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Presentació
Els antics camins del Museu connectaven pobles, fonts, molins, prats... Però,
per damunt de tot, connectaven les persones.
Fa uns quants anys, però tampoc tants (mitjans del segle XIX), la vida al
Pirineu era molt diferent a la d’ara. No hi havia carreteres, ni tractors, ni cotxes,
ni aigua corrent a les cases, ni evidentment internet, mòbils o consoles. Els
pobles estaven plens de gent, ben vius, camps i prats cultivats, animals aviant
a muntanya.... I la gent es desplaçava pels camins, sempre a peu. I havien de
viure amb els recursos propers que tenien.
En aquest joc, viatjareu en el temps i descobrireu un seguit de personatges tot
resseguint els camins de les proximitats de Llagunes.
Pensaveu passar un cap de setmana tranquil, però ja veureu que sempre hi ha
imprevistos i que per gaudir-lo haureu de posar una mica d’ordre al què està
passant a la gent de la vall i fer de vincle, ja que estan tots molt atabalats fent la
seva i només pensen en el què els hi manca i no en allò que tenen.

Informació
L’objectiu del joc és trobar i introduir el codi numèric en l’ordre adequat per
ajudar als personatges de la vall. Sabreu deduir quin és aquest ordre? Quan
aconseguiu fer-ho,tindreu una sorpresa!
El joc té una durada aproximada de 2-3h.
Si en algun moment us trobeu molt perduts, consultar el
mapa online del museu de camins i així poder tornar al
poble (www.museudecamins.com).

Instruccions
Aquest és un joc autoguiat. És a dir, jugueu al vostre ritme i al vostre aire. Per
fer-ho adequadament, hauríeu de seguir aquests passos:
1) Llegir la presentació i informació del joc
2) Mirar el mapa i planejar el vostre recorregut pel camins de la vall per tal
d’anar a trobar tots els punts del mapa. L’ordre i el sentit en què ho feu, ho
escolliu vosaltres!
3) Anar a cada un dels punts del mapa i trobar quina imatge es correspon a
aquell punt. Només hi ha una imatge per cada punt del mapa. Sumar el
número del mapa i el de la imatge.
4) Buscar l’escrit amb el número resultant de la suma anterior (num.mapa +
num.imatge) i llegir-lo per conèixer el personatge.
5) Anotar allò que creieu necessari durant el recorregut al quadre del final del
llibret.
6) Resoldre la cadena d’ajudes entre els personatges del joc. Quin és l’ordre
resultant?
7) Introduir a la web (www.siarb/joc) el codi numèric resultant.
Si introduïu el codi numèric correctament, descobrireu quin és el final d’aquesta
aventura… Molta sort!
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Sou a punt de marxar del refugi quan escolteu unes veus que s’acosten. Una colla
de nois i noies joves tomben la cantonada en direcció a vosaltres. Us expliquen que
estan fent un camp de treball, participant així activament en la construcció del Museu
de Camins.
Aquestes joves voluntàries són l’energia que permet recuperar, mantenir i millorar els camins
d’aquest museu participatiu.
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VOLUNTÀRIA: Els darrers dies hem estat arreglant el camí dels Racons. Quan vam
arribar, el camí ni es veia! Estava tapat de boix, gaverneres i barces. Nosaltres hem tallat els
arbustos, hem tret els rocs, hem refet algun dels murs caiguts, etc. I ara, uns 40 anys després, es
pot tornar a caminar pel camí dels Racons.
La noia fa una pausa per beure aigua.
		
VOLUNTÀRIA: La feina és dura, però molt gratificant. Ens fa felices pensar que estem
recuperant camins que tenen tants segles d’història. Ara una bona dutxa, un bon àpat i demà…
doncs no ho sé, a treballar a on se’ns necessiti!
El grup enfila les escales del refugi i us torneu a quedar en solitud. Obriu el mapa. Cap on aneu?
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El camí que seguiu voreja la part interior d’un prat. De sobte, un munt de pedres
bloquegen el pas. Us arriben veus de l’altre costat i, a través d’una escletxa,
reconeixeu un dels homes que feineja: és l’oncle de Cal Quimet, de Vilamur.

		
ONCLE: Estem refent aquesta paret que aguanta lo prat d’aquí dalt i deixa lo camí
transitabe.
		
VOSALTRES: Com ho feu? Amb aquestes pedres?
		
ONCLE: Si, amb aquestes pedres i rés més. No hi ha agramassa que ho ajunti, només
pedra, pedra i pedra. Al davant, en primera línia i que es vegin, hi posem les pedres més ben
plantades, i sempre que encaixin bé entre elles, que quedin unides i planes, sobretot que no es
moguin. Per reomplir els forats i la zona de darrere d’aquestes pedres, doncs més pedra, però
petita, de la que no utilitzem per la zona frontal, la que nosaltres anomenem reble.
		
VOSALTRES: I en teniu per gaire estona?
		
ONCLE: Ja hi podeu comptar! Només som dos i fixeu-vos que la paret haurà de fer corba
i, lo punt més alt, arribarà ben bé a cinc metres! Si teniu pressa més valdrà que proveu d’esquivar
les pedres o feu mitja volta i busqueu una altra ruta.
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Mentre pugeu pel Camí dels Racons us creueu amb una pastora molt eixerida,
proveïda, d’un bastó i una bona samarra que sembla que li fa nosa en un dia com
avui.

		
PASTORA: Que heu vist la boira?
La pregunta us descol·loca, perquè no només fa un dia espaterrant, sinó que el camí és a la
solana i el sol pica fort.
		
PASTORA: La Boira és la meva gossa. Estàvem puiant cap a la pleta a buscar el ramat
i l’he perdut de vista.
Això ja té més sentit, perquè aquest és el camí principal per pujar la muntanya. El desnivell és tan
pronunciat, però, que no és recomanable fer-hi passar animals carregats. És un camí per anar
esporret!
		
VOSALTRES: Doncs no, no l’hem vista.
		
PASTORA: Bé, ja l’atraparé. Sempre fa el mateix, desapareix endavant, torna enrere,
torna anar endavant... Quina energia! Deu fer el triple de kilòmetres que jo! Doncs avui, amb
aquesta calor que fa, acabarà deshidratada!

Quan arribeu a la Mola del Sastre hi veieu un home, que es presenta com a
Hemenegildo Peña. Doneu per fet que es tracta del moliner, però aviat us treu de
l’error.
		
		
HERMENEGILDO: Poc en sé, de moldre el gra. Jo vaig treballar en la construcció de la
central hidroelèctrica de Capdella i he invertit part dels guanys en reconvertir la mola en una petita
central.
		
VOSALTRES: Per donar llum a tots els pobles de la vall?
		
HERMENEGILDO: De moment només Soriguera i Llagunes, però més endavant
m’agradaria construir una bassa de més capacitat, per generar més potència i abastir Vilamur,
Tornafort, Malmercat, Llavaners i Puiforniu.
		
VOSALTRES: De què serveix la bassa?
		
HERMENEGILDO: Quan estigui acabada, emmagatzemarà l’aigua. Quan es vulgui
produir electricitat, només caldrà fer-la baixar per aquesta tuberia fins aquí a baix. La seva força
farà moure la turbina i l’energia mecànica es convertirà en elèctrica.
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Els ulls de l’Hermenegildo brillen de satisfacció, el seu cap ja ho està projectant... Us pregunteu,
però, què faran en èpoques de seguera. No hi haurà prou aigua acumulada per regar i fer-ne
llum...
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Badeu una estona sota la icònica Roca de Llagunes, contemplant la seva paret
roia, quan un vailet amb una samarreta esparracada i patalons curts apareix darrere
vostre. No deu tenir més de 15 anys i té els llavis morats, a l’obaga la temperatura
baixa força...

		
VAILET: Que veniu de Freixa?
		
VOSALTRES: No.
		
VAILET: Aneu cap a Freixa?
		
VOSALTRES: Tampoc.
		
VAILET: Aleshores no dec tenir res per vosaltres.
No sabeu què duu el vailet dins del seu sarró, però inevitablement sentiu una punxada de
decepció. Sempre fa il·lusió rebre alguna sorpresa. Què hi deu portar? En escoltar la vostra
pregunta, el nen l’obre i en mostra el contingut.
		
VAILET: Cartes. El carter no pot anar fins a Freixa, perquè no hi ha cap
carretera que hi arribi, de manera que les deixa a Llagunes i un parell de vegades a la setmana
jo les porto a peu cap allà. Abans ho feve el meu pare i ara ja ho faig jo. M’agrada anar a Freixa,
hi viuen 4 famílies i al poble hi ha molt bon ambient. Sempre em conviden a berenar a casa
d’uns o altres!
I sense esperar cap formalisme de comiat, el vailet corre, potser de vida, potser de fred, pel
camíde l’obaga, perdent-se dins del bosc espès.
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pastar!

El vent us porta aquella olor a llenya que tant us agrada. Aixequeu el cap per
descobrir de quina xemaneia surt, però de cop topeu amb una veïna del poble
que manipula una estranya porta a la paret d’una casa, i us fa l’efecte que l’olor
ve d’allà.
VEÏNA: Frederic, per què has trigat tant? Que ta germana ja és a punt per

La dona es gira i se sorprèn en veure-us.
		
VEÏNA: Ai, disculpeu, he sentit passes i creia que era el meu fill. Fa estona que
l’he enviat a la mola i encara no ha tornat. No l’heu pas vist?
Aleshores enteneu què és aquella porteta: un forn! Aquella dona deu ser la fornera del poble.
		
VEÏNA: Ui, una de tantes! Vàries cases tenim forn al poble, i amb qui no en té,
el compartim.
		
VOSALTRES: Doncs quina feinada, cremar llenya, pastar i coure cada dia!
		
VEÏNA: Cada dia? Ha, ha, ha... No pas! Creieu que no tenim res més a fer?
Fem el pacada dues setmanes només. Els darrers dies són una mica durs, però aguanta força
i sinó el remullem amb sopa o llet.
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Els cops de mall sobre l’enclusa destaquen en l’immens silenci que embolcalla el
poble de Llagunes. Com ratolins d’Hamelin, us deixeu captivar pel repicar rítmic
i acabeu traient el cap a Cal Ferrer, que atura uuns instants la seva activitat per
atendre-us.

		 FERRER: A l’estiu, m’ho puc prendre amb més calma, perquè tinc moltes hores de sol.
A l’hivern, en canvi, no puc parar ni un segon o se me’n va la llum amb la feina a mig fer! I com
comprendreu, no és bona idea donar cops de mall sense guipar-hi bé.
L’obrador és un espai fosc, brut i ennegrit, que dona al carrer. I al bell mig hi ha el fornal, un gran
fogó utilitzat per escalfar els metalls i forjar-los, que ajuda també a escalfar l’estança. Passegeu la
mirada per les diverses creacions del ferrer: eines per al camp, estris de cuina, ferradures per als
animals de càrrega...
		 VOSALTRES: Aquests productes són a la venda? O només treballa per encàrrec?
		 FERRER: Generalment per encàrrec. Però si veieu alguna cosa que us agrada m’ho
dieu i us en faig una altra idèntica.
		 VOSALTRES: I tant! El metall és a tot arreu: al camp, a les cases, als carrers... i on hi
hagi metall hi haurà sempre un ferrer disposat a treballar-lo.
L’aigua de la Font dels Fornicons és clara i refrescant. O això us imagineu, perquè
fa un minut que sou allà i encara no heu pogut tastar-la: un pagès que beu a grans
glopades té la font ocupada. Animals i persones han begut durant molts anys de fonts
com aquesta, la de Canemassos o la de Fontanet.
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PAGÈS: No patiu, eh, que l’aigua no s’acaba. No baixa encara cap canalla?

		

VOSALTRES: Quina canalla?

		
PAGÈS: La que m’ha de dur el dinar. Em passo el dia aquí a baix, al tros, i com veieu
d’aigua vaig servit, però de teca, no. Tinc una gana…
Realment la panxa li ronca, però dubteu si és gana o si li han crescut granotes a la panxa de
beure tanta aigua…
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Des de la distància heu vist tres pagesos de cases diferents ajupits al costat de
la secla, una canalització que transporta l’aigua del riu fins als prats. Semblen
preocupats.

128
		
		
		
per res!

PAGÈS 1: Mireu quins forats! S’escapa l’aigua per tot arreu.
PAGÈS 2: Aquest tram el vas construir tu, no ho deuries fer prou bé.
PAGÈS 1: Amb aquelles eines teves, fato, que són tan velles que no serveixen

La discussió va en augment. Poc sembla que, fa uns mesos, aquells tres pagesos no només
havien unit esforços per construir aquella secla, sinó que havien establert torns i horaris per
regar els seus camps.
		
PAGÈS 3: Au, au! No és culpa de ningú. Aquests forats els han fet les taupes.
Podem arreglar-ho, oi? Doncs menys discutir i més arreglar la secla, que s’acosta l’estiu i l’hem
de tenir llesta quan calgui regar els prats.
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El camí que seguiu voreja la part inferior d’un prat. De sobte, un munt de pedres
us bloquegen el pas. Us arriben veus de l’altre costat i, a través d’una escletxa,
reconeixeu un dels homes que feineja: és l’o cle de Cal Quimet, de Vilamur.

ONCLE: Estem refent aquesta paret que aguanta el prat d’aquí a dalt i deixa
el camí transitable
		
		

VOSALTRES: Com ho feu? Amb aquestes pedres?

ONCLE: Sí, amb aquestes pedres i res més. No hi ha argamassa que ho
ajunti, només pedra, pedra, pedra. Al davant, en primera línia i que es vegin, hi posem les
pedres més ben planatades, i sempre que encaixin bé entre elles, que quedin unides i planes,
sobretot que no es moguin. Per reomplir els forats i la zona de darrere d’aquestes pedres,
doncs més pedres, doncs més pedra però petita, de la que no utilitzem per la zona frontal, la
que nosaltre sanomenem reble.
		

		

VOSALTRES: I en teniu per gaire estona?

ONCLE: Ja hi podeu comptar! Només som dos i fixeu-vos que la paret haurà
de fer corba i, al punt més alt, farà ben bé cinc metres! Si teniu pressa més valdrà que proveu
d’eesquivar les pedres o feu mitja volta i busqueu una altra ruta
		

Quan arribeu a la Mola del Birbe hi trobareu el moliner ben enfeinat. No pas molent
gra, sinó reparant els estralls d’una tempesta que va caure fa uns dies. La pluja
torrencial va provocar una riuada que s’ha endut per endavant bona part de la construcció. Us oferiu a ajudar-lo i, plegats, enllestiu les reparacions en menys temps
del que prevèieu.
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Mentre treballeu, el moliner us explica com funciona la mola:

MOLINER: L’aigua del barranc omple la bassa superior. Baixa a través d’un tub i impacta
amb força i pressió contra un rodet, fent-lo girar. El rodet connecta amb la mola, aquesta pedra
rodona tan grossa que dona nom a tota l’estructura.
VOSALTRES: I el gra on es col·loca?
MOLINER: Es deixa caure entre la mola - la pedra que gira- i aquesta altra pedra, que és
fixa. El moviment d’una pedra sobre l’altra és el que tritura el gra del cereal per fer-ne farina.
El cultiu de cereal ha estat durant molts anys una de les tasques essencials al món rural, i tambéa
la Vall de Siarb. Molts dels bancals que ara veiem abandonats, eren per cultivar aquest aliment que
permetia obtenir menjar tant per les persones com pels animals (palla, gra, farina, etc.). Us encantaria poder veure-la en acció, però no teniu ni temps ni matèria primera, així que us acomiadeu i
seguiu el vostre camí.
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Els cops de mall sobre l’enclusa destaquen l’immens silenci que embolalla el poble
de Llagunes. Com ratolins d’Hamelin, us deixeu captivar pel repicar rítmic i acabeu
traient el cap a cal Ferrer, que atura uns instants la seva activitat per atendre-us.

FERRER: A l’estiu m’ho puc prendre amb més calma, perquè tinc moltes hores
de sol. A l’hivern, en canvi, no puc parar ni un segon o se me’n va la llum amb la feina a mig fer!
I com comprendreu, no és bona idea donar cops de mall sense guipar-hi bé.
L’obrador és un espai fosc, brut i ennegrit, que dona al carrer. I al bell mig hi ha el fornal, un gran
fogó utilitzat per escalfar els metalls i forjar-los, que ajuda també a escalfar l’estança. Passegeu la
mirada per les diverses creacions del ferrer: eines per al camp, estris de cuina, ferradures per als
animals de càrrega…

VOSALTRES: Aquests productes són a la venda? O només treballa per encàrrec?
FERRER: Generalment per encàrrec. Però vaja, si veieu alguna cosa que us agrada
m’ho dieu i us en faig una idèntica.
VOSALTRES: I té clientela de tota mena…
FERRER: I tant! El metall és a tot arreu: al camp, a les cases, als carrers… i on hi hagi
metall hi haurà sempre un ferrer disposat a treballar-lo.
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Seguint els camins arribareu a una àmplia clariana on una pagesa està segant el
blat. Sense deixar de sacsejar la falç, us explica perquè a aquesta zona se la coneix
com la Riba Blanca.

PAGESA: Aquest tros és tan aubac que, quan cau la neu al desembre, ja no
marxe fins a finals d’hivern!
		

VOSALTRES: Què vol dir “aubac”?

PAGESA: El moviment del sol ara a l’hivern:és diferent a l’estiu. Ara surt per
sobre el bosc però va molt baix. A la solana encara hi toque, però aquí a l’aubaga quasi no
apareix en tot el dia, i l’estona que toca, ho fa d’esquitllada i casi sens força. A mesura que creix
lo dia, lo sol va més alt i la cosa ja canvia.
		

VOSALTRES: I com us ho feu per alimentar-vos llavors? Deu ser poc productiu aquest camp si no li toca pràcticament el sol…
		

PAGESA: Alimentar-nos rai! Que no només tenim aquest tros, natri, en tenim
més! De fet, fa estona que hauria de ser regant el prat del riu. Falta poc per la posta i no sé pas
si em donarà temps d’anar a girar l’aigua!
		

A la meitat del camí, les herbes i la terra roia donen pas a un seguit de pedres molt
ben col·locades. Es tracta d’un empedrat, un recurs destinat a evitar el desgast dels
camins, emprat especialment en els trams amb més pendent o amb més aigua. Les
pedres es col·loquen enfonsades cap endins, perquè quedin ben fixades, encaixades entre elles de forma que puguin suportar el pas dels animals carregats sense moure’s ni saltar.
Des de l’any 2020, el museu de camins ha anat recuperant aquest empedrat, permetent que un
camí gairebé perdut sigui avui una de les sales de pedra seca del museu.
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A mitja baixada, us trobeu un paleta que us atura amb un crit:

PALETA: Ei, què us sembla aquest empedrat? Ja podeu xafar, ja, que no es
mouran cap d’aquestes pedres! Penseu que poden aguantar el pes de matxos i mules carregats de garbes!
		

		

VOSALTRES: Ja l’heu acabat?

PALETA: Sí, per fi! Ara m’agradaria refer el muret de pedra seca. Tinc eines
de sobres: pics, macetes, cabassos… Però amb només dues mans no puc pas anar més de
pressa. Això dels camins no s’acaba mai!
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