canvi de noms que afectava la pràctica 
totalitat dels carrers (només se salvà Barrulles). Quedaren així:

Nom antic Nom nou
Plaça de l’Església Plaça de la República
Major Francesc Macià
Nou 14 d’abril
S. Abdon Galán i García
Calvari 1 de Maig
Abadia Ferrer i Guàrdia 
Fonts Ventura Gassol
Alegre Nicolás Salmerón
Barceloneta Pi i Margall
Ponent Pau Iglesias
Travessia de Ponent Joaquin Costa
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Es feia palesa l’adhesió a la nova República, i a les ideologies esquerranes, 
pels noms adoptats: una plaça, el president Macià, dos militars republicans, 
un pedagog anarquista (Ferrer i Guàrdia), un dels fundadors de l’Esquerra 
Republicana de Catalunya (Ventura Gassol), un cap de govern de la Primera 
República (Salmerón), un president de la Primera República (Pi i Margall), el 
fundador del partit socialista (Pau Iglesias) i un ideòleg reformista republicà 
(Joaquin Costa). 

Acabada la guerra, el nou ajuntament donà compliment a una ordre 
ministerial que disposava algunes coses en aquest sentit. En la sessió del dia 3 
d’octubre de 1939 es decidí canviar de nou alguns noms:

Carrer Ponent.
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Nom antic Nom nou
Nou Avenida Generalísimo
Ponent José Antonio Primo de Rivera
Travessera de Ponent General Mola
Fonts Calvo Sotelo
Vista Alegre General Asencio

Encara que l’acta no ho recull, és de suposar que la resta dels carrers 
retornaren als noms antics. 

Les noves denominacions, tant aquestes com les de la fase anterior, no 
tingueren gaire requesta entre els capafontins, que continuaren emprant els noms 
de sempre.

Finalment, amb l’adveniment dels ajuntaments democràtics, es tornaren les 
coses al seu origen, adoptant els noms que tenien els carrers inicialment, i posant 
noms a les noves vies que s’anaven obrint.



ARQUITECTURA RURAL A LA VALL DE CAPAFONTS

Noves aportacions
En el número 23 de Quaderns de Capafonts es feia un recull dels masos, ca-

setes de tros i altres construccions escampades per la vall de Capafonts. Es deia 
al final que probablement n’existís alguna més que allí no s’esmentava. Doncs 
bé, els nostres informadors ens han fet adonar que n’hi mancaven algunes, per la 
qual cosa les afegim, tot agraint l’interès que han mostrat pel tema. Vet aquí les 
que no es recolliren en aquell treball i que s’han trobat fins ara:

- Caseta del Salvador Batistó. Situada a la partida del Barral, en una parada
de regadiu. És de dimensions petites, amb parets de pedra i bones cantone-

res. Es troba en perfecte estat de conservació.
- Caseta de la Marcel·lina. A la part alta de Terrascona, als Noguerets, prop 

del camí de la Foradada, adosada al marge de la parada superior. Fa anys que 
s’abandonà i és en estat ruïnós, sense teulada, malgrat que les parets són ben 
senceres.

- Caseta del Pere Roc. A la Comagrassa, a les antigues parades de conreu, 
a tocar del barranc de l’Escolta. En aquelles parades hi havia castanyers de gran 
envergadura, També s’hi havia fet carbó, com ho demostren les places de carbo-
nera que s’hi poden veure, alguna d’elles en perfecte estat de conservació. És de 
petites dimensions. Desapareguda la teulada fa molts anys, es troba en mal estat.

- Barraca del Vermell. A la part alta i a ponent dels horts del mateix nom, 
Caseta del Salvador Batistó Caseta de la Marcel.lina prop del límit oriental del 
terme. La barraca és adossada a un desnivell natural del terreny, amb roques i 

Caseta del Salvador Batistó. Caseta de la Marcel·lina.
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argila, que forma part de dues de les parets. És feta de roques de dimensions molt 
diverses, cantelludes, sense cap mena de treball, amb volta irregular i semicò-
nica. Té més de dos metres de llargada per un i escaig d’amplada. La terra de la 
coberta ha desaparegut parcialment, però l’estructura es manté intacta.

Existeix una segona barraca més petita, adossada a aquesta, amb porta inde-
pendent i comunicació interior amb l’altra. Es troba en mal estat de conservació, 
sense la coberta i derruïda parcialment.

- Barraca del Balanyà. A la part baixa del barranc de la Inglesa, abans de 
la confluència amb el de Barrulles. No s’ha pogut localitzar, però els testimonis 
afirmen que era excavada en el terreny, amb una porta que delimitava un espai 
més aviat petit.

A més de les que s’han ressenyat existeixen restes disperses d’antics so-
pluigs, emprats pels pagesos o els bosquetans, o bé de barraques de carboners, de 
les que l’única evidència són algunes pedres que feien de base, de l’estil de les de 
l’Aragonesa que s’esmentaren en l’article anterior i que es troben en abundància 
escampades pel terme.

Rectificació
En el mateix article, a la pàgina 13, apareixien aquestes dues fotos:
L’epígraf deia que pertanyien a l’interior de la caseta de l’Ermitanet, a Ba-

rrulles. Doncs bé, la segona foto sí que és correcta, representa l’entramat de la 
teulada a dues aigües I el altell, però la primera és de la llar de foc de la caseta 

Barraca del Vermell.
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del Batistó, també a Barrulles. Encara que l’estructura i la posició dins la caseta 
són gairebé idèntiques a les dues construccions, la del Batistó es troba en millor 
estat de conservació, i té una claraboia que proporciona claror a l’interior.

Demanem excuses per aquest lapsus.
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PREGÓ DE LA FESTA MAJOR 2014

Autoritats…. i sobretot amics i amigues:
Moltes gràcies, alcalde, per haver pensat en mi. Fer de pregonera de la Fes-

ta Major de Capafonts és un honor i un orgullo que poc em pensava que podia 
ostentar.

Fa tota la vida que pujo aquí dalt i em coneixeu de tota la vida. De fet, algú 
podrà dir: la Lourdetes fa el pregó? I amb raó! Perquè sóc una més del poble. 
Però avui estic molt contenta de ser Diputada al Congres, perquè aquest fet m’ha 
permès pujar al balcó de l’Ajuntament i fer de pregonera.

Per tant, moltes gràcies de nou.
Mentre el preparava i pensava què us explicaria, d’entrada em va semblar 

que un pregoner que es preui, el que d eben segur faria seria lloar el nostre poble 
i el seu meravellós entorn. Anomenaria alguns dels seus racons emblemàtics i 
singulars i segur que no podria estar-se de destacar el molt privilegiats que ens 
hem de sentir, els capafontins i capafontines, de poder gaudir d’un indret tant 
pintoresc i tan exclusiu. I no li faltaria raó!

Però és clar, a mi, quan penso en CAPAFONTS, no és només això que us 
dic el que em ve al cap.

Quan penso en Capafonts, aquestes nou lletres que representen poc més de 
cent habitants, em suggereixen, com de ben segur a molts de vosaltres, mil re-
cords. Mil històries viscudes que es poden representar en cadascuna de les seves 
nou lletres.

Us convido ara a que les ressegui amb mi i així una mica serà el pregó de 
tots.

Us imagineu el nom? Feu-ho. CAPAFONTS. El veieu?
Per a mi, la primera lletra de la paraula Capafonts, la C, és per casa meva, 

però que és la casa dels meus pares, que era casa dels meus avis i dels meus rebe-
savis. Cal Macià. I cal Macià, sobretot i encara avui, són el Mingo i la Maciana 
que segur que ara serien aquí, a primera fila, estarrufats de veure’m aquí dalt. No 
vull fer aquest pregó sense dedicar-los uns instants. Un record.

A la primera A hi poso sens dubte els amics i les amistats de sempre, les 
de tota la vida. Aquí dalt hi tinc els millors amics amb els que he viscut bona 
part de les mil històries de que abans parlàvem. Amb ells he celebrat molts dels 
moments més íntims de la meva vida i amb ells he plorat els que han estat més 
dolorosos. Ells hi ha estat sempre i que així sigui per molts anys.
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A la P jo hi posaria la Pista. Aquesta Pista de ciment, voltada de pilars i en-
capçalada per l’escenari. Tot de totxos i amb aquella aporta a la dreta on hi havia 
la “clofolla” de l’escola. Quàntes estones hi em passat a la pista, i què maca que 
quedava en aquestes dates, ben engalanada amb boixos i banderoles de colors...  
Recordeu?

A l’altra A hi posaria les vacances de Setmana Santa. Quatre dies a mitja 
primavera, en els que el poble es torna a omplir, sempre m’ha semblat un llarg 
cap de setmana especial. Anuncia l’estiu imminent a part de què en pocs dies ens 
ho passàvem molt i molt bé!

De fet són quatre dies que donen per molt!
La F, si us sembla, de moment, desem-la per després.
Seguim amb la O. La “O” em suggereix els olors. Els olors d’orelletes que 

feien els carrers en aquestes dates o la olor a “l’estufa de clifolla” de les cases, 
no fa tant de temps, quan per anar a dormir ens posàvem el pijama davant del foc 
i ens endúiem la abossa d’aigua calenta al llit. O la olor que fan les muntanyes 
a espígol i romaní. La olor de Capafonts! Perquè Capafonts també fa una olor 
especial!

Seguim amb la N. La N de Natura. Les excursions que hem arribat a fer 
per aquestes fonts, coves i barrancs.... No puc dir que en sigui cap experta i a 
aquestes alçades ja no compto ser-ne, però si he pogut fer-ne moltes ha estat 
gràcies als meus amics, alguns dels quals si que en són i molt d’experts en l’art 
de la caminada.

I amb la T? Doncs amb la T en venen tota una rècula de paraules. Hi veig el 
tros, els trumfos, la trufa o el tractor.

La terra.
Aquesta nostra terra on diem fesols o flassades. On diem jabalí perquè porc 

senglar no ens sona de cap manera i on agafem una 2rebequeta mai sisqueres per 
anar a ací d’allà”, al vespre per ei refresca.

A la S hi poso la Sala. Feta al damunt de la Pista i que per a mi simbolitza 
com ha anat canviant el poble. La sala continua sent el punt central de les acti-
vitats del poble, però ara amb calefacció i aire condicionat. On hi continuen fent 
cine, però ara amb un canó i no amb les pel·lícules de bovina. On hi fem els bons 
tecs com el Mandongo o el dinar de la Marató, on hi ballem o hi fem reunions i 
tallers de manualitats si cal.

Per la Sala hi passa la vida comunitària del poble. La Sala és de tots.
I vull acabar amb la F. Recordeu que l’hem desada per després? Doncs re-

cuperem-la ara.



La F és la lletra que es troba al bell mig de la paraula “Capafonts”. I em 
porta en primer lloc a la Família. Aquí és on tinc els meus pares i el meu germà. 
On hi tinc tota la família per part de mare i és on m’enorgulleix que als meus els 
agradi venir. Capafonts simbolitza per a mi, sobretot la família. Les arrels.

I també la F em porta, finalment a la Festa Major:
La Festa Major de Capafonts és de les dates més especials i més esperades 

durant tot l’any. Aquests dies el poble s’omple amb molta gent i les cases són 
gairebé totes obertes. Ben diferent del que passa al bo de l’hivern.... Per Festa 
Major acostumem a retrobar-nos amb família i convidats sobretot, per compartir 
el poble i compartir la festa i l’alegria d’aquests dies.

Són dies que ens reunim al voltant de la taula, dies que trobem a faltar molt 
als que ja no hi són, ,però dies en què ens agrada que els nous que ens acom-
panyen els aprenguin a viure amb la mateixa intensitat que ho hem après a fer 
nosaltres.

Són dies d’estar al carrer, d’anar a dormir tard, quan “anar a l’hora de Capa-
fonts” pren més sentit que mai.

I és arribats a aquest punt i per anar acabant, que toca animar tothom a se-
guir participant de tots els actes i sobretot agrair des del balcó de la casa gran, 
a la Junta: a l’Arnau, la Sandra, l’Eloi, la Carlota, l’Albert, la Raquel i la 
Jenny tot el que ens han preparat.

A tota la Junta, moltes gràcies de tot cor en nom de tots per fer-ho possible 
i per la vostra dedicació. Aneu cansats i més que n’acabareu, però us ho agraïm, 
perquè està resultant, un cop més, una gran Festa Major.

Finalment, capafontins i capafontines, gràcies de nou per aquest privilegi i 
que per molts anys podem seguir gaudint tots plegats d’aquest nostre bell i petit 
racó de món.

Visca la Festa Major,
Visca Capafonts
i Visca Catalunya!

Lourdes Ciuró Buldó
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Amb el suport de:


