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Entrevistes 

Entrevista 1 

Nom: Agustí Marcial Camps 

Edat: 72 

Professió: treballador del sector primari, jubilat 

Data: 29-5-016 

Lloc de l’entrevista: llar familiar 

 

En quin any vas marxar? 

Bueno, el primer jo us explicaré, jo vaig néixer l’any 1943 al poble d’Arestui. En aquell 

temps les coses no anaven gaire bé perquè s’havia sortit d’una guerra civil i es 

passava una mica malament, no obstant això nosaltres ho vam tindre bastant bé, fins 

l’any 50 que vam decidir marxar. I per què vam marxar?, pues vam marxar perquè no 

hi havia futur aquí al poble, els pares van veure que aquí la cosa cada vegada anava 

pitjor, l’agricultura  anava molt malament i vam decidir marxar. Llavors vam marxar i 

vam anar a viure a Esparreguera. I a Esparreguera pues vam fer el que feia tothom, 

vaig anar al col·legit, molt poc; Cosa que aquí també hi havia anat, hi vaig anar tres o 

quatre anys a l’escola pública d’aquí al poble , però clar... hi devia anar quatre o cinc 

anys. 

Com era l’escola aquí? Al poble d’aquí l’escola estava força bé perquè érem molt 

pocs alumnes, teníem una professora que era molt maca, però i anàvem només les 

estones que podíem,  perquè moltes vegades pues enlloc d’anar al col·legit ens feien 

anar a guardar les vaques. 

Que estudiàveu? Aquí estudiàvem de tot, no era com ara que hi ha assignatures, ens 

ensenyaven una mica de tot. Escriure, llegir, les quatre comptes, i sobretot molta 

doctrina. Això era lo que sempre ens feien estudiar més. Però vaig aprendre a llegir i a 

escriure aquí al poble d’Arestui. I quan vaig marxar clar, allí baix ja vaig anar a un altre 

tipus d’escola que era completament diferent l’ensenyança, i hem vaig tindre que 

adaptar i Bueno, anar continuant. I llavors com continuàvem tenint la casa i els trossos 

aquí dalt pues casi cada estiu pujàvem aquí a arreglar algunes coses que teníem i 

estàvem per aquí. 

Quan pujaves a l’estiu trobaves alguna diferència al poble? Home cada vegada 

trobaves més diferència perquè els companys i amics que havia deixat s’havien fet 

més grans, al poble hi quedava menys gent perquè igual que nosaltres havien marxat, 

pues hi va haver moltes famílies que també van marxar i molts amics que tenia ja no hi 

eren. I per lo altre... si, la carretera arribava al poble, ja era un altra cosa, es podia 

pujar bé amb cotxe o amb moto el qui en tingués. 
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Al camp hi havia alguna diferència també? El camp no havia evolucionat gaire 

perquè aquí fins entrat els anys 70 o així no hi va començar a haver cap tractor, tot es 

feia amb animals de càrrega. Sobretot cavalls, rucs... nosaltres a casa nostra havíem 

tingut dos rucs per la feina. Per portar la llenya, per portar tot el que es presentes. 

Com era el dia a dia quan vivies al poble? A quan vivia al poble, el dia a dia?, pues 

mira, a l’hivern ens aixecàvem, anàvem una estona al col·legit i a la tarda pues a casa 

a fer foc i passar l’estona. Sobretot ens feien passar el rosari al vespre perquè feia la 

nit molt llarga i llavors no hi havia teles ni ràdios. I a l’estiu quan començava a fer bo ja 

ens feien anar a guardar les vaques i cap al camp i ha fer el que convingués. Aquí no 

hi havia mandra , tothom treballava. 

Aquí de que treballava la gent? Pues tothom treballava a la terra i hi havia alguns 

homes i joves que anaven al bosc a tallar pins, que re la forma de guanyar-se alguna 

pesseta. I alguns anaven a  fer algun jornal a algun poble, però vaja normalment 

tothom treballava a casa seva, a part d’aquests que pues feien algun jornal al bosc i si 

es presentava algun jornal d’arreglar la carretera. Després hi havia un lloser, que feien 

la pissarra per aquests pobles veïns. Que era molt famós, en deien el lloser d’Arestui. I 

aquí pues molts anaven allà a fer mig jornal o fer un jornal, sobretot a l’hivern, que es 

passava molt fred i la pissarra sortia molt gelada, però tot es feia manualment. Era la 

única manera de guanyar-se la vida. 

I quan va arribar la central hidroelèctrica? Bueno, la central va arribar cap allà als 

anys 50, que aquí fèiem llum amb teia i després amb llum de carburo. Quan en fèiem 

amb teia, la teia és un, és del pi que esta molt sec i és el cor del pi. Amb això fèiem 

llum, per això totes les cases estaven molt fumades i molt negres. 

I després ja, el que va poder va comprar un llum de carburo, que eren uns llums que 

anaven amb carburo, que era un gas i allò ja era més net. I llavors ja va arribar, que 

van fer la central. Centrals que feien a molts pobles que feien llum a 125, que Bueno, 

era molt poqueta llum, però vaja pel poble ja n´hi havia prou. El que passa és que si 

endollaven una planxa o qualsevol cosa, pues casi que s’emportava tot el consum de 

la llum. I  després hi havia molts problemes a l’hivern perquè quan queia la fulla o 

gelava, l’aigua que feia moure la turbina no funcionava i ens quedàvem sense llum.  

Però vaja, ja era un gran adelant per aquell temps tindre llum elèctrica. 

Qui treballava a la central? A la central no hi treballava ningú, ho portava un padrí 

meu que era l’amo del prat d’on van fer la central. I ell es cuidava de quan queia la 

fulla , que quedava embossada la turbina, d’anar-la a netejar perquè pogués fer 

electricitat. Moltes vegades a l’hivern pues, a la nit o com fos s’arrencava, que hi tenia 

un parell de kilòmetres i cap baix a treure la porqueria que hi hagués, la fulla o lo que 

esposes al reixat del dipòsit, que tapava l’aigua. 

Fins quan va funcionar la central? Daguera funcionar casi, casi fins allà l’any 70 o 

cosa així, que llavors ja van portar la llum de Fecsa i ja va ser igual que a un altre lloc 

qualsevol, ja vam tindre les coses igual que a tot arreu. 

El bestiar que no fèieu servir quin era? Aquí el que fèiem servir molt, el que hi havia 

més eren les vaques, les cabres, les ovelles... potser el que menys hi havia eren les 
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egües i coses d’aquestes, però lo més normal, el més corrent eren les cabres, els 

corders i sobretot vaques. 

Perquè? Les vaques eren lo que donaven la llet, perquè molta gent munyien les 

vaques, i llavors la llet aquesta l’agafaven, la posaven amb bidons i llavors, ja et parlo 

del principi quan era petit, la meva mare acabava de munyir al de matí, posaven la llet 

a uns bidons, esmorzaven i acabat d’esmorzar amb el bidó a l’esquena baixaven 

quatre kilòmetres, del poble al cargol (el pont de baix de la carretera general) a portar 

la llet , que llavors passava una lletera a recollir-ho i allò era un medi més de 

subsistència per la gent, perquè els pagaven un tant el litre  de llet, i per això tothom 

mirava de tindre com més vaques millor. I els vedells que tenien era per vendre'ls a les 

fires que hi havien. Perquè llavors  no és com ara, que vas a comprar i pagues, llavors 

no. La gent del poble normalment lo poc que compraven ho compraven a fiar i ho 

pagaven al cap de l'any. 

Quan era la fira d'algun lloc, anaven, venien els vedells o les vaques o corders, el 

bestiar que tinguessin i amb els cèntims  que feien pagaven el gasto de tot l'any a les 

tendes que havien comprat. Per això passava que clar, hi va haver molta gent que va 

tindre que marxar perquè arribava a lo millor el temps de la fira i pensaven vendre un 

vedell o dos però durant aquell temps se'ls hi moria i llavors no podien vendre, i que 

pesava?  El deute els hi quedava i no podien pagar. Amb els animals mai no sabies el 

que et podies refiar, perquè hi havia anys que anaven molt bé i anys que anaven molt 

malament, llavors sempre estaves amb el ai al cor, ai que no podrem vendre i que no 

podrem pagar i molta gent, no d'aquí d'aquest poble, sinó de molts pobles de 

muntanya, van decidir marxar. I aquí es va anar acabant la vida dels pobles, només 

van quedar quatre. 

A quines fires anàveu? Bueno aquí anàvem a les de més a prop, a Salàs, a Organyà, 

a Esterri... totes les fires que es feien per aquí al voltant. A Tírvia. Jo de molt petit, la 

primera fira que vaig anar, que daguera tindre cinc anys, va ser a Tírvia, caminant, 

portant un ramat de corders cap a vendre'ls. Tot el dia, que va ser una experiència molt 

gran per mi. Però a tot arreu hi anàvem caminant, anar i tornar. 

La gent que va marxar, als pobles on van anar es van dedicar a la indústria? 

Bueno, la gent que vàrem marxar pues, va ser també difícil, perquè eren temps difícils, 

però hi havien moltes oportunitats de feina, pagaven molt poc. Hi havien moltes 

fàbriques. Nosaltres a Esparreguera hi havien moltes fàbriques. Hi havia una fàbrica 

de dos mil treballadors i hi havien molts tallerets petits, i bueno tothom es col·locava bé 

o malament. Jo vaig començar a treballar en un taller on fèiem motos i pintàvem i 

fèiem de xapistes i tot això. Així vam anar, tothom espavilant-se. 

Bé, i mentrestant vaig estar a Esparreguera, a mi m'agradava molt la música, perquè 

de petit al poble venien per la festa major, per carnaval o per la festa major vella venia 

un músic que tocava l’acordió i es feien uns valls fantàstics, i a mi m'agradava molt des 

de petit que havia sentit l’acordió i un tiet meu de Rialp ens va regalar un acordió molt 

antic de botons i vaig començar a tocar a casa però no tocava res. I al marxar a 

Esparreguera, al treballar en un taller, a la tardi tenia temps per poder anar a una 

escola. I vaig anar a una escola a aprendre solfeig i el primer instrument va ser un 

acordió. Vaig aprendre a tocar una mica i després vam fer un conjuntet petit al poble, i 
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llavors tocava l’acordió i la bateria. I d'aquí vaig anar prosperant i vaig anar amb 

orquestres de festa major més grans i la cosa va anar volant cap a endavant. 

Combinava la feina de treballar amb la feina de músic que anàvem a tocar pels pobles 

a la festa major. 

Fins actualment, que tinc setanta tres anys, la música de ball la vaig deixar fa quatre o 

cinc anys i ara em dedico, per no perdre posicions tocant, toco l'acordeón a un grup 

d'havaneres, i anem aguantant. 

I així és la meva vida del poble d'Arestui fins  la meva vida. 

I ara continuem pujant, cada quan podem aquí, perquè és el poble d'on vaig néixer i 

m’agrada molt. I cada vegada anem pujant. Tenim una mica de caseta aquí i ens ho 

passem molt bé. I això és tot. 
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Entrevista 2 
Nom: Joan Ros Vila 

Edat: 86 anys 

Professió: treballador del sector primari, Jubilat 

Data: 27-6-16 

Lloc de l’entrevista: Escalarre Rock café 

 

Treballàveu una agricultura de subsistència o bé de mercat? L’agricultura la fèiem, 

llavors havíem de sembrar i d’allar, arreplegar la pastura, llavors a base d’animals, 

mules o cavalls i lo que fos, tot a base d’això. 

 A les cases, el que es conreava de l’agricultura i el que s’obtenia de la 

ramaderia, sobrava alguna cosa i es portava al mercat? Claro, a les fires. 

 Quines mercaderies portaveu a les fires? A les fires hi portàvem corders, vaques, 

vedells i hasta a vegades porcs hi havíem portat.  

A canvi que rebíeu, eren diners o altres coses? No, no, més que res eren diners ja. 

Venien tractants allí i els tractants que venien, al preu que ens aveníem ens posàvem 

amb un acord segons lo genero i nosaltres amb els diners. 

 Aquests diners eren els que servien per viure tot el any, no? Per viure tot l’any, 

perquè només es feien els diners per les fires, no és com ara que a tot hora es ven, 

s’havien de fer els diners pels fires. La fira d’Esterri, a la de Sort, o a la de Tírvia. Totes 

les fires. La de Salàs per exemple també i a la de Puigcerdà. En canvi, també a la de 

Organyà, a portar els animals per fer l’intercanvi d’animals, si eren vells comprant un 

de més jove i coses així.  

Baixaven tots els agricultors pràcticament, era el model econòmic aquí al 

Pallars. Sí, Sí i tant. Per exemple, si sobrava alguna cosa de l’hort, aquests 

productes s’intercanviaven per altres coses, com per exemple podrien ser 

sabates? Claro, es que aquí a Sort i a Rialp hi havia sabateries, i inclús per les 

sabates a Rialp n’hi havia dos i les sabates per anar a la neu i això pues les fèiem fer 

sempre  a mida i per comprant així per diari al mercat, o bé a una casa com aquí que 

hi havia una espardenyeria, que suposo que ho havíeu sentit a dir, que era aquí al 

carrer major. 

 I llavors es pagava amb diners o amb productes? Bueno, de vegades lo qui no 

tenia a lo millor gaires cèntims, a lo millor tenia un pollastre que li hauria prou fet falta 

per menja’ls-el a casa o bé una dotzena d’ous, i ho feien allà amb un intercanvi així. 

 Aquest fet seria encara més extens després de la guerra, als anys 40 o 50 , que 

no circulaven tant els diners. i tant, sí. Perquè el canvi quan es nota, que 

l’economia va una mica millor? Allà dalt , als pobles així no va canviar gaire fins als 

anys 60, del 55 al 60 no va començar a canviar. Fins llavors  no es va notar gaire lo 

canvi. Perquè claro va resultar que per la guerra, sen van venir parents d’altres pobles 
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al nostre poble refugiats per la guerra, i al seu poble no els va quedar res, que els ho 

van trinxar tot. Ni animals ni re.  

Que eren els pobles del front de guerra? Sí, de cap aquí la part de Tírvia, 

Montesclado i aquests pobles. D’on hi havia el front. Jo era petit però me’n recordo eh. 

Daguera tenir uns tres o quatre anys.  

Perquè abans de la guerra, el vostre pare amb l’agricultura es podia guanyar bé 

la vida? Bueno, se guanyaven la vida més o menos les cases que tenien molts 

animals, com a casa , que els meus pares tenien un ramat de cinc centes ovelles, i 

tenien vaques i algun cavall per criar alguna mula i matxos així,. I tot això es va 

perdre una mica durant la guerra? Clar, llavors se’n va perdre molts, inclús hi va 

haver gent que per trobar animals llavors els costava molt, per poder tornar a 

començar de nou.  

Són aquests anys 40. Claro, claro. Els va costar molt. 

 I llavors que ara ja ets gran, en l’activitat econòmica d’agricultura i ramaderia, 

que tenien? Mira, jo quan me vaig casar inclús, la meva dona tenia molt poqueta cosa 

, perquè el meu sogre va estar tres o quatre anys a la guerra pels rois. I va ahver 

d’anar a un camp de refugiats a França. I jo, que em vaig casar, tenia 29 anys i a casa 

de la dona tenien poqueta cosa, tenien una vintena d’ovelles, quatre vaquetes i un 

cavall i un parell d’egües per poder criar i treballar amb això.  

I casa vostra tenia més o menys el mateix o no? Bueno casa nostra ja teniem una 

mica més perquè ja teníem un ramat llavors de cent cinquanta o cent seixanta ovelles, 

deu o dotze o quinze vaques i un parell d’egües per criar i después tenien també un 

parell d’animals,  una mula i un cavall pel treball. 

 I d’agricultura que feien? Cereals i pastures, perquè llavors amb los cereals nos 

fèiem el pa a casa, perquè teníem un molí al poble, i la centraleta per donar llum, era 

molt petita però més o menos pel poble pues anàvem fent. I mira l’havíem de tallar tot 

a braços, roplegar la pastura tot a braços, a càrregues amb els animals. I el gra segar 

igual, per poder tenir pa per tot l’any. Perquè es cultivava tot llavors, tant si era el camp 

petit com si era gran. 

 Durant aquets anys, van tindre mossos per ajudar o s’ho feien entre la família? 

Com que a les cases més o menys  érem molta família. Perquè a casa meua érem sis 

germans i inclús a totes les cases, més o menos hi havia bastanta família. I mossos 

no, passat d’una casa no se’n llogava en cap casa més, que era la casa diguem més 

forta.  

Als anys seixanta la cosa seguia igual, o va canviar una mica? Als seixanta pues 

va canviar una mica millor , vam poder comprar maquinetes d’aquestes de mà per 

dallar o alguna de un animal i cosetes així. I vam comprar un carro per portar els fems i 

a molts camps ja s’hi podia arribar, perquè a tot arreu no s’hi podia arribar.  

Però és una bona època, tothom te treball. Sí llavors sí, el qui volia treballar lo que 

passa és que era molt dur, perquè jo havia de treballar a fer la feina de casa i a 

después anar a mirar de guanyar algun cèntim treballant a tallar fusta al bosc a quan 

podíem. I hasta fer pissarra a baix d’on puja la carretera, un trosset més amunt de 
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l’ampalme i havia una llosera allí. I a l’hivern que no teníem tanta feina aprofitàvem que 

l’empresari que ho feia pues ens pagava un  tant l’hora, si fèiem quatre hores, quatre, 

si en fèiem dos, dos. 

 I treballant al bosc? Al bosc, això més que res ens ho donaven a profet, a un tant 

l’arbre. 

 Era l’estat qui explotava el bosc o un particular? Era empresaris rematants que es 

deien, de la fusta. Que tenien serradores diguem, a Pobla n’hi havia dos.  

Quins noms tenien?, si els recorda. Prou, a la Pobla hi havia lo Buixareu, después 

hi havia lo Tusset, l’Agustinet. I después en venien de... n’hi havia un altre que era de 

Llavorsí, que era el Segalàs, i después un altre també a Llavorsí, que aquet va 

empeçar més tard, lo Marcelino que li deien i después a Esterri també n’hi havia un 

que li deien l’habitant, que va estar molts anys d’alcalde. I después de la Seu també en 

venia algun de la Seu, el Fornesa i después un altre que no me’n recordo tant.  

Aquests empresaris podien talar els arbres i s’havia de pagar alguna cosa a 

l’ajuntament, no? Allò anava amb subhasta diguem, una subhasta. Pues allà les 

enginyers que  llavors hi havia dels boscos, l’adjudicaven al preu que veien que d’ellò, i 

llavors lo rematant que donava més quartos quedava per aquell. Els que la tallàvem 

pues nos donaven un tant per arbre. Segons la medida de l’arbre te donaven un preu i 

segons la medida de l’arbre un altre. 

 I la pissarra al final quina utilitat tenia? Lo de la pissarra era per fer els taulats, pels 

teulades i después també en fèiem un altra classe per fer terres que era molt maja, 

que eren uns colors molt guapos, i hasta per aplacar i coses d’aquestes. Per posar en 

jardins.  

Això també anava amb subhasta? Això era un particular que era de Llavorsí, que 

l’explotava ell.  

Llavors la pissarra estava en algun lloc d’allà? Bueno, la dipositava allí i llavors el 

qui venia a comprar-la pues la venia, a tant lo quilo.  

és a dir, vosaltres el que fèieu era fer les peces. Fer les peces sí. 

 Allí al poble hi havia algun lloc on es feia pissarra. Sí, ere a baix, cap a baix antes 

d’arribar a la carreta que va cap a Esterri.  

Llavors treieu les peçes, aquestes peçes es deixaven allà, i llavors venia la gent. 

Una atulada que haig de fer nova o el que fos, i llavors venive la gent i la compraven a 

lo preu que la venive. 

 Així com a resum, el que fèieu era cereals i pastures i agricultura, tenien ramats 

sobre tot d’ovelles i alguna vaca. Ovelles, cabres, sí. També n’havim venut de llet, 

però l’havim de baixar a la carretera general, que no hi havi carretera encara.  

I havia com un sender, llavors passava el camió o la camioneta. La camioneta que 

passave a recullir-la i la baixaven aquí a la cooperativa  d’aquí. I después aquí que 

també hi va haver la ram, últimament també em vam portar a la ram que diven, que hi 

havi aquí.  
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I llavors això quan arribava l’hivern, per arrodonir el que era els diners de la 

família es treballava una mica el que és els boscos i després la pissarra. Claro. 

Oh mira, sort n’hi havi per puger viure en aquests poblets, que hi havi una mica d’ajuda 

dels diners del bosc pels cases, que sinó hi hauri hagut cases que ho haurien passat 

malament. Casetes que teniven poqueta cosa ho haurín passat malament.  

Allà a Arestui els boscos eren comunals? N’hi havi un tros que ere públic diguem, i 

lo demés ere particular, però ara ha passat tot a parc natural. Ara ja, com aguell que 

diu els pobles ja no són amos, ja no són amos perquè clar el parc natural si vol ten 

donarà per tallar, la primera cosa que tampoc val cap cèntims ara, ja no se’n talle 

perquè no val cap cèntim, que en aguells temps encara valive cèntims. 

 El què també voldria saber és si les terres que conreàveu eren grans o terres 

petites. N’hi havi de totes, n´hi havi de grans, nantri tenivom un Prat, bueno a la casa 

que em vaig casar tenivom un Prat que hi havi uns dotze jornals diguem, aguell ja era 

una finca diguem, era la finca, passat de la casa més gran del poble, ere la finca més 

gran del poble.I els terres també lo que passe és que en tenivom de molt lluny, cap a 

dalt a dins del bosc mi tenivom terres que si hi hagués hagut carreta s’haurin pogut fer 

amb tractor, però no hi havi carreteres i no hi havi res. 

 Hi havia algú d’una casa molt bona que tingués més terres? Sí, aguesta casa que 

dic més gran aguella tenie uns camps molt grans i aguells culliven d’asunto de cereals, 

en culliven molts. Inclús hasta en veniven.  

Aquestos de cereals eren grans extencions? Claro. Que deurien ser els primers 

en fer servir el tractor. Claro, claro, i tant. Al 1985, Espanya entra a la comunitat 

económica europea, llavors començe una época diferent, que és les subencions. 

Com va ser això de les subencions? Bueno les subencions més o menos allevons, 

lo que passe que donaven, mira els qui teniven molts animals li’n donaven més, però 

lo qui teniven menos animals menos. Perquè els donaven un tant per vaca o un tant 

per auvella o un tant per cabra, perquè així com ara es veu que en donen també pels 

egües, allevons no en donaven, fins ara fa pocs anys no donaven res, només pels 

auvelles, cabres i vaques. 

 I es va notar que les subvencions van millorar el camp? I tant que va millorar una 

mica, i tant, i tant que va millorar,. Perquè n’hi va haver sort perquè molta gent sinó ja 

ho haurin hagut d’abandonar abans perquè si no no haurin pogut viure-hi als pobles.  

Això de l’abandonament de les terres, de la gent que marxa del poble, quan 

comença? Bueno bona cosa va vindre perquè la gent allevons pels crios a estudi ja 

ere un problema perquè nosaltres mateix els fills els vam ahver de portar aquí a Sort 

pagant amb una casa, perquè no hi havi transport ni hi havi res per puge’ls tornar a 

casa. Pues els vam haver de posar aquí a Sort, porta’ls amb una casa a menjar i 

dormir i pagar allí. 

 Això més o menys quant passa als anys seixanta a finals del seixanta. Del 

seixanta al setanta sí. Que és quan comença a marxar la gent. Sí, va començar a 

marxar la gent. 
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 Les subvencions potser aturen una mica aquesta marxa. I tant ajude una mica 

això, ja et dic sort n’hi va haver.  

Llavors aquests fills que els porten als anys seixanta setanta a Sort a estudiar 

molt pocs tornen a casa. Claro, per això moltes cases s’han anat perdent d’això, 

perquè clar, sen han anat a estudiar a fora i d’això, i mira si tenen una feina allí ja no 

tornen. I molts pobles s’ha perdut moltes cases d’això.  

El despoblament d’Arestui a part de l’economia també és degut als pares que 

volen que els seus fills puguin estudiar i d’alguna forma no veien un futur gaire 

bo al poble. I tant que no, la vida anave evolucionant cada dia més i no hi haurin 

tingut vida. Tal com ara anava evolucionant lo món no haurin pogut viure allí. Amb el 

treball que nantri vam fer no haurin pogut viure. 

 Llavors al final el camp ja era una cosa anti-econòmica.  Claro, claro i tant. Llavors 

ja van començar a tirar animals d’aguetsos pels boscos i allevons ja ho feven malbé 

tot, es pastures, cerals ja no te’n haurís pogut sembrar cap perquè se ho harin menjat 

tot. Entre gamos, corsos, jabalins...  

El parc no va beneficiar l’economia. No que va, que va.  Res, res, el parc res. 

Declarar el parc va perjudicar. Clar que va perjudicar, on va a parar la invasió 

d’aguestos animals que es va posar, era una cosa gran. Igual veives allà a un camp un 

ramat de coranta o cinquanta animals d’agulls i no deixaven puiar les pastures ni res. 

Cereals ja no sen podive sembrar perquè seu haurin menjat tot. 

 Llavors ja es va jubilar, va aguantar fins al final. Últimament ja estàbom jo i la dona 

sols i mira, últimament ja només tenivom vuit o deu cabres i mos entretenivom smb 

allò, i fer una mica d’hort ,fins que vam decidir baixamon aquí a Sort.  

Quanta gent quedava al poble? Poca gent molt poca gent, mira de persones entre es 

cases que eròm de deu a dotze amb prou feines. 

 Perquè per exemple als anys quaranta, seixanta, setanta, les festes majors 

bodes... tot això es devia veure bastanta gent. Oi tant, i tant. La meva època de 

joventut erom, potser erom trenta cinc o coranta jovens, entre noies i nois al poble.  

Fins que va arribar els anys seixanta que va començar a marxar la població . 

 Claro, claro. Sí, sí, sí.  

Que és el que més recorda d’aquells anys, com de diversió i lleure. Les festes 

majors quan eren, per quin sant eren? Oi mira, al nostre poble ere el vint-i-nou 

d’agost que ere sant Joan degollat diven. A Baiasca que ere el poblet més aprop ere el 

24 d’agost, per sant Serni. I D’altres poblets, a Llavorsí el dia de sant Jaume de Juliol, 

a Estaron la tenien el mateix dia que el nostre poble, Escalo el divuit d’agost, i als 

poblets aguets, a Esterri em semble que ere al setembre, la mare de déu de setembre.  

I llavors anàveu tots allí. Oi mos ajuntavom tots amb un grup, caminant i cap a la 

festa major, inclús havim crusat hasta la montanya i venir aquí, a Surp, a Caregue i 

aguetos poblets que eren més aprop d’aquí de la nostra montanya.  
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Era una època de dictadura i hi havia un control, als pobles no es veia tant com a 

les ciutats. No no es veie tant com a la ciutat perquè als pobles no hi havia repressió. 

Si volies treballar et guanyaves cèntims de moltes maneres allevons, i ningú te 

controlava res, perquè així com ara nos controlen hasta un cèntim, allevons no 

estàvem de controlats , podíem guanyar de moltes maneres de quartos i ningú sabia 

els que teníem.  

Aquí tampoc es passava la gana que es passava a la ciutat, amb tot això de les 

cartilles de racionament. No, No. Pues allà dalt també l’havíem tingut la cartilla 

aguella de racionament, que també es donaven, inclús es donaven oli, arròs i coses 

d’aquestes. El més necessari. Sucre. Tabac també. Aquetes coses.  

Algun sobrant potser es feia amb contraban, sobretot a Andorra i França. I tant. 

Bueno al nostre poble no hi havia hagut ningú que s’hi hagués dedicat, aquesta part de 

Rivera de Cardós, Alins i cap aquí, i Montenartró i tots aquets pobles que donaven 

més cap aquí sí. Bueno algun n´hi havia allà, però al nostre poble que jo recorda cap. 

A Baisaca si n´hi havia hagut, dos o tres s´hi havien dedicat. Inclús una vegada amb 

un, la guàrdia civil a baix a la carretera general, li van cridar l’alto i es va tirar al riu, 

llança el paquet i es tira al riu i va travessar cap a l’altra banda. 

 La relació amb la guàrdia civil com era? Oh mira. Era gent que venia de fora, que 

no eren del país, hi havia tensió o era més aviat, vosaltres treballeu d’una 

manera i nosaltres ja treballarem d’un altra. Claro. Bueno mira, la guàrdia civil, cada 

quinze dies o cada mes veniven al poble. Encara inclús me’n recordo que el meu pare, 

en pau descansi, era alcalde i hi havi hores que es quedaven dos o tres dies a casa 

nostra a menjar i dormir allí. Com que no cobraven gran cosa mira, a ca l’alcalde a 

menjar.  

Era millor tondre’ls d’amics. I tant. No ,de dolents segons amb el quins sentits 

tampoc ho eren. 

 Era gent que es tenia que guanyar la vida. I tant. 

 I Després a nivell de mossèn, en teníeu vosaltres ? No al poble no n’hi havi de 

mossèn, no, no. Antes, però jo ja no ho recordo,  a Baiasca n’hi havi hagut. A Baiasca, 

pues feve el nostre poble i Baiasca.  

Si hi havia alguna boda o el que fos, es tenia que fer a Llavorsí o pujava algun 

mossèn al poble? Claro,el mossèn de Llavorsí pujave.  

Mestres? Mestres n’hi va haver fins als any seixanta tres o seixanta quatre, perquè lo 

meu fill, lo primer encara hi va anar algo a escola al poble. Encara hi va anar, al 

principi encara hi va anar. 

 I havia separació entre nens i nenes? No, no anaven tots junts.  

Sempre un mestre o una mestra. Un mestre o una mestra, però més que res casi hi 

havi hagut sempre mestres. 

 Pujaven de Lleida o eren de la zona? Ooh de tot arreu, hasta de allà de Salamanca 

també n´havien pujat de mestres,. De Barcelona, de varios puestos de Lleida.  
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Dormien al poble, hi tenien alguna casa? Podien dormir a l’escola perquè tenien 

cuina, tenien una habitació a l’escola.  

Ja era un més del poble. I tant, i tant que sí. Hi va haver una que hi va estar molts 

anys, que ara viuen... Bueno ara ja és morta ella. 

 Com es deia? Cristina se diva, era casada amb un senyor de Montesclado, que tenen 

una finca a baix a vora de la Noguera, que puja cap a Cardós, que ara hi viu lo seu fill 

allí. N’hi havia hagut varies de mestres. 

 Ajudaven molt al poble, a part de fer de mestres ajudaven una mica? Sí, sí. Oh, 

molt, molt. Jo quan era petit me va salvar una mestra que re d’allà la part de 

Salamanca. Vaig tenir una hemorràgia del nas i dormint no me’n vaig enterar i me la 

vaig tragar la sang. I vaig tenir una infecció después que si no hagués estat aguella 

mestra no n’hauria escapat. Era casi com a... entenia de tot. Entenia molt amb asunto 

de tot vaia. Ella igual donave indiccions, de tot. Jo a aquella mestra puc donar les 

gràcies, que ella em va salvar. 

 I algun record més d’algun mestre o d’algú que es preocupava molt pels 

alumnes? Sí, hasta inclús lo mossèn que hi havia a Llavorsí se’n preocupava molt 

pels alumnes. I tant. 

 Llavors va ser una època més o menys, si no fos per la duresa del camp, era 

una època que no va haver moltes privacions , que la relació era bona entre 

veïns. Sí, sí. Allevons els veïns érem com una família tots, així com ara a lo millor a un 

poblet hi ha quedat dos o tres i un no es pot veure amb l’altre. Allevons no, hi havia 

una unió als poblets, fantàstica. Fèiem les festes majors, dos o tres a l’any eh, la nova, 

la vella per carnaval.  

El carnaval què tal? Bé, bé. I tant. Feiem lo carnaval, inclús agafàvem un animal i  fer 

passejar a un pel poble, anar a replegar coses per después fer un berenar . Tot lo 

poble. I tant. 

 

Contacte amb els maquis. Jo feia de pastoret, i guardàvem es ovelles i venivom amb 

un altre que tenia també un ramadet de cabres i un  altre un ramadet d’ovelles. Jo 

daguera tenir, que daguera tenir? Tretze anys o catorze. I Bueno, a la entrada del 

poble, nosaltres com no saviem res, aquella nit havien pujat i estaven a la muntanya 

amagats allí. I Bueno nosaltres al arribar a l’entrada del poble sense pensar res, mos 

trobem un allí, amb l’arma apunt cridant-nos l’alto. Vam quedar asustats. Sort que hi 

havia una casa allí, i hi havi la mestressa allí, diu altanto que ha d’arribar dos o tres 

pastorets que venen d’ellà d’uns camps molt lluny de una hora de camí, d’allà unes 

bordes que hi havia. I Bueno, arribem allí i mos criden l’alto. Bueno i llavors aquell, n’hi 

havia un altre a la porta d’aquella senyora i li diu Bueno deixa’ls passar. Mos va deixar 

passar i el que hi havia allí mos va acompanyar amb l’arma als dits fins a la porta de 

casa a cada un.  

i la guàrdia civil no us preguntava si havíeu vist alguna vegada maquis? No, no. 

La guàrdia civil no pujava allà a buscar maquis? No pujaven mai la guàrdia civil 

llavors a buscar els maquis.  
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I llavors a la nit, al arribar la nit, ja van començar a baixar per aquella, per aquells prats 

d’on hi havia arbres fruiters a agafar fruita, i els altres cap a dins als cases e demanar 

menjar. Demanar si tenies pa, si tenies xolís. Igual t’entraven allà a casa a mirar la 

tona del vi, si tenies xolís... i agafaven lo que els semblava. Emplenar, portaven les 

botes allà i emplenar les botes del vi i au.  I va haver una casa que aguell dia havin fet 

lo pa, una fornada de pa que es deia. Que cada quinze dies se pastava lo pa, i l’havien 

fet aguell dia. I agulla dona no els hi volive fer cap, perquè diu lo necessitem per 

nosaltres el pa, i llavors van: ah si no mon voleu donar cap... se li’n van emportar tot. 

Tot, tot lo que tenia. 

 I ho va denunciar? Que va, no es podia cap denunciar res llavors.  

I aquests maquis eren gent d’aquí del Pallars o de fora? N’hi havia del país. Mira si 

n’hi havia del país perquè allí van nombrar, un, lo nom de totes les cases una per una. 

I els noms de totes les persones grans que hi havia. Mira si n’hi havia algun del país. 

N’hi havia un, que u van dir vaia els pares, era de Llavorsí, de Llavorsí n’hi havi 

un...dos, dos n´hi havia. De Llavorsí. I después van estar molts anys desertors a 

França. 

 I van tornar quan es va acabar la dictadura? llavors van tornar, van tornar. Un per 

cert...encara potser... un per lo menos encara penso que es viu. Que sen hi van anar 

dos germanes que tenive que eren perruqueres, se’n van anar a Andorra. I aquell 

encara penso que es viu.  

I aquí tenen família ells? Bueno a Llavorsí... Bueno hi tenen una casa,  a Llavorsí i 

tenen una casa bastant gran. Lo que passa que lo qui era amo de la casa es va morir, 

que era fuster. Feia de fuster. Però aquell va tenir quatre o cinc crios i no sé com va 

anar, a l’últim penso que va quedar d’aquells crios. Però penso que viuen a Andorra, i 

no venen gaire tampoc. 

 Devia ser una experiència molt forta. I tant, i tant. Mira, quan van haver agafat lo 

tiberi els maquis, llavors amb la nit van creuar i se’n van anar cap allà a la part de 

Baiasca. I a la nit van fer el mateix, van baixar a Baiasca també a agafar menjar. 

 Ells estaven perduts per allà a la muntanya? A la muntanya, i d’allí no sé cap a on 

van tirar, si cap allà ala part de Boí, cap a la part d’allà. 

 Van durar fins ben avançat els anys cinquanta. Sí i tant, inclús hasta llavors hi van 

tenir cap a la vall d’Aran una mica de front i els van matar, van matar a uns quants. 

Allà a la vall d’Aran. I com què allà hi havia batallons de soldats es veu que allà van 

tenir una mica de confrontació i els van matar i llavors els que van quedar van tornar a 

fugir cap a França. Sí, com que van  veure que encara tornarien  a guanyar, i llavors 

van fracassar i mira, se’n van haver de tornar els que van poder cap allà.  

Un altra cosa. Per fer papers oficials havíeu de baixar a Lleida, o aquí a Tremp o 

a la Pobla o  Sort mateix? Bueno segons els papers també ho fèiem aquí Sort.  

I a Lleida baixàveu poc? Poc, poc. Sinó que fos per un cas de dir d’una malaltia o bé 

per un paper que fos molt important no s’hi baixava gaire a Lleida. Ja es solucionava 

entre aquí i a Tremp.  
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De sanitat, teníeu un metge que pujava de tant en quant? Bueno, lo metge lo 

teníem, era lluny. L’havíem d’anar a buscar de vegades, Bueno amb un animal, estava 

el metge que teníem de cabeçera era a Tírvia. I mira de vegades que hi havi un malalt 

greu al poble t’havies d’arrencar amb la nit i anar-lo a buscar allà. Baixar amb bicicleta 

i llavors a l’ampalme, ampalmave el camí anar-lo a buscar amb un animal a cavall.  

Així és que quan arribava el metge allà el malalt ja podia estar a l’altre món. 

 Quan es va fer la carretera? La carretera es va fer l’any que jo vaig fer la mili.  

A on et va tocar la mili? Bueno, la instrucció allà a Sant Climent de sa Cebes, i 

después d’allí com que teníem un capità, lo capità que teníem a la nostra companyia, 

que érem d’enginyers.  

Se’n recorda del nom? Prou, es dia Perdigones de nom, de sobrenom. Era casat 

amb una de Gallimó d’Esterri d’ Àneu, i ell mos va portar llavors que aquí hi havi uns 

destacaments, a Llavorsí, a Rivera de Cardós i a la Guingueta. I a Àreu també.  I 

llavors mos van portar aquí, els que érem d’aquí del país, com ell al tenir la dona 

d’aquí, els que érem més o menos d’aquí ens va procurar portar a tots cap aquí. En 

aquets destacaments. I allí fèiem poqueta cosa. Jo mira, lo sargento que teníem a 

Llavorsí, si m’agradava, si havia fet de matar animals, i jo dic: sí, haig matat corders i 

cabrits. I diu, pues si ho volguessis fer te faria anar a comprar els animals que 

necessitem per carn, i mata’ls tu. Escorxar-los allí, i subministràvem la carn a tots els 

destacaments de per aquí. I mira, ho vaig tenir molt bé, quan havia fet la feina, em 

deia, pues ya te puedes marchar para casa. Així és que de la mili igual que no 

n’hagués fet cap. 

 Els destacaments perquè hi eren? per guardar aquells nius que hi havia de la 

guerra.  Els estaven fent llavors aquells búnquers o ja ho estaben? Ja estaven 

fets, quan nosaltres vam vindre cap aquí ja estaven fets. Nosaltres només nos feien 

cuidar de anar-los revisant i anar-hi cada dos o tres dies a donar una volta a revisar. 

Que no hi hagués hagut alguna cosa, que algú hi hagués fet algo per destruir-ho . 

 Vas fer la mili a finals dels cinquanta? Claro, sí. 

 Quan encara estava la situació mig, mig. Sí, sí. Els altres, lo meu germà que tenia 

dos anys més la va fer dos anys de mili.  

Quan en vas fer? Jo en vaig fer divuit mesos. Bueno vaig estar els divuit mesos que 

són... 

vas estar bé? Sí, vaig estar lo temps de la instrucció i el demés si hagués volgut anar 

a treballar tenia la llibertat d’anar-me´n a treballar. Passat dels dies que havia de fer la 

feina que pertocava allí.  

 

Quines eren les condicions a l’hora de fer de vailet? Oi mira, et donaven un tant 

cada mes. Mira la última casa que vaig estar me’n recordo, les altres no me’n recordo. 

Mira, me donaven al mes quinze duros, d’aquell temps que era amb duros. I l’últim any 

que hi vaig anar a fer de vailet va ser a la casa d’una tia meva de Llessui, i aquella 

casa me donaven setze duros cada mes. Una mica més.  
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Més allotjament, més menjar? No, pel menjar vaig estar millor a les altres cases que 

a la casa de la meva tia. No per la culpa de la tia, no. Perquè la meva tia no manava 

de res en aquella casa, la que manava era la sogra. Manava la sogra, la meua tia era 

l’ama d’anar a fer la feina del camp i quan arribava a casa les feines que no havia fet 

ella. Pues allí va ser la casa que vaig estar pitjor. I al final em van portar a la muntanya 

amb el pastor que hi havia, que guardava una ramada de tres o quatre mil ovelles. Jo 

no hi volia anar allí. Bueno clar com que de telèfon no n’hi havia i per poder fer 

sapigueu als meus pares, no..  

I Bueno, llavors allí a Llessui hi havia una noia del mateix poble, i ella no sé, es veu 

que va baixar un dia aquí Sort i es va trobar a algú del poble i ella els ho va fer saber 

als meus pares, que jo no hi estava content i que volia marxar. I Bueno, va venir el 

meu germà a busca’m i vam passar per la muntanya i cap a casa. 

 Llavors a escola hi vas anar poc. Només a l’hivern, els mesos de l’hivern.  

A l’estiu? A l’estiu res. Només diguem a quan s’empeçava al setembre fins allà al mes 

de juny. A primer de juny. 

 Llavors feia el curs normal, i a l’estiu aprofitava els tres o quatre mesos per anar 

allí. Això mateix. 

 A l’escola va estar fins als catorze? Bueno, fins als catorze anys i prou. Sí perquè jo 

sé que als setze anys ja me’n vaig anar a treballar al bosc i a dallar, a tallar herba pels 

prats o el que fos. 

 Llavors on coneix a la seva dona? Era del poble? Sí, sí. Era del mateix poble. 

 Vau anar a casa seva? Bueno, jo me’n vaig anar a la casa de la dona. Que érem 

casi: casa seva...casa nostra a dalt i... eren les parets juntes. Allí els matrimonis eren 

entre la gent del poble, anar-se´n a un altre poble no. Sí, se’n hi anaven alguns 

però molts al mateix poble. Quants habitants més o menys, tenia el poble? Llavors  

n’hi havia bastants, perquè totes les cases hi havia molta gent, erom unes nou cases i 

es podia comptar per un promitg de vuit famílies lo menos. Perquè hi havia cases que 

érem més. Hi havia alguna casa que eren quatre o cinc però amb un promig de vuit a 

nou famílies. 

 I cadascuna amb un sobrenom. Claro. Però alguns ja van marxar a l’any quaranta o 

quaranta cinc.  

On anaven? Més que res a Lleida. 

 I a Lleida de que treballaven? Se’n anaven a alguna propietat, compraven una 

propietat. Inclús n’hi havia un que tenia un ramat de cinc o sis-centes ovelles, es van 

vendre el ramat i van comprar una propietat molt gran a Lleida, que era la casa de baix 

de tot del poble.  

A Lleida capital o a un poble del costat? A Lleida, a unes torres. Cap allà la part de 

Vall Calent allí. Aquells estan al camí de Vall Calent.   
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No et vas plantejar mai marxar? Al principi si que ho havíem provat de marxar, inclús 

havíem.. ens havien ofert una propietat aquí, però no ens van agradar els tractes i 

llavors no ho vam fer. Una propietat que era d’un que treballava al banc central. 

 A Sort? Aquí a Sort sí.  

I sortir del Pallars? Bueno, ens vam proposar Andorra també. 

 Anava molta gent a Andorra en aquells temps? Sí. 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 tenia taxa del tabac, i van fer molts diners. Ara, treballar van treballar molt. I 

van tenir la sort que es feien la feina ells, perquè eren dos germans i el meu germà. 

Dos fills i el meu germà. I allí van fer molts diners. I ara van canviar, estan a vora sant 

Julià, a l’altra banda de riu. 
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Entrevista 3 
Nom: Conxita Esparrica 

Edat: 75 anys 

Professió: Mestra Jubilada 

Data: 6-7-2016 

Lloc de l’entrevista : Plaça Caterina Albert, Sort 

Primer, m’agradaria saber com era el sistema educatiu franquista que hi havia en 

aquella època. Pues mira, el sistema educatiu era, era molt diferent a lo d’ara eh. 

Perquè es tractava que tenies un... uns llibres de text, uns llibres no com els que hi ha 

ara, sinó que hi havia ni tantes fitxes ni tantes coses com van sortir després. Ni tants 

llibres de llengua, de matemàtiques... sinó que hi havia tipus enciclopèdia i llavors en 

aquesta enciclopèdia hi entrava tot. O sigui, hi havia des de... no sé si 

començava...llengua catalana no hi era, evidentment, no tenia català. Era llengua 

castellana, després hi havia la geografia, lo que se’n diu després coneixement del 

medi, després se’n va dir coneixement del medi. Hi havia la part de ciències naturals, i 

la part de matemàtiques. Llavors hi havia religió també, i después hi havia...lo que era 

com si diguéssim educació, normes d’urbanitat. El que seria ciutadania o ètica 

actualment, no? Ara es diria ciutadania o ètica, i llavors era pues normes de 

convivència com si diguéssim. Allò de la salutació quan arribes amb un lloc, el 

despido, quan arribaves al de matí a l’escola, així com ara s’entra i no es diu casi, casi 

ni bon dia, pues llavors no. Era el bon dia, el resar al de matí, al matí resàvem, al 

marxar també, el nom del pare. La salutació no era cantar com amb algunes escoles 

encara s’havia fet,  no es feia de cantar una cançó quan s’arribava, no. El nom del 

pare al arribar i el ave María, es feia, hi havia el sant crist a sobre la pissarra, o a la 

paret de enfrente la porta. Hi havia el quadre de Franco, un sant crist, i un quadro de la 

Inmaculada. Això era lo que hi havia a totes les escoles. I allevons era com si 

diguessom la salutació al entrar. El nom del pare i un ave María. I al marxar també, 

quan era l’hora.  

Jo quan estava amb aquest poble, ni amb aquest ni amb altres, no teníem un horari de 

dir: és la una ja es plega a marxar, sinó que a vegades igual podia ser més tard perquè 

no hi havia la pressa. Els nens sortien, fèiem el patí entremig, sortíem allí fora, sortien 

a fora. I no hi havia la pressa per dir: és la una, no hi havia cap timbre a tocar, sinó dir 

pues venga pleguem i a les tres tornàvem a continuar.  Jo feia el menjar a l’escola 

mateix.  A l’escola d’Arestui hi havia una sala gran on hi havia les taules, i después a 

radere hi havia una cuina, i em feia el menjar allí, els nens marxaven, feia el dinar, 

dinava i después tornaven a dintre. Recordo que hi havia unes escales de fusta i la 

sola era de fusta les taules. I bueno, pues així era la sortida al pati. 

Al fondo em sembla que hi havia l’església, i Bueno sortir i jugar. Allí a córrer, però es 

que eren quatre pocs. Pues això era. 

En que consistia? Pues si hi havia uns deures que era pues que s’estudiessin una 

mica la lliçó corresponent, pues preguntar. Però clar, qui podia estudiar? Podia 

estudiar una mica el Josep de Mateu que era el més gran, una mica el Jaume del 
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Batlle i una mica l’Antonio. Perquè mira amb la Mercè de Monet, no hi podíem contar 

gaire, perquè no estava massa bé, ja allevons, no sé ara com deu estar, però allevons, 

no sé era més tipo de que li havies d’ajudar com si diguessom a encarrilar les coses, a 

que fos bona nena, a que tingués una mica de respecte, a que no digues qualsevol 

ruqueria. Perquè igual estaves en plena classe i igual sortia: senyoreta, senyoreta sap 

que ahir....?, pues sortia amb això. I m’interessava que tingués una mica de normes 

educatives.  

I Bueno pues, de llengua castellana, què feies?, pues conèixer una mica de lectura, 

comprensió lectora, expressió, cal·ligrafies, unes activitats, uns exercicis adequats a la 

seva edat, pues això era. Més que res a mi lo que m’interessava , lo que m’interessava 

molt fer-los fer era això. Lectura i escriptura. Lectura per conèixer, per entendre lo que 

llegien. Perquè si després havien de llegir un problema i l’havien de resoldre que 

entenguessin el problema quin era. O sigui que si els deia pues no ho sé, un camió 

porta lo que sigui, o fa el viatge d’aquí allà, tants kilòmetres a tant per kilòmetre, quan li 

costarà, pues si no l’entenien alhora de llegir-lo pues no el sabien resoldre. I ja t’ho dic, 

jo no podia esperar moltes coses, perquè els nens eren joves, no era de dir pues com 

ara estan a tercer o a quart, no. I en quant a matemàtiques pues no ho sé, em recordo 

que al Antonio li va costar molt restar, això me’n recordo moltíssim, les sumes bé, però 

la resta i les restes portant... pues és el sistema que hi havia.  

I amb el Josep vam aprendre a dividir, i amb el Jaume del Batlle també, vam aprendre 

pues això, a fer aquestes operacions. I problemes de sumar, restar, multiplicació i 

divisió. I res més, no parlem ni de equacions ni de regles de tres ni d’arrels quadrades. 

De tot això res. S’ensenyaven el bàsic i ja està. Lo basic, lo basic. Però clar, allevons 

potser tenien vuit o nou anys. Jo no sé ni si havien fet la comunió aquets nens, per mi 

no.  

No ho sé hauria de situar-me més al fondo, però es que han passat tants anys Noelia. 

Que més? A banda de fer de mestra també ajudaves en altres coses al poble? No, 

tant com ajudar no, perquè saps que passa?, que jo hi estava durant la setmana i el 

dissabte i el diumenge procurava marxar perquè tenia a casa la meua mare que no 

tenia salut, i havia d’acudir cap a casa. Lo que e comentat, la mestra que estava a 

Baiasca, em deia perquè no vens que és la festa , això devia ser al novembre que feia 

fred, i jo li vaig dir: no, no, jo haig d’anar cap a casa. Jo tenia molt interès perquè tenia 

la mare malalta, i allevons pues era aquella cosa d’anar a casa. Mira que feia molt 

sacrifici, perquè baixava d’Arestui fins al cargol caminant, de allí al cotxe de l’alzina 

que baixava a les dos i mitja o així, passava per allí. I allevons em deixava a la 

carretera, si no em deixava aquí que hi havia una germana, que estava de mestra aquí 

i llavors amb ella i un germà que mos pujava a casa, combinàvem, ho arreglàvem. I si 

no ja baixava al pont de Gulleri, i allevons caminant fins a Roní. O sigui que ho feia 

amb molt sacrifici.  

I a dins del poble pues tampoc, lo únic que feia al poble era  pues amb aquesta casa, a 

casa Mateu que m’estava, que tenien la nena xica i la padrina, pues mira fer conversa 

amb ells. Fer-los companyia. Sí fer-los companyia. I Bueno. A casa Mateu feien 

d’hostal, i allevons pues hi havia els  homes del poble que s’ajuntaven i se reunien allà 

i jugaven a cartes. Però jo com durant la setmana feva la classe, és lo que et dic, no 

era mai d’entrar a les deu i sortir a la una, o entrar as tres i sortir as cinc. Perquè si 



19 
 

havia de fer més estona, com que m’hi trobava prou bé amb les nens, pues no em 

venia d’un hora. I a vegades quan sortia de l’escola ja era tard i ja me’n anava cap a 

casa. I jo també preparava oposicions, tampoc tenia de dir temps per voltar d’aquí cap 

allà. No. 

I no era necessària aquella cosa de que havia de col·laborar. Si hagués estat pues el 

cap de setmana, el dissabte o diumenge m’hagués quedat allí, allevors pues, em 

sembla que era cada quinze dies, pujava el capellà que deia la missa, potser hauria 

sigut més a dins del poble, però al marxar això ja no hi ere. És a dir, a les festes, com 

per exemple a l’aplec no hi anava. No, no, jo no vaig anar ja mai a aquell aplec que 

fan per sant Jaume, pues jo no hi vaig estar mai, no. Jo als caps de setmana, sinó que 

m’agafés, un dia que em va agafar una nevada que no vaig poder marxar, que va 

nevar i no vaig poder marxar, però Bueno, allevons vaig passar la tarda allà a casa 

Mateu. 

Lo que hi havia era, que no hi havia televisions pels cases i a l’escola a baix, a la sala 

de baix tenien una tele, i allevons anàvem allà a veure la tele. O sigui hi anava si venia 

algú, si venien els de Monet, si venia.... mira la Navidad de Mateu tampoc venia 

perquè sempre tenia feina amb les nens, si venia la del Batlle... com es diu?, ara no 

em sortirà el nom. Bueno, pues passàvem allà la tarda, i res més eh. Cosa de social, 

de societat no. Perquè a més no calia ajuda’ls amb aquesta gent, perquè eren molt 

autònoms. O sigui que, les dones mateix a la vetllada que feien?, pues s’assentaven 

allà a la bora del foc fen ganxet o fen mitja, fer mitjons. No era... i jo com que també 

estudiava oposicions tampoc, quan em sobrava algun ratet pues me’n anava a 

l’habitació i estudiava. O sigui que no, cosa de societat així de dir em fet coses amb 

festes, jo a les festes no hi vaig estar mai.  

La relació entre professor i alumne com era? Jo crec que era bona. Perquè no hi 

havia aquells motius d’estar de mal humor, d’estar enfadats. No vol dir que algun hora 

no en ranyes a algun, perquè em recordo que a la padrina de casa Mateu, a vegades li 

diva a l’Antonio: no sortiràs a recreo, perquè no dèiem patí era recreo, no sortiràs a 

recreo perquè no hi havia hagut  manera de que ho hagués fet, i la padrina després 

em deia: que ha fet avui lo nostre Antonio que no ha sortit a recreo?, perquè arribava 

lo Josep a casa i li deia: a l’Antonio avui l’han castigat sense recreo. I que ha fet avui?, 

pues mira a l’hora de fer les restes no volia, no. Li costava, era un raonament que 

potser se li va fer difícil, allò de la resta portant. Que después veus més pràctiques, 

veus més coses diferents. 

Jo era el segon any que feia escola, que no era que tingués molta pràctica, después ja 

la pràctica ja era un altra, i quan surts de la universitat tampoc tens les coses massa 

practicades eeh. Jo vaig fer els tres anys de carrera i després pues als pobles, ja 

t’espavilaràs. O sigui que no és allò de dir, unes practiques de tres mesos aquí, dos 

mesos allà. Ara no sé com ho feu, però allò d’anar acabar la carrera i fer practiques no. 

Era acabar. Mira jo vaig acabar al mes de juny i al mes de novembre a la plaça, i de 

l’un poble a l’altre, així que lo pràctic ho havia de fer jo. I feia la practica pues anant 

preguntant i anant buscant i anant-ne assabentant amb mestres més grans, anava 

buscant a veure com ho feien. Vaig anar un dia aquí a l’escola de Sort que la meua 

germana estava de mestra aquí, i anava pues amb aquestes mestres que tenien nens 

més petits a preguntar a veure com ho feien i a veure què farien i tot això. O sigui 
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que... jo vaig començar molt jove, als divuit anys ja... acabar la carrera i posar-me a 

treballar, o sigui que. No et creguis que era allò de dir en tens vint-i-quatre  o vint-i-

cinc. Pues això era. 

Càstigs no crec eh, a part d’això de dir no sortiràs a recreo, jo no recordo més càstigs 

que aquet. No, no. I a més, que tampoc és de dir un càstig, però es aquella mica de 

reprimenda. I lo altre pues no ho sé. Jo ara no tinc mal record. Jo no en tinc mal 

record. Ells no sé que et dirien si hi poguéssim parlar, ara hi hagués el Josep de Mateu 

com a més gran o la Mercè de Monet, com a més grans, ells no sé que dirín. L’Anna 

clar, era més petitona allevons tenia quatre anys, era petitona. I la Tresa del Batlle 

pues també, devien ser si fa o no fa com l’Anna. Em sembla que eren així. No ho sé. 

Ja teu dic, jo mal record i mal rollo entre alumnes i mestre no hi eren. Si pujàvem les 

escales tots junts, o sigui que ja m’explicaràs tu. Que estàs allà, que tens cinc o sis 

nens allà arreplegats al teu costat, jo m’hi vaig trobar molt bé. I penso que si ho 

haguéssim passat malament hauria tingut ganes pues de no tornar o de marxar. I em 

sembla que per ells potser tampoc ho vaig fer malament. Amb els pares dels 

alumnes també era bona la relació? Amb els pares sí. Mira només et diré Noelia, 

que jo me’n vaig anar a Arestui i vaig marxar pues.. no sé si era un dilluns, o un 

dimarts, el dia que em van nomenar, vaig agafar la bossa de la roba. I Bueno primer 

vaig preguntar si podia fer el menjar si hi havia cuina, i això. Em van dir que sí. No sé 

qui em devia informar. I, però vaig arribar allà dalt, i resulta que, això es com anècdota, 

això em va passar a mi. Això et passa entre divuit i dinou anys, i penses què serà la 

meua vida?, i Bueno, pues la bossa al coll, al Cargol amb el cotxe de línia, que pujava 

a les cinc de la tarda o les quatre. I la bossa de la roba i la bossa del menjar. Passava 

la setmana.  Arribo a Arestui i demano per l’alcalde, que és lo que es feia allevons si 

havies de demanar. Potser em van informar a Llavorsí, el secretari de Llavorsí, perquè 

Arestui pertany a Llavorsí. Vaig anar a l’ajuntament, i el secretari em va dir: l’alcalde es 

fulano, i ja estaràs bé, són molt bona gent, estaràs bé. Bueno, això a part. Allevons 

cap amunt, arribo allà dalt, demano per l’alcalde. Bueno, soc la mestra i vinc aquí. Jo 

m’han dit que amb aquesta escola hi ha una cuina perquè em pugui fer el menjar però 

per dormir no. Perquè no hi havia llit eh, i em va dir l’alcalde: oh, de lli ja li’n portarem. 

Dic, Bueno si la podia veure, i em va ensenyar l’escola. I li dic Bueno, jo el menjar si 

que me’l faré, hi havia una cuina amb dos fogons, dos fogons que havies de posar la 

llenya. A mi no m’importava pel menjar. I li vaig dir, jo el menjar ja me’l faré, però 

dormim aquí no. Jo era molt poruga, tenia molta por i vaig començar: jo no m’hi 

quedaré. Dic pues, només necessito una casa per poder dormir. I em va contestar: no 

sé com ho farem això, perquè a casa Mateu han tingut la mestra molts anys a dormir, i 

no la volen més, no volen més ser la casa de la mestra, ara ho em de fer entre els 

altres pares. I em va dir, els cridaré als altres, als de Mateu i als de Monet i als de 

Cabiró, els cridaré, mos ajuntem, mos reunim a casa seua, a casa el Batlle, allà en 

frente l’escola, no és gaire lluny eh, i mos reunirem, els cridaré que vinguin, i allevons 

a veure qui la vol. A veure qui la vol, Noelia. Bueno, pues si, si. No se en quin hora, 

això ja era al novembre, primers de novembre. Em sembla el dia cinc de novembre, 

que em van nombrar. Pues arriben allà, i resulta que la un per l’altre: oh, jo no puc cap, 

que casa meua, casa nostra no està cap en condicions. Vale, un. L’altre: el de Monet 

va venir i diu els de Monet no: nosaltres ho tenim prou malament, perquè som una 

colla i tot ho necessitem i tampoc no estem amb condicions, no tenim la casa en 

condicions. Dos. Esteve de Mateu, nosaltres no és cap que ho tinguem tant malament, 
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però fa molts anys que tenim la mestra, i ara ja us tocaria als altres. Jo penso que 

també pues tenia raó, no?. Jo els vaig dir: mira, només us demano un llit per aquesta 

nit, demà agafaré la bossa i tornaré a marxar. Ja està. No es que ho vaig decidir i ho 

vaig pensar així mateix. Només vull un llit per dormir aquesta nit. Demà ja tornaré a 

marxar, perquè si la un no em vol perquè no té la casa bé. No és que no volguessin la 

mestra, és que els semblava que la mestra, jo els vaig dir: no us demano cap... jo vinc 

d’una casa de pagès, a casa meua tampoc tenim allà dos quartos de bany, ehh o sigui 

que no. Jo sé lo que és tenir una casa on no hi havia, a casa meua antes no hi havia 

hagut aigua corrent, sé lo que és, i els vaig dir: No us demano cap riquesa, no us 

demano cap habitació pues... només demano un llit i que em pugui rentar, que em 

pugui rentar la cara. Ja em dutxaré el cap de setmana, no hi patiu per això no hi patiu. 

Pues pensant agafa-la tu, agafa-la tu, qui l’agafa?, a última hora Esteve de Mateu va 

dir: Bueno, no em pas de deixar que tornés a marxar, quedat aquí i ja te’n vindràs a 

casa nostra. Així vaig passar la primera entrevista en aquell poble.  

Después la relació va ser prou bona, però escolta, que arribes a un poble. No coneixes 

a ningú, un poble de nou, que hi arribés caminant, que ets jove, que no tens 

experiència i que et diguin la un no, jo ja els hi vaig dir, jo no us demano cap habitació 

de luxe, només us demano un llit i un lavabo que em pugui rentar la cara, una 

palangana i ja està. Allevons el de Mateu, Esteve suposo que devia dir si la un no la 

vol per no sé què, l’altre per no se cuantos, l’altre per no sé que més, pues ja me la 

quedaré jo. I vaig estar molt bé, a casa Mateu vaig estar molt bé. Com penso que 

hauria estat a les altres cases. Em sembla.  

Perquè mira después, van matar les porcs, pues això el dia de la matança et 

convidaven i anaves a casa, al mig dia no, però a la nit a sopar. Jo em recordo que 

havia anat a sopar en alguna de les cases d’aquestes que feien matança. I Bueno 

estaves allà amb la tertúlia de la gent, feies mira la mica de la xarrada. Això per part 

del poble jo no vaig tenir cap inconvenient ni vaig tenir cap problema, i penso que ells 

tampoc el van tenir amb mi. Perquè ja t’hi ai dit, procurava, allevons encara fèiem 

classe els dissabtes al matí eh, fins al mig dia no plegàvem. Jo feia classe el dissabte 

al de matí i a la una el camí cap avall i el dilluns tornava a pujar. I em sembla que no 

els vaig faltar, no els vaig fallar potser cap dia. Potser algun dia vaig deixar d’anar-hi 

pel que fos, que no estesa bé o que tingués algun problema de salut o algo, però sinó 

vaig procurar complir tot l’any. Des del dia que hi vaig anar fins al dia que vaig plegar. 

Ja t’ho dic, fen classe els dissabtes al de matí, això era el tiempo de Franco.La ley de 

educación de, de l’any cinquanta sis. Jo vaig agafar aquella llei, i Bueno lo que hi havi.  

En general la opinió del poble i la gent era bona. Sí, sí. Per mi sí. Per ells no crec 

que hi hagués cap reparo. Em saludava amb tothom, no ho sé, et trobaves amb la 

gent. I havia un home amb una casa... no sé quina casa era, que es deia Sisquet, i 

tenia una germana que em sembla que es deia Juanita, que era a sota de casa cabiró. 

Aguestos eren ja grans, Después hi havie el Juanito de Dumenge, Bueno pues també. 

A vegades encara me’l trobo per aquí i ens diem adéu, vull dir què. Después hi havia 

els de Gavatxó, hi havia el Rosendo, els seus pares, el Rosendo i Salvador. El 

Salvador aquell any feia la mili.  

Pues hi havia bon rollo, bona relació. I els de Monet pues també, el Lluís, qui més hi 

havia?, después hi havia el Mario em sembla, el Mario em sembla que va ser un que 

es va suïcidar, se’n va anar a la mili, i no li devia agradar d’anar-hi o lo que fos i es va 
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prendre alguna cosa i es va intoxicar, es va enverinar. Lo que no em recordo és del 

segon. Lo gran Lluís, l’altre no me’n recordo, i la Mercè. La seua mare bé i el seu pare 

també, lo que passa que amb aquesta família pues eren... els nois bé eh, Lluís era 

molt bona persona i podies portar conversa, ara la mare i el pare menos. Tu perquè no 

els has conegut, però aquell home era molt. I la Mercè pues tenia dies, clar quina 

culpa li dones. No se li pot donar cap culpa perquè al final es lo que ha viscut. Es com 

si tu ara tens uns pares que tant aviat t’esbronquen aquí com ... la situació no era... 

Pues no ho sé. I quines creus que serien les causes per les quals la gent va 

marxar? Bueno jo crec que la gent va marxar pues perquè no hi havia un futur, la gent 

es van trobar... mira a casa Mateu mateix, els nens es van fer grans, havien d’anar a 

l’escola aquí i allà, les nenes les van portar a l’escola llar d’Esterri, els nens no sé on 

les devien portar, primer devien anar a Esterri i después es van fer més grans, perquè 

quan jo vaig anar a Esterri, l’Anna ja devia tindre onze o dotze anys, i la Margarita 

pues potser vuit o nou, no recordo quants. I devien dir Bueno, es devia sortir l’ocasió 

d’anar a treballar, em sembla que se’n van anar cap a Andorra... No, se’n van anar a 

Savarneda, se’n van anar de masovers a Savarneda. Van veure una sortida, perquè 

que feien a Arestui?, quin futur tenien els seus fills?, és això. A casa cabiró no ho sé 

que devien, com ho devien decidir. A casa Monet són els que es van quedar, i a casa 

el batlle pues també devien aguantar fins que el Jaume i la Maria Teresa es van fer 

grans i van dir Bueno, ells se’n van anar i la casa s’ha quedat. Vull dir que no, no. S’ha 

quedat despoblat. Els de Gavatxó també van marxar, Salvador es devia casar fora, el 

Rosendo també es va casar fora i allevons quedaven els pares. La mare es va morir 

que encara eren allà dalt, i el pare se’l van emportar, pues un altra casa tancada. Clar. 

Casa Dumenge hi havia aquest que et dic el Juanito i la seva mare, es devia morir la 

seva mare i ell devia pensar, que faràs aquí dalt?, devia estar uns anys sol allí i 

después va marxar. La gent va marxar, el despoblament s’ha fet per perquè no han 

tingut oportunitats de viure bé allí. Perquè es feien uns tips de treballar. Clar, era molt 

dur. Era molt dur, ara mateix a l’estiu, pues vinga la collita dels pastures, después 

cuidar els animals amb aquelles condicions, feia una nevada a l’hivern... et 

 quedaves al poble incomunicat. Sí, et quedaves allí incomunicat. Era així eh. 

Jo un dels caps de setmana que em vaig haver de quedar pues va ser perquè va fer 

una nevada el divendres a la nit, i el dissabte no hi havia qui circulés. Pues uns carrers 

de neu que no et dic res. Clar et convenia marxar, et convenia anar al metge i que 

feies?, fer tots els remeis casolans que podien, i perquè no hi havia cap cosa urgent, 

però es que era així la vida era així.  
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Entrevista 4 
Nom: Joan Casals Clot i Maria Cervós Soqueta 

Edat: 65 i 61 

Professió: tractant de bestiar i mestressa de casa i ajudant de tractant de bestiar. 

Data: 25-07-2016 

Lloc de entrevista: Escalarre Rock Café 

 

La primera pregunta sèrie, hi ha com una mica de diferencia entre l’agricultura 

que hi havia abans que servia perquè una família pogués viure i després hi ha el 

que avui en dia és que si no et guanyes la vida i si no tens un benefici ja no ho 

fas. Llavors explicar una mica com vivien abans les famílies d’una agricultura de 

subsistència? com es vivia, com es compraven les coses...? Hi havia pocs 

diners no?  

Mare: hi havia pocs diners  

Joan: la gent no en gastaven, com que no en gastaven. Això que fem ara aquí de 

beure no ho feia la gent abans.  

Maria: i abans pues  la gent tenia conills, tenia gallines, mataven el porc. 

Joan: la gent anava a mercat a vendre els conills, les gallines i això ara ja ha 

desaparegut tot. 

I llavors el que és l’avituallament: roba, quatre coses que havies de comprar, 

com es feia? 

Maria: abans jo me’n en recordo que al nostre poble passava un senyor amb una 

furgoneta i portava pues roba, i hi havia el Boté i pujava, una vegada al mes o el que 

fos, pues passava pels pobles a vendre roba.  

Joan: però el dimarts la gent podia baixar aquí. 

Mare: no baixaven, no tenien els medis per baixar. Anaven a les fires només. 

 

 

Després parlarem de les fires. Ara és més com era el dia a dia.  

Maria: pues mira clar, a cada casa tenien el seu hort, tenien els tossinos que se’ls 

engreixaven, conills, gallines, corders i ovelles. I ja sostenien tot lo que tenien allí. No 

és com ara, clar llavors a cada casa tenien lo seu ramat, quatre ovelles o el que fos.  

Joan: a casa abans, Bueno com a tot arreu, hi havia dinar Bueno et donaven lo que hi 

havia per dinar, avui a casa et diran aquesta canalla què vols avui? Bistec... 
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Maria: menjaves el que hi havia. Clar, mataven el porc i tirava tot l’any dels porcs. 

Joan: avui si volen peix, si volen... 

Maria: i ara pots baixar a les botigues i pots anar a comprar, és molt diferent. I clar 

llavors no hi havia les possibilitats que hi ha ara. 

Joan: no hi havia cèntims.  

I quan es comença a veure el canvi? Quan la gent ja baixa al mercat, ven els 

seus productes...quan es produeix més o menys el canvi? 

Maria: això als anys seixanta... dels seixanta anar a munt. Fins als seixanta encara no 

baixaven gaire. Perquè clar per exemple a la nostra vall... 

Quina vall és? 

Maria: Vall Farrera. Hi havia un taxi que baixava el dimarts i la gent aprofitava per 

baixar a comprar i tornar a pujar, com ara també ho fan. Però clar... 

Joan: ara ho fan igual. 

Maria: i ara ho fan igual. 

Joan: la gent jove te el seu cotxe. 

Maria: te el seu cotxe però llavors no eh. Hi havia gent que no baixava cada setmana 

tampoc. Uns hi baixaven un cop al mes. El pa cadascú se’l feien, al nostre poble cada 

casa se’l feien. Vull dir, que era molt diferent. No hi havia els medis que tenim ara. 

Clar, era una agricultura de subsistència. 

Maria: sí, de subsistència i tant. Perquè clar tots els pobles... jo parlo de la meva vall i 

en general... 

Joan: tot el Pallars era igual. 

Maria: sí. Per el que conec jo.  

I llavors els conreus més importants quins eren? 

Maria: llauraven , doncs... tenien... 

Joan: els conreus més importants... 

Maria: llavors es feien ells l’herba, es sembrava blat, cada casa tenien uns trossos on 

es sembrava el blat i la collita pels animals, per donar el menjar als animals, inclús la 

farina per fer el pa. 

Joan: però tenien poc bestiar abans. 

Maria: poc bestiar. 

Diguéssim que el bestiar era només per subsidència. 
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Maria: si. 

El que podies consumir tu. 

Maria: sí. 

Joan: i si podies vendre algun vedell. 

Maria: i a la tardor doncs, venien els vedells. 

Joan: dos o tres o el que tinguessin. 

Maria: depèn de la quantitat d’animals que tinguessin a casa. O ovelles també, 

corders. Llavors també si tenien alguna euga i si criaven el pollí  també el venien a la 

tardor, era a la tardor. 

Joan: si, ara tot l’any es ven, però més que res era a la tardor. 

Maria: llavors era a la tardor. 

I on anàveu? 

Maria: a la muntanya. Baixàvem a les fires a  Tírvia, aquí Sort. 

Quines fires hi havia?  

Maria: Aquí Sort i després... 

Joan: n’hi havia  a Esterri d’Àneu. 

Maria: aquí Sort i després a Salàs la dels cavalls. Aquí era vaques, ovelles i de tot. 

Però Salàs era més dels cavalls. 

Joan: sí, sí, Salàs de cavalls. 

Maria: tota la vida havia sigut dels cavalls,. I clar, llavors aprofitaven. No sé si és 

primer la de Llavorsí, i si no ho venien tot anaven a fira a Tírvia. Aprofitaven. Tot ho 

baixaven caminant perquè no hi havia camions com ara, el bestiar si el portaven a fira 

el baixaven caminant. I si no podien vendre a Llavorsí anaven a Tírvia i sinó s’ho 

emportaven cap a casa. 

Joan: però vendre el vedell sinó el venien avui el venien demà, però el venien eh. 

Maria: si, per força. Perquè eren els únics calers que entraven. 

És això, amb aquests diners havies de viure tot l’any. 

Maria: tot l’any, si. 

Joan: la resta de l’any a vegades també venien alguna cosa... 

Maria: però molt poc. Molt poca cosa, no és com ara que vens tot l’any, llavors no.  

Molt bé. I per exemple, els productes de l’hort sobrers els intercanviàveu per 

altres béns?  
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Maria: no allà dalt no. Perquè vull dir tothom al poble tenia... 

Quin poble és? 

Maria: Norís i Alins. Allí tothom es tenia l’hort, cada casa tenia hort. 

Joan: s’ho feien per ells.  

Maria: tenien un hort i s’ho feien per ells i llavors no intercanviaven, el que és allà dalt 

no intercanviaven. 

Els homes i les dones treballaven en la ramaderia. 

Maria: a tot.  

Joan: les dones a tot i els homes també, bé a casa i això no. 

I hi havia alguna manera de treballar a sou? 

Joan. Alguna cosa. 

Maria: alguna cosa però molt poc. En aquell temps, després ja es van anar fent cases i 

era diferent, clar que llavors també hi havia paletes i coses així però no hi havia la 

bombolla que hi ha ara.  

Joan: a la majoria no funcionava això.  

 

Quan es nota que l’economia comença anar millor? 

Maria: a partir dels anys seixanta ja va començar, sí.  

Joan: nosaltres érem petits però. 

Maria: si, però ja es va començar als seixanta i a partir del setanta ja va anar més 

endavant perquè hi havia molta més maquinària. 

 La maquinària és la que ho fa canviar tot, no? 

Maria: sí. Si clar. 

Joan: però al seixanta no n’hi havia massa. 

Maria: però ja es començava una mica. A Alins mateix hi havia un senyor que va 

comprar un tractor i maquinaria i anava fent feines per les cases. Llavors ja es va 

començar, potser era al vuitanta quan es va començar amb les embaladores i així.  

Joan: casi bé a cada poble n’hi havia un que tenia tractor o l’ajuntament. El llogaven 

per dallar o pel que fos. 

Podíeu agafar més terra per exemple. 

Joan: però no n’hi havia massa llavors de terra eh. 
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Però no havia marxat molta gent ? 

Joan. No, no encara no. Als anys seixanta i setanta van començar a marxar.  

Maria: al començar les industries a fora i el jovent per estar-se aquí dalt no tenien 

massa sortida i molts van anar a estudiar i ja es quedaven a fora. 

Joan: ha canviat molt la cosa, abans feia pena. 

Canvia molt perquè marxa molta gent, no? I entre els pocs que quedàveu podíeu 

treballar millor. 

Maria: treballar millor i es treballava amb maquinària. Perquè abans era molt esclau , si 

tenien que dallar a mà... 

Joan: cop de dalla, dallaven tot l’any i fer-ho a cop de dalles  i regirar-ho a cop de 

forques, avui no es fa res de tot això. 

Maria: no es fa res. També hi havia gent que tenien bordes i el bestiar a la tardor els 

tenien a les bordes i a l’hivern baixaven cap al poble. Perquè tenien prat a les bordes o 

el que fos. feien l’herba i després clar... el jovent com que va anar trobant feina també 

va ser diferent, ja a Lleida mateix ja hi havia més indústria... dic Lleida com Barcelona 

o un altre lloc. I el jovent va marxar allà, perquè tampoc tenien molt per triar aquí. 

Joan: és com ara, el jovent aquí tampoc troba feina i té que marxar cap avall.  

Maria: però la feina de pagès de llavors amb ara canvia mil per mil. No cent per cent, 

sinó que mil per mil. Perquè ara.... 

Joan: ara es fa tot amb tractors. 

Maria: el teu padrí ja ho sabia. Carregues, dallar a mà. 

Sí, exacte. 

Joan: tu ho havies fet? 

No, no. Jo no. 

Maria: com vols que ho hagi fet?. La teva mare potser tampoc... 

Ella si que ho havia fet. 

Maria: clar. Vull dir que clar, havies de fer el que... 

Joan. Es que Arestui era una mica pesat... jo no ho conec, bé conec el terreny però és 

un país on maquinària poca. 

Maria: molt dret, com molts pobles.  

I vosaltres us especialitzeu en la ramaderia?  

Joan: nosaltres sí. 

I de que ve? Ja teníeu animals? 
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Joan: el meu pare havia fet sempre de comprador. Compra i venda. I jo e fet igual. De 

bestiar fixe no en teníem. 

Maria: a casa nosaltres sí. 

Joan. A casa seva sí, però jo no. 

Maria: vivíem de la pagesia. El meu pare eren quatre o cinc germans, un se’n va anar 

a França... a casa no n’hi havia per tots. Tots van marxar. 

El que es va quedar a casa era... 

Maria: l’hereu. Que era el meu pare, que va continuar la casa i que va continuar de 

pagès. 

 

 I quants germans vau anar a sou? 

Maria: nosaltres érem tres germans.  

Tots us vau quedar aquí? 

Maria: ens vam quedar aquí i quan els meus pares es van jubilar vam plegar. Perquè 

nosaltres clar, el meu germà treballava fora i jo anava a ajudar a fer l’herba o el que 

fos. i quan es van jubilar, van treure les vaques i ja no em fet més de pagès. Ara 

nosaltres dos tenim vaques... 

Joan: si però entren avui i al cap de dos dies... 

És el que has fet tu tota la vida? 

Joan: si, venia del meu pare. 

I quines diferències hi ha entre ara i abans? 

Maria: abans el seu pare, venia aquí portava el bestiar el portaven caminant. Estem 

parlant de molts anys enrere.  

 El portava fins al poble i allí quant temps estava aquest bestiar? 

Joan: quan arribava la fira si podia ja el venia. El portaven a la Vall d’Aran, al Pallars i 

marxàvem caminant a Gòsol. 

I allí els tenies en un cercat? 

Joan: a la quadra. 

 Quan temps hi estava? 

Joan: depèn. 

Maria: si el podien vendre avui no esperaven a demà. O sigui que poc. 
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Els tenies allà i venia la gent. El teu pare comprava les besties en una fira o casa 

i s’emportava els animals a un cercat caminant. Tenia algun mosso? 

Joan: si, llogava a gent. 

D‘acord. Venia un pagès, per exemple, que necessitava dos vaques i si arribàveu 

a l’octubre o abans de nadal ja estava tot venut. 

Joan: sí. El dia de la fira o així. 

Maria: sempre en quedava alguna, sempre n’hi alguna que no els agrada i no es ven.  

Joan: I anaven al matador o les guardàvem.  

On era l’escorxador? 

Maria: a la Seu. 

Joan: n’hi havia a la Seu i cap a Girona.  

 Després de nadal que fèieu? Anàveu a alguna fira, comparnt... es un continu, 

no? 

Maria: és un continu, però a part d’això el teu pare entenia de vaques que anàveu a 

guardar. 

Joan: sí, però quatre o cinc. 

Maria: les que quedaven que no es podien vendre. 

I quants germans éreu vosaltres?  

Joan: tres. 

I us vau quedar els tres continuant el negoci? 

Joan: no, no. Només jo.  

Els altres dos van marxar. Tu eres l’hereu? 

Joan: sí.  

Quina diferència hi ha ara, a part del transport, com és el sistema?  

Joan: el mateix. 

Maria: el sistema és el mateix, el que passa és que ara en comptes d’anar a les fires 

vas a les cases. 

Tens una sèrie de clients ara. 

Joan: la gent ja venen aquí i ja esta. 

Maria: i la gent quan volen una bestia ja et truquen i et diuen: mira tinc un vedell, tinc 

una vaca... o al mercat quan baixa la gent ja et troben.  
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Entrevista 5 
Nom: Josep Escales Pau 

Edat: 61 anys 

Professió: ex-veterinari, actualment propietari d’una botiga. 

Data: 4-8-016 

Lloc de l’entrevista:  

 

Primer de tot voldria que m’expliqués els canvis que s’han produït a la ramaderia 

durant aquests anys. Des de que jo vaig començar a treballar hi ha hagut un canvi, 

de ser una ramaderia únicament casi de subsistència la majoria de les cases, es 

basaven la majoria  amb la venda de llet que cobraven mensualment i els vedells que 

els venien a la tardor o al néixer. Depenia dels llocs. Perquè hi havia cases que 

munyien tot l’any i llavors els vedells el que volien era al cap de deu dies treure’ls i 

vendre més llet i els altres que esperaven que els vedells anessin a la muntanya i els 

baixaven a vendre’ls, que és el cas d’Arestui, Baiasca i així. Tenia tothom ous propis, 

s’engreixaven els tossinos, que també era una activitat dins de la casa i tothom tenia 

conills per casa i per vendre, que normalment els baixaven a vendre al mercat de Sort. 

Amb això hi va haver gent que va poder tirar endavant casa i a la vegada vull dir donar 

estudis als fills que no era fàcil llavors, perquè ara pots fer fins a la universitat a Sort i 

allevons podies fer fins a quart de batxillerat, que era tretze anys, tretze catorze anys. I 

a partir d’aquí havies de portar els fills a la Seu, a Lleida, Barcelona, on fos. ja m’anirà 

sortint. Sí. O sigui jo el que busco és relacionar la mecanització del camp i 

l’explotació industrial de la ramaderia amb el descens demogràfic de la població 

rural al Pallars Sobirà en general i ha Arestui en particular. En el cas d’Arestui la 

mecanització és molt difícil perquè a part de la borda de Monet el demés son camps 

bastant drets i si el podien dallar amb una maquineta d’aquelles que semblava una 

moto i a partir d’aquí tombar l’herba fins al sols del prat, eixugar-la allí i a carregues 

fins a casa, carregues o van ampliar algun camí i hi podien anar amb una mica de 

tractor o carro, perquè tractor tampoc n’hi havia cap allí.  

El descens de la població, o sigui i va haver una crisis molt forta entre el seixanta i 

seixanta vuit, que a part de que van caure els preus moltíssim i havia possibilitats pel 

qui marxava, com que la gent estava acostumada a treballar molt, o paletes o 

manobres o la dona en una porteria i fen feines a les cases i l’home treballant a la 

construcció o a la Seat, allí on trobaven tothom es va espavilar. Però clar, es va 

despoblar el país amb molt poc temps, la població va caure molt. Tampoc podien 

aguantar aquí perquè amb l’augment de les despeses automàticament la gent ja no 

podia subsistir amb el que tenien i la gent que van quedar van poder tirar endavant 

perquè totes les finques que van deixar els propietaris, o les van comprar o les van 

arrendar. Llavors tenien més terra, més bestiar i més ingressos. Però bàsicament a 

partir d’allí. L’altra solució de la gent que va marxar va ser muntar bodegues, bars, 

restaurants... van muntar de tot la gent. 
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Llavors m’agradaria que m’expliquessis els canvis en les explotacions, 

l’alimentació la prevenció i guariment de malalties i els productes utilitzats. 

Bueno, als anys seixanta va començar tot el sistema del que és el pinso compost, vull 

dir, llavors hi havia marques tipus porta, cia, sanders... tot de marques comercials que 

van comercialitzar pinso pels animals. Llavors, la gent que es va dedicar a munyir 

automàticament va començar donar pinso en aquelles vaques i la producció va 

augmentar moltíssim. I a més hi havia un factor que ara no existeix, que era la 

corelació entre l’increment de la producció de llet per quilo de pinso que donaven. Com 

que el pinso era molt més barat que la llet, automàticament els beneficis van 

augmentar moltíssim en aquella gent. Que ara per molt pinso que donis no es 

correspon perquè el preu del pinso és molt més alt. L’altra cosa, algú va començar a 

engreixar algun vedell, però molt poca gent, per anar a buscar una mica valor afegit al 

que venien, però van ser molt pocs a la comarca del Pallars Sobirà els que ho van fer. 

L’altra cosa que m’has demanat?  

Si, la prevenció i el guariment de malalties. 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. Sigui per desconeixement, sigui 

perquè el benefici no el veien l’endemà d’aplicar un producte preventiu sinó que es 

veia al cap de mesos. A partir del setanta sis, setanta set, la gent va començar a 

entendre que si desparasitava el bestiar augmentava la producció de llet, augmentava 

la producció de quilos de carn si eren animals que engreixaven, en especial el corder, i 

després que l’animal era més resistent i no agafava tantes malalties. Si un animal 

estava ben desparasitat de pulmó i de fetge, difícilment agafava una pulmonia, en 

canvi de l’altra manera si. Amb els anys el que s’ha passat d’una animals que estaven 

tancats a dins de la quadra sempre que estaven al poble, que això passava des del dia 

1 d’octubre fins al 31 de maig de l’any següent, o sigui només estaven a l’aire lliure els 

mesos de muntanya, que estaven a la muntanya, el demés temps no vol dir que no 

sortissin a péixer, els mesos d’abril, maig, juny i octubre. Després els tancaven. Ara 

s’ha passat completament, cent per cent extensiu, o sigui sense quadra o amb 

quadres obertes, taulacions obertes i aire lliure. Vull dir és un altre sistema de 

producció. 

 Molt bé. I llavors els productes utilitzats per la prevenció i guariment quins 

eren? a nivell de casa, o sigui ja no parlem de veterinari, s’utilitzava molt l’oli ginebre, 

el vidriol, el greix de serp, greix de moltó i de crestó, carbonat... en fi, moltes coses. El 

carbonat, el bicarbonat que fan servir la gent i després el lleute que feien servir els 

pastissers per fer fermentar la massa del pa també l’havien empleat molt.  

A nivell de veterinari des que jo treballo, tant les vitamines, com minerals, com 

antiparasitaris, antibiòtics... vull dir ja eren d’ús comú als anys setanta vuit, que va ser 

quan vaig començar a treballar. Em podries donar una visió general de la teva 

feina? Quan jo vaig començar era un sistema com el metge, al lloc que estaves, 

estaves de guàrdia les vint-i-quatre hores del dia. Treballaves sempre sol, i tenies de 

tot. Igual et cridaven per un part, com per un animal empatxat, com per una diarrea 

d’un vedell, una pulmonia, un animal amb febres de la llet que era una malaltia que 

quedaven les femelles de vaca paralítiques després de parir, en fi, de tot. Cesàries, 

fèiem cirurgies i de tot. Amb ovelles et cridaven menys, però hi havia alguna vegada 

que et cridaven per una malaltia concreta que no afectava a un animal sinó al conjunt 
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tipus agalàxia, tipus falta de seleni i vitamina E, que és la malaltia del muscle blanc, 

alguna vegada per algun part d’ovelles m’havien cridat, però molt poc. I amb egües 

molt poc. Perquè va ser el moment, quan jo vaig començar a treballar, que van 

desaparèixer els animals de treball pràcticament només en quedava als pobles penjats 

tipus Arestui i Baiasca, pobles molt pendents. Als altres llocs quedava un euga a la 

casa perquè llauraven la terra per sembrar les trumfes i aquell animal només treballava 

els tres o quatre dies que feien aquesta feina, per arrencar les trumfes. El demés 

temps ja ho feien tot amb tractor. I egües de ventre n’hi havia molt poques, així com 

ara s’ha ficat de moda, que no sé fins a quant que suposo que no massa temps, però 

llavors així eqüaçades grans en tenie Beteran de Surp, en tenia Palanca, en aquesta 

zona eh... en tenie Cintet d’Alins també en tenia unes quantes, però no era...no n’hi 

havia massa. Gràcia d’Àreu, Madó i poca cosa més hi havia així amb equaçada 

grossa.  

I amb gossos era puntual, com no fos algun gos mossegat pels jabalins o a algun gos 

al que teniven molt apreci perquè era molt bo cuidant el bestiar, mai et deien res de 

que hi anessis. 

La mecanització va ser la única manera perquè a les cases cada vegada hi havia 

menys gent útil per treballar, si ho haguessin tingut que fer a cops de dalla, regirar-ho 

amb forca i portar-ho a carregues no haurien pogut al augmentar el número de bestiar, 

o bé posaven maquinària o no donaven de sí. 

Si, ara em podries donar una explicació de la ramaderia en general. Sí, Bueno un 

altra cosa que me descuidat, a partir de l’any 86 amb l’entrada primer al Mercat Comú, 

que després ha sigut la Unió Europea, vull dir allavors va ser ja la disbauxa hi ha gent 

que se’n ha beneficiat molt, però no s’ha utilitzat realment els ingressos que ha 

proporcionat la Unió Europea per realment reinvertir-ho al territori per crear més 

riquesa, vull dir, a part de que alguns hagin fet cases, residències cases de pagès que 

algunes són dignes de reconèixer perquè treballen molt bé, els altres només van fer 

que aprofitar els calers per arreglar-se casa seva i després dir que no volien ningú a 

casa, vull dir que no... i totes les ajudes de la ramaderia si han canviat el sentit una 

mica del món, no sé si per bé o per mal, tampoc ho sé, que vull dir, en lloc d’estimular 

la producció i el treball han primat a canvi de res. D’acord que els ingressos no sempre 

són acords de el que ingressen del bestiar amb el que costa produir però se’n ha anat 

d’un extrem a l’altre. I la visió global?, doncs que el Pallars vull dir, a Arestui avui 

queda vivint els de Monet, tres persones. El futur dels pobles del Pallars és més o 

menys com el d’Arestui, i ja no parlo de Baiasca, ni parlo d’Escart, ni parlo d’Aidí ni 

parlo d’Estaron. Parlo dels pobles de la vall, d’Esterri, de Llavorsí, de Sort... vull dir, la 

població s’envelleix a marxes forçades, gent jove per molt que treballin sis mesos a 

l’any entre riu i pistes, ni tots hi poden treballar ni treballen tot l’any. La gent gran o es 

mor o se’n va els quatre o cinc mesos als pobles grans ja no del Pallars sinó on tenen 

els fills: Barcelona, Lleida, Mataró...el que sigui i el despoblament cada vegada és més 

serio. La ramaderia, entre la política de medi ambient, ossos, els llops que arribaran, 

marmotes, els cérvols, daines, cabirols, jabalins no sé si ho e dit... s’està escollonant, 

després dels ingressos que tenen per les primes ramaderes, haurien de reinvertir en 

netejar les finques. O sigui si tu tens una finca grossa com aquesta taula, i no talles les 

branques de la vora, el tractor que és molt gros cada any perd un metre i mig, si la 

finca és grossa tardarà vint anys a acabar-se, però si la finca és petita al cap de cinc 
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anys estarà plena de avellaners, bedolls, gabarneres... cada zona te la seva planta 

que creix de les dolentes i cada vegada la terra es va fent petita. Cada vegada més 

bruta. Ells mateixos ajuden a que la fauna salvatge tingui més espai per amagar-se i 

menys terreny ells per treballar, o sigui que no... gent jove se’n incorpora molts, però 

molta també son per ajudar a guanyar calers a l’hora de passar les finques de pares a 

fills, arreplegar alguna ajuda i al cap de cinc, sis anys la meitat ho deixen estar i com 

que han complert amb els compromisos aquell ha desaparegut també de jove. Que 

molts desapareixen quan desapareix el seu pare, que és qui fa bona part de la feina. 
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Entrevista 6 
 Nom: Lluís Peiró Peiró 

Edat: 78 anys 

Professió: treballador del sector primari, jubilat 

Data: 11-08-16 

Lloc de entrevista: llar familiar 

Primer m’agradaria que m’expliquessis de que treballava la gent als anys 60, 

com era la vida econòmica, els conreus, la ramaderia i l’explotació dels boscos. 

Bé t’ho explicaré prou, es treballava molt amb pena perquè, molt amb pena perquè no 

hi havia maquinària encara. L’explotació dels boscos? Es treia bastanta fusta dels 

boscos, així com ara no es talla llavors se’n tallava bastanta. I que més m’has dit? 

 Sí, quines eren les activitats econòmiques d’aquells temps. Mira si quines eren 

les nostres activitats, treballar com a rucs a fer herba, mira cultivar trumfes, segar, que 

llavors encara segàvem fen blat. Sempre anàvem a tope. Així com ara diuen que no hi 

ha feina, ja pots contar que en teníem de feina. Ara n’hi ha que no és que no en trobin, 

sinó que no en volen de feina. 

 Ara parla’m una mica de la ramaderia. Mira, a l’estiu anaven a la muntanya com ara 

i a l’hivern els cuidàvem al corral, gra i alfals i herba, al corral. Mira si com els 

cuidàvem.  

Donava molts diners la ramaderia? No gaire llavors, no gaire. Perquè com que ho 

havies de fer tant amb pena ja gastaves més moltes vegades que el que feies. 

 I la gent treballava als boscos, ramaderia, agricultura... i el lloser? Sí al lloser. 

Quan es volia fer una obra a les cases, ens anàvem a fer la llosa nosaltres mateixos, 

allà a la bora de la borda de Diumenge aquell lloser. La llosa per ús del poble l’anàvem 

a fer allà, i era molt bona. 

 I com la portaven? Amb animals. Posaven unes corbelles i les emplenaven, posaven 

el que podien portar.  

Com era el dia a dia al poble? Per exemple, quan es feien els conreus? Hi havia 

blat, que el blat és forment, i el sègol que ho sembràvem a la tardor. I a la primavera 

moltes vegades sembràvem civada i ordi, cada any. Hi havia anys que no sembràvem 

tant, d’altres anys sí. Depenia. Era així.  

Segàveu a mà, no? I tant. Ens fèiem el pa, jo havia fet pa. Teníem un forn a casa 

nostra, i el tenim, encara el tenim. Encara tenim el torn de passar la farina. Perquè 

passava la farina i quedava més fina, més neta diguem. Cada tres o quatre cases 

tenien un forn públic i les cases bones del poble tenien un forn propi. I gran que era el 

nostre forn hi cabien uns trenta set pans i no eren panets dels que fan ara. Bueno, tu 

ves preguntant. 
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 sí, i quan es tallava la fusta al bosc. Quan començava la primavera i tot l’estiu. 

 On anava aquesta fusta? Doncs aquesta fusta mira, havia baixat fusta des del cap 

del bosc fins a l’empalme del cargol que havien de carregar allí. Tot l’hivern els 

picadors eren a casa nostra. I tot l’hivern hi havia sis o set tiradors. Que eren gent que 

es dedicaven amb matxos de baixar la fusta, tiraven la fusta i la baixaven. Mira, 

baixaven la fusta, perquè ho feien amb dos pilades o tres, segons on era, si era molt 

lluny molt al cap del bosc, la baixaven si fa o no fa a mig bosc, allí desenganxaven i 

feien un dipòsit que deien, uns monters, i allí tornaven a enganxar i fins al cargol. Per 

aquest barranc, pobres animals, a l’hivern hi havia vegades que feien pena, que 

portaven tota la panxa i el brot de pit amb uns candelers com el meu braç, quan gelava 

tant, feien pena pobres animals. Però era el que hi havia. Llavors la baixaven al cargol 

hi allí la carregaven als camions. 

 I la fusta qui la tallava? A temporades hi anava del poble però sempre feien colles 

de fora, es que fixos els del poble també tenien la seva feina, n´hi havia que no en 

tenien tanta n’hi havia que en tenien més, depèn. Però tots tenien la seva feina. A 

temporades si que hi anaven, però fixe no. Llavors els pagaven un jornal, i ho tenien a 

més a més de la feina de casa, es treien un sobresou anant a tallar fusta. Però llavors 

tot amb destral, tampanades. 

 Els boscos de qui eren propietat? Aquí n’hi ha de propietat del poble i n’hi ha un 

bocí que és de l’estat. Té una part el poble i dos l’estat, no sé molt bé com va ara. Però 

jo sé que va així. De la carretera que passa cap a Sant Jaume anar a munt, és de 

l’estat. 

 I això donava algun benefici al poble, el que pagaven? És que no t’ho sabré 

explicar ben bé. Es tenia que ingressar un tant i el de més quedava pel poble.  

Molt bé, i ara em podries explicar quan s’anava a les fires? Les fires eren molt 

llargues Noelia... mira, es començava el dia quinze d’octubre que era a Esterri, i 

durava almenys tres dies... no, encara t’ho dic malament, es començava per la Vall 

d’Aran. D‘aquí anàveu a la Vall d’Aran? I tant. A Salardú.  

Era la primera fira? Sí. N’he fet malbé d’espardenyes jo. Només et vull dir una cosa: 

que la primera vegada que vaig anar a Salàs encara no havia complert els deu anys 

ben bé. A mi em van despopar aviat. Bueno, començàvem per Salardú, el dia sis, set i 

vuit i a vegades el nou i tot. Depèn com anava, tres dies segur. Desprès venia la que 

et dic d’Esterri, el dia quinze d’octubre, tant si era dilluns com si era dimarts, així com 

ara ho posen un dissabte o bé un diumenge, llavors no. I allí ens hi passàvem també 

tres o quatre dies, a vendre les bèsties per fer alguna pela. 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.  

O sigui, tenies que viure amb els diners de la fira tot l’any. Sí, sí. I després venia la 

de Tírvia, era el dia 22, no, t’ho dic malament, el dia 22 era Llavorsí, el 23,24 i a 

vegades el 25 i tot. Però el 23 i 24 a Tírvia també. N’he passat jo d’hores en aquelles 

fires. I de vegades mala hòstia perquè no t’anava tot bé, et passaven moltes coses a 

una fira. Tenies que portar les orelles dretes sinó t’aplanaven aviat. Hi havia un refrany 
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quan s’anava a comprar es deia: Bueno ja pagarem per la fira de Sort. Que era la 

última fira. Encara n’hi ha que se’n riuen d’aquest refrany. Però era així. En acabat de 

la de Tírvia ja ve la de Sort, que sempre es feia el dia 8, així com ara també es fa un 

dissabte o bé un diumenge, tres o quatre dies allí. Després la de Salàs, de vegades 

ens hi passàvem sis o set dies allí. Era la fira més important de Catalunya, ara és 

Puigcerdà, però llavors era Salàs. 

 Com és que tenia tanta fama? Allí hi venia gent de tota part de món, de tota part de 

món. Allí s’hi arreplegaven una multitud de gent i animals. S’hi remenaven calers en 

aquella fira. Era la més important.  

Es pagava al comptat? Si no el coneixies bé... havies de tenir molta confiança sinó té 

i té eh.  

Els que compraven portaven els diners. Bueno si els coneixies molts t’ho feien pel 

banc anaven més tranquils i el qui cobrava igual, però si no coneixies bé...el que et dic 

de Salàs...bueno...  

Jo de Salàs no sé si era l’any passat, van venir una colla de valencians, una jovenalla 

una colla de jovenalla aquí i jo quan vaig haver fet la feina eren allí n’hi havia dotze o 

quinze no ho sé quants n’hi havia, però eren una colla. I com que jo ja ho saps que 

m’agrada de xerrar, és l’únic que serveixo, encara xerrar és l’únic que puc fer el de 

més res. I vam xerrar una mica i un va dir: vos no sou Fulano? Em va nombrar pel nom 

i els apellidos, i com ho saps que soc Fulano? Li vaig dir, que em vols xulejar? I diu. 

No, no t’explicaré el que et vull dir, es que m’ha dit el meu tio que si anés a Arestui que 

a veure si veia a Fulano i sobretot li donés tants records. Ens va enviar records un que 

ens comprava bestiar.  

Encara se’n recordava.  De Berga, no passa cap tardor que no em vinguin a veure 

dos o tres. Que pugen sempre per les fires de Salardú i d’Esterri, diuen: No podem 

passar que no et vinguem a veure.  

I quan cau la fira de Salàs la ramaderia ho té malament. Fan alguna cosa però no 

és la fira que era, ha decaigut molt, no té punt de comparació.  

I decau perquè ja arriben els tractors i no es fan servir tant les besties, no? No, a 

més saps perquè ha decaigut més que res? Perquè aquesta de Puigcerdà ha anat 

augmentant, i és clar...ha canviat la cosa.  

Canviem de tema ara. Per exemple, com era l’organització del poble. Quan es 

feien les eleccions i com s’escollia l’alcalde per exemple? Mira, es feia una reunió, 

o dos o tres o quatre, perquè tot sovint es feien reunions i mira tu has d’estar l’alcalde. 

El nombraven a dit. No hi havia eleccions.  

I nombraven al que tenia més poder econòmic o no era important això? no, no. 

No es miraven cap els diners.  

I per exemple es feia missa aquí al poble? Tot el mes cada quinze dies teníem 

missa.  



37 
 

I pujava el capellà de Llavorsí o d’on? Sí, sí, de Llavorsí. Quan va arribar la 

carretera fins al pont de la Verdunca, primer es va fer fins al pont de la Verdunca.  

L’escola com funcionava? Com vols dir com funcionava? 

 Sí o sigui, quan s’hi anava? Mira, 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 deien farem dos hores o tres de repàs.  

Bé, ara passem a parlar de les festes. Parla’m de la festa major i de l’aplec. La 

festa major sempre es feia el dia 29 i 30 d’agost, sempre. I sant Jaume el dia 1 de 

maig.  

Venia molta gent? D’altres pobles per exemple. Si que n’hi venia sí. Aquest poble 

de veritat, llavors primer que érem colla de jovent. 

 I qui s’encarregava d’organitzar les festes? Allò els del poble, els fadrins del poble. 

Es llogava un músic o dos, més no perquè no donava prou la ruca.  

Es pagava entre tots? No, no es pagava de poble aquí. L’alcalde sempre havia de 

tenir algo de dipòsit, perquè havia de pagar d’altres carallades, m’entens? I la festa es 

pagava d’allò.  

I que va representar el franquisme en aquella època? Ara ja m’has mort. Ens 

queixàvem molt però mira per una part hi havia raó perquè també era massa recte, 

però ara pogués tornar a aixecar les orelles que aniria bé a fe de déu per posar alguna 

línia que està creuada. A més, en aquell temps podies contar amb el teu així com ara 

no es pot comptar amb el nostre. Els pagesos sobretot. Perquè cada any fan fer un 

anàlisis de sang al bestiar, tant si es vaques com si són cabres, el que sigui. Si te’n 

surt un de dolent no pots vendre encara que sigui a mal de mort una bestia. Allò és 

l’emprenyament més gran que hi ha ara pel pagès. Perquè no ho saps amb una casa 

si demà fotras trapussada. Però és així, has de tenir els dos 0 o no sé si era tres, però 

que et surti bé. I sinó tombat de costat. Allò és el més dolent que hi ha sobretot pel 

pagès. No ho saps mai el que et pot passar, no som assegurats. 

 Interessant, no ho sabia això. Molt bé, ara, quines creus que serien les raons per 

les quals va marxar tanta gent del poble? Bueno, 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, i la gent molts es van emprenyar i van dir me’n vaig 

aquí a Barcelona o jo me’n vaig on sigui. Per allò molts van marxar. Ara molts, en sé 

més d’un, que si no haguessin venut la casa tornarien a estar al poble, allò diuen ells 

mateixos.      
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Entrevista 7 
Nom: Jaume Catarina Ramon 

Edat: 71 anys  

Professió: treballador del sector terciari, jubilat 

Data: 12-8-2016 

Lloc de entrevista: jardí de casa seva (Llavorsí) 

La primera pregunta és quan vas entrar a treballar a FECSA? Pues mira, vaig 

entrar a treballar a FECSA que vaig venir aquí l’any 65. L’any 65 que s’estava muntant 

aquí la central hidroelèctrica, em van convidar a vindre per ajudar als muntadors.  

No eres d’aquí? No, jo vaig néixer a Espot, que els meus pares estaven a la Vall 

d’Aran i quan va morir el meu pare allà em van oferir vindre aquí. Al muntatge d’aquí 

de les centrals. I ho vaig acceptar perquè vaig veure que era una proposta molt 

interessant de veure el muntatge de centrals i tot això, i em van ficar amb els 

muntadors hidroelèctrics i elèctrics, això va ser l’any 65, i va ser el motiu perquè vaig 

entrar a FECSA aleshores. No, mentida, no vaig entrar a FECSA aleshores, estava a 

COPISA a l’altra empresa, llavors d’aquí vaig anar a la mili i vaig venir l’any 68, 1968, i 

és quan vaig entrar a FECSA.  

A l’empresa quins llocs de treball ocupaves? A FECSA al principi estava al taller 

mecànic, després del taller mecànic em van oferir una plaça de segon, de segon jefe 

diguéssim, a la central. Per estar al tanto de l’operació i el manteniment.  

Quins eren els orígens dels teus companys, n’hi havia gaires que provenien del 

sector primari (ramaderia)? Sí, quan es va formar l’empresa, quan es va formar la 

plantilla aquí a la central van donar opcions a presentar-se gent d’aquí del país, i sí, 

n’hi havia de tot. N’hi havia que treballaven de paleta i van entrar, que treballaven de 

mecànic i van entrar, que treballaven d’electrificat i van entrar, i la pagesia no massa. 

No va entrar pràcticament ningú, només gent que tenien algun ofici o alguna cosa ja 

concreta amb el treball que tenien que desenvolupar dintre la central.  

Que va suposar pel Pallars la construcció de les centrals? Home jo penso que 

aleshores va ser una revolució, perquè de veritat, aleshores era la plantilla de centrals 

era molt nombrosa, perquè tot es tractava de cosa manual. Així com ara amb 

l’electrònica i tot s’ha avançat molt amb això i tot es fa a distància, abans tot era 

manual. I aleshores molta gent que tenia que marxar, van trobar... i ja es van quedar 

aquí a Llavorsí, entre Llavorsí, Tavascán. Totes aquestes centrals hi havia treballant 

unes vuitanta persones, i d’aquestes vuitanta persones el 95% eren d’aquí del país. 

També hi havia les centrals d’Esterri, d’Espot i la Torrassa i també hi havia una 

seixantena de persones i tots eren del país. O sigui, son 150 persones amb família que 

si no hagués sigut per les centrals encara s’hagués quedat més petit el Pallars. 

 O sigui el que van aportar és que les famílies no marxessin fora i bons llocs de 

treball. Exactament. Bueno, 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 la gent van anar cap allà baix. 
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 I el final de les centrals que va suposar? Bueno, el final de les centrals va suposar 

que la gent es quedés aquí i no marxés i la riquesa elèctrica va ser en molts pobles es 

va fer un conveni perquè tinguessin l’electricitat en un preu molt baix. A Capdella 

pràcticament la gent no paga electricitat, van fer un conveni els ajuntaments amb 

l’empresa i tenen un preu que està molt bé. 

 Aquí també? Aquí només els treballadors, els que érem treballadors. Perquè hi ha 

ajuntaments que s’ho van treballar i que s’ho van fer valdre, per exemple aquí a 

Llavorsí amb tot el que hi ha aquí, jo penso que s’hauria pogut aprofitar una cosa 

d’aquestes. I després com que hi ha tantes línies, el transport elèctric, totes les línies i 

tots els cables, centrals i pantans, donen un benefici als ajuntaments, aquestes 

empreses paguen un cànon cada any als ajuntaments. 

 I a que es va dedicar la gent quan es van tancar les centrals? Quan es van 

acabar les obres es van quedar els treballadors? Alguns sí, s’hi van quedar. Per 

exemple a Sort hi ha moltíssima gent que estaven treballant aquí i s’han quedat aquí, a 

Llavorsí també n’hi ha, a Esterri.  

Però no tota la plantilla, quan es va acabar l’obra molta gent va tindre que 

marxar, no? Quan es va acabar l’obra molta gent... 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, estic parlant 

de la construcció, no de la plantilla. De la construcció quan es va acabar aquí se’n van 

anar al seu país, Andalusia, Extremadura... hi havia molta gent aquí treballant, a l’obra 

d’aquí igual hi havia dos mil o tres mil persones. Quan es va acabar l’obra els que no 

van entrar de plantilla se’n van tornar a casa a treballar en un altre lloc.    
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Entrevista 8 
Nom: Adelina Tossaus 

Edat: 60 anys 

Professió: 

Data: 27-8-2016 

Lloc de entrevista: Plaça d’Arestui 

Primer m’agradaria que m’expliquessis de que treballava la gent aquí al poble als 

anys 50. Aquí al pobles més o menys tots tenien els seus animals, vaques, algun 

cavall. Més o menys vivien tots del mateix, tenien el bestiar, i anar fent herba, els 

horts... tot s’ho treien de casa. Només compraven el pa, l’oli, i el pa encara se’l feien 

perquè tenien forns.  

Com era el dia a dia? No ho sabria dir perquè jo quan vaig marxar d’aquí tenia sis o 

set anyets, cap a set anyets tenia, i no em recordo de molta cosa tampoc. Però pel que 

deien a la nit anaven a jugar a cartes a l’hivern perquè no hi havia res a fer, 

s’ajuntaven a les cases a jugar, baixaven a casa nostra o a casa Monet. No em 

recordo gaire, més o menys el que explicava la mama. S’ajuntaven a les nits i 

passaven l’estona. 

 I la feina dels teus pares en que consistia? Tenien vaques i cultivaven, patates i 

quatre coses per tot l’any i és el que feien ells. Vivien dels animals. 

 I quina va ser la raó per la qual van decidir marxar? Perquè tenien uns amics a 

Andorra, i ens van dir que anéssim cap allà que es feia tabac i es guanyava molt bé la 

vida i vam decidir anar-nos-en a Andorra, per això, per aquests motius.  

No es veia cap futur aquí al poble. Es que aquí si vas a mirar total era allò, amb les 

vaques i tot això no es veia futur. I la meva mare amb els quatre crios pensava: quin 

futur els hi faré als crios jo aquí?, i vam anar a Andorra.  

I es van penedir d’haver marxat? No, no se’n han penedit mai. Perquè ens va anar 

molt bé allà, l’única cosa que el meu pare va tenir càncer però l’hagués tingut igual 

aquí que allà. 

 Bé, però allà encara hi havia els metges a prop. Allí si, els hospitals i el van operar i 

li van allargar la vida dos anys després d’operar-lo,  aquí hauria sigut el mateix però 

hauríem tingut que anar als hospitals a Lleida o on fos, i allí el teníem aprop.  

I quines serien per  tu, en general, les causes per les quals la gent va marxar? 

Doncs igual els va passar igual que a nosaltres, potser tenien familiars o amics on fos, 

perquè molts van anar a França, altres a Suïssa, jo crec que devia ser una miqueta 

com tots. El que tingués una mica un lloc. Però el que passa que hi va haver molta 

gent que se’n van anar i no els va sortir bé i ara doncs igual al poble han venut la casa 

i tot i no poden tornar enlloc perquè no tenen res. Això va com va.  
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Entrevista 9 
Nom: Aurora Jubany Carrera 

Edat: 74 anys 

Professió: treballadora del sector secundari, jubilada 

Data: 1-09-2016 

Lloc de l’entrevista: llar familiar 

La primera pregunta, si te’n recordes, és que m’expliquessis una mica de que 

treballava la gent als anys 60 al poble. De que treballaven? Doncs al camp 

treballaven. Jo d’Arestui vaig marxar l’any 58, que vaig marxar d’Arestui. Però es 

treballava al camp, cultivant la terra, sembrant les patates, sembrant, en fi tot de coses 

de pagesia. El que es treballava és a l’any 50 ,era molt joveneta jo encara, però allà es 

vivia de la terra diguéssim, sembraves les patates, plantaves remolatxes, cols, 

plantaves de tot perquè per l’hivern tinguessis menjar pels animalets i per les persones 

també. Confitaves les cols, per l’hivern per poder menjar, algo d’amanida, i a l’estiu 

entrecavaven les mongetes, tot, es sembrava de tot. Blat que si la civada, l’ordi, el 

forment, el sèguel. Després es tenia que agafar quan el segaves al juliol i es feien els 

cavallons als trossos, i després es portaven cap al corral i allà s’agafava i es batia amb 

els animals i ventar el blat i posar-lo als sacs, al cabàs i tota la feina aquesta. I dels 

prats recollir l’herba per les vaques i els béns per l’hivern i la palla també es recollia 

per donar menjar als animals per l’hivern i tot això es treballava. I el poble tenia els 

boscos i també agafaven i es tallaven els pins, i es venia la fusta i també els ajudava 

una miqueta al poble amb els cèntims que els donaven, com subvencions o no sé que 

era, però tota la vida allà dalt tot ha sigut cosetes així.  

i com era el dia a dia al poble, te’n recordes? Sí, el dia a dia, a l’estiu t’aixecaves al 

matí, t’aixecaves molt d’hora per anar a treballar al camp, a les cinc del de matí per 

anar a entrecavar les patates, entrecavar les cols i totes les coses. I quan era el temps 

de l’herba també t’aixecaves d’hora perquè els pares agafaven i anaven amb la dalla a 

segar, a dallar i després tenies que anar allà al camp a regirar l’herba perquè 

s’assequés i després quan estava ja seca se’n feien unes arrues  i a lligar l’herba 

aquella i amb els animals portar-les cap al paller això era el dia a dia. Que si tenies 

que anar a regar a l’hort, tot era coses de feina així. A la tardor quan tallaven també els 

arbres que en deien escassar doncs agafaves anaven a tallar els arbres i tenies que 

anar tu detrás, una dona, a fer els feixos de la fulla per guardar-la per l’hivern pels 

béns . I al noguer fer per les vaques, que teníem que agafar i treure les fulles i 

barrejar-les amb la palla. I era un dia a dia sempre la mateixa rutina.  

 Molt bé. I com era l’organització del poble, quan era la festa major per exemple? 

La festa... aleshores feien més festes que ara, perquè arribava a l’hivern arribava 

carnaval i es feia una festa, venia el músic i tocava i coses així. Et reunies en una casa 

i feien vi cremat. Al primer de maig també s’anava a Sant Jaume, i també es feia la 

pregaria aquella, anaves allà dalt i menjava tothom a la muntanya que t’emportaves la 

brena, et donaven un panet per cada persona que  hi anava, beneït. I després ja per la 

festa major, que era el 29 d’agost. També es feien tres dies de festa, hi havia músic els 

tres dies i res més. Però clar, venien familiars i es quedaven a dormir, a menjar i a 
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vegades els tres dies, perquè hi havia músic i la vida era diferent a la d’ara i la gent 

aprofitaven totes les festes majors. I després arribava la festa major vella que era 11 

de novembre i també es feia dos dies de festa, que era per Sant Martí. I també la 

mateixa rutina, el ball, però no hi havia ni pallassos ni res d’això. només era el ball i 

que venia família, menjaves una miqueta més bé i això. 

 sí, i tu vas anar a l’escola al poble? Sí, al cole sí, jo hi vaig anar fins els 16 anys que 

llavors ja vaig marxar del poble, al matí hi anàvem una estona. Començava l’escola al 

mes d’octubre o així perquè teníem que treballar al camp, perquè si anàvem a pasturar 

les vaques, anàvem una estona al col·legi i ens venien a buscar els pares i deien: té 

que sortir perquè te que anar a pasturar les vaques. I llavors posava deures i jo 

pasturant les vaques feia els deures. I durant tot l’any així. Perquè durant el mes de 

març que també es començava a anar a pasturar els béns, les egües i això i també el 

mateix. Jo sempre deia a la mestra que em poses molts deures, que a jo m’agradava 

molt, i em posava molts deures i els feia allà al camp guardant les vaques, allà 

amagadeta en una raconada perquè feia molt de fred.  

Sí. I quina creus que seria la raó per la qual va marxar la gent? Perquè era molt 

avorrit, havies de treballar, tot era treballar. Allà al poble no podies treballar ni amb 

carros ni res, portaves l’herba cap a casa per les vaques a l’hivern amb la mula o el 

que sigui de quatre feixos i cap a casa a descarregar o el que sigui. Era una vida molt 

avorrida. Pels grans encara, però pels joves no, no. 

 I quina va ser la raó per la qual vas marxar tu? No m’agradava el poble. Com 

tampoc m’agrada ara encara. Perquè ara arriba la festa major i em diuen si hi vull 

anar, i no. Fa quatre anys que no hi anem perquè a mi no m’agradava el poble i doncs. 

I que vas fer fora? quina era la teva feina? Vaig anar a Barcelona i vaig anar en una 

casa per cuidar nens, sí, a un tal Marc, una gent que era de FECSA, que era un jefe 

de FECSA i vaig anar allí i hi estava per cuidar els críos només. Perquè els portava al 

parc, els feia el menjar per ells, perquè per les altres feines de casa hi havia un altra 

senyora, un cambrer que també venia. Jo estava només pels críos. I quan vaig marxar 

d’allí vaig anar a treballar a la Philips. Però vull dir que vaig marxar del poble perquè 

no m’agradava, i quan vaig tindre 16 anys vaig dir: me’n vaig.  

I suposo que no et vas penedir mai d’haver marxat. No. Tenia pena per als meus 

pares, perquè clar passava molts mesos que no els veia, però no m’he n’he penedit 

mai. No m’agradava, anava al camp, feia molt de sol jo em cremava la pell perquè no 

em volia posar barret i no em volia posar res i sempre canviava la pell, una vegada, 

dos vegades, tres vegades... ja et dic, no m’agradava per això vaig marxar, perquè a 

casa estàvem bé, ben alimentats i bé de tot. Però clar, no m’agradava.              
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Entrevista 10 
Nom:  Julián Camps Camps 

Edat: 73 

Professió: treballador del sector secundari, jubilat. 

Data: 5-9-016 

Lloc de l’entrevista: llar familiar 

La primera pregunta seria que m’expliquessis de que treballava la gent als anys 

60 al poble. De que treballava la gent? Sí. 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. Per fer llosats i aquestes coses i es guanyaven quatre duros a l’hivern. 

I n’hi havia uns altres que quan feia bon temps, anaven al bosc a tallar pins. I els altres 

al camp, hi ho combinaven.  

I com era el dia a dia al poble? Com era el dia a dia? Molt monòton. Mira, treballant i 

a l’estiu quan s’acabava de treballar ens ajuntàvem en algun lloc a fer la xerradeta i ja 

està. Però cadascú al seu, cada un a la seva. 

 I per exemple quan s’anava a tallar pins als boscos? Quan s’hi anava, en quina 

època? Sí, sí. Des de la primavera fins a la tardor. 

 I a les fires? A les fires s’anava a vendre sobretot ovelles, corders a Tírvia. Primer era 

a Llavorsí, el dia següent era a Tírvia, llavors n’hi havia un altra, les dates ja no me’n 

recordo, les mules, els cavalls i això més que res era a Esterri, per la fira d’Esterri. I 

després a Sort ja era un altre tipus de fira, portaven béns però d’allà dalt ja no hi 

anaven. Anaven més aviat a Llavorsí i a Tírvia i les mules i cavalls i això era a Esterri 

d’Àneu. Hi anàvem caminant, jo hi havia anat caminant d’Arestui fins Esterri.  

Doncs hi ha un tros. Hi ha tros sí. Ens aixecàvem de nit, i amb la nit cap allà. I en 

que consistia la teva feina al poble? Al poble? Ajudar als pares al camp. I quan vaig 

tenir uns 15 anys o 16 tindria, ja vaig anar un any a tallar pins, a fer la fusta, i després 

a ajudar a arrossegar-la amb els animals aquells que hi havia i carregar els camions, 

però va ser un any i pico.  

I perquè creus que va marxar la gent del poble? Més que res perquè es volien 

buscar un altre provenir. I a més als pobles passava una cosa en aquella època i 

sobretot a Arestui, no i ha tots, resulta de què  si hi havia tres o quatre fills n’hi havia 

un que es quedava només a la família que era l’hereu, i els altres s’havien de buscar la 

vida. I llavors cadascú al final tirava per un lloc.  

I quina és la raó per la qual vas marxar tu? Jo en primer lloc vaig marxar quan vaig 

anar a fer el servei militar que no havia sortit mai d’allí d’alt. I la meva intenció ja era 

aquesta, que quan marxés a fer el servei militar no tornaria. Aquesta ja era la intenció 

que em rondava pel cap. I efectivament, vaig baixar a Barcelona i em vaig quedar aquí 

a Barcelona. i de que vas treballar aquí a Barcelona? a la construcció. 
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 I et vas penedir d’haver marxat? No, no, no. M’ha agradat sempre tornar-hi i això, 

però hi anava molt a gust, però quan portava una setmana allà d’alt ja se’m feia llarg. 

Jo en vaig buscar la vida de seguida en aquí i això que no ho vaig passar massa bé. 

Perquè jo aquí vaig estar uns anys en una casa particular vivint com de rellogat. 

Pagant una habitació i menjant pels bars, fins que em vaig casar. 
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Entrevista 11 
Nom: Albert de Moner 

Edat: 45 

Professió: Treballador del sector primari 

Data: 22-10-016 

Lloc de entrevista: Cafeteria Casa Rateta 

Primer de tot m’agradaria que m’expliquessis quines qualitats té la raça amb la 

qual treballa. D’acord. T’explico una mica la història. La raça bruna, és la única raça 

autòctona que hi ha a Catalunya en estat productiu. N’hi ha d’altres que són la raça 

albera i l’antiga raça pallaresa que pràcticament esta extingida. Llavors la raça bruna, 

és el resultat de la raça pallaresa que a primers de segle XX s’encreua amb un tronc 

que és de la part de l’alpina suïssa. Això perquè passa aquí?, sembla estrany que 

pugui passar aquí perquè dius, com és que venen vaques de suïssa?, perquè una de 

les cases més potentades de la comarca veien que la raça que hi havia aquí era d’una 

aptitud única, que era l’aptitud del treball, perquè en aquell moment es necessitava llet 

per alimentar a la gent i es necessitava també vedells, doncs van anar a Suïssa i van 

portar toros de part alpina, els van portar i els van encreuar i el resultat és la vaca 

bruna que tenim. I a veure les característiques de la raça: és una raça molt rústica que 

esta molt ben adaptada al medi i desprès com a raça càrnica té una bona producció de 

llet, els vedells es fan macos i creixen molt i després que és molt bona mare, és una 

raça que estima molt al vedell i això és molt important. Aquestes serien les 

característiques fonamentals. 

És una raça protegida? tècnicament avui és una raça autòctona de foment o sigui, el 

ministeri de Madrid, amb un reial decret de l’any vuitanta tres ,em penso, distingeix les 

races en funció de si estan en perill d’extinció o si són races de foment. Foment vol dir 

que tenen més de 4.500 exemplars inscrits al llibre genològic. En aquest moment és 

una raça de foment. (1)  

Molt bé. I que és el més apreciat de la raça? Això va una mica amb la línia del que 

et deia abans. La rusticitat, és una vaca molt ben adaptada al medi o sigui, esta molt 

adaptada a la climatologia, suporta temperatures baixes a l’hivern i suporta 

temperatures altes a l’estiu. Pot pastura en zones de valls i a 2.500 metres d’alçada.  

El sistema de producció de la raça bruna, és un sistema que es diu sistema Vall-port 

(2), és a dir, a l’hivern estan a la vall o a zones baixes dels pobles, a mesura que fa 

bon temps pugen a les zones altes i quan fa malt temps tornen a baixar altra vegada a 

la vall. S’aprecia això, que sigui bona mare, el que et deia abans, que tingui una 

producció de llet bastant alta per ser que és una raça càrnica, s’aprecia la docilitat, hi 

ha moltes races per exemple del centre d’Espanya, la Coruña, que són races quasi 

agressives, però la Bruna no i això s’aprecia molt, perquè pel maneig ho fa molt fàcil.  
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Interessant. I quines diferencies hi ha respecte a com s’explotava abans i com 

s’explota actualment?  A veure, al Pallars fins la segona meitat del segle XX no te 

gaire tendència a treballar el boví, bàsicament es treballa l’oví i sobretot els animals de 

peu rodó. Hi ha molta ovella i molt animal de peu rodó. El boví és una: per produir una 

mica de llet, dos: per treball, hi havia moltes cases que utilitzaven les vaques per 

llaurar. D’acord doncs... la pregunta era, perdona? 

SÍ, quines diferencies hi ha respecte a com s’explotava abans i com s’explota 

actualment?  Senzillament abans l’aptitud era aquesta. I que ha passat?, que això 

s’ha focalitzat en un únic sentit que serà la producció de llet, la producció de carn, la 

producció de vedell... la raça bruna ara s’utilitza per fer un vedell a l’any. El període de 

gestació és de nou mesos i l’interval de parts es procura que sigui aproximadament 

d’un any o tretze mesos màxim, l’únic objectiu és fer llet quan abans pràcticament era 

triple: la carn per criar un vedell, la llet per beure’n una mica i sobretot el treball, llaurar. 

La diferència és molt notable. 

Sí. Com és l’estabulació? La tendència del boví de carn al Pirineu, al Pallars, la 

tendència és totalment extensiu, podríem parlar de semi extensiu perquè hi ha moltes 

explotacions que encara, sobretot a l’hivern, agafen les zones altes i les tanquen als 

corrals, estables, estabulacions lliures que s’han fet noves... això sobretot a la part 

alta, de Llavorsí cap a munt. A la part baixa, tot i que també hi ha granges noves és 

més fàcil treballar totalment en extensiu, és a dir els animals sempre fora.  

I saps quants exemplars de vaca Bruna hi ha actualment? Jo tenia dades però ara 

ja no recordo... jo diria que al Pallars actualment hi deu haver unes 4.000 brunes. En 

explotacions poc més de cent. Diria. 

Bé. I quins són els beneficis que aporta la bruna? A veure, beneficis que aporta la 

raça. Parlant com a raça, únicament com a raça treballar amb una raça autòctona 

suposa treballar amb un patrimoni propi, podríem treballar amb vaques xarolés de 

França o el que sigui, però això és... quan anem a comprar un cotxe que comprem? 

Un cotxe del país o un de fora?, doncs bé, això és una mica el mateix. La bruna és un 

patrimoni nostre, un patrimoni genètic que no s’ha de deixar perdre i que ha de 

millorar. Per tant hi ha el benefici emocional. La nostra raça és del nostre país i fem 

servir aquesta, això per descomptat.  

Segon, això aniria lligat amb les característiques que parlàvem abans. Una raça 

completament adaptada al medi, tu tens unes virtuts i uns beneficis amb el sentit de 

que si tu portes una vaca... posem per cas una raça americana, la portem aquí 

segurament no s’adaptarà. O inclús no cal agafar aquesta sinó que podem anar al sud 

de França, que són vaques que estan acostumades a zones planes amb molta 

pastura, la posaràs aquí dalt i tindrà els seus problemes d’adaptació. O sigui això es 

un handicap, si tu agafes un animal autòcton que esta acostumat a aquest ritme de 

vida i aquesta manera de funcionar t’anirà bé. Això no vol dir que no puguis fer servir 

altres races. Però es estrany ser del Madrid a Catalunya, doncs també és estrany ser 

un pagès català i fer servir un altra raça.     
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(1): 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.  

(2): 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.  
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Entrevista 12 
Nom: Agustí Lluís López i Pla 

Edat: 64 anys 

Professió: polític català, ex-diputat al Parlament de Catalunya 

Data: 2-8-016 

Lloc de l’entrevista: llar familiar 

 

Primer de tot, m’agradaria que m’expliqués l’evolució social i política del Pallars 

Sobirà des dels anys cinquanta fins ara. és llarg això. A veure, als anys cinquanta 

social, política... es que política, la revolució política... als anys cinquanta fins la mort 

de Franco, vull dir és tot un paisatge gris. I m’imagino que uns dels problemes més 

interessants que es produeix, m’imagino que als anys seixanta vuit i seixanta nou és la 

pèrdua del municipi Baiasca, Arestui a favor de Llavorsí. Jo aquest moment crec que 

és molt important. Que m’imagino, la major part dels municipis de la comarca es van 

ajuntar als seixanta i pico, uns als seixanta quatre i uns al seixanta nou. Entre el 

seixanta quatre i el seixanta nou es perd per exemple el municipi de Sort, Llessui,  

Enviny i Altron. Passen a ser tots tres municipi de Sort. Per tant allí es devia produir , 

es va produir un fenomen semblant i es devia produir també entre el seixanta quatre i 

el seixanta nou aproximadament.  

Jo diria que políticament el més interessant, perquè no hi ha eleccions, els alcaldes 

estan triats allí, i de vegades els alcaldes són el major contribuent, és a dir, la persona 

que més impostos paga, que a vegades no és ni adit per part del governador. Sinó que 

és l’home més ric per dir-ho d’alguna manera, el que tenia més terrenys no. Per tant, 

políticament podem parlar, jo ho definiria Baiasca i Arestui, com es pot definir tot el 

Pallars: seria un caciquisme tardà, o sigui, el caciquisme es produeix aquí...s’acaba 

quan comença la república, Bueno s’acaba, no s’acaba mai, però el que és la 

estructura caciquil, estructuralment caciquil el Pallars Sobirà es fins a l’any trenta u o 

fins la segona república. Del franquisme es perd la guerra per part dels rojos o dels 

republicans, i entres en una... o sigui els pobles han quedat molt més buits, molta gent 

jove alguns han marxat i d’altres s’han mort i torna a refer-se una mena de caciquisme 

franquista, que ja es recolza no tant sols amb l’economia, amb les cases riques, sinó 

que es recolza amb les amistats polítiques, amb la Falange. Per tant, jo cerc que el 

panorama d’Arestui i Baiasca dubto que se’n vagi gaire d’altres zones rurals de 

Catalunya i bàsicament de les zones de muntanya. Políticament, fins arribada la 

democràcia i els primers ajuntaments no veig jo que hi hagi molt interès. 

Socialment, està clar que quan desapareix... estem parlant de cinquanta vuit seixanta 

tres, serien les dates en que la fira de Salàs va caient gradualment o bastant, que és 

quan els tractors substitueixen de manera bastant generalitzada sobretot a les planes 

de Múrcia, València... substitueixen ja al bestiar de peu rodó, mula, matxo i tal, i en 

aquell temps doncs es produeix una caiguda de sol·licitud de bestiar d’aquest per part 
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de fora. També es produeix als anys seixanta l’aparició del butà, i el butà fa que no es 

necessiti llenya a les ciutats i per tant, molta llenya que també podia sortir d’aquí cap 

avall... i després l’aparició de molta indústria a Barcelona i a Lleida, i a Mollerussa... fa 

que molta gent aprofitant cicles de sequera o de gran fred  que es produeixen salten 

cap a les ciutats, sobretot les famílies més empobrides per dir-ho d’alguna manera, les 

famílies més empobrides. Després passa un altra cosa, com que marxen les famílies 

més empobrides les cases grosses queden sense mà d’obra i al quedar-se sense mà 

d’obra, i ells no han treballat mai, o sigui perquè ells dirigien o treballaven 

circumstancialment, llavors hi ha un esfondrament de l’edifici pallarès a nivell agrícola 

per dir-ho d’alguna manera. O sigui, hi ha un segon esfondrament, és una casa i com 

si quedés una biga penjada i veus encara la d’això de la casa, però quan realment 

baixa, és quan marxa la gent, diguem-ne laguns que eren pagesos pobres però que 

treballaven per ells però també per les famílies grosses. Llavors ja no hi són i les 

famílies grosses també marxen, perquè ells el que han fet ha sigut donar carrera als 

seus fill, no els han ensenyat a fer de pagesos, llavors: per una banda no troben 

treballadors, per un altra banda ells no treballen o no en saben tant com els que van 

marxar i els seus fills estan estudiant carreres universitàries a Barcelona o on sigui. 

Llavors ja és quan l’edifici cau. Situar això tot el procés , jo ho situo... la primera 

davallada es produeix amb la guerra, la primera no, la primera moderna, la primera 

que coneguem forta és a finals del segle dinou. Pues Arestui i Baiasca que a més a 

més el problema que tenen és, un dels problemes que tenien la gent a Arestui és que 

en un país que s’estava modernitzant més o menys, ells encara havien de baixar amb 

cavalleries o caminant cap a la vall. I ja existeix, la cooperativa lletera del Pallars ja 

existeix l’any vint-i-sis sinó recordo malament .  

Sí, que baixaven la llet amb mules fins la carretera general i passava el camió i la 

recollia allí. Imaginat, existia la cooperativa, que les vaques de llet ja estan allí. No és 

el mateix agafar un cotxet i baixar de Montardit de Baix aquí o d’Arestui al cargol que 

haver de baixar cada dia amb rucs, amb matxos amb mules o el que sigui, cada dia del 

món baixar la llet, això suposava una dificultat tremenda. Després no es va poder 

mecanitzar el camp, jo m’imagino que Arestui i Baiasca s’ha mecanitzat alguns trossos 

dels camps.  

Allí els camps són molt dolents i amb tractors casi que no es pot fer res. Algun 

camp tampoc? Molt pocs, els que estan a prop del poble potser sí, però els 

altres... en tenien dins el bosc inclús i eren terres bones que es podien fer amb 

tractors perfectament però no s’hi podia accedir i es van perdre. Bueno pues 

estem aquí, el panorama social d’Arestui diguem-ne, jo diria que és més greu que el 

de Sort o que el de Rialp o fins i tot que de pobles com Llessui, que a Llessui ja tenia 

una carretera. Llessui té una carretera per arribar-hi, ho dic per comparança, si vols 

t’ho puc dir, però em penso que l’any trenta ja arriben els cotxes a Llessui. O sigui que 

Arestui té una des avantatja respecte d’altres pobles. És important saber quan arriba la 

carretera, perquè pots comparar Llessui que està als collons d’anderes , si no anessis 

amb cotxe amb un matxo t’hi estàs dos hores i pico o tres. Potser més que Arestui. No 

sé quan hi ha de quilòmetres de baix fins Arestui.  

Quatre quilòmetres amb cotxe. Bueno amb cotxe, però amb camins vells... si, amb 

camins més. I la carretera dona unes quantes voltes també. Això és interessant. 
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Perquè a Vilamur als anys cinquanta ja arribava carretera, m’entens? I segurament a 

Tornafort.  

El panorama és aquest, a posteriori un cop tu ja tens un poble que l’has comunicat 

tard, un poble diguem-ne que la comunicació actual també és dolenta, des de sempre 

no hi ha hagut una carretera dolenta. O sigui quant la gent diguem-ne arrapada a la 

terra va fent-se gran doncs queden famílies molt lligades a la terra, que no deixa de 

ser un atzar. Gent, alguns d’ells molt apegats a la terra, alguns altres perquè no van 

saber marxar en el seu moment perquè no sabien on anar o perquè pensaven que no 

serien capaços de fer un altra cosa del que estaven fent tota la vida la família i llavors 

ara queda un atzar, el que és pagesia és el que és ara i finalment doncs et queda la 

gent que estava allí que tornen els caps de setmana, gent que va comprant cases, és 

una mica la història ràpida d’Arestui que és la que pot ser de molts pobles.  

Jo diria que a més a més a Arestui li ha faltat un projecte per dir-ho d’alguna manera, o 

sigui, així com la vall d’Àssua són sis o set pobles i és la vall d’Àssua i s’ajunten i fan 

festes junts i el tema del pastor i el tema de les ovelles, llavors hi ha una sèrie de gent 

jove que munta una roda allí. Tens un  projecte. De les valls d’Àneu ja no parlem, que 

és una part molt activa culturalment. Arestui i Baiasca ho desconec, conec bastant la 

comarca però és una bossa que m’agradaria conèixer. Però em fa la sensació que no 

té... a penjat sempre de Llavorsí, com una vall... i no hi ha hagut prou vitalitat social per 

part de la gent per... és interessant, jo crec que va seguir havent dinàmica forestal. 

Tampoc hi va haver mineria... hi ha el tema de la llosa, però la llosa va aguantar dos 

persones durant un any, no?  

Segons em van explicar, per guanyar-se alguns diners extra, quan acabaven del 

camp o el que fos anaven allí a fer unes hores i ja està. I ara hi ha explotacions de 

vaca o no? De vaca no. Cap? I ovelles tampoc, l’únic que hi ha són cabres? Sí, s’ha 

anat perdent tot. Hi deu haver egües, perquè les egües es foten a tot arreu. De 

egües tampoc n’hi ha.  

Un altra cosa, hi va haver forns de calç. Tota la vida, tota la vida. El pont primer que et 

trobes, que com es diu? El pont de la verdunca.  El pont de la verdunca cap a la 

dreta que és una costa solana i tota de roques i que es veu una cosa perduda i tal, 

passat allò estàs a la famosa vall de... saps de que parlo? La muntanya aquella que 

no es veuen arbres ni res et refereixes? Sí. Com se’n diu d’allò? Allò se’n diu el 

solà. I quan passes a l’altra banda allò té un nom, que hi ha unes bordes. Aureci. 

Aureci, allí hi ha un forn de calç. Tens una mostra d’una activitat econòmica que hi ha 

a molts llocs. Perquè hi ha un aflorament de roca calcària i per tant. Jo e vist la roca 

calcària que hi ha allí, prop d’Aureci.  

Ara em podries parlar del franquisme i la transició? Bueno el franquisme ja t’ho he 

dit. El franquisme jo crec, el franquisme el que fa és un sistema caciquil, ja t’ho e dit i 

ho repeteixo, fins a la república. Al trenta sis guerra, hi ha uns cinc anys en que els 

partits polítics i els sindicats entren al Pallars, prèviament hi havia hagut una situació 

caciquil, és a dir, gent amb poder econòmic que es presenten a les eleccions i que no 

se’ls discuteix res per dir-ho d’alguna manera, i que acostumen a tenir molt bona 

relació amb el bisbat i amb les cases riques. Això és el que en diem el caciquisme. Hi 

ha una explosió que trenca la política caciquil, una explosió dels partits polítics aquí, 
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això dura cinc anys. I aquí entra el PSUC, la CNT, aquí entren els sindicats de la UGT, 

la Unió de rabassaires, el PUM: partit obrer unificat marxista, els socialistes no hi són 

encara, la CNT els anarquistes. O sigui això dura cinc anys després de la mort 

superficial del caciquisme, no es mor el caciquisme. Ve la guerra, guanyen els 

nacionals o els franquistes i es produeix fins la mort de Franco i la transició, es 

produeix un rebrot d’una planta que havien tallat però que no era morta. Torna a sortir 

el caciquisme sense oposició perquè la gent jove revolucionària o amb més idees 

molts o havien marxat a França. Llavors rebrota el caciquisme al Pallars, perquè a més 

és una terra, una societat fàcil de que rebroti el caciquisme perquè són pobles petits, 

amb poca població, molt aïllats. En canvi és difícil el caciquisme a Hospitalet en un lloc 

amb centenars i milers de persones, però aquí torna a matxacar el caciquisme. Això no 

vol dir que hi hagi gent que faci fortuna que no pertanyia a les classes poderoses fins a 

la república. Hi ha un sistema caciquil franquista però que dona certes oportunitats per 

exemple amb alguns nois que fan el contraban. O sigui, hi ha determinades activitats 

econòmiques que les fan famílies i persones que no són franquistes ni res o no es sap 

el que son, i que fan noves fortunes aprofitant-se d’una situació concreta i el contraban 

és una de les activitats econòmiques que fa florir determinada economia.  

També el contraban pot ser de tabac, o sigui ells portaven llana cap a Andorra i tabac 

cap aquí o potser de bestiar, podien agafar bestiar vell que tenien als pobles i el 

portaven a Barcelona, com que no hi havia control sanitari en aquells moments. És 

quan la gent va fer bones fortunes a la època franquista, floreixen noves fortunes a la 

ombra de un estatus quo franquista que jo li dic el rebrot del caciquisme, però neo-

caciquimse,  ja no és un caciquisme d’abans del trenta u, m’entens el que vull dir?, per 

tant el caciquisme el que fa és això, o sigui no ajuda a la muntanya com es va ajudar a 

Suïssa a desenvolupar Àustria, fins i tot als Alps italians que el que fan és una 

pedagogia, munten petites fabriques de rellotges, de mobles, de artesania... fan que 

els ramaders de la muntanya no depenguin tant sols d’un tipus de bestiar, sinó que els 

fan plantar pomes, fan petits hotelets. Això s’ha produït aquí al Pallars al post 

franquisme. O sigui, no hi ha idees per la muntanya i menys per la muntanya dura que 

és aquesta, a una muntanya sense accessos amb persones esquerpes perquè durant 

segles havien tingut molta relació amb els animals i poca relació cortesa, saps que vull 

dir?, poca relació d’educació o ciutadana, que no vol dir que no fossin educats però les 

seves formes de parlar, les seves formes fins i tot de cuidar-se i tot això són formes 

extremadament rústiques o rurals pirinenques que els allunya d’altres situacions que 

en aquells moments es produïen a les ciutats.  

Molt bé, ara parla’m una mica sobre l’entrada d’Espanya a la Unió Europea.  Per 

una banda la entrada a la Unió Europea que devia ser al vuitanta cinc, per una banda 

ajuda a la ramaderia del Pallars en el sentit que representa com una nòmina pels 

ramaders, venen una nòmina per cada cap de bestiar, per cada ovella no sé què, 

venen uns diners per cada hectàrea a pasturar, van arribant uns diners. Però per un 

altra banda és un perill a la llarga, que es veu ara, perquè no premia la productivitat. O 

sigui, premia el tindre bestiar però el ramader sovint el que fa és actuar amb molta 

picardia i aguanta ovelles velles, cabres velles que cobren, però sense la visió de futur 

de dir millorem la raça, mantinguem les rasses actuals... això ja el retrobament de les 

races antigues com a un model diguem-ne de Pallars a nivell de futur a la ramaderia 

Pallaresa es produeix ja amb el consell comarcal, o sigui estem parlant del vuitanta 
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cinc. Al vuitanta cinc comença al Pallars l’interès per retrobar la vaca Bruna, la ovella 

Xisqueta... però es produeix al vuitanta cinc, i no és tant una empenta que fa la Unió 

Europea a través de les polítiques agràries comunitàries, la PAC, sinó que és més tota 

una sèrie de gent jove que són fills de ramaders que havien viscut al franquisme, que 

havien estudiat una mica o bastant i comencen a valorar la ramaderia del Pallars. 

Aquesta canalla se’n adonen, canalla que ja tenen cinquanta i pico anys, se’n adonen 

dels valors de que mai el Pallars podrà competir amb el bestiar de Lleida o el bestiar 

de Tarragona perquè estem a molta distància per traslladar-ho i perquè si tens una 

granja, has de portar la palla cap aquí i has de portar la carn cap aquí... per tant que és 

el que diferència la ramaderia d’aquí? Les races. Les races autòctones que és el que li 

dona una marca. Però aquest fenomen es produeix a partir del vuitanta cinc. La unió 

europea el que fa és que dona una nòmina per dir-ho d’alguna manera, però clar, tu 

quan dones una nomina a una persona el que fas és, el que penses és que tu aquesta 

nòmina tota la vida la tindràs: jo me la mereixo perquè e treballat molt, perquè els 

meus pares... Però sinó produeixes, o sigui si no fas carn de qualitat , sinó l’envases, 

sinó fas formatges bons i l’únic que fas és carn i carn perquè el que t’interessa és el 

que t’arriba de la PAC amb el número i no la qualitat, perquè la PAC et dona per 

número que tens però no la qualitat que tens, no la mesura. Llavors això és un parany, 

és això que diuen pan para hoy hambre para mañana, és un parany, o sigui per una 

banda la Unió Europea aguanta més la ramaderia, la aguanta, potser s’hagués 

ensorrat molt més abans, però per un altra banda desarma la ramaderia del Pallars per 

dir-ho d’alguna manera. Llavors surt dels mateixos ramaders d’aquí, surt aquest 

interès però vulguis o no és un país amb molt poca població i cota molt totes les 

iniciatives que es produeixen. 

La següent pregunta, hi ha una davallada demogràfics des de finals dels anys 

cinquanta fins al canvi de segle? No, o sigui la davallada demogràfica es produeix... 

hi ha una davallada bestia a la guerra, o sigui hi ha quinze mil persones al Pallars al 

1850, abans de començar la guerra hi ha una població i baixa uns mil i pico persones, 

acabada la guerra contes i ha baixat unes mil i pico persones. Llavors aquesta 

població s’aguanta, s’incrementa fins al 1959- 1961 que és aquesta crisis que parlem 

que també coincideix amb la crisis de la fira de Salàs, aquest rollo que ja coneixem 

tots. Jo crec que llavors, tot i que venen els castellans, venen els emigrants de 

Granada a fer les obres i tal, però aquestes obres són esporàdiques: duren cinc anys i 

llavors la gent marxa i se’n queden alguns que es casen amb gent d’aquí o entre ells i 

tal. Però la població va baixant, baixant, baixant fins l’any vuitanta vuit 

aproximadament. Al 1988 amb l’increment de turisme, apareix el rafting que no és cap 

cosa important, però si que fa que una sèrie de canalla que es guanyaven la vida 

solament amb l’esquí completen amb el rafting. A més el rafting dona un gran prestigi 

a la comarca que no se’l mereix, perquè a mi si em ve un ramader i em diu: les meves 

vaques és molt més esforç i en canvi quatre tios enfundats amb un plàstic que surten a 

la televisió... tindrà la raó. M’entens?, però les coses són el que són no el que volem 

que siguin. Llavors el que són realment és que a partir del vuitanta vuit creix la 

demografia del Pallars en general eh, a la Vall Ferrera segueix baixant i segurament 

amb Arestui i Baiasca segueix baixant. Però el conjunt , la pujada es produeix als 

pobles de la vall que estan més ben comunicats, que tenen molts més serveis i llavors 

aquesta pujada que es produeix a aquests pobles repercuteix a tota la comarca, però 

segurament al vuitanta vuit quan es produeix la pujada del conjunt de la comarca 
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segurament Arestui segueix baixant i Alins segueix baixant i Àreu segueix baixant  i 

Tvascàn no, perquè hi ha un rollo turístic que és una fàbrica, però per exemple Escàs, 

Surp ... del 88 fins al 2007 creix i al dos mil vuit amb la crisis de la construcció perquè 

últimament s’havia produït un increment de la població de gent emigrant i fins i tot de 

gent del país que es va plantar d’advocat, a partir del dos mil vuit hi ha un descens 

important i ara estem amb un pic inferior al del dos mil vuit. O sigui del vuitanta vuit al 

dos mil vuit que són vint anys creix, i del dos mil vuit cap aquí baixa un altra vegada.  

L‘última pregunta seria, quin era el model econòmic del Pallars Sobirà i una 

critica sobre ell. Als anys cinquanta hi havia un model que se’n diu tècnicament... 

Bueno és igual, un tant per cent important de la població jo diria que un vuitanta per 

cent vivien del que produïen, això se’n diu... és a dir, com tu ara fots una família, el 

vuitanta per cent de la població o si vols tu per ser menys arriscats pots dir setanta, 

eren famílies arrapades a la terra que tenien les seves gallines, els seus conills, la 

seva llenya, els seus tossinos, el seu tros, el seu ruc, el seu excedent de blat que 

l’anaven a vendre a Sort o a Llavorsí o a Esterri i això li donava prou diners per 

comprar l’oli, l’arròs i el no sé què. O sigui, agricultura de subsistència. Sí, però té 

un nom que ara no me’n recordo, però és això, està molt bé. Un tant per cent elevat de 

la població, aquests, és el que cau amb més facilitat, aquest es l’eslavó més dèbil de la 

cadena. O sigui, perquè a l’incrementar-se el valor de les coses, al vindre la 

modernitat, al començar a haver-hi cotxes, aquesta gent no té prou plusvàlua no 

genera prou diner com per pagar la seva vida i començar a pagar les modernitats que 

s’estan imposant, i això només li dona la marxa a la ciutat i segurament Arestui és un 

dels pobles on es pot fer més l’exemple.     
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Entrevista 13 
Nom: Llatzer Civís.  

Edat: 50 

Professió: President del consell comarcal del Pallars Sobirà. 

Data: 4-10-016 

Lloc de entrevista: Despatx del consell Comarcal. 

Als anys 40 hi ha un canvi de model econòmic del sector agrari al sector terciari 

(turisme, administració local i comarcal...). Té vostè aquesta impressió?  

A veure, tal com veig jo l’evolució, passem d’una economia agrària basada en la 

subsistència, amb els conreus de subsistència i sobretot la cria del bestiar de peu 

rodó(1)... que a partir dels anys trenta va derivant cap a la ramaderia de llet. Es a dir, 

quan es funden les primeres empreses de derivats làctics, la cooperativa per exemple 

del Pallars després les indústries làcties dels Pirineu DERILAC(2), que era una 

empresa que es dedicava a l’elaboració de lactosa. El que fa és progressivament 

canviar l’animal de treball, la mula, el matxo, l’euga cap a la vaca productora de llet. 

Això coincideix amb la mecanització del camp que cada vegada necessita menys la 

força de l’animal per treballar. Tot això es manté fins als any vuitanta i a partir dels 

anys vuitanta aquest canvi ja és pràcticament definitiu, és a dir, va desapareixen la 

ramaderia productora de llet, el país es terçiaritza , perquè durant tots els anys 

seixanta hi comença a haver un increment turístic amb això del Parc Nacional, el 

primer ral·li de la Noguera Pallaresa, l’obertura de les estacions de muntanya, Llessui, 

després Espot, posteriorment Portainé... per tant, jo valoro correctament aquesta 

hipòtesis. És a dir, hi ha un canvi de model agrari però després hi ha un increment 

extraordinari de les rendes procedents del sector terciari. Sense que això vulgui dir que 

la ramaderia desaparegui, es manté la ramaderia semi extensiva però ja te un paper 

molt inferior en l’economia del Pallars Sobirà.  

Molt bé. I com era el model econòmic de la postguerra, aquí al Pallars Sobirà?  

La postguerra és una situació de crisis econòmica galopant, crisi econòmica, crisis 

demogràfica, perquè l’exili porta moltíssima gent a fora, per tant, tancament i pràctic 

abandó d’explotacions. La conjuntura d’Espanya és la d’un país autàrquic que per tant 

no té gairebé intercanvi comercial amb altres països. I per tant l’economia és una 

economia agrària, pràcticament de subsistència i si que crec que aquí s’ha de tenir en 

compte que hi ha un cert desenvolupament de les activitats forestals. El fet de que 

Espanya sigui un país o sigui un estat que ha quedat molt malmès pels gairebé tres 

anys de guerra, i que per tant s’hagi de reconstruir, i el fet que sigui una economia 

autàrquica, és a dir, no té capacitat per importar per la senzilla raó de que no te 

divises, no té capacitat econòmica per pagar el que necessita de països tercers, doncs 

re valoritza la fusta dels boscos que és una necessitat urgent i això fa que s’obrin per 

exemple moltes carreteres que inicialment eren pistes forestals, s’obrin en aquella 

època per poder extreure la fusta del bosc i rendibilitzar-la. Però és una economia 

bàsicament de subsistència amb algun episodi del que en aquell moment 

s’anomenava l’estraperlo, el fet que la capacitat d’adquisició del ciutadà venia no  
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només marcada per les seves capacitats econòmiques sinó que també per les 

restriccions que imposava el Règim, és a dir, hi havia racionament i per tant cartilles i 

això només et permetia adquirir aquella quantitat d’elements de primera necessitat que 

la cartilla autoritzava. Per tant, es crea també un cert negoci paral·lel absolutament 

diguem-ne que il·legal a ulls del Règim, però que dona també una certa activitat. És a 

dir, el productor no declara tot el que produeix i per tant això li permet col·locar al 

mercat negre blat o trumfes en el nostre cas o qualsevol altre... o fruita, de manera 

diguem-ne il·legal.   

La progressiva mecanització del camp va iniciar aquest canvi econòmic, ja que 

no es necessitava tanta mà d’obra. Em podria plasmar aquest canvi al Pallars?  

Intentarem, ho intentarem. La progressiva mecanització del camp aquí arriba molt més 

tard, perquè es pugui mecanitzar el camp, és a dir, perquè hi pugui haver maquines i 

ha d’haver carreteres, i en molts casos les carreteres no es construeixen fins a finals 

dels anys cinquanta, finals dels anys quaranta... i encara ara, fins fa relativament poc 

s’han fet carreteres d’accés a nuclis que no existien. Per tant, la mecanització arriba 

tard, també és cert que la capacitat adquisitiva de la major part de les explotacions que 

són molt petites i que tenen única i exclusivament un component familiar, limita 

aquesta possibilitat però la realitat és així. mecanització podem considerar que ja esta 

pràcticament estesa a mitjans dels anys setanta. I a partir d’aquí coincidint també amb 

les primeres crisis del sector làctic, hi ha un progressiu tancament d’explotacions 

ramaderes, agrícoles i ramaderes. I també una pèrdua de població molt important. Clar 

això ho combines amb que Espanya surt de l’autarquia econòmica i comença un 

procés diguem-ne de re-industrialització, que aquí Catalunya és especialment viu, això 

fa que hi hagi molta demanda del sector secundari de la indústria, i evidentment el 

sector primari no pot competir en salaris amb el sector industrial. I això afavoreix 

aquesta emigració. Per tant, pràcticament es consolida la mecanització, s’inicia la 

crisis del sector làctic i alhora es fa cada vegada més evident la necessitat de mà 

d’obra a la indústria propera, a Barcelona especialment, a la regió metropolitana, però 

també a altres pols de desenvolupament, a Lleida, a l’alt Llobregat, a Tarragona... i per 

tant aquesta emigració i el tancament d’explotacions es fa més evident. Per contra, es 

consoliden aquelles explotacions que bé perquè hi ha hagut relleu generacional, joves 

al front i tenen una unitat de conreu suficient per subsistir, i una capacitat econòmica si 

més no d’endeutament per adquirir maquinària acaben consolidant-se i mantenint-se.  

I llavors miri, vaig fer un esquema que seria, per exemple: al trenta nou s’acaba 

la guerra, llavors del trenta nou fins al setanta pràcticament ´s bàsicament una 

economia del sector primari. A principis de seixanta- setanta, apareixen les 

centrals que seria un medi econòmic més... sí senyora i tant. És la revolució 

industrial al Pallars Sobirà.  

Sí. La primera no va existir, pràcticament va ser només molt menor.  

Sí. I del setanta al vuitanta hi ha un model de transició, i del setanta al dos mil es 

va introduint progressivament el sector terciari al Pallars. Estaria d’acord amb 

aquest esquema? Sí. Sí,sí. L’únic que caldria puntualitzar que els processos són 

lents. I que per tant, al acotar-los massa es dilueix una miqueta. Per exemple, el tema 
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de la terciarització evidentment es consolida a partir dels setanta, estic d’acord amb tu, 

però s’inicia ben bé al seixanta.  

Amb les centrals? El fet de la construcció de les centrals  ens fa receptors de 

població, és a dir, rebem molta immigració normalment treballadors de les empreses 

constructores de les infraestructures hidràuliques, per una banda, això vol dir que 

augmenta el comerç i la terciarització però després també hi ha uns elements 

importantíssims. T’ho e dit: al seixanta dos em sembla és el primer ral·li de la Noguera 

Pallaresa, això vol dir que ja hi comença ha haver un turisme d’estiu per utilitzar el riu 

com a espai esportiu i de lleure. Al seixanta sis em sembla que és l’obertura de 

Llessui, al seixanta vuit la d’Espot... o sigui que vol dir que també hi comença una 

perspectiva d’explotació de la neu com a font de lleure i esport. Clar, jo ho iniciaria a 

principis del seixanta i amb progressió fins als vuitanta. Evidentment.  

D’acord. És a dir, el turisme de masses va començar a finals dels anys seixanta i 

va esclatar diguéssim a la dècada dels vuitanta, és el canvi de model econòmic 

al Pallars del que estàvem parlant. Com es visualitza aquest canvi? Com es pot 

visualitzar el canvi cap al sector terciari?, doncs es pot visualitzar primer en 

l’abandonament dels camps de conreus i pastures, amb un creixement progressiu 

forestal, és a dir, les masses forestals acaben envaint el que havien estat terrenys de 

conreu, de pastura i fins i tot prats, i això és molt gràfic si agafes fotografies dels anys 

seixanta sense anar més lluny, fins i tot les famoses fotografies aèries dels vols 

americans que van servir per fer el cadastre, on es veuen termes nets absolutament 

de vegetació i es defineixen molt bé els tipus de conreu o en aquelles fotos que per 

exemple en el cas concret de Sort es veu totes les finques de l’altre costat de riu 

conreades i amb cavallons, o sigui i sembraven cereal i el segaven i l’aprofitaven 

evidentment i que avui dia són masses forestals de roure, alzina i fins i tot de pi que ha 

baixat fins aquí. Aquesta seria una forma molt gràfica de visualitzar-ho. Un altra forma 

és amb el creixement urbanístic de gairebé totes les poblacions de peu de vall, 

començant sobretot amb Sort, Rialp, Llavorsí, la Guingueta, Esterri d’Àneu, fins i tot a 

la Vall de Cardós, Rivera de Cardós per exemple, Alins. Entre el seixanta i el vuitanta, 

vuitanta i tants, la superfície edificada augmenta en un 35% o en un 40% fins i tot més. 

Això també seria una forma gràfica de visualitzar-ho. I després també en el canvi de 

les activitats laborals de les famílies establertes al Pallars Sobirà o que han vingut 

atrets per una oferta laboral. Quantiosíssimes famílies amb tradició ramadera de 

segles, doncs abandonen o releguen l’activitat ramadera a un segon terme i obren 

hostals, bars, allotjaments rurals més tard o bé entren a treballar a les estacions de 

muntanya ,a les empreses d’esports d’aventura, als càmpings, etc. Oferta diguem-ne 

turística i de serveis hi ha avui dia al Pallars Sobirà. Una manera molt gràfica seria la 

conversió de molts prats en càmpings. 

Sí, sí. I tots aquests canvis afecten a la demografia, perquè clar cada vegada és 

més baixa i des del consell quines són les mesures per aturar aquesta baixada? 

A veure, des del Consell la veritat és que moltes armes per lluitar conta aquesta 

situació no les disposem. Si que per exemple podem en certa manera presumir que 

des del Consell tot el que són polítiques de fixació de gent al territori ja sigui mitjançant 

l’àrea de promoció econòmica, l’àrea per exemple d’habitatge, col·laboracions molt 

concretes per exemple amb totes les empreses d’esports d’aventura, mitjançant els 

convenis de l’aigua que és una manera de fixar població, garantir uns cabals mínims 
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perquè es pugui desenvolupar una activitat, que després aquesta activitat fixarà gent al 

territori doncs perquè encara que sigui temporal és absolutament compaginable amb 

l’oferta d’hivern. Per tant, molt d’aquests treballadors que durant l’hivern estan a les 

estacions de muntanya, després poden mantenir la seva activitat laboral amb les 

empreses de turisme actiu i esports d’aventura. La captació de fons sobretot quan hi 

ha convocatòries europees per millorar promocionalment tot el que és les activitats 

turístiques, promoció dels espais naturals, els parcs. Una peça fonamental i que avui 

me’n adonava parlant amb una senyora que havia baixat a mercat, m’ha dit: que ha 

passat a l’oficina de turisme que esta tancada?. Doncs, temporalment per una raó de 

que una de les persones de l’oficina ha demanat una excedència, li ha sortit un altra 

feina i per tant ha quedat la plaça vacant, fins que no es cobreixi aquesta vacant una 

persona sola no pot atendre tot l’horari i per tant tanquem dos dies a la setmana. I 

aquesta persona em deia: carai que ha passat ?, per tant, mantenir un punt 

d’informació turística, amb tot el que suposa no només d’atenció al públic, atenció de 

taulell, sinó de proveir informació a través de les xarxes socials, dels correus 

electrònics, mantenir tota la informació de la pàgina web... és un element de captació 

de gent arreu del món, que després també ens ajuda a fixar població evidentment. Qui 

te una activitat de turisme agrari, que te una activitat de càmping, doncs el que 

necessita és que portis gent, que promocionis el territori, que promocionis les 

activitats, el grau d’especialització de cada un dels establiments. Jo penso que a hores 

d’ara les administracions locals de la comarca al tema de la promoció turística hi és 

present a gairebé totes hores o totes aquelles que tenen un grau d’activitat econòmica 

suficient, perquè sigui necessari vetllar els temes de promoció i informació.  

En el cas de la ramaderia ahir també ho estava comentant amb un periodista de 

Lleida. Al Consell Comarcal tenim ajuts específics per exemple en el sector ramader 

per temes de sanejament, concursos de bestiar, fires, etc. Que devem ser dels 

poquíssims Consells que encara ho mantenim i amb imports força elevats. És una 

manera també d’apuntalar l’activitat ramadera en un moment en que amb el nou canvi, 

amb les noves polítiques agràries comunitàries pot ressentir-se. Jo penso que 

pràcticament tota l’activitat que es fa en el Consell Comarcal, té a veure amb aquesta 

necessitat de fixar població i de fer polítiques de promoció doncs perquè les activitats 

econòmiques al voltant del turisme es mantinguin i s’incrementin. Probablement aquest 

2016 hagi estat un any de creixement altra vegada en el sector terciari, després d’uns 

anys de recessió que han estat molt llargs, molt difícils i que han deixat molta gent pel 

camí. Penso que aquest és un punt d’inflexió en que sembla que ara tornem a créixer 

pel que fa al sector terciari. Almenys els impuls que rebem, el fet que aquest estiu 

s’hagi treballat moltíssim en el sector de turisme actiu, els visitants dels parcs sembla 

ser que també hi ha un increment considerable. Vivim un altra vegada un moment de 

creixement. 

Interessant. Es que anem a uns pobles de la comarca pràcticament amb 

demografia de segona residència. Llavors, aquestes mesures que ha comentat 

serien una manera de revertir aquest estancament demogràfic. No? A veure, 

revertir un estancament demogràfic és complicat i amb els mitjans que tenim a les 

administracions locals, que són molt reduïts, més. És a dir, nosaltres exclusivament 

amb les polítiques que tenim, per raons de les competències o dels fons que 

disposem, no són suficients. Hi hauria d’haver compromisos jo penso que de les grans 
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estructures d’estat, per exemple la millora de comunicacions i de telecomunicacions. 

Perquè avui potser és tant important que un poble tingui carretera com que tingui 

cablejat de fibra òptica, bona senyal de telefonia mòbil a tot el nucli habitat o TDT. 

Aquest seria una garantia de que determinats conceptes que penso que són 

absolutament comuns, com el teletreball o el co-working, es poguessin desenvolupar 

amb total seguretat. Si tens aquesta garantia d’un ample de banda suficient, simètric, 

etc. Doncs, moltes de les activitats que avui es fan en una conurbació les podries fer a 

qualsevol nucli del Pallars Sobirà, sense que se’n ressenti el més mínim el resultat de 

la feina. O per exemple que creixi el nombre d’oferta turística perquè no tens 

problemes a l’hora de rebre la demanda o de passar una informació. Són aspectes jo 

penso que fonamentals. Però aquí sols les administracions locals no ens en sortirem, i 

és un tema que es treballa, es busca la complicitat de les estructures d’estat, en el 

nostre cas de la Generalitat de Catalunya o de les diputacions, però que necessita 

també la complicitat dels operadors. I moltes vegades com que som pocs i la massa 

critica preval i el mercat ens perjudica, perquè som un mercat molt petit, ara es fa difícil 

arribar als objectius.                       
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Fotografies 
 

 

 Lloser d’Arestui, fotografia 

actual. Font: Arxiu familiar. 

 Muntanya de Sant Jaume, fotografia actual. 

Font: Arxiu familiar. 
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 Font d’Arestui. Font: arxiu familiar. 

 Plaça del poble on es celebra la festa major. 

Font: Arxiu familiar. 
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 Panoràmica de la vall de 

Baiasca amb Arestui al fons. Font: Arxiu familiar. 

 Grup de joves a Arestui. Font: Arxiu 

Comarcal del Pallars Sobirà. 
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 Grup Familiar d’Arestui. Font: 

Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà. 

 Grup familiar de casa Batista 

d’Arestui. Font: Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà. 

  Pepe de Gosserans fent llosa a Arestui. Font: 

Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà. 
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 Família Peiró, casa Monet. Font: arxiu Comarcal 

del Pallars Sobirà. 

 

 

 

 


