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E l Mercat Figueter de 
Capellades recorda 
com, antigament, el 

segon diumenge de Quares-
ma es posaven a la venda les 
populars figues ensucrades. 
Avui, la fira ofereix també 
altres productes tradicio-
nals i ha esdevingut una 
mostra del sector industri-
al, el comerç i de totes les 
entitats socials locals.

Els orígens del mercat
El Mercat Figueter de Ca-
pellades se celebra des de 
mitjans del segle XVIII i 
pren el seu nom d’una anti-
ga fira que servia a persones 
vingudes de tota la comarca 
per intercanviar els produc-
tes típics del període qua-
resmal.
La Quaresma és un període 
de temps de prop de set set-
manes comprès entre Car-
naval i Pasqua de Resurrec-
ció durant el qual l’Església 
té ordenats dejunis i absti-
nències en memòria dels 
quaranta dies que Jesucrist 
va dejunar en el desert. 
La gastronomia pròpia 
d’aquest temps es basa en 
plats majoritariament el·la-
borats amb substitutius de 
la carn, verdures i peix en 
general i especialment el 
bacallà, que s’ha erigit en 
un dels símbols gastronò-

El segon diumenge de Quaresma, arriba el Mercat 
Figueter a Capellades

mics d’aquest període. A 
Capellades, entre els pro-
ductes propis de la Quares-
ma, destacaven sobretot les 
figues seques ensucrades 
que s’elaboraven artesanal-
ment a cada casa. 
El mercat Figueter de Cape-
llades havia estat un espai 
per a la venda d’aquestes 
figues que les mestresses 
de les cases havien recollit 
l’estiu abans i havien as-
secat i enfarinat durant la 
tardor i l’hivern.

El mercat avui
Avui, però, al Mercat Fi-
gueter pràcticament no hi 
ha figues. Amb l’impuls del 
govern municipal aquest es-
deveniment s’ha convertit 
en una mostra del teixit cul-
tural i econòmic de la po-
blació, una fira que ofereix 
productes tradicionals i del 
sector industrial, un apara-
dor de les diferents entitats 
del poble i una festa plena 
d’activitats lúdico-festives 
per a tothom.


