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“ Ella havia comentat que nosaltres ja no hi moriríem en aquella casa, que la vida era
massa dura en aquells pobles i que la joventut que pujava aleshores no hi voldria
aguantar.”

Maria Barbal i Farré, Pedra de tartera.
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Nota al lector
Benvolgut lector,
Aquest document que es troba entre les teves mans és un petit recull de la petita gran
història del Pallars Sobirà, incidint especialment en el poble on tinc les meves arrels.
La lectura d’aquestes pàgines et conduirà a través del temps, a una època en que els
avenços tecnològics eren pràcticament inexistents i l’esforç i suor dels nostres
avantpassats pallaresos és el que va construir el futur que ara nosaltres coneixem.
La realització d’aquest treball m’ha donat la oportunitat d’homenatjar la meva terra,
Arestui, un petit poble al vell mig d’una muntanya, oblidat per a molts i que val la pena
conèixer. Un poble on he viscut els primers anys de vida i que es mereix que algú li
doni veu per tal d’evitar que caigui en l’etern oblit.
Endinsa’t en la lectura d’aquestes pàgines, una experiència per conèixer, entendre i
viure en primera persona l’ambient que es respirava a mitjans dels anys cinquanta i
posa’t a la pell dels nostres predecessors.

Introducció
Arestui és un petit poblet situat a la vall de Baiasca. Aquest poble s’aixeca a 1.141
metres d’altitud, la seva església forma cos amb les altres cases amb les quals dona
lloc a una petita placeta, és dedicada a sant Martí.
A 1.150 metres d’altitud trobem la petita ermita romànica dedicada a sant Jaume. La
seva situació es ben curiosa, ja que està situada damunt un turó i arran d’un espadat,
cosa que facilita una bonica vista de la vall, on podem observar, al fons, Arestui. Des
de el poble hi ha uns deu quilòmetres de distància i s’hi accedeix per mitjà d’una pista
forestal.
Es deia, que les joves solteres que volien casar-se aviat amb un home bo, encenien
una llumeta a casa seva el dia de l’aplec, perquè així el sant estigués més content i fos
més generós a l’hora de fer realitat el desig. D’aquest fet se’n diu les llums de sant
Jaume.
Recordo una llegenda que m’explicaven de ben petita
sobre el meu poble i l’aplec i que vull compartir amb tots
aquells que llegiran aquestes pàgines, així doncs:
Temps era temps, en aquestes contrades ja hi havia una
gran devoció al sant patró d’Espanya, però no es
disposava de cap temple on es pogués venerar.
Un grup de persones molt devotes d’aquest sant van
decidir emprendre un pelegrinatge i fer via cap a la
llunyana tomba del sant apòstol amb la intenció
d’agenollar-se davant seu i pregar per la protecció de les
seves pròpies vides i la dels seus familiars.
Amb gran coratge van emprendre el viatge després
d’acomiadar-se de tot el veïnat, el qual els deia un adéu
trist, causat per la incertesa de no saber si tornarien sans
i estalvis.

Habitants d'Arestui i Baiasca dirigintse a l'aplec de sant Jaume. Font: arxiu
familiar.

El camí va ser llarg i difícil, atacats sovint pels bandolers. Aquells pelegrins, a mesura
que més dificultats es trobaven més s’encomanaven al benvolgut sant, fins al punt que
els va ser la principal font de fortalesa.
En un d’aquests perills, van prometre al sant que si podien tornar bé a casa aixecarien
una ermita en acció de gràcies que recordés per sempre tots els favors atorgats per ell
a la gent d’aquest raconet del Pallars.
Es diu, que passat el temps van tornar a casa sans i estalvis , i en senyal de gratitud i
complint la promesa, a la que es va sumar tota la gent d’Arestui i Baiasca, van aixecar
l’ermita en honor a sant Jaume. Ho van fer en un lloc ben elevat, des d’on es pogués
dominar tota la vall i el sant des d’allí sempre protegiria a tothom.
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Hipòtesi
Arestui, un estudi local per entendre que els canvis polítics, socials i econòmics de la
revolució dels anys seixanta, van llastrar el desenvolupament del món rural.
Justificació: moltes vegades havia contemplat Arestui amb melangia, i sempre em
qüestionava les raons de la seva decadència. També havia observat que la “malaltia”
del meu poble era bastant comuna a molts pobles de la comarca. Per quines raons la
gent va decidir abandonar les seves arrels? , la gent del meu voltant m’ho intentava
explicar, però les respostes mai coincidien, tothom tenia la seva veritat.
Jo sabia que els anys seixanta havien suposat una transformació radical de la societat
europea. Aquesta mena de revolució, va poder afectar a un poble perdut com Arestui, i
de retruc a tot el món rural de la Catalunya d’aquell temps?
Finalment la meva hipòtesis és barrejar el meu poble amb el que tothom sabem, que
cada vegada la societat és més urbana. Però el meu plantejament és si el que va
passar a Arestui és extrapolable a tot el conjunt de la Catalunya rural: un
despoblament progressiu degut a dues variables, la mecanització del camp i la
industrialització de la ciutat.
El testimoni de la gent pallaresa, serà la clau per esbrinar la verificació o no de la meva
teoria.
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Objectius
 Visualitzar les transformacions socials, polítiques i econòmiques del món rural
Pallarès des dels anys cinquanta a l’actualitat.
 Donar veu a testimonis d’aquells temps a través de la memòria oral. Aquests
testimonis quedaran fixats mitjançant aquest TDR, que serà dipositat en l’arxiu
comarcal del Pallars Sobirà, i del qual es podran beneficiar més endavant
estudiosos del nostre passat recent.
 M’agradaria saber el passat recent d’Arestui, tant des del punt de vista general
(serviria de model estàndard, d’altres pobles despoblats de Catalunya) com el
del particular (aquí van viure bona part dels meus avantpassats).
 Treballar un mètode d’investigació basat en entrevistes orals (memòria oral),
mètode que cada vegada s’utilitza més en les ciències socials.
 Validar la hipòtesis plantejada a l’inici del treball de recerca.
 Interioritzar una visió personal sobre el món rural més proper a la meva
persona.
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Treball de camp
Anàlisi de l’entrevista 1
Sector primari
Entrevista Agustí Marcial Camps
Nom: Agustí Marcial Camps
Edat: 72
Professió: treballador del sector primari, jubilat
Data: 29-5-016, 11:00-12:00
Lloc de l’entrevista: llar familiar
Tipus d’entrevista: Entrevista semidirigida
Eina: guió
Els titulars:
 “En aquell temps les coses no anaven gaire bé perquè s’havia sortit d’una
guerra civil i es passava una mica malament”
 Al poble d’aquí, l’escola estava força bé, però i anàvem només les estones que
podíem.”
 “El camp no havia evolucionat gaire perquè aquí fins entrat els anys 70 o així
no hi va començar a haver cap tractor.”
 “A l’estiu quan començava a fer bo ja ens feien anar a guardar les vaques i cap
al camp.”
 “Tothom treballava a la terra i hi havia alguns homes i joves que anaven al bosc
a tallar pins.”
 “La central va arribar cap allà als anys 50”
 “Quan era la fira d'algun lloc, anaven, veníem, el bestiar que tinguéssim i amb
els cèntims que fèiem pagaven la despesa de tot l'any.”
 “La gent que vàrem marxar, va ser també difícil, perquè eren temps difícils,
però hi havien moltes oportunitats de feina”
Conclusions:
Primer, el senyor Marcial, ens parla sobre les raons que van portar-lo a ell i a la seva
família a abandonar el poble. Degut a les dificultats econòmiques i laborals d’Arestui
van marxar a Esparreguera, un poble on ja hi havia petites indústries amb oportunitats
de feina.
A continuació, ens parla sobre com era l’escola al poble, ell hi va assistir poc, perquè
va marxar de petit, però ens explica que hi assistien pocs alumnes amb poca
regularitat, ja que ajudaven en les feines de pagesia.
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L’entrevistat, ens diu que tot hi haver anat a viure en un altre lloc tornaven al poble
cada estiu, en el temps que estava fora, al tornar no notava gaires diferències
considerables: el camp no havia evolucionat.
Durant el temps que va viure al poble, ens explica el dia a dia. Era una societat
religiosa i molt treballadora, i la vida es reduïa a aquests dos conceptes. Ens explica
que les activitats principals eren l’agricultura i la ramaderia, complementant aquestes
activitats amb l’explotació de boscos i la indústria de la pissarra.
El senyor Marcial, ens parla sobre la central hidroelèctrica del poble, que va arribar a
mitjans dels anys 50. Va ser una gran revolució, era una petita senyal d’avenç
tecnològic. Va estar en funcionament fins als anys 70.
A continuació ens diu, que el bestiar més explotat eren les vaques, ovelles i cabres.
Tenint una especial importància les vaques, ja que extreien la llet i posteriorment la
venien.
Ens explica, que les fires eren una activitat econòmica molt important, ja que amb els
diners que guanyaves tenies que viure durant tot l’any.
Per últim, em parla sobre les activitats que van desenvolupar la gent que marxava del
poble, la majoria del qual trobaven més ofertes de treball. En el cas de l’entrevistat, va
treballar en un petit taller a Esparreguera, on a més a més va assistir a l’escola i va
poder estudiar música i posteriorment dedicar-s’hi de manera professional.
Pel que fa a la meva hipòtesi puc dir que aquesta entrevista me l’ha validat ja que la
trajectòria de l’entrevistat és la mateixa que la de milers d’emigrants de les dècades
dels anys 50 i 60: durant els primers anys de la seva vida, el senyor Agustí, viu en un
món totalment rural, un cop els pares decideixen marxar, la vida de l’entrevistat esdevé
urbana. Treballa a la ciutat i es casa a la ciutat.
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Anàlisi de l’entrevista 2
Sector primari
Entrevista Joan Ros Vila
Nom: Joan Ros Vila
Edat: 86 anys
Professió: treballador del sector primari, Jubilat
Data i hora: 27-6-16, 16.30-18.00
Lloc de l’entrevista: Escalarre Rock cafè
Tipus d’entrevista: Entrevista semidirigida
Eina: guió
Els titulars:
 “Als pobles així no va canviar gaire fins als anys 60, del 55 al 60 no va
començar a canviar”.
 “Als seixanta doncs va canviar una mica a millor , vam poder comprar
maquinetes d’aquestes de mà per dallar o alguna d’un animal i cosetes així”.
 “I tant que va millorar una mica, i tant, i tant que va millorar. Perquè hi va
haver sort, molta gent sinó ja ho haurien hagut d’abandonar abans perquè sinó
no haurien pogut viure-hi als pobles”. (parlant de les subvencions de la CEE)
 “I tant que no, la vida anava evolucionant cada dia més i no hi haurien tingut
vida. Tal com ara anava evolucionant el món no haurien pogut viure allí
(Arestui). Amb el treball que nosaltres vam fer, no haurien pogut viure”.
 “Últimament ja estàvem jo i la dona sols i mira, últimament ja només teníem vuit
o deu cabres i ens entreteníem amb allò, i fer una mica d’hort ,fins que vam
decidir baixar aquí a Sort”.
 “Mestres n’hi va haver fins a l’any seixanta tres o seixanta quatre, perquè lo
meu fill, lo primer encara hi va anar a escola al poble”.
 “El meu germà se’n va anar a Andorra. I bé que els va anar llavors. Els va anar
molt bé al principi, que feien tabac. Llavors no tenien taxa del tabac, i van fer
molts diners”.
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Conclusions:
En principi el senyor Ros ens informa sobre la importància econòmica del sector
primari a Arestui en concret i al Pallars Sobirà en conjunt. Ens parla de les fires, de la
ramaderia, dels conreus, de les dificultats de les transaccions econòmiques... el que ell
vol recalcar és la importància de l’agricultura i la ramaderia ens els anys cinquanta.
Recalca, que la falta de diners dificultava els tractes, pal·liant amb part aquesta
mancança utilitzant l’intercanvi de productes.
A continuació compara la situació del sector agrari abans de la Guerra Civil (estabilitat
econòmica) i la Guerra Civil i la postguerra (anys de molta dificultat).
Especifica la seva situació personal i les seves pertinences agrícoles i ramaderes,
perquè jo pugui entendre com era la mateixa a la resta de veïns d’Arestui.
El senyor Ros ens diu, que com a complement de les tasques agrícoles i ramaderes, el
veïnat d’Arestui podia treballar en l’explotació de boscos o en la indústria de les lloses.
També fa referència als tipus d’explotació, on no hi ha un model específic. Tant hi
havia mesofundis com minifundis. L’existència dels primers era deguda al conreu de
blat.
L’entrada a la Comunitat Econòmica Europea, va ser una pilota d’oxigen pel sector
primari, via subvencions. Ja s’havia produït una primera onada de migració i les
subvencions van retardar la segona i definitiva. És l’ època on també marxen els fills
de les cases a estudiar a la ciutat i ja no tornen.
Quan li pregunto sobre la funció econòmica del Parc Natural, ell es mostra contrariat
sobre aquest indret. Ja que segons ell va perjudicar a les pastures.
De la època franquista, el senyor Ros l’associa a termes econòmics com cartilles de
racionament (inútils en la majoria de productes) i el contraban, dedicació molt lucrativa
en aquells temps. Nostàlgic de la seva joventut ens parla també de les diverses
activitats de lleure que hi havia en aquella època, com el carnaval.
En el tema de l’ensenyament, l’entrevistat recorda bé els i les mestres que van exercir
a Arestui ja que ell va anar fins als catorze anys a l’escola. Alguns eren de fora, però
d’altres eren del territori. I tots i totes es van integrar a les formes de vida de la gent del
poble. L’escola, segons ell, es va tancar a principis dels anys seixanta.
Una experiència que l’interlocutor té molt interioritzada, és la seva relació amb els
maquis i la Guàrdia Civil. És un element més que ens dona una visió de les dificultats
que suposava el dia a dia en els pobles de la Catalunya de la postguerra.
Finalment, el senyor Ros, localitza a Lleida i Andorra els principals punts de destinació
de la gent que va marxar i que tenien més relació amb ell.
Pel que fa a la meva hipòtesis, l’entrevistat me la confirma totalment. Ja que a banda
dels diferents esdeveniments inclús coincideixen les dates amb la meva teoria.
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Anàlisi de l’entrevista 3
Sector terciari
Entrevista Conxita Esparrica
Nom: Conxita Esparrica
Edat: 75 anys
Professió: Mestra Jubilada
Data: 6-7-2016, 17:00-18:00
Lloc de l’entrevista : Plaça Caterina Albert, Sort
Tipus d’entrevista: Entrevista semidirigida
Eina: guió
Els titulars:
 “El sistema educatiu era, era molt diferent a lo d’ara”
 “No teníem un horari.”
 “A l’escola d’Arestui hi havia una sala gran on hi havia les taules, i després
rere hi havia una cuina, i em feia el menjar allí.”
 “Conèixer una mica de lectura, comprensió lectora, expressió, cal·ligrafies,
unes activitats, uns exercicis adequats a la seva edat” sobre l’ensenyament.
 “Bueno jo crec que la gent va marxar pues perquè no hi havia un futur.” Sobre
les raons per les quals parla la gent.
Conclusions:
La senyora Esparrica, ens explica com era el sistema educatiu quan ella exercia, ens
diu que només s’utilitzava un llibre que contenia totes les matèries que s’ensenyaven.
Dona especial importància a l’ensenyament de les normes de convivència, treball que
tenia una important presència en aquella època, després de la religió.
Seguidament, ens explica que quan treballava a Arestui no disposaven d’un horari
amb hores fixes, sino que la mestra s’adaptava a les necessitats i disponibilitat de
cada alumne.
Remarca que l’estudi era estrictament memorístic, se’ls encarregava als alumnes
l’estudi d’una lliçó i posteriorment la professora els preguntava sobre el que havien
estudiat.
Recorda els noms i capacitats amb nostàlgia de tots els alumnes que va tenir a
l’escola del poble.
Ens explica, que degut a l’estat malaltís de la seva mare li era difícil quedar-se al poble
per ajudar a la gent en feines fora de la seva activitat de mestra, així doncs, ella
procurava marxar els caps de setmana a casa seva. Recalca que tenia que fer tot el
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trajecte caminant. Com a conseqüència, no va poder assistir a cap festa ni celebració
local.

A continuació, la senyora Esparrica ens diu que la gent del poble la va acollir molt bé i
que hi va estar molt a gust.
Per últim l’entrevistada ens explica que la gent va marxar del poble ja que la duresa i
les dificultats del camp provocava que els joves no trobessin cap mena de futur al
poble.
El fet de la feina dura o bé el fet que els pares dels joves, buscant una millor educació i
expectatives per als seus fills, els portessin a estudiar fora per tal de que trobessin un
bon ofici, va ser el detonant pel qual la població va veure en la migració una gran
oportunitat d’èxit. Per tant aquesta entrevista valida la meva hipòtesis.
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Anàlisi de l’entrevista 4
Sector primari

Entrevista Joan Casals Clot i Maria Cervós Soqueta
Nom: Joan Casals Clot i Maria Cervós Soqueta
Edat: 65 i 61
Professió: Treballadors del sector primari.
Data: 25-07-2016, 12:00-13:00
Lloc de l’entrevista: Escalarre Rock cafè
Tipus d’entrevista: Entrevista semidirigida
Eina: guió
Els titulars:
 “Hi havia pocs diners”
 “Abans jo me’n en recordo que al nostre poble passava un senyor amb una
furgoneta i portava pues roba.”
 “A cada casa tenien el seu hort, tenien els tossinos que se’ls engreixaven,
conills, gallines, corders i ovelles.”
 “El pa cadascú se’l feien, al nostre poble cada casa se’l feien.”
 “Baixàvem a les fires a Tírvia, aquí Sort.”
 “Als anys seixanta i setanta van començar a marxar la gent”
Conclusions:
Els entrevistats ens expliquen les dificultats econòmiques d’aquells temps. Ens diuen,
que les famílies subsistien a partir del que elles mateixes produïen. I els productes
d’avituallament els aconseguien per mitjà de fires o bé per venedors ambulants que
pujaven periòdicament als pobles.
La senyora Cervós i el senyor Casals, insisteixen en que les famílies es basaven en
una economia de subsistència basada en l’agricultura i la ramaderia, feines feixugues
i dures. Ens diuen, que fins els anys seixanta la situació econòmica no va
experimentar cap canvi.
Ens expliquen que molta gent va emigrar, i per tant, les terres que van deixar van ser
treballades pels habitants que van quedar als pobles.
Per últim ens donen una visió del seu ofici: tractant de bestiar, que consisteix en la
compra-venda d’animals.
Pel que fa a la meva hipòtesi aquesta entrevista me la confirma, ja que la gent va
emigrar per tal de trobar millors condicions de vida fora de la duresa del camp.
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Anàlisi de l’entrevista 5
Sector Terciari
Entrevista Josep Escales Pau
Nom: Josep Escales Pau
Edat: 61 anys
Professió: ex-veterinari, actualment propietari d’una botiga.
Data: 4-8-016, 11.00-12.00
Lloc de l’entrevista: Local de la penya Gastronòmica
Tipus d’entrevista: Entrevista semidirigida
Eina: guió
Els titulars:
 “En el cas d’Arestui la mecanització és molt difícil”
 “I va haver una crisis molt forta entre el seixanta i seixanta vuit, que a part de
que van caure els preus moltíssim hi havia possibilitats pel qui marxava, la gent
estava acostumada a treballar.”
 “La gent que es va dedicar a munyir automàticament va començar a donar
pinso en aquelles vaques i la producció va augmentar moltíssim.” (parlant
sobre els canvis en les explotacions)
 “La prevenció fins a l’any setanta sis, setanta set pràcticament només aplicaven
al bestiar les vacunes que els obligava l’administració, no van fer absolutament
res més.” (la prevenció de les malalties)
 “No s’han utilitzat realment els ingressos que ha proporcionat la Unió Europea
per realment reinvertir-ho al territori per crear més riquesa.”
 “El futur dels pobles del Pallars és més o menys com el d’Arestui.”
 “Dels ingressos que tenen per les primes ramaderes, haurien de reinvertir en
netejar les finques.”

Conclusions:
En primer lloc el senyor Escales ens parla sobre els canvis que s’han produït en el
sector ramader des de que ell va començar a exercir la seva professió de veterinari
fins l’actualitat, remarca que en un principi era una ramaderia exclusivament de
subsistència.
Seguidament fa una breu aportació sobre el poble d’Arestui, ens explica que la
mecanització en aquest poble va ser realment difícil degut a la orografia, no es
disposava de terrenys accessibles amb maquinaria.
L’entrevistat ens diu que durant els anys 1960-1968 hi va haver una crisis important de
població al Pallars Sobirà. Deguda, segons ell, a la caiguda en picat dels preus i
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l’augment de les despeses. Molta gent va tenir que marxar cap a les ciutats, sobretot
Barcelona, on la majoria només va poder treballar en llocs molt bàsics, com la
construcció o a la SEAT els homes, o en porteries les dones.
Aquest descens demogràfic va provocar un fenomen agrícola molt interessant, els poc
agricultors que es van quedar van veure augmentat el seu volum de terres ja que van
arrendar i comprar les dels que havien marxat.
A continuació el senyor Escales ens parla sobre l’aparició del pinso, fet de gran
importància que va augmentar considerablement la producció de bestiar. L’aparició
dels pinsos va consolidar una estructura econòmica ramadera que era l’estabulació
amb una mecanització molt bàsica destinat a una explotació lletera que tenia un volum
acceptable.
Seguidament ens parla sobre el guariment i la prevenció de malalties. Ens diu, que
degut a diversos factors, els ramaders únicament van aplicar les vacunes que exigia
l’administració. A partir de l’any 76, ens explica, la gent va prendre consciència sobre
la importància de desparasitar el bestiar ja que aquest fet augmentava la producció
tant de llet com de carn. Era essencial tindre els animals en bones condicions. Aquesta
situació és deguda a una malentesa forma de vida d’aconseguir el màxim benefici a
curt termini, ja que un animal sa dóna una producció òptima. La conclusió de
l’entrevistat és: els ramaders no van saber gestionar els canvis que es van produir en
el seu ofici.
Ens informa sobre els productes utilitzats en la prevenció i el guariment de malalties, la
gent utilitzava tant remeis casolans com els fàrmacs recomanats pels veterinaris.
Ens dona una visió general del seu ofici, del qual ens diu que era molt semblant a la
feina d’un metge.
A continuació fa una crítica sobre com es van utilitzar les subvencions de la Unió
Europea per al sector primari. Entenem a partir del que ens diu, que el mal ús de les
ajudes va suposar la pèrdua de l’última oportunitat per salvar el camp.
Per últim, el senyor Escales, constata que no hi ha un relleu generacional en la
ramaderia. El jovent, no veu una rentabilitat econòmica en aquest ofici, i per tant,
rebutja aquesta forma de vida.
Pel que fa a la meva hipòtesis es confirma totalment. Des del meu punt de vista,
aquesta entrevista, completa la meva variable sobre la mecanització del camp perquè
sense ella la visió d’aquest fenomen seria incomplert, ja que només tindríem la visió
dels conreus.
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Hi ha una mecanització (modernització) de l’estabulació ramadera. Però malgrat que
es basés en tres factors com eren: la baixada de preus dels pinsos, la modernització
de les instal·lacions i els avenços sanitaris, l’entrevistat considera que aquests
recursos no van ser ben gestionats en general. L’última oportunitat per redreçar la
situació va ser l’entrada a la Comunitat Econòmica Europea amb les seves
subvencions. Però aquest factor tampoc va ser aprofitat pels ramaders.
Per tant, la trajectòria del model ramader d’Arestui, en particular i del Pallars Sobirà en
general, va seguir el mateix procés (mecanització i baix rendiment econòmic) que el de
l’agricultura i per tant, per assimilació demostra la meva hipòtesis.
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Anàlisi de l’entrevista 6
Sector primari
Entrevista a Lluís Peiró Peiró
Nom: Lluís Peiró Peiró
Edat: 78 anys
Professió: treballador del sector primari, jubilat
Data: 11-08-16, 19:00-20:30
Lloc de entrevista: llar familiar
Tipus d’entrevista: Entrevista semidirigida
Eina: guió
Els titulars:
 “Es treballava molt amb pena perquè, molt amb pena perquè no hi havia
maquinària encara.”
 “Les tenies que vendre a les fires les bèsties, així com ara tens els corders
mateix que no se’n porta cap a les fires, ara els engreixes i te’ls venen a
buscar. Abans tot a la fira, i si no aprofitaves la fira, fins l’any que bé aguantat.”
 “Teníem mestra i ens feia estudi a la tarda i al matí. I molts perquè llavors hi
havia molta feina no hi podíem anar i hi anàvem unes hores a la nit a repàs que
dèiem.”
 “En aquell temps podies contar amb el teu així com ara no es pot comptar amb
el nostre. Els pagesos sobretot.” (parlant del franquisme)
 “Es que llavors als pobles no hi havia expectativa de vida diguem. Perquè al
haver de treballar tot a mà et feies un fart de treballar i no treies el jornal.”
Conclusions:
Al principi, el senyor Peiró, ens parla sobre les activitats econòmiques diverses del
poble d’Arestui, incidint sobretot en la duresa d’aquestes, ja que no es disposava de
cap avenç tecnològic que facilites la realització d’aquestes tasques, estem en una
situació on encara predomina el treball manual.
A continuació incideix sobretot en la ramaderia i ens explica que no aportava gaires
beneficis, ja que tenies que invertir gran quantitat de diners que difícilment
recuperaves amb aquesta activitat.
L’entrevistat ens diu com funcionava l’explotació ramadera en aquells temps i
coincideix amb un model ramader d’alta muntanya (prats naturals) on el ramat es troba
a la muntanya durant l’estiu i que amb l’arribada de la tardor baixa cap als nuclis rurals
produint-se l’estabulació.
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Els conreus agrícoles bàsics d’Arestui eren els cereals. Gràcies a l’entrevistat podem
conèixer els diferents tipus i el seu calendari de conreu: l’ordi i la civada a la primavera
i el blat i el sègol a la tardor.
L’entrevistat ens diu, que com a complement de les tasques agrícoles i ramaderes, la
gent del poble podia treballar en l’explotació de boscos i en la indústria de la pissarra.
Fa especialment referència als boscos, ens explica el recorregut que fa la fusta des de
que es talla fins que es transportada amb camions per a la seva posterior utilització, en
aquest procés apareixen dues professions tradicionals que han desaparegut, que són:
els picadors i els tiradors de boscos.
Quan les feines al camp s’acabaven la gent d’Arestui anava a treballar als boscos a
canvi d’un jornal, era una manera de completar els ingressos familiars. Les tres
activitats econòmiques (agricultura, ramaderia i boscos) ens dóna una estructura
econòmica de subsistència que juntament amb el que ell considera una feina dura
(treball manual), explica la migració que va despoblar poc a poc el poble.
També és interessant la dada que ens dona l’entrevistat sobre la propietat dels
boscos, ja que influirà en l’arrendament de la seva explotació, en termes generals
podem dir que un terç dels boscos eren de propietat municipal i la resta, dos terços,
era estatal.
Seguidament, ens parla de les fires una de les activitats econòmiques més importants.
Recorda sobretot les experiències viscudes en les diferents localitats on es celebrava
aquest esdeveniment i insisteix en la seva importància ja que proporcionava els diners
amb els quals es tenia que viure durant tot l’any.
El senyor Peiró ens explica com eren les festes al poble, els moments d’oci. Ho relata
amb una certa melangia, ja que hi acudia gent dels pobles del voltant i Arestui estava
ple de gent jove, cosa que suposava que es gaudís d’una manera especial i molt
familiar.
Quan ens parla del franquisme, diu que l’activitat ramadera no patia un control tant
estricte com actualment i que es podia decidir lliurement sobre aquesta activitat.
Finalment, recalca que la falta d’avenços tecnològics (mecanització del camp) que
portaven la duresa de les principals activitats econòmiques (agricultura i ramaderia) va
ser el motiu principal pel qual molta gent va decidir abandonar el poble.
Pel que fa a la meva hipòtesis l’entrevistat me la confirma totalment ja que ens parla
d’un treball manual que ell creu que és la causa de que la gent marxi ja que es
contraposa amb unes condicions més favorables de treball que oferien les ciutats.
Tanmateix, crec, que el fet que l’economia d’Arestui fos de subsistència en aquells
temps és el factor que fa validar més la meva hipòtesis, ja que el que es volia
aconseguir era una economia amb excedents (venda al mercat) que no es podia
aconseguir d’altra manera que amb una mecanització del camp variable fixa en el meu
treball de camp.
Per altra banda, el fet de la feina dura segurament feia que l’atracció per un treball
remunerat i amb un horari fix fos tan encisador que molta gent no dubtés de prendre el
camí de la migració.
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Per últim, afegir, la importància que dóna el senyor Peiró a les fires, que em servirà per
constatar que el seu declivi vagi lligat a un decreixement demogràfic.

16

Anàlisi de l’entrevista 7
Sector terciari
Entrevista Jaume Catarina Ramon
Nom: Jaume Catarina Ramon
Edat: 71 anys
Professió: treballador del sector terciari, jubilat
Data: 12-8-2016, 17:30-18:15h
Lloc de entrevista: jardí de casa seva (Llavorsí)
Tipus d’entrevista: Entrevista semidirigida
Eina: guió
Els titulars:
 “Vaig veure que era una proposta molt interessant de veure el muntatge de
centrals”.
 “Quan es va formar la plantilla aquí a la central van donar opcions a presentarse gent d’aquí del país”.
 “Penso que aleshores va ser una revolució, perquè de veritat, aleshores la
plantilla de centrals era molt nombrosa”.
 “Són 150 persones amb família que si no hagués sigut per les centrals encara
s’hagués quedat més petit el Pallars”.
 “Als anys 60-70 van ser els anys de l’emigració la gent va marxar d’aquí,
perquè la pagesia no donava. I la indústria a les grans ciutats estava amb
creixement.”
 “Quan es va acabar per exemple es va acabar aquí i es va començar a la Vall
Fosca, quan es va acabar a la Vall Fosca es va començar a la Nuclear. Molta
gent la van traslladar d’aquí per anar cap allà, i molta gent se’n va tornar cap al
seu país, perquè aquí hi havia molta gent que eren de fora.”
Conclusions:
El senyor Catarina al principi ens parla sobre la seva entrada a FECSA. No era de
Llavorsí però li van oferir el lloc de treball ,l’any 1965, el qual va acceptar. Li semblava
un projecte interessant.
Dins l’empresa es dedicava al taller mecànic, però posteriorment el van ascendir a
segon cap de la central per supervisar l’operació i el manteniment.
A continuació ens explica que quan es va formar l’empresa van donar feina a gent del
Pallars coneixedora del treball a desenvolupar a les centrals. Era una plantilla molt
nombrosa, i això va aportar dos aspectes positius: el fixament de la població al territori
i el cobrament de cànons per part dels ajuntaments.
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Seguidament el senyor Catarina ens comenta que entre els anys 60 i 70 hi va haver
una emigració important. La gent va marxar a les ciutats ja que l’industria va
experimentar un considerable creixement.
També ens explica que la fi de les centrals va suposar que part de la gent s’establís
definitivament als pobles d’aquesta regió i no marxés.
L’entrevistat ens explica que quan s’acabava l’obra en una localitat en cercaven una
altra. D’aquesta manera es va poder mantenir part de la població fins que es van
acabar totes les obres publiques.
La construcció de les centrals hidroelèctriques va ser una pilota d’oxigen temporal per
l’economia pallaresa, això també va influir en la demografia que va veure com es
mantenia la població després d’uns anys de pèrdua d’habitants. Aquest model
econòmic és el que va perdurar a les grans ciutats durant aquells temps. Per tant,
podem veure en primera persona una mena d’extrapolació del procés industrial que es
va produir a Catalunya durant els anys seixanta, setanta i vuitanta. Per tant puc dir que
aquesta entrevista valida la meva hipòtesi ja que corrobora que la industrialització va
ser el reclam per a la població rural per marxar. Al Pallars, les centrals hidroelèctriques
van retardar durant uns anys aquest procés, però un cop acabades les obres la
situació va retornar i es va poder constatar un nou període de pèrdua de població.
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Anàlisi de l’entrevista 8
Sector secundari
Entrevista Adelina Tossaus
Nom: Adelina Tossaus
Edat: 60 anys
Professió: treballadora sector secundari.
Data: 27-8-2016
Lloc de entrevista: Plaça d’Arestui
Tipus d’entrevista: Entrevista semidirigida
Eina: guió
Els titulars:
 “Aquí al pobles més o menys tots tenien els seus animals, vaques, algun
cavall.”
 “Tenien vaques i cultivaven, patates i quatre coses per tot l’any i és el que feien
ells. Vivien dels animals.” Parlant sobre la feina dels seus pares.
 “Tenien uns amics a Andorra, i ens van dir que anéssim cap allà que es feia
tabac i es guanyava molt bé la vida.” Sobre les raons per les quals van marxar.
Conclusions:
Primer la senyora Tossaus, ens explica quina era la feina de la gent a Arestui, on les
dues activitats econòmiques principals eren l’agricultura i la ramaderia.
Ella va marxar de molt petita és per això que no recorda gaires detalls, tot i així, ens
diu que l’activitat dels seus pares es basava en la ramaderia, al veure que era un ofici
molt dur i veient que al poble no podrien oferir un bon futur als seus fills, els pares de
la senyora Tossaus van decidir emigrar a Andorra per recomanació d’uns coneguts
que treballaven en la industria del tabac i els van assegurar que era una manera molt
bona de guanyar-se la vida.
També ens explica que el seu pare va patir de càncer, i Andorra gracies a la presencia
d’hospitals, van poder allargar-li la vida tot i patir aquesta terrible malaltia en aquells
temps. Ens diu, que si s’haguessin quedat al poble, el seu pare probablement no
hauria tingut aquesta possibilitat.
Per últim, ens diu que probablement la resta de la gent que va marxar, van patir una
situació semblant a la seva.
Pel que fa a la meva hipòtesis, me la confirma. Els pares de l’entrevistada van veure
una gran oportunitat en l’emigració: millors condicions de vida i millors condicions
laborals.

19

Anàlisi de l’entrevista 9
Sector secundari
Entrevista Aurora Jubany Carrera
Nom: Aurora Jubany Carrera
Edat: 74 anys
Professió: treballadora del sector secundari, jubilada
Data: 1-09-2016, 16:00-16:45
Lloc de l’entrevista: llar familiar
Tipus d’entrevista: Entrevista semidirigida
Eina: guió
Els titulars:
 “Es treballava al camp, cultivant la terra, sembrant les patates, coses de
pagesia.”
 “T’aixecaves molt d’hora per anar a treballar al camp, a les cinc del de matí per
anar a entrecavar les patates.”
 “A la tardor quan tallaven els arbres, que en deien escassar, tenies que anar tu
radere, una dona, a fer els feixos de la fulla.”
 “La vida era diferent a la d’ara i la gent aprofitaven totes les festes majors.”
 “Si anàvem a pasturar les vaques, anàvem una estona al col·legi i ens venien a
buscar els pares.”
 “Allà al poble no podies treballar ni amb carros ni res, portaves l’herba cap a
casa amb la mula.”
 “Però no m’he n’he penedit mai. No m’agradava.” Ens parla sobre si es penedia
d’haver deixat el poble.

Conclusions:
Primer de tot, la senyora Jubany, ens parla sobre l’economia del poble als anys
cinquanta. Destaca totes les activitats relacionades amb la pagesia, agricultura i
ramaderia. També ens explica el tipus de conreus (hortalisses i cereals) que
predominaven i l’època en la qual es sembraven. També completaven el seu sou amb
diferents treballs al bosc.
Seguidament, ens fa cinc cèntims sobre el dia a dia a Arestui. Era una vida dura i
sacrificada encara que hi havia una sèrie de festes que alleujaven la situació. Recorda
el carnaval, les festes majors, l’aplec... Dóna gran importància a l’ambient familiar que
hi predominava. També ens diu que la gent, acostumada a treballar, aprofitava tots els
moments d’oci possibles al màxim.
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La gent del poble es tenia que despertar ben aviat al matí per anar als camps, als
horts... a la tardor s’anava a tallar fusta als boscos, i les dones tenien un paper
important en aquesta activitat, ja que recollien les fulles dels arbres talats, que eren
aprofitades per alimentar al bestiar.
A continuació ens parla sobre l’escola. Es començava a l’octubre, quan s’acabava el
treball al camp, tot i això alguns alumnes no podien assistir-hi amb regularitat ja que
tenien que ajudar en les feines de casa. Així doncs, la mestra els posava deures i els
alumnes aprofitaven per fer-los, per exemple, tot guardant el bestiar als camps.
Al preguntar-li sobre quines serien les raons per les quals la gent va decidir marxar ens
diu, que la vida era avorrida i dura degut al lent procés de mecanització, és per aquest
motiu que els joves preferien buscar-se millors formes per guanyar-se la vida a altres
llocs on les possibilitats laborals fossin més bones.
Per últim, la senyora Jubany, ens conta que un cop fora del poble va anar-se’n a
treballar a Barcelona, on primer va fer de mainadera en una casa i posteriorment va
treballar per a l’empresa Philips. Remarca que mai es va penedir d’haver marxat, ja
que el seu poble no li agradava i la feina que realitzava allí tampoc.
Pel que fa a la meva hipòtesis puc dir que aquesta entrevista me la validat ja que
personalment relaciono feina dura al camp amb economia de subsistència. Davant
d’aquesta situació part dels camperols d’un poble marxen a la ciutat deixant terres
sense conrear que finalment vendran o arrendaran a la resta de camperols que
queden. Aquests veuran augmentada la seva producció pel volum més gran de terres.
El pas posterior que es produeix és una mecanització del camp progressiva que porta
a una economia de mercat (amb excedents). Per arribar a aquesta situació abans s’ha
degut de produir una davallada demogràfica perquè hi ha excés de mà d’obra que s’ha
de canalitzar cap a la ciutat ,i per tant, un repartiment de les terres entre els pocs
pagesos que han romàs a Arestui.
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Anàlisi de l’entrevista 10
Sector secundari
Entrevista Julian Camps Camps
Nom: Julián Camps Camps
Edat: 76 anys
Professió: treballador del sector secundari, jubilat.
Data: 5-9-016, 17:30-18:10
Lloc de l’entrevista: llar familiar
Tipus d’entrevista: Entrevista semidirigida
Eina: guió
Els Titulars:
 “Doncs normalment el que feien al camp, però després hi havia per exemple a
l’hivern que tenien temps, anaven a fer pissarra, llosa que deien.”
 “Com era el dia a dia? Molt monòton.”
 “Més que res perquè es volien buscar un altre provenir.” (parlant de les raons
per les quals va marxar la gent del poble)
 “La meva intenció ja era aquesta, que quan marxés a fer el servei militar no
tornaria.” (parlant de les raons per les quals l’entrevistat va marxar)

Conclusions:
Primerament el senyor Camps ens parla sobre les activitats econòmiques entre les
quals cita les alternatives que hi havia al poble durant l’hivern (pissarra, tallar pins).
Però remarca que el gruix de les feines era a l’estiu i les principals eren l’agricultura i la
ramaderia.
Després ens diu que el dia a dia al poble era molt monòton, tot consistia en treballar.
Recorda que en acabat la feina es reunien tots per passar l’estona i era una de les
maneres que tenien de divertir-se.
Seguidament ens parla sobre l’explotació dels boscos i les fires, activitats
econòmiques molt importants en la època. Sobretot les fires.
Ens explica quina era la seva feina al poble. Al principi ajudava als seus pares en
activitats agrícoles i ramaderes i durant un temps va treballar als boscos. Aquestes
feines començaven a la infantesa perquè els fills servien com a mà d’obra d’ajuda al
nucli familiar.
L’entrevistat remarca un concepte molt important en l’economia rural: la figura de
l’hereu. Com ell no era hereu va haver de marxar d’Arestui.
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Aquesta vivència es pot extrapolar en les raons per les quals la gent va decidir
abandonar el seu poble i els motius que el van portar a fer-ho a ell també. Un punt
lligat a la marxa del poble és el fet de que en aquells anys els nois havien de realitzar
el servei militar. El senyor Camps, ens explica que les decisions professionals
quedaven supeditades a aquest esdeveniment, ja que un cop va acabar el seu període
militar va anar a Barcelona a treballar.
Ens podem imaginar una Barcelona dels anys 50 en ple procés de creixement per dos
raons: la primera seria per l’oferta de treball que hi havia , molt bàsica, per a la gent
emigrant (l’entrevistat va començar a treballar en el sector de la construcció) i la
segona, estaria relacionada amb la problemàtica dels habitatges. Degut a que va
haver-hi un flux molt important d’immigració el parc d’habitatges no va poder assumir
aquest creixement demogràfic i les condicions d’allotjament van ser molt deficitàries
(l’entrevistat va haver de viure en un pis rellogat) .
Aquesta entrevista valida totalment la meva hipòtesis perquè a partir de les
conclusions obtingudes, la trajectòria vital i professional del senyor Camps és la
mateixa que la de milers d’emigrants de les dècades dels 50 i 60: fins a haver de fer el
servei militar l’entrevistat es mou en un món totalment rural marcat per les feines del
camp. Un cop arriba a l’edat obligatòria per a fer el servei militar la seva trajectòria
esdevé totalment urbana, ja que marxa a Barcelona i allí comença la seva vida adulta:
treball i vida familiar (es va casar a Barcelona).
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Anàlisi de l’entrevista 11
Sector secundari
Entrevista Albert de Moner
Nom: Albert de Moner
Edat: 45
Professió: Treballador del sector primari
Data: 22-10-016, 19:00-19:40
Lloc de entrevista: Cafeteria Casa Rateta
Tipus d’entrevista: Entrevista semidirigida
Eina: guió
Els titulars:
 “La raça bruna, és la única raça autòctona que hi ha a Catalunya en estat
productiu.”
 “Les característiques de la raça: és una raça molt rústica que esta molt ben
adaptada al medi i desprès com a raça càrnica te una bona producció de llet,
els vedells es fan macos i creixen molt i és molt bona mare”.
 “Avui és una raça autòctona de foment.”
 “El sistema de producció de la raça bruna, és un sistema que es diu sistema
Vallport, és a dir, a l’hivern estan a la vall i a mesura que fa bon temps pugen a
les zones altes”.
 “Al Pallars fins la segona meitat del segle XX no te gaire tendència a treballar el
boví”.
 “L’únic objectiu actualment és fer llet quan abans pràcticament era triple: la
carn, la llet i sobretot el treball.”
 “És més fàcil treballar totalment en extensiu, és a dir els animals sempre fora.”
Parlant sobre l’estabulació del bestiar.
 “Jo diria que al Pallars actualment hi deu haver unes 4.000 brunes.”
 “Treballar amb una raça autòctona suposa treballar amb un patrimoni propi.”
Conclusions:
Per començar el senyor de Moner ens explica la història de la vaca bruna breument.
Aquesta raça única autòctona al Pallars, és el resultat de l’encreuament de l’antiga
vaca pallaresa amb la raça alpina suïssa. Les característiques de la qual són: la
rusticitat, la bona producció de llet, el bon creixement dels vedells i el gran instint
maternal de les femelles.
A continuació ens diu que no és una raça protegida, sino que és de foment ja que en
queden més de 4.500 exemplars. La raça de foment és una raça que està en expansió
i que té un interès ramader improductiu. Està dins el que s’anomenen races
autòctones i la seva contraposició són les races amb perill d’extinció.
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El senyor de Moner, ens conta que el més apreciat en el bestiar és la seva bona
adaptació al medi, el sistema de producció (anomenat Vall-port), la docilitat i les
característiques esmentades anteriorment. El sistema vall-port és un sistema de
producció ramader que permet la pujada dels animals a les pastures d’alta muntanya
entre els mesos de maig, juny i la posterior baixada i tornada a les explotacions de la
vall entre l’octubre i novembre.
Pel que es refereix a l’estabulació de la vaca bruna, a l’hivern hi ha una estabulació a
les zones altes i una ramaderia extensiva exterior a les zones baixes.
En l’antiguitat, el bestiar boví s’utilitzava principalment per al treball i en alguns casos
per produir llet. Però generalment s’explotaven més els animals de peu rodó.
Actualment, s’ha passat a una triple aptitud, és a dir, es produeix llet, carn i es crien
vedells.
Seguidament, l’entrevistat ens parla sobre l’estabulació, on predomina la tendència
extensiva tot i que també podríem trobar algunes explotacions semi extensives en
corrals, estables i estabulacions a l’aire lliure.
Per acabar, ens diu que queden uns 4.000 exemplars de vaca bruna que és un
patrimoni del Pallars, i que el màxim benefici que aporten és la satisfacció de poder
treballar amb un bestiar autòcton del Pallars, el senyor de Moner aprecia molt el
benefici emocional.
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Marc teòric
Canvis en l’agricultura durant els anys 1950-1970
Fins l’arribada de la Revolució Industrial que va
comportar nous mètodes de transport més eficaços,
ràpids i barats, l’agricultura es va mantenir dins dels
marges de la subsistència local i comarcal. Però
l’evolució agrícola també va influir en la indústria i a
l’inrevés, ja que les aportacions de la indústria
(invents), s’aplicaren als nous mètodes de treball al
camp, sobretot a Anglaterra. A Espanya fins ben entrat
el segle XIX, l’agricultura de mercat només afectava a
certs productes concrets (blat, vinya, olivera) , així com
als productes de l’horticultura.

Germans de casa Monet carregant
herba.
Font: Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà.

La utilització de noves tècniques agrícoles i la
introducció de nous conreus, van fer possible l’augment de la producció agrària i
obtenir excedents per alimentar una població creixent.
L’agricultura tradicional estava basada principalment en dos factors de producció: la
terra i el treball. Aquesta situació es va mantenir mentre a les zones rurals hi havia mà
d’obra abundant i barata.
Durant la segona meitat del segle XX té lloc la progressiva disminució de la població
agrària. En les darreres dècades: èxode urbà. Per tant cal distingir entre: la població
agrària que treballa al sector primari i la població rural que viu en zones agrícoles però
que treballa en altres sectors.
Dins del treball agrari a Espanya trobem: les explotacions petites que són explotacions
familiars amb participació d’algun assalariat i les grans explotacions amb treballadors
eventuals.



La PAC

La Política Agrícola Comuna (PAC) És una política comuna de tots els estats membres
de la Unió Europea. Es gestiona i finança una escala europea amb tots els recursos
del pressupost anual de la UE.
La PAC, llançada el 1962, representa una associació entre l'agricultura i la societat,
entre Europa i els agricultors. Els seus principals objectius són:



Millorar la productivitat agrària de forma que els consumidors disposin d’un
subministrament d’aliments a preus assequibles.
Garantir als agricultors una vida estable.
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COPISA
Copisa és una empresa constructora fundada el 1959 amb seu a Hospitalet de
Llobregat. Opera en el sector de les infraestructures, en l'àmbit de l'obra civil,
l'edificació i rehabilitació.
Els orígens de l'empresa es troben en el procés històric d’electrificació de Catalunya,
liderat a la dècada dels 50 per FECSA. Copisa, va néixer amb la missió d'executar
unes obres per FECSA a la Vall d'Aran. Poc després l’empresa inicia la construcció del
complex hidroelèctric de la Vall de Cardós.
Copisa centra la seva activitat en l'àmbit de l'energia, amb encàrrecs com la central
tèrmica d'Utrillas (Terol) i la central tèrmica de Sant Adrià (Sant Adrià de Besòs,
Barcelona), Així com la participació en la construcció de les centrals nuclears d’Ascó i
Vandellòs II.
A la tercera dècada d'història de Copisa, l'empresa es s’expandeix geogràficament.
D’aquesta època destaca la construcció de la central hidràulica reversible d'Estany
Gento-Sallente.
El 1991, l'empresa Inicia la seva activitat immobiliària; pocs anys més tard aposta per
la construcció de residències d'estudiants.
En els anys 2000-2011, cal destacar l'àrea de concessions de Copisa. Que té en
compte la gestió de les comunicacions, els serveis hidràulics i els transports. En
aquesta època trobem grans obres, com per exemple importants eixos viaris i línies
ferroviàries d'alta velocitat. Copisa participa en projectes per la implantació d'energies
renovables i d’infraestructures d'energia fotovoltaica solar.
L'enfocament mundial del grup va començar l'any 2000 en l’àmbit de projectes
industrials amb l'empresa UOP (A Honeywell Company), empresa nord-americana
especialista en tecnologies especials en el procés de refinat de petroli. Actualment la
presència de la companyia es materialitza a països com Romania, Portugal, el
Marroc, Mauritània, Perú, Costa Rica i Colòmbia amb l’execució d’importants obres.
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Crisi de la Indústria catalana de la fusta
La tecnologia ha permès que la fusta, tot i ser el material més antic utilitzat per l’home,
conegui diverses aplicacions, formes i usos: habitatges, estructures, revestiments,
joguines...
La fusta és també recuperable un cop ha acabat la seva utilitat principal, de manera
que pot ser destinada a múltiples usos com ara compostatge, fabricació de taulers,
aglomerats, pel·lets, etc.
Durant els anys 50 la fusta constituïa un material de construcció de primer ordre, els
picadors eren els encarregats de talar els boscos seleccionats i arrendats al terme
municipal o als seus propietaris prèviament i els tiradors ajudats pels matxos i les
mules duien els troncs fins a la carretera on els esperaven els camions. La utilització
de la fusta anava des de la construcció de vaixells fins a l’elaboració de pals de
telèfon, electricitat, travesses de ferrocarrils... i els altres aprofitaments dels arbres com
ara l’extracció de pinyons, resina i suro tenien una importància menor.
Tot i així, actualment el sector s’enfronta a diverses dificultats. El bosc ocupa més de
la meitat del territori de Catalunya, però la fusta només suposa un 1,3% del total del
volum de negoci de la indústria catalana.
Menys d’un 1% de tota aquesta fusta es destina a biomassa, una quantitat similar
s’aprofita per fer palets i embalatges i la resta queda als boscos. La fusta catalana no
té prou qualitat per ser utilitzada per a la construcció, els mobles, els complements o
els encofrats.
Des del 2009 la indústria de la fusta va deixar de registrar beneficis, i del 2007 al 2014
el gremi de fusters va passar de 1.400 a 300 afiliats.

Serradora d'Arestui. Font:
arxiu familiar.
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Educació 1938-1953
La dictadura de Franco rebutja
els ideals educatius de la II
república i la idea que
predomina és que l’educació ha
de ser catòlica i patriòtica. No
obstant això, el règim polític que
s'imposa a Espanya a partir de
la guerra civil no es preocupa de
Grup d'escolars a Arestui.
dissenyar un sistema escolar
Font: Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà.
diferent del preexistent. En els
primers anys, l'educació només
interessa al govern com a vehicle transmissor d'ideologia, sense donar importància a
l’organització i estructura interna. Així, proliferen decrets i ordres ministerials amb una
sola idea fixa: l'educació ha de ser catòlica i patriòtica. Hi ha, per tant, un rebuig clar a
la política educativa de la República.
En els primers anys de la postguerra, essent ministre d'educació nacional Pedro Sáinz
Rodríguez, es regula el Segon Ensenyament: el 20 setembre 1938 apareix Llei de la
reforma de la Segona ensenyança: En el preàmbul de la Llei (BOE del 23-9-38) es
detallen les raons que porten a començar la reforma educativa:
"Iniciase con la reforma de la parte más importante de la Enseñanza Media - el
Bachillerato Universitario - porque el criterio que en ella se aplique ha de ser norma y
módulo de toda la reforma, y porque una modificación profunda de este grado de
Enseñanza es el instrumento más eficaz para, rápidamente, influir en la transformación
de una Sociedad y en la formación intelectual y norma de sus futuras clases
directoras."
El sistema escolar de la postguerra podria caracteritzar-se per una sèrie de trets:
 En primer lloc, es defineix una ensenyança confessional catòlica basada en
tres premisses fonamentals: educació d'acord amb la moral catòlica,
ensenyament obligatori de la religió en totes les escoles, i dret de l'Església a la
inspecció de l'ensenyament en tots els centres docents.
 S'observa igualment una politització de l'educació per mitjà d'una orientació
doctrinària de totes les matèries.
 En tercer lloc, l'educació va a ser considerada com un assumpte la
competència del qual correspon a la societat, essent missió de l'estat
únicament la d’ajudar a aquesta tasca.
És a partir dels anys 50 que s'observa una certa obertura al món de l'ensenyament.
Espanya comença a obrir-se a l'exterior, amb els acords amb el Vaticà i els Estats
Units, essent Ministre D. Joaquín Ruiz Giménez (1951-1956). Persisteixen la
confessionalitat i el predomini de l'Església, però remeten una mica el patriotisme i la
preponderància de l'adoctrinament polític sobre el pedagògic.
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Els llosers
Fa unes dècades, la pissarra era un element important en les aules i en les carteres
dels escolars. Actualment és molt útil en la construcció: làpides, habitatges,
decoració... a causa de la seva estructura i de la seva impermeabilitat, aquesta roca
també s’utilitza en la construcció de teulades i com a recobriment de murs i pisos.
La preparació i elaboració de la pissarra, des de l’extracció per part del lloser fins al
producte final, és un procés que s’ha mantingut invariable al llarg del temps, sofrint
únicament modificacions pel que fa a la mecanització. Des de l'extracció del mineral
fins a les seves aplicacions en la construcció, el procés productiu de la pissarra abasta
diferents fases amb mitjans tecnològics, materials i humans completament diferents en
cadascuna d'elles.
La facilitat amb què es treballa la pissarra permet adaptar les llosetes a moltes i
variades grandàries i formats comercials, amb el que s’obté productes pràcticament
dissenyats a la mida de cada client.
La indústria de la pissarra va sorgir a finals dels anys seixanta. La caiguda de les
produccions de Regne Unit, Estats Units, França i Alemanya els primers
subministradors de la primera meitat del segle XX, i el gran èxit de les exportacions per
part de França van ser els factors determinants del naixement d’aquest sector.
El municipi de Llavorsí és conegut per les lloseres que fins fa poc encara estaven en
funcionament, la d’Aidí era la més important, tot i que la d’Arestui també era d’una
gran qualitat. La llosa obtinguda era de bona classe però la duresa i l’especialització
de la feina va provocar l’abandonament d’aquesta activitat, és a dir, des de mitjans del
segle XX la indústria es caracteritza per l’automatització i la deslocalització industrial
que és el trasllat dels processos de fabricació a llocs on els costos són més baixos, per
aquest motiu molts treballadors cansats de realitzar un treball tant precari decideixen
buscar noves oportunitats laborals més favorables i menys dures, és per aquest motiu
que s’acaben les explotacions de les lloseres.

Eines per al treball de la llosa:
Martell i escarpe: obren la llosa per tal d'obtenir-ne d'altres de més fines.
Ganivet: serveix per tallar la llosa
En la imatge també podem observar una llosa un cop dotada de forma.
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Font: Col·legi oficial d'aparelladors i arquitectes tècnics de Lleida, bulletí d'informació
col·legial. Juny 1983.

Hidroelèctriques
Des del primer intent de producció d’electricitat a Catalunya (que es va du a terme
l’any 1873 a Barcelona) i fins a començament del segle XX, aquesta energia s’havia de
generar molt a prop dels centres de consum perquè la tecnologia no permetia el seu
transport a llarga distància. Per això, durant la segona meitat del segle XIX es van
construir arreu del territori nombroses petites centrals o instal·lacions hidroelèctriques
per satisfer necessitats locals. Estaven situades en els rius o cursos d’aigua propers
als nuclis de població del país.
En el període de 1911-1940 l’eix format pels rius Flamisell, Noguera Pallaresa i Segre,
va experimentar una explotació i un aprofitament intensius per a la producció de grans
volums d’energia elèctrica destinada fonamentalment a la ciutat de Barcelona. En
aquest període s’hi construïren 12 centrals.
Al riu Flamisell es construeixen cinc centrals: Capdella, Molinos, la Plana, Congost i La
Pobla de Segur.
Al riu Noguera Pallaresa es construeixen cinc altres centrals: Sossís, Talarn, Gavet,
Terradets, Camarasa.
I al riu Segre s’hi construeixen dos centrals: Sant Llorenç de Montgai i Seròs.
L’electrificació de Barcelona va suposar un gran impacte en aquests territoris, generant
o impulsant tot un seguit de transformacions i de canvis, que en alguns casos marquen
un abans i un després en la seva història.
Les obres de construcció de les explotacions hidroelèctriques i la seva posada en
funcionament han estat un dels primers factors de transformació del territori i un
element
cabdal que va impulsar la modificació progressiva de les bases
socioeconòmiques que fins ara havien estat les habituals i tradicionals, com per
exemple: la millora de les comunicacions, el fort creixement del sector terciari, el
desenvolupament del sector del transport, transformació de les terres de secà en
terres de regadiu, etc. Aquests canvis i transformacions es van produir especialment a
les comarques del Pallars i de l’Alta Ribagorça.
Una de les principals característiques d’aquest sector és la gran quantitat de mà d’obra
necessària per la construcció de les instal·lacions. Aquesta mà d’obra sovint havia de
venir de fora perquè el territori no en podia satisfer les necessitats, això va donar lloc a
un augment demogràfic: a Tremp la població augmenta un 200%, a Pobla de Segur
un 165% i a la Vall Fosca també un 200%.

Mecanisme per donar la llum des del
poble d'Arestui. Font: arxiu familiar.
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Historia de l’empresa FECSA
FECSA (Forces Elèctriques de Catalunya) té el seu origen en la Companyia
Barcelonesa d'Electricitat i la Societat Espanyola d'Electricitat.
L’empresa va donar un impuls a les construccions hidroelèctriques, va construir
centrals tèrmiques i va entrar en el camp de l'energia nuclear, motivat per la crisi del
petroli dels anys 70. Així, va participar, juntament amb Electricité de France,
Hidroelèctrica de Catalunya i ENHER en la construcció de la central nuclear de
Vandellós, posada en servei el 1972. Posteriorment, FECSA va instal·lar en solitari la
central nuclear d’Ascó, que va començar el seu funcionament l’any 1983.
Als anys 80 l'empresa va ser objectiu de l'organització terrorista Terra Lliure, que va
atemptar amb explosius contra diverses oficines a diferents localitats catalanes.
Amb la liberalització del mercat elèctric d'Espanya, originada per l'entrada del país a la
Unió Europea, es produeix l'entrada d'Endesa a l'accionariat de FECSA, amb la
compra del 40% de l'empresa el 1991. Finalment, el 1996, el Grup Endesa
aconsegueix el 75% de les accions de la companyia i el seu control absolut.
Actualment, la funció que realitza la comercialitzadora Fecsa-Endesa és similar a la
funció que realitzen les altres comercialitzadores: vendre el subministrament elèctric
que proporciona al client.
Fecsa-Endesa no distribueix l'energia ja que s'encarreguen de comprar l’electricitat a
la distribuïdora de la zona i cobra als clients per l'energia que li han proporcionat des
de la distribuïdora.
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Indústria del tabac a Andorra
La història del tabac a Andorra està fortament lligada al creixement i al canvi de model
econòmic experimentat pel país durant el segle passat.
Gràcies a la indústria del tabac, Andorra va passar de tenir una economia rural
tradicional, a ser un país modern i ric, amb una activitat econòmica centrada en el
sector terciari.
Els inicis del conreu del tabac a Andorra estan directament lligats a la instauració del
monopoli estatal del tabac a Espanya, l’any 1634. Gràcies a ell, el contraban de tabac
es converteix en un negoci molt rendible i molts pagesos comencen a conrear-ne.
Tot i que els pagesos arrodonien al segle XVII els seus ingressos amb la venda de
fulles de tabac, el seu comerç a Andorra s’ha basat com hem dit abans, en el
contraban cap a Espanya i França. Aquest contraban es va iniciar al segle XVIII i va
anar guanyant importància en els segles següents fins a esdevenir tota una institució.
L’objecte de comerç va anar evolucionant en funció de les demandes del mercat. Així,
es va iniciar amb la picadura i el rapè per passar després a les marques andorranes i,
posteriorment, a les marques de tabac ros americà.
Aviat, i al llarg de tot el segle XVIII, aquest conreu s’intensifica gràcies a que esdevé
una nova font d’ingressos habitual per a les dèbils economies domèstiques.
L’evolució d’aquesta manufactura ha transcorregut paral·lela a l’increment de la
demanda i les millores tècniques. Es passa d’una producció privada per a consum
propi o venda directa artesana a les llars per vendre després el producte als propietaris
de tallers, fins arribar a la creació de les primeres fàbriques.
Actualment la producció de tabac és estesa als cinc continents llevat d’Oceania. La
producció està sotmesa a fluctuacions que depenen de les variables climàtiques. El
1954, recuperada la producció de preguerra, la collita va ser de 3.704 milions de tones.
Dotze anys després s’havia incrementat un 17% (4.334 t) i el 1984, amb 6.480 t, un
33%. Al 1993 la producció arribà a les 8.312 t, els anys següents ha tendit a minvar
fins a situar-se en 6.513 t el 1996 com a resultat, sobretot, dels moviments antitabac
en molts països occidentals.
Anys 1950. Andorra.
Detall de la càrrega, segurament de tabac.
Font: http://quinalafem.blogspot.com.es/2014/01/566-landorra-perduda-delsegle-xx.html?m=1
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Les migracions
En la dècada de 1960, la població espanyola va
experimentar la taxa de creixement anual més gran
del s.XX, passant de 30,4 milions (1960) a 33,8
milions d’habitants (1970). Aquest creixement va ser
degut al descens de la mortalitat, especialment
infantil i per una natalitat elevada com a resultat de la
millora de les condicions de vida i les polítiques
natalistes impulsades pel règim franquista (2,8 fills
per dona). De la mateixa manera, l’esperança de vida
va passar de 67 anys a 70 per als homes i de 72
anys a 76 per a les dones.
Homes davant un corral a
En aquest context, l’evolució demogràfica de
Arestui. Font: arxiu familiar.
Catalunya va experimentar un canvi també durant el
franquisme. Per tant, si l’any 1940 la població era de 2.890.974 habitants, en els anys
setanta ja superava els cinc milions i mig. D’aquesta manera la natalitat catalana va
situar-se per sobre la mitjana espanyola durant tot el segle.

El creixement demogràfic espanyol va anar acompanyat d’importants moviments de
població. Com a conseqüència el procés de reconversió, mecanització i modernització
va deixar sense feina a molts pagesos, els quals van veure en l’emigració l’única
sortida a un treball no existent en el seu punt d’origen. Aquest fet va provocar, durant
la dècada de 1960, un intens èxode rural.
Consegüentment, l’any 1975 el règim va haver de liberalitzar definitivament els
moviments de població pel territori i cap a l’exterior.
Aquest fenomen va prendre importància a partir de 1959, inserint-se en un corrent que
l’any 1965 portaria un milió de ciutadans espanyols cap a països industrialitzats de
l’Europa occidental. L’emigració sortida de Catalunya va suposar el 5,17% respecte el
conjunt d’Espanya.
Però les migracions van ser més notables entre 1962 i 1973 doncs quatre milions de
persones van canviar de residència. Així, procedents de regions agrícoles els
immigrants van instal·lar-se en zones amb més dinamisme econòmic com: Madrid, el
País Basc, València i Catalunya.
En el cas de Catalunya el moviment migratori va ser especialment intens. Entre 1940 i
1975, 1’8 milions d’immigrants van establir-se a Catalunya. Aquests immigrants
procedien de regions com Andalusia, Extremadura, les dues Castelles, etc. Tot i que
també en trobem de les zones de muntanya i de l’interior de Catalunya.
Aquests procés sense cap tipus de planificació va tenir importants conseqüències
socials a la vegada que va provocar forts desequilibris territorials, la immigració va
assentar-se de manera concentrada en algunes zones del país: a la província de
Barcelona un 90%, poblacions que van créixer fins la saturació i sense comptar amb
les infraestructures necessàries. De la mateixa manera que algunes zones van créixer,
altres van perdre població, com és el cas del Pallars Sobirà que en va perdre un 10%.
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Races autòctones del Pallars
La vaca Bruna:
Té el seu origen en els exemplars de vaca suïssa (bruna alpina) que es van importar a
finals del segle XIX barrejant-se amb les vaques autòctones. La vaca Bruna dels
Pirineus és una població bovina del Tronc Alpí, de pelatge bru, rústega i amb una gran
capacitat de pasturatge. Inicialment va ser una vaca de triple aptitud: carn, llet i treball,
passant posteriorment a especialitzar-se cap a la producció de carn en el seu hàbitat
natural i en règim extensiu.
És una raça adaptada plenament al seu medi. La seva rusticitat li dóna la capacitat per
a pujar a les pastures d’alta muntanya (els ports) durant l’estiu, acompanyada
normalment pel seu vedell. Molts exemplars de la raça també passen l’hivern a l’aire
lliure.
Les seves principals característiques són les següents:







Al néixer pesen aproximadament 46,5 kg
Tenen una elevada fertilitat
El primer part es produeix en exemplars de 33 mesos
Són molt dòcils i fàcilment manejables
Tenen una musculatura molt desenvolupada
La seva tonalitat és bruna i uniforme

Vedell de vaca bruna. Font:
Arxiu familiar.
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Ovella xisqueta
És una varietat ovina molt antiga, que ha evolucionat poc degut a l’aïllament geogràfic.
Presenta una gran capacitat per subsistir en condicions ambientals extremes, amb
escassos recursos vegetals.
Es localitzen principalment a les comarques del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l'Alta
Ribagorça, al Pirineu i Prepirineu, però també hi ha alguns ramats al sud de Lleida i a
la província d'Osca.
El seu tret distintiu és la capa blanca amb taques negres al voltant dels ulls.
Presenta unes aptituds maternals molt desenvolupades que li permeten criar de forma
òptima un corder de gran qualitat.
El sistema productiu utilitzat per aquesta raça és l’extensiu.

Ramat d’ovella xisqueta. Font:
http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticies/
etiqueta/artesania.
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Treball de la memòria oral

L’entrevista és una tècnica amb la que recuperem l’experiència dels informants sobre
un tema determinat en un lloc i temps concret. Una de les principals característiques
de l’entrevista és el seu caràcter d’acte únic que es produeix en un espai i un temps
determinat, resultat de la interacció de dues o més persones.
L’ús de l’entrevista per la memòria oral és rellevant i complex. La forma en que es
prepara l’entrevista: es seleccionen els tipus d’informants, els coneixements previs que
tinguem sobre el tema, les nostres qualitats com a entrevistadors, etc, són factors
determinants que condicionen les informacions obtingudes. A més, el caràcter de
l’entrevista fa que fixem el resultat mitjançant l’enregistrament. Encara que el primer
model de fixació de l’oralitat sigui el quadern de camp, actualment prendre notes és
una opció minoritària.
La selecció del tipus d’entrevista que utilitzarem és una elecció en la que conflueixen
diversos factors:






Els objectius de la investigació
La hipòtesi del treball
La disposició de recursos i de temps
El tipus d’informant
Les qualitats de l’entrevistador

No hi ha un únic model vàlid. Entre totes les opcions possibles hem d’escollir i adequar
el tipus d’entrevista que més s’escaigui per ajudar-nos a obtenir els resultats esperats.
Així doncs els tipus d’entrevista són:
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1. Segons la forma i els objectius de recerca
 Històries de vida: en aquest cas, l’objectiu de l’entrevista es centra en la vida
d’una o més persones, de la que es fa un anàlisi tant de les pròpies
experiències viscudes com de l’explicació que el propi protagonista fa.
 Entrevistes en profunditat: l’interès d’aquest tipus d’entrevista es centra en el
coneixement d’un o més temes a partir de l’explicació que fan els informants,
no només de la seva experiència personal sino també de l’experiència
col·lectiva i de la dimensió social i el context en que succeeixen els fets.
 Entrevistes temàtiques: l’objectiu d’aquestes entrevistes és aprofundir en el
tractament d’un o diversos temes amb la participació d’un grup ampli
d’entrevistats, que són seleccionats sempre que compleixin certes
característiques personals, laborals, etc.
 Entrevistes col·lectives: l’entrevistador es reuneix en un mateix lloc i espai amb
diverses persones per plantejar un o diversos temes. Aquest col·lectiu pot ser
un grup ja formalitzat en el que tothom es conegui o bé pot estat creat
especialment per l’ocasió.
2. Segons la implicació de l’entrevistador
 Entrevistes dirigides: les preguntes estan establertes i plasmades en un
qüestionari, abans de realitzar l’entrevista que és l’eina que l’entrevistador ha
seguit per plantejar les preguntes amb les mateixes paraules i en el mateix
ordre que els entrevistats.
 Entrevistes semidirigides: la flexibilitat és la seva característica, però té dos
vessants, per una banda ens permet tractar i conèixer aspectes que són difícils
de captar i que no podem trobar en altres tipus de fonts d’informació. Però
aquesta mateixa flexibilitat fa que cada entrevista sigui única i diferent, cosa
que augmenta el grau de complexitat de la seva anàlisi.
 Entrevistes no dirigides: aquests tipus d’entrevistes s’acosten a una conversa
entre dues persones sobre diversos temes. La funció de l’entrevistador es limita
a estimular l’informant perquè expliqui les seves experiències i opini sense cap
limitació.

Fonts: Grup de recerca de memòria oral INS Hug Roger III.
Com dissenyar el projecte. Eines per al treball de memòria oral, M. Dolors Bernal i Joan Corbalán.
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Calendari de fires








6,7,8,9 octubre: Salardú
15 d’octubre Esterri
22, 23, 24 d’octubre Llavorsí
23,24 d’octubre Tírvia
8 novembre Sort
14 d’octubre Salàs

Gos d'atura d'Arestui. Font: arxiu familiar.
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Gràfics
Bestiar donat d’alta a Arestui
Animals
Cavalls
Mules
Ases
Vaques
Ovelles
Cabres
Porcs

Caps
23
25
6
92
562
181
29

Altes

600
500

400
300
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200
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3% 2% 3%

20%
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Animals comprats al poble d’Arestui
Pobles
Sant Romà
Son del Pi
Arestui
Llavorsí
Sorpe
Isabarre
Alins
Aidí
Roní
Salàs
Enviny
Tredós
Jou
Baiasca
Soriguera

Quantitat
1
1
23
3
6
7
4
1
2
3
1
1
2
2
1

Nombre de compres
Sant Romà

Son del Pi

Arestui

Llavorsí

Sorpe

Isabarre

Alins

Aidí

Roní

Salàs

Enviny

Tredós

Jou

Baiasca

Soriguera

5%

2%
2%

2% 2%
2% 3% 3%

2%

3%
40%

7%
12%

10%
5%

25
20
15
10

Quantitat

5
0
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Persones que van emigrar d’Arestui
Anys
1857 (1)
1888(2)
1900(3)
1910(4)
1920(5)
1930(6)
1940(7)
1950(8)
1960(9)
1970(10)
1981(11)
1986(12)
1991(13)

Nombre
89
70
52
64
72
46
49
50
44
35
13
10
6

100
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80
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Èxode
1

2

3

4

5

6
2%

7

2%

6%

8

9

10

11

12

13

1%
15%

7%
8%

11%

8%

9%
8%

11%

12%
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Mapes d’Arestui
Mapa actual
Casa i corral el Batlle
Estudi (apartament)
Casa i corrals Monet
Casa Piera
Casa Cabiró i corrals de Cabiró
Casa Mateu
Cal Ferran
Casa Germán
Alberg
Casa Diumenge
Casa Gabatxó
Caseta de Pobladó
Casa Marina
Casa Quim
Casa Lleida
Casa Marta
Cobert Mallol
Cal Robert I farratget
Tanatori
Coberts Mateu I Casa Mateu
Casa Farreró I Cobert Farreró
Casa Lluís
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Mapa antic
Casa i corral el Batlle
Escola
Casa i corrals Monet
Coberts de Cabiró
Casa Cabiró i corrals de Cabiró
Casa Mateu
Casa Joan
Casa el Coix
Casa Diumenge
Casa Gabatxó i coberts
Caseta de Pobladó
Coberts casa Pobladó
Corral de Monet
Corrals de Joan
Corral de Joan
Casa la Torre
Corral de Benet
Coberts de Benet
Coberts Mateu I Casa Mateu
Casa Farreró I Cobert Farreró
Ca Tabarner
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Vocabulari pallarès









































Abuixar: cridar al gos perquè envesteixi a algú
Agalius: esperança
Aïna: utensili de cuina
Apariar: endreçar.
Argenda: conjunt de camps d’una mateixa família.
Bana: banya.
Barsal: esbarzer.
Batistiri: bateig.
Canella: canell.
Casca: closca.
Corbeiar: realitzar feines pesades.
Davall: a baix.
Descurt: despullat.
Embromat: cel ennuvolat.
Esbalçader: precipici.
Escardalenc: persona alta i prima.
Escurar: fregar els plats.
Esfurriar: espantar.
Esmolet: persona llesta.
Espiabrenes: persona a qui no li agrada treballar.
Esporret: persona que va amb poca roba.
Estropat: endreçat.
Farda: conjunt de nens, té un sentit de despreci.
Ferrat: galleda.
Fraga: maduixa.
Galapat: granota.
Galipàndria: constipat fort.
Ganyolar: udolar.
Gibrada: rosada.
Gorja: gola.
Gormand: golós.
Jaure: estirar-se.
Llaor: llavor.
Llosa: pissarra, mineral.
Llosat: teulada.
Marrada: donar la volta.
Matalot: persona curta d’enteniment.
Matxo: mul.
Menestrar: tirar el brou sobre el pa.
Mesclat: barrejar l’herba amb la palla.
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Monear: entretenir-se en coses inútils.
Mossa: noia.
Motxo: bestiar que no té banyes.
Palmar: prestatge.
Pastes: galetes.
Patacada: cop fort.
Patanada: excrements de vaca.
Perna: cuixa.
Pessó: munt de palla o herba seca.
Pigal: pedra gran.
Pinyoc: manyoc d’alguna cosa.
Piquera: molta picor.
Popa: pit.
Potxó: petó.
Puesto: lloc.
Reçensar: descansar, estar-se quiet.
Regirar: tombar l’herba de banda.
Ronput: molt gastat.
Rua: pila d’herba seca en un prat.
Rumiar: pensar.
Sargir: cosir els mitjons.
Sec: prim.
Socs: esclops.
Surja: molta brossa.
Tabelles: monjetes tendres.
Targonar: parlar molt.
Tatxa: clau.
Tinyol: llesca grossa de pa.
Tolla: bassal d’aigua.
Tribulossi: conjunt de crits, cridar molt.
Truitada: Truita.
Trumfa: patata.
Vial: camí estret.
Videllar: quan pareix una vaca.
Xauar: beure molt alcohol.
Xinar: Estirar els cabells.
Xotre: fotre.
Xuma: xumet.

Font: Esther Ros Camps.
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Refranys:
 A taula i al llit al primer crit.
 Al cul de sac es troben les engrunes.
 Broma roia pel matí, pluja pel camí. Broma roia per la tarda la pluja
retarda.
 D’estudiants molt de petits, i poc de grans.
 D’on no n’hi ha no en pot rajar.
 De neu rodona, altra en dona.
 Del que els ulls no veuen, lo cor no en dol.
 Dels teus mals en vols dir, però no en vols sentir dir.
 El que no vulguis per tu, no ho vulguis per ningú.
 Feina feta no té destorb.
 Gent jove, pa tou.
 Ja pots xiular, que si el ruc no vol beure, no beurà.
 La dona borratxa i el vi a la tona, no pot ser.
 La llenya, a lluna vella.
 La pedregada més grossa és de no sembrar.
 Lo pecat fa forat.
 Músic pagat per davant, fa mal so.
 No diguis blat, que no siga al sac i ben lligat.
 On hi é la persona, hi é lo perill.
 Per sant Martí la neu al pi. Del pi al prat tot esta nevat.
 Qui canta a taula i xiula al llit, no té el seny gaire complit.
 Qui dia passa any empeny.
 Qui mal fa, mal pensa.
 Qui no té memòria ha de tenir cames.
 Qui no vulgui pols, que no vagi a l’era.
 Qui tot ho vol, tot ho perd. Qui no plega un fesol, no menja quan vol.
 Tal faràs, tal trobaràs.
 Una en diu i un altra en fa.
Frases fetes:









Amassar amb força farina: tindre diners.
Anar tort de barró: haver de treballar molt a basa de cops.
Donar-ho a la cama: escapar-se.
Estar de xeina: estar de festa.
Fer el Simon de l’oncle: Fer el desentès.
Fer supo-supo: trobar-se amb algú inesperadament.
Haver-hi pena de la vida: indret perillós.
Ser gran dia: ser molt tard al matí.

Font: Esther Ros Camps.
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Conclusions
Gràcies a les entrevistes a dos personatges que han tingut un paper molt rellevant a la
comarca, ocupant respectivament l’alcaldia del municipi de Sort i altres institucions del
Pallars Sobirà, l’Agustí Lopez i Pla i en Llatzer Sibís, he pogut arribar a les conclusions
plasmades en aquests organigrames.
El que va ocórrer a Arestui des del final de la guerra fins als nostres temps, fent
incidència en la Postguerra, després d’haver analitzat atentament les entrevistes he
dissenyat aquests organigrames que crec que són prou aclaridors dels factors més
importants que van influir en el modelatge demogràfic de despoblament que hi ha al
meu poble, Arestui, i que, com he repetit en moltes ocasions al llarg del meu treball, es
poden extrapolar a la majoria dels nuclis rurals del Pallars Sobirà.
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Esdeveniments històrics i econòmics que van influir en la
demografia del Pallars Sobirà a l’època moderna i contemporània:

Abans de l 1787: Crisi amb la Guerra dels Segadors (1640) i la Guerra de Successió
(1713).
Tram 1787-1860: Sostre demogràfic de la comarca malgrat que a l'inici del tram
esclaten la Guerra del Francès de 1807 i la Guerra Carlina de 1835.
Tram 1860-1900: Gran davallada demogràfica a causa de la Desamortització de
Madoz publicada el 1855 però que va tenir la seva plena influència en aquest tram que
va provocar uns resultats econòmics negatius que va afectar a la demografia,
l'arribada de la fil·loxera al Pallars el 1900. S’accentua al Pallars el Cicle demogràfic
antic corresponent a les societats preindustrials en què la població presenta un ritme
de creixement molt lent, tendent a l'estancament. Es caracteritza per unes taxes de
mortalitat i de natalitat molt elevades i una baixa esperança de vida, i per l'existència
de crisis demogràfiques periòdiques (fam, pestes, epidèmies, malalties), causants
d'una mortalitat catastròfica, que costava molt recuperar. Per contra a les zones
industrialitzades de Catalunya ja comença l'anomenada Revolució demogràfica que fa
referència als profunds canvis demogràfics experimentats per les poblacions europees
dintre el procés anomenat Revolució Industrial. Fou un procés complex i encara poc
conegut que es desenvolupà entre la segona meitat del s. XVIII i la primera meitat del
XX. La primera fase es caracteritzà per un descens de la mortalitat catastròfica
(epidèmies, fams) típica de l'etapa preindustrial, deguda en part a les millores en la
productivitat agrícola i en els transports. Una segona fase fonamental s'inicia quan les
taxes de fecunditat comencen a baixar alhora que la mortalitat atenua la seva
tendència a la baixa.
Tram 1900-1930: Lenta davallada demogràfica malgrat la gran atracció de la zona
industrial del sector tèxtil de l l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquesta migració
interior es compensada en part per l’obtenció d’una línia regular d’automòbils de
Tàrrega a Gerri (1909), la Canadenca s’instal·la al Pallars (1911).
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Tram 1930-1960: Davallada demogràfica degut a la Guerra Civil Espanyola (19361939), la mecanització del camp ( sobra mà d'obra) i la industrialització de l'àrea
metropolitana de Barcelona (emigració de la població de la comarca als centres
industrials). Factors positius que faran que aquesta davallada no tingui tanta incidència
va ser la construcció del ferrocarril de Lleida a la Pobla (1951) i la construcció i la
posada en funcionament de les centrals elèctriques.
Tram 1960-1981: Continua la lenta davallada demogràfica ja que continuen les causes
econòmiques negatives de l'anterior tram.
Tram 1981-2010: Lleugera recuperació demogràfica degut a la millora i l'obertura de
noves carreteres, l'impuls de les activitats turístiques a la comarca (terciarització) i el
boom de la construcció de finals del segle XX.
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Conclusions subjectives
La realització d’aquest treball ha sigut tot un repte per a mi ja que basant-me en la
metodologia de la memòria oral he tingut que estructurar, dissenyar i acordar
entrevistes que han estat la base del meu TDR.
El testimoni dels pallaresos i pallareses tant del meu poble com d’altres indrets de la
comarca han estat claus per extreure la línia de recerca i les conclusions a les quals
he arribat.
Les entrevistes claus han sigut les de l’Agustí Lopez i Pla i la d’en Llàtzer Sibís, com
he dit anteriorment les respostes d’ambdós entrevistats han coincidit repetides
vegades, per tant, tenint en compte aquest aspecte i que els dos personatges han
tingut un càrrec important en la comarca puc dir que m’han donat les principals
premisses per a la verificació de la meva hipòtesi.
Un cop realitzades les entrevistes i després de transcriure-les m’he marcat un període
de reflexió curt, on he analitzat des del meu punt de vista tota la informació que he
assolit. Aquesta activitat no ha sigut fàcil perquè hi ha hagut una gran acumulació de
dades, vivències i records que totes barrejades no eren fàcils d’assimilar sinó amb un
anàlisi detingut.
Puc dir, que, insisteixo, des del meu punt de vista, que la hipòtesi que havia plantejat
al principi del meu treball s’ha verificat. La meva hipòtesi era que el despoblament a
partir dels anys 50 a Arestui seguia els mateixos patrons que la resta del món rural
català.
Quan vaig enunciar la meva hipòtesi ho vaig fer a partir d’uns coneixements previs
sobre el tema. Quins eren? els bàsics que s’estudien a la ESO i al Batxillerat, a
Espanya i a Catalunya hi ha una migració del camp a la ciutat per una sèrie de motius.
Aquests motius, van ser: la mecanització del camp, la industrialització urbana i més
endavant, la terciarització com a model econòmic predominant. Sens dubte hi havia
altres factors segons la localització del nucli rural però, el que era cert, és que els tres
citats anteriorment havien de haver influït en el despoblament d’Arestui.
Arribat a aquest punt, estimat lector o estimada lectora, em podries retreure que
aquest TDR va néixer amb les cartes marcades, perquè la hipòtesi ja estava des del
principi comprovada perquè els tres condicionants eren en teoria ineludibles.
Però precisament perquè era en teoria i perquè una cosa és el que pugui dir un
professor o una professora a classe o el que digui un llibre de text i un altra cosa és la
realitat, l’entorn. I jo, el que volia és endinsar-me en la història recent del meu poble i
comprovar in situ tot el que teòricament em van ensenyar els meus professors i els
meus llibres de text.
Per tant, analitzant el gràfic que vaig elaborar a partir de les dues entrevistes als
polítics puc dir que a banda dels tres condicionants principals citats prèviament hi ha
altres que la seva descoberta, han fet possible que la verificació de la hipòtesi fos més
completa. Per mi, aquests condicionants secundaris als quals he arribat mitjançant les
diferents entrevistes fetes, són indispensables per donar-li al treball un caire més
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científic, ja que puc dir que la recerca ha sigut completa i que per tant la verificació de
la hipòtesi també.
Aquests condicionants secundaris són ,un cop descoberts, fàcilment identificables com
a causes d’un despoblament rural: la fallida de la industrialització al Pallars, la
centralització de la població dispersa en municipis, declivi de la fusta com a material
d’escalfament domèstic, dèficit en les vies de comunicació, existència d’explotacions
rurals petites de subsistència, les noves polítiques agràries comunitàries, declivi de les
fires agrícoles principalment la de Salàs, crisi de la industria làctia, disminució
demogràfica a la comarca deguda a la Guerra Civil Espanyola i l’exili, imposició d’una
economia de mercat on es busca el màxim benefici, i finalment totes aquestes
condicions fan que no hi hagi un relleu generacional.
Com aquestes són unes conclusions subjectives, he de parlar sobre el meu parer
sobre el grau de validesa de les entrevistes, res puc dir sobre les entrevistes tècniques
ja que els entrevistats tenien una gran especialització sobre els temes (polítics,
veterinària...), sens dubte, és la base de la recerca del meu TDR. Però poso a la
mateixa alçada la resta d’entrevistes vivencials perquè m’han fet visualitzar una època
d’una duresa increïble, molt gris, on els valors personals eren la única arma per lluitar
contra les dificultats i la monotonia del dia a dia.
Si les entrevistes tècniques m’han servit per estructurar la part científica del treball, les
entrevistes emotives, de records del passat, m’han servit per, primer homenatjar
aquests veïns anònims d’Arestui que van conviure en una època, com he dit, molt
difícil. I segon, per interioritzar que davant les dificultats un no ha de caure en la
desesperació i sí vèncer-les amb els valors que un té.
Per tant, puc dir, que la verificació de la hipòtesi és afirmativa tant des del punt de vista
científic com des del punt de vista vivencial.
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