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Els camins que trobareu al Museu de Camins
són com els de qualsevol altre lloc: camins
antics, camins estrets, corriols, camins empedrats, amb murs de pedra seca a banda i
banda, pistes, antigues carreteres de carro,
envoltats de boscos, de prats, de natura. Tot
ells, com els de qualsevol altre lloc, duen a
indrets ben variats i diversos: als trossos, als
pobles, als camps, als boscos, a les moles, a
les cabanes, a les fonts. Tots aquests camins,
però, han viscut les vides d’aquelles persones
que els han trepitjat, i són aquestes històries
les que formen aquesta guia.

Nota lingüística
Tots els continguts d’aquesta guia han estat extrets
de les transcripcions de les entrevistes als padrins i
padrines de la vall de Siarb realitzades durant els anys
2019 i 2020. Els padrins i padrines entrevistats són
persones nascudes entre l’any 1926 i el 1954 que han
viscut la seva infantesa o joventut a algun poble de
la vall de Siarb (Freixa, Rubió, Llagunes, Soriguera,
Vilamur, Puiforniu i Tornafort). Ens els diversos relats
s’ha mantingut i respectat de la manera més fidel possible el vocabulari emprat per cada padrí i padrina així
com també les seves expressions pròpies. D’aquesta
manera, els relats poden combinar trets característics
de la parla pallaresa amb la dels altres trets dialectals,
segons l’ús que en feia l’entrevistat en qüestió. Juntament amb això, algunes expressions de caire més
col·loquial i els castellanismes s’han optat per escriure’ls entre cometes dobles.
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Presentació

Aquesta no és una guia descriptiva a on es
descriguin com són i per on passen aquests
camins sinó que és una guia perquè descobreixis i t’imaginis què passava en aquests camins
mentre els trepitgis. A partir de les entrevistes
realitzades a més d’una vintena de padrins i
padrines de la vall de Siarb se n’han extret els
diversos relats que conformen aquest llibret.
La vida de fins a mitjans de segle XX estava íntimament lligada als camins i no es pot
entendre aquella vida sense entendre la funció
imprescindible dels camins: fessis el que fessis
el camí era el protagonista, ja fos per anar
al tros a conrear, per crear carbó, per anar a
rentar roba, per fer el pa, o per anar de festa
major. Sense ells la vida era incomprensible,
així que a partir d’ells intentarem comprendre
la vida.
Us explicarem com al llarg d’un dia a la vall
de Siarb els camins eren els protagonistes de
totes aquelles tasques, feines, desplaçaments,
obligacions i distraccions. Així que ens acompanyes en aquest camí de descoberta?
7
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A portar l’herba
als trossos amb els
animals
RELAT CREAT A PARTIR DE L’ENTREVISTA
FETA L’ANY 2019 A LA RAMONA ESCALES
SARROCA, NASCUDA A VILAMUR EL 10 ABRIL
DE 1938.

Abans als pobles hi havia molta gent, a
Soriguera mateix era un poble de gent, com
també a Llagunes, a Rupió, a Vilamur... En
tots ells hi vivia moltes persones, molta més
que no pas ara. I això que no teníem llum,
teníem una llumeta a la cuina a la sala i a
les deu ja se’ns acabave. La llum venive de
la central que hi ha a Soriguera i com que
hi havie tants pobles no hi havie prou aigua
per donar llum a tots ells: havie d’alimentar a Rupió, Llagunes, Soriguera, Puiforniu
i Vilamur. Aleshores ens il·luminàvem amb
llumerers, llanternes, llums de “carbono” i
teies.
9

- Venga a veure- i l’altre contestava:
- A creure.
De tant en tant mo n’anàvem a l’ombra, portàvem un morralet, una alforja, la bota, un crostonet de pa i si podia ser un trosset de xoliç,
de formatge, una mica de xicolata i fèvem un
mossec i au, a tornar a treballar.
Abans los camins s’utilitzaven sobretot per
anar a treballar al camp i allí tot ho fèvem a
mà: llauràvem amb els rucs, amb les vaques;
els animals, bàsicament, els fèvem servir per
anar a la faena. També hi havia vegades que
los camins els usàvem per anar aquí i allà: jo
recordo que durant una època a les 6 i mitja
del matí el que havíem de fer era acompanyar el meu germà a Sort amb una llanterna:
l’acompanyàvem des de Vilamur fins a Sort
perquè allí agafava el cotxe de línia d’Esterri a
Tremp ja que anava a aprendre a fer de paleta
a La Pobla de Segur. Jo era jove, teniva 13 o
14 anys i un dia hi anave la meva mare i un
altre dia hi anave jo: per arribar a Sort a peu
hi anàvem pel camí vell que era més dret per
aquest camí passave un barranc i per aquest
barranc no hi podives passar amb animals.

Sort, aquell era el camí principal amb animals.
Anàvem fins a l’alzinar a fer una carregueta
de llenya, a carregar el ruc i, d’allí, cap a Sort;
allí venívem la carregueta de la llenya que ens
donàvem 6 o 7 rals. Els rucs els estacàvem
amb una filera a la puiada de la plaça cap a
l’església i aquella puiada quedave plena de
rucs i mules. Els altres camins un ruc carregat
no hi passave perquè eren molt estrets, eren
un carreronet, gens transitable, carrerons,
dreceres...
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Però quan era de dia i sortives a fora a los
camins hi havia gent: lo un anave cap aquí,
lo altre anave cap allà, l’altre cap aquí, l’altre
cap allà, i mos trobàvem: lo un puiave, lo altre
baixave, hi havia molt ambient! I pels trossos,
quan era l’hora de la sega, que segàvem i
fèvem feixos: los homes tallaven, les dones
feven los feixos. I la gent per aquestes trossos
feven uns cants! Tothom estave content i ens
cridaven d’un tros a l’altre dient:

I els animals abans portaven arquets: els arquets és un quadre fet de quadre barres que
sortia mig metre del bast: primer els posàvem
el bast, del bast hi lligàvem els arquets i allí
als arquets hi sortien unes cordes que feien
una concavitat i allò ho omplenàvem d’herba:
era així com portàvem l’herba dels trossos. I
també fèvem unes cartres, que eren com unes
paneres molt fondes d’un metres, en portaven
una a cada costat amb una clavilla. D’aquestes
cartres n’hi anaven dos, una a cada costat, i els
omplenàvem de fem i cap al tros: quan arribàvem al tros les buidàvem, descarregàvem el
fem amb les mans i el fèvem abundar perquè
no n’hi havia d’abundància. En definitiva, era
molt diferent a la vida d’ara

.

A part d’aquest camí hi havia el d’Embonui;
d’allí baixàvem fins a la borda del Ventura
i sortívem cap a la borda del Paijan i cap a
10
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Fer el carbó a les
carboneres
RELAT CREAT A PARTIR DE L’ENTREVISTA
FETA A L’ANY 2020 A L’HERMENEGILDO
NASCUT A LLAGUNES EL 3 DE JULIOL DE 1926

El meu pare era ferrer, la meva mare s’ocupava de les feines de la casa i jo em vaig
dedicar molt de temps a fer de carboner.
El que primer fèvem per fer el carbó era fer
la llenya, abans de fer subhastes anàvem i
miràvem els pins, buscàvem un pi que tingués moltes branques, molts camals, i ben
grossos i aquells eren els que servien per fer
llenya. Aleshores aquella llenya la tallàvem a
mida diferent i començàvem la carbonera fent
una plaça ben plana, després començàvem a
ficar dos barrots horitzontals en paral·lel i dos
barrots en perpendicular formant un “quadro”
i al mig buit. Quan ja tenivem aquest quadrat
fet l’anàvem envoltant de llenya, amb un tronc
que es toqués amb l’altre procurant no deixar
cap espai entre ells i, de mica en mica, l’anà13

Quan a les carboneres s’hi coie el carbó canviave de color i aquell carbó, si estava ben cuit
i quedava bé, era de color canari, com aquells
moixonets. Aleshores agafàvem una cleva,
tapàvem aquell forat i fevem un altre forat més
enllà. Per a cadascuna estàvem quinze dies
allí, ens quedàvem a dormir quinze dies, dormint en un matalàs de palla. També calia tenir
en compte que si la llenya era seca cremava
més aviat però si feves la carbonera amb llenya verda no agafava bé i havies de deixar-la
fer, tot i que quan la llenya estava ben torrada
ja li donava marxa.

estenalles, em vaig preparar un roc gros, allà
tenívem per matalàs un jaç de palla, vaig aixecar el roc gros, me’l vaig posar al cap perquè
no m’adormís massa i quan em despertave
com anava fent la carbonera. I tenívem el gos i
l’escopeta allí al costat, això sí: feva més companyia el gos que l’escopeta.
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vem arreglant perquè agafés una forma còncava, com una cabana; anàvem posant llenya en
vertical, fins que era més alta i finalment acabave en rodone igual que un formatge. Quan
ja la tenívem feta tallàvem boixos (i si no hi
havia boixos amb branques de pi que tinguessin bastanta vista), i allò servia per fer la coberta. Després es cobrie tot de terra i només
quedave una finestra que és per on es donave
de menjar, en aquest punt havies de tallar la
llenya curta perquè quedés empalancada,
després fèvem un caliver i quan ho tenies tot a
punt amb una pala el tiraves a dins, tiraves el
caliu al cul i s’encenie pel cap. Aleshores quan
tenivem ho deixàvem una mica obert, que tirés, posàvem una cleva per dalt i ho deixàvem
ben tapat perquè no pogués respirar, aleshores fèvem uns forats, com xemeneies i quan
estaven enceses veies tot el fum.

Un cap el carbó estave llest, el traïvem, el
deixàvem estès i al cap de dos o tres dies,
quan ja estava tot apagat, anàvem amb dos
o tres machos i l’ànavem portant a càrregues.
Primer els portàvem amb unes saques grans
i després van acarbonar prop de la borda del
Vilar que cau més a prop. Més endavant vam
comprar sàrries fetes d’espar, que són uns
recipients especials per portar el carbó i si el
carbó era d’alzina la càrrega era de 120 quilos,
60 quilos a cada sàrria. Tot aquest carbó era
per ús de casa, pel meu pare, que era ferrer
que ens passàvem tot l’hivern fent ferradures.
Però quan van venir els tractors es va acabar
tota la història

.

Recordo que la primera vegada que em vaig
quedar a la carbonera sol: era xic i quan sortia
de l’estudi anave a casa a agafar berenar i cap
a la carbonera a vigilar-la amb el meu pare. Hi
va haver un dia que em vaig quedar sol: allà
cap a la tarda el pare em va dir que semblave
que no es trobave gaire bé i així que va anar
cap a casa. Jo, amb lo cul més estret que les
14
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De munyir i traginar
fins a batre i segar
RELAT CREAT A PARTIR DE L’ENTREVISTA
FETA L’ANY 2019 AL JAUME CORTINA
CARRERA, NASCUT A LLAGUNES EL 6 DE
JULIOL 1949

L

a feina que fèvem era al matí munyir les
vaques a mans, portàvem la llet amb
els bidons fins al camió, després anàvem
a guardar les vaques, que hi havia molta
gent que tenia nens llogats de 9 i 10 anys
a les cases per guardar les vaques, després
també anàvem a portar el menjar als grans
que estaven llaurant. Fèvem de tot des de
ben petits, des dels 10 o 11 anys: munyir,
segar, dallar, traginar, llaurar, sembrar, batre,
de tot.

Munyir ho fèvem a mans; l’herba la aprofitàvem per dallar-la i per donar de menjar als
animals a l’hivern; per traginar havíem de
posar els basts als animals, portar els fems de
les vaques que es posaven en un femer: tot
es posave en dos cartres, que eren com dues
cistelles fondes fetes de bedoll que es lligaven
17
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una a cada banda de l’animal. Allí hi carregaves el fem, arribaves al tros, agafaves un cartre, el deixaves anar, agafaves l’altre i quan els
tenives buits tornaves cap a casa i hi tornaves.
Per batre, és a dir, per fer sortir el gra del boll,
ho fèvem a l’era, que es on es teníem les garbes. Allí preparaven la palla i els animals anaven donant voltes i voltes: així, s’anava trencant la palla i, mica en mica, anava deixant el
gra. Després, es regirava, es tornava a donar
voltes i es tornava a donar una batuda. I d’això
se’n feia una al dia, tot i que potser alguna vegada a l’estiu se n’intenava de fer dues. Quan
s’acabava de trinxar la palla, amb unes forques
i amb unes escombres que es deien “baleadores” primer es treia la palla espolsant-la i
després, amb aquestes “baleadores” fetes de
bedoll, les movies perquè es tragués i se separés tot allò que pesaven menys del gra. Tot
plegat s’amuntegava allò en un racó de l’era i
al cap d’uns dies que havíem batut es ventava
amb una màquina que anava a maneta: així,
mica en mica, anar rodant i tot el que era pols
ho treia: el blat que era gra queia cap a terra i
allò es guardava en sacs.
Amb tot aquest gra a l’hivern recordo que es
portava al molí de la Mola de Soriguera amb
els animals carregats amb un sac de gra a banda i banda. Un cop el gra estava molt es tornave amb la farina i amb aquella farina fèiem
el pa al forn de Llagunes. Un cop allí hi havia
el torn que anava rodant i tenia un filtre per
anar destriant la farina més fina i la menys fina;
la farina menys fina es separava per donar als
animals. Allà mateix hi havia uns calaixos que
pastaven i també hi havia el forn de pedra on
hi posaven llenya a dins per coure-hi el pa

.
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Portar el menjar
al tros
RELAT CREAT A PARTIR DE L’ENTREVISTA
FETA L’AGOST DE 2020 A LA PEPITA AUBACH
MINOVIS NASCUDA L’ANY 1950 A VILAMUR

De petits anàvem a jugar molts nens i nenes a
ram, a amagar amagar, a arrencar cebes, mos
ho passàvem molt bé. Tots anàvem al col·legi, que era a la plaça del poble de Vilamur,
i a classe mos feven parlar i, que jo recordi,
gairebé sempre havíem parlat en català. Les
mestres, que eren de fora, estaven a una casa
aquí al poble i més d’una vegada i de dos les
havíem cridades per sopar.
A part d’anar al col·legi, els petits també
fèvem feina al camp, una feina que era molt
dura però quan tu sorties de casa i senties tota
la gent xiulant i cantant tot canviava... aquella
era la manera. Ho recordo com una època
maca, ens divertíem, era molt pesat, però com
que no havia res més mos divertívem amb
coses ben senzilles: amb una amiga, la Pilar,
sortíem del col·legi i dúiem una cistella per
arreplegar herba pels conills i jugàvem a veure
quina era la que anava més ràpida per anar
cap a casa!
21

De totes aquestes vaques se’n treia llet i,
abans, hi havia el camió de la llet. Aquest
camió passava per la pista cap a Llagunes, de
Llagunes anava cap a Rubió i de Rubió anava
fins a l’altra banda del port. Aquest camió, a
part de transportar la llet dels diversos ramaders de la vall, el fèvem servir per baixar i
puiar a Sort: pujàvem a dalt dels bidons, ens
era igual a on ens posàvem, la qüestió era que
t’arrosseguessin i puiessin a Sort.

Molt del menjar que cuinàvem el portàvem als
trossos: es feva el dinar a casa, s’agafava l’olleta i es portava l’escudella, el bullit, la sopa cap
allí. Ho portàvem amb olletes, que recordi jo
només n’havia portat una, perquè molta gent
portava un pal i les olletes penjant a banda i
banda. A molts trossos que tenivem llunyet
ens emportàvem els tres peus per fer lo foc i
cuinar al tros, altres vegades, quan els pares
estaven segant em deien que anés a casa a la
cuina a posa-hi tot el que em deien: un cop
vaig estar tot el camí d’aquí cap allí memoritzant una per una els ingredients que m’havien
dit: mentre caminava per aquell caminoi pensava “primer m’ha dit la col, després la trumfa,
després quatre fesols, la mongeta seca...” i
estava patint per si quan arribés a casa no ho
recordés tot. Quan vaig arribar a casa vaig
anar-ho afegint tot a l’olla, quan va estar ben
cuinat ho vaig arreplegar tot i em vaig presentar al tros. Em van dir “Quina vianda tan
bona!” i ara penso que es feva una escudella
tan bona que no caliva anar a cap restaurant
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La primera feina que els nens i nenes feven al
camp era anar a guardar les vaques i molt sovint acabàvem fent tard al col·legi; i és que els
pares teniven una altra feina i els petits de la
casa havíem d’anar a guardar les vaques abans
de començar el col·legi, del setembre fins al
juny. I a l’hivern a casa, jugant amb la neu! Les
vaques ens les coneixíem totes i elles, encara
que no ho semblés, es coneixien tots els camins que anaven als camps. Nosaltres teníem
una vaca que quan sortivem de baix del corral
pujant li deies “Coloma cap aquí, Coloma cap
allí” i ella sempre anava al davant i anava cap
a on li dèiem, de fet encara hi ha un camí que
li diem el camí de la Colometa.

.

Abans no es comprava tant menjar com ara
perquè ja plegaves de tot, tenies els teus tocinos i ja gairebé no anaves a la carnisseria, com
a molt potser compràvem corder. La meva
família només teníem vaques i tocinos, uns
tocinos que matàvem i en fèvem embotit, en
trèiem la llangonissa, el posàvem amb tupines
i el conservàvem al rebost. El menjar més bo
de tots era el confitat: la costella, barrejada
bé amb oli, llorer i alls, la fèvem bullir i quan
veïves que la costella se separava una mica de
l’ós ja estava llesta, ho deixaves refredar i allò
era molt bo, més bo que un bistec!

22
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Vigilar i guardar les
vaques
RELAT CREAT A PARTIR DE L’ENTREVISTA
FETA A LA CINTA CORTINA AMPUI, NASCUDA
A ESCÀS EL 18 DE MAIG DE 1930 I QUE ANÀ A
VIURE A RUBIÓ L’ANY 1952

Jo la primera vegada que vai anar a amenar
els animals carregats cap a casa vai plorar...
perquè em feve la sensació que a tot arreu
me caurien, però jo me veíve que no hi havia
cap altre camí que que si jo no agafave els
animals, no anàvem ni cap amunt ni avall.
Aquell dia vai resar tots els sants i no parave
de pensar que em morirà de pena de pensar
que caurien; per sort tenívem uns animals molt
valents.
El meu germà tenive auvelles i era el que més
en tenive: s’ajuntaven uns quants pastors i cap
amunt a puiar la muntanya. Ell hi havia puiat
alguns anys: a l’hivern estaven a l’Urgell i quan
era el mes de juny aleshores puiaven per anar
cap a la muntanya i a la tardor cap avall. A
vegades es quedaven a Serra-seca depenent
de com els anés lo dia i a l’estiu casi sempre
alguns se quedaven allí a vigilar el ramat i el
dia que es quedaven li portàvem el sopar i
altres veniven a sopar a casa.
25

Jo tenive feina a casa, també guardave les vaques, i traginar i agafar l’animal per anar cap al
camp. Però el que jo havia hagut de fer molt
era anar a guardar les vaques i de bastant
petita: marxave amb les vaques, m’emportava
lo “bocadillo” i estave tot el dia amb elles.
Perquè llavors no era com ara que només cal
treure-les del corral i van per tot arreu, abans
això era teu, això era meu, i això d’aquell altre,
i aquell era del veí... i havies de guardar les
vaques al teu tros i havies d’estar allí, cosa que
feven totes les cases.

amb la verdura, lo trinxat, i quan teníem ous
fèiem la truita, el que aquí diem la truitada. I la
carn era per la festa major, quan se matave lo
porc. Però lo més essencial eren les sopes: la
vianda.
També un cop a la setmana s’acostumave a
anar a mercat. Si anaves a Sort t’emportaves
l’animal i agafaven lo que feve falta: per anar
cap a Sort es passave per sota la roca de Castellví, cap a les planasses, passaves per dalt de
Llagunes i cap a Vilamur, de Vilamur baixaven
per la part de sota fins al barranc i després
passaven per un camí cap a Embonui
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A Rubió majoritàriament hi havia vaques i
alguna equa. De les vaques se’n munyia la
llet, que recollia el camió de la llet: puiave
el camió de La Seu que s’anave a quedar a
Junyent a la nit i al matí tornava; els de Rubió
havíem de portar la llet fins al Cantó, primer a
càrregues, al bast.

.

Un dia normal per a mi era llevar-te al dematí i preparar-te l’esmorzar, la sopa de pa. A
vegades, si a la nit abans havíem triat fesols,
els havíem posat en remull i de bon matí la
primera cosa que fèvem era encendre el foc i
posar-hi l’olla amb els fesols que eren per esmorzar. El primer que fèvem sempre era preparar l’esmorzar, després, agafar l’escombra i
escombrar la sala i, després, venia l’altra feina:
donar de menjar als porcs, donar de menjar
a les gallines, donar de menjar als conills...
i quan tenies un “rato” anar a l’hort. Abans,
però, quan havies acabat de fer l’esmorzar ja
havies de posar l’olla al foc per al dinar: penjaves l’olla amb el foc a sota i es feva la vianda;
aquest gairebé era el nostre plat de cada dia:
un talladet d’ós, un tros de carn salada, sagí
(llard)... Tot ho afegies per fer el caldo, un
caldo a on després hi tiràvem col, una trumfa, i quatre fesols i fideus i ja tenies una bona
escudella. De tant en tant, també cuinàvem
26
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Anar a la mola per

moldre el gra

RELAT CREAT A PARTIR DE L’ENTREVISTA
REALITZADA L’AGOST DE 2019 AL JOSEP
CORTINA BULLICH, NASCUT EL 19 DE GENER A
SORIGUERA DE L’ANY 1954

Al poble de Soriguera quan jo vaig néixer hi
havia set cases, un mobiliari que ha quedat
dempeus i s’ha mantingut; al poble deurien
viure-hi entre 25 i 30 persones. Casa meva era
una de les cases més fluixes del poble, tant
amb terres com amb animals i quan va començar a marxar gent el meu pare va aprofitar
per llogar les terres que la gent deixava.
Els camins eren el modus vivendi per accedir
a les finques de la gent, per poder treballar i
desenvolupar les tasques que s’havien de fer
en aquelles finques, tota aquesta feina que es
feia al camp era manual: molta sega es feia a
cop de dalles, recollíem les rascletes, es posaven en els arquets dels animals i es portava
a granel cap a casa; es segava i s’abonava
amb el que es podive, amb els arquets i els
cartres. Jo amb els arquets hi havia treba29

Molt a prop de Soriguera hi ha un molí i hi havia una família es cuidava d’ell. Aquella família, juntament amb un parent seu havien posat
una dinamo i la infraestructura per fer arribar
la corrent a tots aquests pobles durant el dia.
A aquella mola la gent baixava el gra que
collien per moldre’l i treure’n farina, d’aquesta farina que sortia a vegades en feien pa i
altres vegades en feien pinso per als animals.
Aquesta família es dedicava a això, una altra
feia de fuster, també hi havia paletes i, majoritàriament, ramaders i pagesos: s’aprofitaven
totes les professions que es podia.

un tubet de tres octaus de plom que arribava
a casa seva, així que teníem tres octaus d’aigua. Per no parlar del telèfon, que també va
ser una altra pel·lícula.
Si bé el treball al camp donava per menjar, tot
i que no era abundant, l’única manera de fer
diners en aquella època era amb la producció
de llet amb vaca frisona, allò era el que donava vida a la gent perquè era el que la gent
cobrava de les indústries i es podiva comprar
pa, l’oli, el sucre; la resta de productes se’ls
feia la gent amb autoproducció
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llat i es portava molta collita del gra: la gent
llaurava blats i ordis per triar el gra de la palla,
tot amb animals. Els arquets eren unes barres
de fusta de una forma rectangular, per sota es
ficaven unes lones perquè no caigués perquè
el gra, tot això es posava per sobre el bast, un
bast que anava sobre l’animal i s’anava portant
tot el que s’havia segat.

.

En aquell temps jo vaig viure a l’època del
subministrament de corrent a través d’aquest
molí i la central elèctrica, una central elèctrica
que a la nit es posava en marxa i subministrava llum als pobles de Llagunes, Soriguera,
Vilamur, Tornafort, Malmercat i Puiforniu (a on
no arribava era a Embonui). La mola de Soriguera quan baixava aigua durant el dia es molia el gra i durant la nit generava corrent, així
que a l’estiu quan s’acabava l’aigua s’acabava
la corrent i ja podies anar a dormir perquè et
quedaves a dues veles.
La vida era molt minsa: la mola no donava
prou electricitat per tenir cap tipus d’aparell
elèctric i l’aigua als pobles la tenien a compta-gotes. A Soriguera hi havia un dipòsit de
mil litres que s’havien fet els veïns i d’allí sortia
una canonada grossa d’una “polzada” i teniva
30
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Si queia una paret la
tornàvem a aixecar
RELAT CREAT A PARTIR DE L’ENTREVISTA
REALITZADA AL JOSEP MITJANA GUILLEM,
NASCUT L’1 D’ABRIL DE 1940 A CAL BAIRAT DE
VILAMUR

El paisatge d’abans era bastant diferent, a damunt de Vilamur tot era cremat, un “socarral”,
una terra molt arenosa. El paisatge està més
ple, el canvi més significatiu és que el bosc
va guanyant terreny i que hi ha més massa
forestal: tot està més abandonat, tot perdut,
tot brut d’herba. I és que abans aquest territori estava mantingut pels ramaders i pels
pagesos: tots anàvem a pasturar, a aviar, a
segar l’herba, a pasturar les vaques quan era
primavera i l’estiu i a l’hivern pasturàvem les
auvelles. Les auvelles les separàvem amb dos
ramats i a mi sempre em tocava anar amb les
borreguetes, les petites, que se separaen de
les que criaven i per això es necessitaven dos
persones.
Abans de persones de la meva edat n’érem
deu o dotze i a tots els pobles n’hi havia, de
33

recollint aquest combustible serviria per
llimpiar el bosc que està cada cop arribant
més avall. De la mateixa manera que el bosc
veiem que avança, per contra no veiem tants
animals perquè aquests animals, especialment
les auvelles, estan més a dalt de les muntanyes pasturant. El manteniment del territori era
el que donava sentit al país, a la terra. Si això
s’abandona resulta que es perd

.
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gent, una quarantena o més a cada poble
aproximadament. Aleshores hi havia gent i
tota aquesta gent anava a treballar cada dia:
cada dia sortien i els camins es mantenien
perquè dia rere dia passàvem amb els animals, sobretot amb les vaques, Més amunt a
les muntanyes hi havia ramats d’auvelles que
mantenien la brossa del bosc a ralla, també hi
havia ramats d’eqües, de vaques.
Era així com es mantenien els camins, uns
camins que potser feien tres metres d’amplada uns que ara no arriben a fer més de 50
centímetres. I es mantenien perquè hi passàvem cada dia i, fins i tot, hi passàvem a peu
per anar a les festes majors de Soriguera, de
Puiforniu, de Tornafort i a Sort al mercat. Quan
passàvem pels camins i hi havia una paret caiguda, es tornava a fer; si hi havia una pedra al
camí l’agafàvem i no esperàvem un altre dia a
entrepossar, sinó que al mateix moment l’agafàvem i la trèiem. Alguna vegada havíem fet
el “fer comú” que se’n diva, el “fer comú” era
quan unes quantes persones ens aplegàvem
per arreglar els camins, els marges, els murs.
El camp era tant important per a la supervivència de les famílies que en el moment que
es van voler fer carreteres la gent no volia
donar el seu tros de terra, parlo d’obrir el camí
per fer-hi passar el carro. I és que havien de
fer la carretera per fer arribar al carro fins al
tros i si no se la feien ells no se la feia ningú, i
a qui li tocava un bocí de terra el lluitava. Això
va suposar un avanç molt gran de quan es
llaurava a coll i amb vaques, ja que va modernitzar la manera de treballar, les vaques no
patien tant i era més efectiu.
Ara quan vaig al bosc i veig la quantitat de
combustible que hi ha penso si es podria
recollir ja que es tracta d’un recurs natural:
34
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Venir a estudi
RELAT CREAT A PARTIR DE L’ENTREVISTA
REALITZADA A L’ÀNGELA ARCALÍS RAUBERT
NASCUDA EL 29 DE JULIOL DEL 1937 A
VILAMUR

El camí que més recordo era camí vell d’Embonui, que molt sovint utilitzàvem per anar
a Sort, a on hi anàvem amb lo ruquet, Quan
arribàvem a Sort els trevem les gàndules i els
deixàvem estacats a prop de la plaça. Després
de mercat agafa el ruc i arrea cap a Vilamur. A
Sort hi anava sempre la meva padrina; jo em
quedava aquí i la padrina hi anava molt sovint
a fer papers.
També bastant sovint anàvem a la Mola de
Soriguera: allí a la mola teníem los sacs que
els emplenàvem plens de farina i quan els
tenives carregats als animals venives cap aquí
i es feva lo pa a Cal Bernat on hi havia el forn.
Aquest pa normalment el fevem i durava uns
quinze dies.
Aquí a Vilamur venive moltes persones, perquè passava una cosa, i és que veniven los
37

Però la gran feina la fevem al camps: abans hi
havia molts trossos: hi havia el del Gavatx, hi
havia el del Cortal, n’hi havia de molta gent
allí que ara ja ni es veuen. Camps plens de
blat que quan estava preparat fevem la sega,
i quan ho teníem tot segat fevem la batuda.
Quan feve bon temps tot era molt bonic però
el pitjor era quan feva una tronada, perquè
et llevaves a la nit i anàvem a arreplegar les
garves perquè no es mullissin. També es
treballava molt fent i refent parets: la gent treballadora del poble refeia les parets caigudes,
com quan hi havia una nevada, que agafaves
la pala i a treure el que fos. I, una altra feina
molt important era agafar bereneta, ja que
en aquella època es feve l’esmorzar, les “10
hores”, el dinar i el sopar. I ara les “10 hores”
s’han perdut, com tantes altres coses
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nens de Puiforniu i d’Emboniu a estudi. Es
veu que aquí estaven calents, els donavem
llet calenta i ja estaven ben contents. Jo me
n’enrecordo d’aquesta canalla.

.
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Els dimarts al mercat
de Sort
RELAT CREAT A PARTIR DE L’ENTREVISTA
FETA L’ANY 2020 A LA MARIA SOLER TOMASÓ
NASCUDA A FREIXA EL 12 D’OCTUBRE DE 1935

De Freixa sortien diversos camins, n’hi havia
un que anava cap a la torre que passava pels
trossos, un altre que anava a Junyent, després
un camí que anava a Tornafort, barranc amunt,
un altre que per un altre barranc també anava
cap a Tornafort, i un altre cap a Sant Sebastia,
que aquest passava per dalt pla, i després el
que anava cap a Taús, que passava per sota
el poble cap a baix el riu i es ficava pel bosc.
Era com un circuït de camins. Però de tots els
camins el que recordo més era el camí de Llagunes, passava per sobre el poble, sortia a la
serra, s’agafava el bosc avall i cap a Llagunes.
En trossos estava empedrats, amb rocs i amb
alguna paret de pedra seca.
Els camins els fevem servir per anar a Sort a
comprar, agafàvem un roquet i a peu, quan
41

tre s’havia quedat a casa nostra.
També va ser emocionant el moment que
vam tenir ràdio o quan va arribar la primera
televisió, que va ser a Llagunes, a Cal Bosch:
molt sovint naltrus anàvem a Cal Bosch i ens
ajuntàvem amb gent de Soriguera que també
veniva i puiaven per mirar la televisió.
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arribaves a Sort i on hi ha ara el banc, a la
plaça, hi havia una paret i allí estacàvem els
rucs allí i sovint els portàvem a una era de cal
Ramonet, anaves a mercat i tornar a puiar cap
a casa. Allí trigàvem ben bé tres hores, tres
hores anar, tres hores tornar: ens hi passàvem
tot el dia. A vegades els animals duien cartres
per portar-ho millor, per portar botelles, per
portar de tot. A l’hivern algun cop no hi podívem anar perquè estava ple de neu, fins i tot
un any vam quedar aïllats ben bé quinze dies
o més i el meu germà i va baixar a Llagunes a
buscar pa amb raquetes!

Tot i aquesta vida precària, abans cantàvem
molt, se sentien molts cants, tot el jovent
cantava, era una època que es cantava molt
quan es segava, ja que no hi havia res més
que allò

.

Les dones fèvem la feina de casa i les dels
trossos a segar. Les feines de la casa era cuinar
amb el foc a terra, anar al safareig, anar a
l’hort... Havíem passat molt de fred anant a
rentar al safareig: sabó el fèvem a casa, amb
sosa i amb una mica de greix i, després, el
rentar a dalt del safareig; i no només això, jo
recordo encara que la meva mare anava al riu
a rentar amb una fusta abans es patia molt.
Les condicions eren molt precàries: no teníem
ni llum ni telèfon, ens il·luminàvem tan sols
amb la llum que feia una bombeta, ja que a
Freixa també teníem una mola on van fer-hi
una centraleta per fer la llum. Recordo quan
feven la centraleta l’home que la construïa jo li
feve el dinar, deuria tenir deu o dotze anys.
A Junyent mai no hi havia hagut escola, era
més o menys xic, així que a estudi veniven a
estudi a Freixa, érem ben bé una vintena, nens
i nenes barrejats. Per aquella escola hi van
passar molts mestres, cada any o dos anys en
teníem un de diferent gairebé: n’hi va haver
un que va estar dos anys, dos eren de Mallorca, també. Els mestres es quedaven a viure
a Freixa, a l’estudi, a on hi havia una mica de
“vivenda”, tot i que alguna vegada algun mes42
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De camí cap a les
festes majors
RELAT CREAT A PARTIR DE L’ENTREVISTA
REALITZADA AL JOSEP RAMONEDA I LLAHÍ
NASCUT A PUIGFORNIU L’ANY 1945

De petits jugàvem molt però ben aviat, als 13
anys, vaig estar dos anys guardant les vaques i després un estiu a Puiforniu i un estiu
a Malmercat i tres estius guardant les vaques
a damunt de Tornafort. Les vigilàvem perquè
dalt de la serra hi ha els camps de Freixa i s’hi
sembrava d’herba i gra i havia d’estar molt
matiner perquè les vaques no anessin a donar
cap dany als sembrats. Jo m’hi passave tot el
dia fins a la tarda, que baixava a dormir a casa
a Puiforniu.
Vaig néixer a Puiforniu, després vam anar a fer
de masovers a Llavaners i després vam puiar a
viure a Tornafort. Allà vam viure tota la família,
érem set germans: els petits ajudaven a casa
i els grans sortien a treballar al camp. Al cap
de cop vaig començar a treballar pels boscos
arrossegant fustes amb els matxos: tallàvem
45

La feina al camps era molt pesada: es llaurar
amb animals i vaques, no hi havia maquinària,
es feia tot molt a mà. Tothom treballava a mà,
i és que el primer tractor potser no va arribar
fins als anys 50 anys. En aquella època es feia
algun caler de la llet, que munyíem la llet de la
vaca i la veníem a Sort, i algun corder també
es venia.
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els pins i quan estaven esporgats els baixàvem
fins als camions que s’esperaven a les pistes.
Tot això es feia als boscos de Tornafort i hi
vaig treballar durant tres o quatre anys.

Recordo molt la festa major de Freixa, anàvem
caminant, marxàvem a les 7 o a les 8 de la
tarda i arribàvem a l’hora de sopar, trigàvem
una hora i mitja i allí fèiem la festa major:
sopàvem a cal masover que feia de taverna, i
a la matinada quan havíem fet la festa arribàvem a casa i en comptes d’anar a dormir cap
a munyir les vaques! Ens trobàvem gent de
Vilamur, de Sant Sebastia, de gent de Castellàs, de Junyent, ens reuniva gent de totes les
cases, i com que a les cases hi havia cinc o si
germans, érem molta molta gent; eren molt
“majes” aquelles festes. La festa major era el
sopar i el ball i conèixer gent, era el moment
del jovent. Treiem a ballar les noies, a hores sí
a hores no.
Això era a Freixa, i la festa major de Tornafort sempre ha sigut a finals d’agost i també
fèiem la festa major vella, que es feva a finals
d’any. La festa major vella al final es va acabar
oblidant perquè es feien nevades i no podia
venir el músic, ni venia gent. Alguna vegada
recordo d’haver anat a buscar el músic a baix
amb animals i hi havia hagut anys que hi havia
hagut alguna nevada i no l’havíem pogut fer
puiar

.
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Aquesta acció s’inclou dins de l’actuació
04.04.01 del Programa de Desenvolupament
Rural consistent en actuacions en espècies, hàbitats i paisatges cofinançada per l’ajut FEADER
(Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament
Rural) que té el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat
48

www.museudecamins.com

