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 El bedoll, conegut també com a beç, és una arbre 
caducifoli propi de muntanya. Conegut científicament amb 
el nom de Betula, és un arbre que acostuma a viure en 
pendent molt inclinats, en zones pròpies d’avets o pi negre 
i zones properes a rius. Du associada una rica cultura 
popular, tant a nivell de medicina com d’usos populars de 
la seva fusta. Un arbre de primavera, de llum i foc nou, 
abundància i vida, que segons la creença popular, fa fortes 
les persones i el bestiar i les protegeix de qualsevol mal.

De Gósol cap a Sorribes (1940).
Fotografia cedida per Dani Tarrés.  
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→ SOBRE LA REVISTA QUE TENIU A LES MANS

 Teniu a les mans la vuitena revista del projecte Be-
tula. El seu objectiu és explicar quina ha estat la història 
del Cadí Moixeró a través del paisatge al llarg de les 
darreres dècades. Després de tres anys de projecte Betu-
la, havent fet tallers i entrevistes arreu dels pobles de la 
serralada, editem aquesta revista amb tota la informació 
recopilada gràcies a la memòria popular i als canvis del 
paisatge identificats. ¶

→ SOBRE EL PROJECTE

 Betula és un projecte de promoció integral dels 
pobles del Cadí i Moixeró a través del paisatge, els seus 
simbolismes, expressions, canvis, i projeccions. Pretén 
ser un espai de divulgació i acció que acompanyi als 
pobles del Cadí i Moixeró cap a un futur sostenible, 
econòmica, social i ecològicament. Per a fer-ho, és 
imprescindible una mirada al passat que ens ajudi a 
entendre el present i projectar el futur. Aquesta mirada 
no pot ser hermètica, ni social ni ecològicament. És a dir, 
el què succeeix en un poble depèn tant de factors i esde-
veniments interns, però també externs que, com capes 
de cebes successives, vagi interpel·lant organitzacions 
socials i dinàmiques ecològiques, fins arribar a l’escala 
global que tant ens condiciona actualment.  Reconstruir 
aquesta mirada, -altrament dita història socioecològica-, 
des d’una perspectiva crítica, és una de les principals 
línies de treball del projecte Betula.

 El paisatge s’expressa com a bé comú i, per tant, 
ha d’anar lligat a dinàmiques populars, participatives 

i col·lectives. Betula vol posar de manifest els efectes  
de les dinàmiques i canvis socioeconòmics, ecològics i 
climàtics sobre el paisatge, uns canvis en el paisatge (i 
també en la seva valoració), que són l’expressió sintètica 
i acmumulativa de la història social local i global. La 
valoració popular d’aquests canvis (positiva, negativa o 
inert) és el punt de partida per acompanyar i facilitar 
l’organització local per potenciar els canvis positius i 
inhibir o pal·liar els negatius.

 Així doncs, Betula és un projecte que es basa en la 
creació d’espais de creativitat social (trobades i tallers 
destinats al conjunt d’actors socials) que permetin la 
implementació d’actuacions encaminades a potenciar el 
paisatge del Cadí i Moixeró entès com a bé compartit, 
i per tant comú, que satisfà reptes i necessitats col·lec-
tives. L’objectiu és l’avenç conjunt cap a la sostenibilitat 
estricta (econòmica, ecològica i social) dels pobles que 
formen part del Parc Natural del Cadí i Moixeró a través 
d’una estratègia territorial centrada en la valorització de 
les diferents expressions del paisatge: el paisatge com 
a recurs econòmic, com a espai on viure, com a arrels 
de la cultura popular,  com a imaginari col·lectiu, en 
definitiva, el paisatge com a significat i significants dels 
pobles.

 Les entitats promotores del projecte Betula estem 
convençudes que tant l’anàlisi com la intervenció terri-
torials requereixen crear espais oberts i participatius de 
diàleg i consens entre entitats, veïns i tècnics, i usuaris. 
Fer-ho no només ens permet una millor capacitat d’anàli-
si fruit de l’intercanvi entre l’experiència local i l’expe-
riència tècnica, sinó que també ens aporta una major 
capacitat de transformació i avenç cap a un futur millor, 
consensuat, dels i pels pobles del Cadí i Moixeró. ¶

Taller de propostes d’actuacions 
a Guardiola de Berguedà.
Autor: L’Arada

Xerrada a Saldes sobre la memòria de dones.
Autor: L’Arad

Taller de propostes d’actuacions a Bagà.
Autor: L’Arada
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→ EL CAMÍ RECORREGUT FINS ARA

 Betula s’organitza per fases, cadascuna de les quals 
involucra a determinats pobles i s’emmarca en diferents 
moments el procés de promoció local sostenible: el com 
estem (que du implícit el com hem arribat fins aquí i 
per què), el cap on volem anar, el com ho podem fer i el 
fem-ho. El projecte s’inicia a l’any 2019 als pobles de la 
vessant sud del Parc Natural del Cadí i Moixeró. El 2020 
es va estendre als pobles de la cara sud de l’Alt Urgell, 
i aquest 2021 el projecte ha aterrat a la cara nord de la 
serralada, incloent-hi la Cerdanya, amb una última fase 
d’implementació d’actuacions i la creació d’un entorn 
de gestió participada pel conjunt dels pobles del Cadí i 
Moixeró.

 La primera fase del projecte finalitza el novembre 
del 2019 amb una participació global de 150 persones. 
S’editen tres revistes de seguiment i retorn dels diferents 
resultats entre les quals hi ha la del retorn final, que re-
cull i divulga el relat dels principals canvis que han patit 
els pobles i el paisatge de la cara sud del Cadí i Moixeró 
al llarg del segle XX. Com a producte final d’aquesta 
primera fase també hi trobem un audiovisual on el teixit 
local relata aquests canvis, com els han viscut, i com es 
creu convenient de fer-hi front.

 La segona fase (2019 - 2020) es vertebra amb dues 
actuacions cabdals: la construcció i divulgació de la his-
tòria socioecològica del paisatge del Cadí i Moixeró, així 
com els seus valors ecosistèmics associats, a través del 
web www.betula.coop i pòster desplegable de memòria 
del paisatge. I la divulgació a través d’un còmic de la 
interacció entre la pagesia sostenible amb un paisatge de 
qualitat i resilient. D’aquesta segona fase també se’n deri-

ven dues revistes, on la segona plasma totes les propostes 
d’accions recollides durant tot el procés.
 El 2021, el vessant nord s’incorpora en la tercera fase 
del projecte, començant a incentivar els debats sobre la 
història del paisatge i teixir la base social, acompanyat de 
millores en l’organització territorial del vessant sud.

 Al llarg de tot el procés, la fase de participació ha 
comptat amb una trentena de tallers participatius repar-
tits entre els pobles que formen part del Parc Natural 
del Cadí-Moixeró. A més a més, s’ha comptat amb la 
participació de les escoles i instituts del Cadí-Moixeró, 
on s’hi han dut a terme 11 tallers. Fins a dia d’avui, han 
participat en el projecte més de 500 persones entre els ta-
llers participatius, els actes de sensibilització i les sortides 
interpretatives.

 A banda dels tallers participatius i del treball tècnic, 
Betula ha acollit diferents debats, xerrades i rutes inter-
pretatives amb l’objectiu d’aprofundir en àmbits concrets 
de la realitat dels pobles del Cadí i Moixeró. En aquesta 
línia, durant l’estiu del 2021, s’ha organitzat també un 
cicle de xerrades “Al Gra Amb Betula”, on s’han facilitat 
diferents debats temàtics: des dels reptes i possibilitats 
de la pagesia, fins a contraposar turisme i cultura passant 
pel repte de la transició energètica en entorns rurals i de 
muntanya.

 La culminació de tots aquests debats i espais de 
treball és la revista que teniu a les mans, i que pretén 
endinsar-nos en la història dels pobles del Cadí i Moixeró 
a través del seu paisatge, que recull tots els continguts 
de les entrevistes d’història de vida, així com dels tallers 
participatius, que s’han treballat a partir de l’anàlisi del 
paisatge. ¶

Taller de propostes d’actuacions
a Tuixent. Autor: L’Arada

Taller a l’escola de Montellà.
Autor: L’Arada

Taller a l’escola de Vallcebre.
Autor: L’Arada
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 El territori del Cadí Moixeró ha vist, en molt poques 
dècades, transformacions socials, econòmiques i culturals 
molt importants que han marcat la manera de viure en 
els pobles i les relacions d’aquests amb els seus entorns. 
Així com tot allò que succeïa entre muntanyes ha evo-
lucionat al llarg del segle passat, també han canviat les 
mirades.

 La capitalització de l’agricultura i ramaderia, a mitjan 
segle XX, implica un declivi de la pagesia que fins llavors 
havia sigut el sector majoritari i fonament de l’econo-
mia de subsistència. Paral·lelament a aquest declivi, es 
comencen a desenvolupar les activitats industrials i mine-
res, que a les darreries de segle XX han d’acabar tancant 
per manca de rendibilitat. En aquest context, comença a 

Evolució demogràfica dels pobles del Cadí Moixeró amb els prin-
cipals  esdeveniments històrics. Font: Censos de població del Centre 
d’Estudis Demogràfics (CED) i de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

❶ LA HISTÒRIA DEL CADÍ
 I MOIXERÓ A TRAVÉS
 DEL PAISATGE

despuntar un nou model econòmic centrat amb el turis-
me i el sector serveis, que en ple segle XXI ha esdevingut 
el principal ingrés econòmic per la població local del Cadí 
Moixeró. A aquest procés de canvi, s’hi afegeix els darrers 
anys els efectes del canvi climàtic, els quals ja es fan 
notar arreu de la serralada i  esdevé un repte per aquest 
nou context.

 La història social i ecològica del Cadí Moixeró, que 
anirem relatant al llarg d’aquesta revista, l’hem dividit en 
quatre grans períodes històrics: 1900-1950, 1950-1980, 
1980-2000, 2000-2020. Aquestes èpoques han estat 
escollides tenint en compte les corbes demogràfiques i els 
aconteixements històrics que han marcat períodes socials 
i econòmics diferenciats. ¶
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→ EL CADÍ MOIXERÓ: 1900-1950

 A principis del segle passat, la vida als pobles del Cadí 
Moixeró girava entorn de la producció pagesa i artesana, 
articulada a partir d’explotacions de caràcter familiar i 
amb una clara finalitat de subsistència amb l’objectiu de 
cobrir les necessitats bàsiques de les comunitats locals. 
Per tal d’obtenir ingressos, es complementaven els jornals 
al camp amb la mineria, la indústria, el contraban o 
altres activitats, com el treball de les herbes fet per les 
trementinaires de la Vansa. La tala d’arbres, per altra 
banda, suposava en si mateixa una activitat econòmica 
tot l’any i una font de jornals per als homes. En aquest 
context, esclata la Guerra Civil i s’imposa la dictadura, 
amb un enfortiment del caràcter autàrquic. ¶

→ DEMOGRAFIA I PAISATGE 

 Durant la primera meitat del segle XX la població 
del Cadí i Moixeró manteia la tendència de pèrdua de 
població iniciada a la dècada del 1860, època en que 
la població va assolir el seu màxim històric. En aquells 
moments, el poblament tradicional s’organitzava de 
manera dispersa per les muntanyes i valls del territori. 
La configuració dominant es disgregava en molts pobles i 
nuclis petits situats a certa alçada, nuclis més grans a les 
planes, on el relleu era més favorable, i finalment, les tres 
ciutats amb més envergadura: La Seu d’Urgell, Puigcerdà 
i Berga, que malgrat no són municipis inclosos dins del 
Cadí Moixeró, històricament han tingut una importància 
rellevant —especialment comercial— pel que fa a les 
relacions entre els pobles.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Centre d’Estudis Demogràfics (CED)

Demografia dels pobles del  cadí-moixeró a l’any 1920

0 5 10 km

Límit Parc Natural Cadí Moixeró

Caps de municipi
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 L’evolució demogràfica és un reflex de la dinàmica 
social i econòmica de la zona que s’estudia. Per veure 
aquesta evolució de manera més detallada, s’han dividit 
els pobles segons el seu desenvolupament territorial. Per 
una banda, Bellver de Cerdanya i Bagà com a capitals de 
subcomarca; Vallcebre, Saldes i Guardiola de Berguedà 
com a pobles estretament lligats a la mineria; Alp, Urús, 
Riu de Cerdanya i Das com a pobles vinculats al desen-
volupament turístic i finalment Castellar de N’Hug, Josa 
i Tuixent, Gósol, La Vansa i Fórnols, Gisclareny, Cava, 
Montellà i Martinet i Alàs i Cerc com a pobles històrica-
ment vinculats més especialment al sector agroramader. 

	 Els	pobles	configurats	per	petits	nuclis	de	població	
i	moltes	cases	disseminades	són	els	que	més	ràpi-
dament	perden	població	a	principis	de	segle	passat. 
Aquests són els pobles amb més tradició agroramadera 
i vincle amb la terra. El  decreixement es replica, però 
de manera molt més suau, amb els nuclis de població 
que esdevindran els més turístics del territori. Paral·le-
lament, la població de l’Alt Berguedà creix de manera 
important amb la consolidació de la mineria, i els caps de 
subcomarca es veuen beneficiats del despoblament dels 
petits nuclis disseminats, de manera que també guanyen 
població.

 A les zones d’alta muntanya, l’extensió dels terren-
ys cultivables, juntament amb l’explotació forestal i la 
pràctica ramadera, marcaven un paisatge radicalment 
diferent al que avui estem acostumats. La superfície des-
tinada a l’agricultura i els prats de pastura superaven en 
escreix la zona forestal. Les valls, les planes, els voltants 
dels pobles i les zones amb un relleu més favorable eren 
aprofitades pels conreus. A les zones més elevades, tot i 
que l’agricultura hi té uns resultats més aviat escassos, 
s’hi podia arribar a cultivar gràcies a  la construcció de 
feixes amb murs de pedra seca. Aquesta era la manera de 
guanyar espai a la muntanya i augmentar les zones con-
reables. A Cerneres, un poble abandonat a l’est de Josa, 
els camps de conreu arribaven fins als 1900 metres. Tot i 
així, tenint en compte les dificultats geològiques i climàti-
ques de les zones més enlairades, aquestes acostumaven 
a ser espais reservats a la pastura. La ramaderia era l’en-
carregada, en aquests casos, de l’aprofitament d’aquelles 
porcions de territori que  tenien un relleu abrupte i de 
difícil accés pel conreu.

 Aquesta manera de relacionar-se amb l’entorn, amb 
un aprofitament molt important dels recursos, es plasma 
en la configuració del paisatge dels anys vint, quan gaire-
bé un terç del territori estava format per prats i conreus. 
Aquesta xifra no ha tornat a ser mai més tan elevada. ¶

Evolució de la població del Cadí Moixeró en el període 1900-1950.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Centre d’Estudis
Demogràfics (CED) 

Vista general de Tuixent (1940).
Fotografia  cedida per Dani Tarrés.
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Font: Elaboració pròpia a partir de les planimetries de IGN
(Instituto Geográfico Nacional)

Vista general de Tuixent (2020).
Autor: Ferran Canudas, l’Arada Creativitat Social 

Mapa d’usos del sòl del 1920 - 1930
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→ CASA, FAMÍLIA I VIDA COMUNITÀRIA

 A principis de segle passat, la masia conformava la 
principal entitat dins l’àmbit econòmic i social, la unitat 
de producció bàsica i l’estructura que assignava les 
tasques i obligacions a cada membre de la família. Les 
famílies eren extenses, i a casa hi podien arribar a viure 
més de deu persones. La casa de pagès era un símbol 
fonamental d’identitat familiar. Cal fer esment també 
amb l’estructura de la propietat, fortament diferenciada 
també segons la classe social: No tothom era propietari 
i disposava de terres per gestionar. També hi havia una 
bona part de persones que estaven vinculades a contrac-
tes de masoveria, amb molt menys poder adquisitiu que 
les famílies amb propietats i terrenys. 

 A banda de ser que cada casa gestionés les pròpies 
finques, bestiar i infraestructures, també administraven 
de manera col·lectiva els recursos que compartien amb 
les altres cases —normalment dels comunals—, amb qui 

formaven pobles i comunitats socials. Aquestes agrupa-
cions de cases i la seva configuració tenien una funció 
estratègica d’ajuda mútua, tenint en compte que for-
maven una organització econòmica i social que donava 
resposta, des de la comunitat, a les necessitats locals i 
familiars. Les relacions no sempre eren fluides ni agra-
dables, doncs la gestió comunal de les terres també era 
font de tensions i conflictes. A Vallcebre, per exemple, les 
disputes entre els 33 masos (o capmasos) i barracaires 
que gestionaven el comunal eren recurrents, especial-
ment en el repartiment dels diners que provenien de les 
tallades dels boscos de gestió pública. I és que a principis 
de segle XX, a l’Alt Berguedà, la fusta va esdevenir un 
bé preuat arrel de les enormes demandes provinents del 
desenvolupament de la mineria. Més històricament el 
dret dels comunals s’havien regulat segons les xemeneies 
enceses durant la temporada hivernal: Només aquelles 
cases amb foc encès durant l’hivern, entenent que eren 
famílies que vivien durant tot l’any al poble, podien 
gestionar els comunals. 

A la font freda d’Urús, dona gran explicant històries a la jovenalla (1975).
Fotografia de Mercè Arderiu, cedida per l’Ajuntament d’Urús. 
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	 Els	productes	de	la	terra	eren	també	protagonistes	
de	la	cultura	popular	i	obsequi	de	benvinguda	i	desig	
de	bon	auguri	per	als	nous	veïnatges. Per exemple a les 
valls del Pedraforca, quan una família arribava a la vall, 
les cases veïnes acostumaven a rebre les persones nou-
vingudes amb pèsols negres perquè els poguessin plantar 
i així tenir una bona collita i subsistir l’anyada. També 
s’havia fet amb els trumfos de llavor, que un cop feta la 
collita eren retornats. De fet, trumfos i pèsol negre eren 
la base alimentària de la població i alhora actuaven com 
a un nexe solidari entre els pagesos de la vall.

 La vida comunitària que marcava la manera de viure 
als pobles es traslladava també a l’àmbit més domèstic, 
especialment als mesos de més fred. Els veïns de Cava, 
a l’Alt Urgellacostumaven a trobar-se pràcticament cada 
dia, en havent sopat, per compartir el sobretaula i jugar 
a cartes, parlar o cantar tot amenitzant la vetllada. 
Aquestes comunitats locals acostumaven a tenir relacions 
estretes, d’una important ajuda mútua i inclús de certa 
dependència.

Sardanes a Montellà. Any desconegut.
Fotografia cedida pel Grup d’Amics de Montellà. 

Matança del porc a Saldes (1960).
Arxiu Municipal de Saldes 
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• «Les nits llargues a l’hivern, havent sopat, anaven una 
estona a jugar cartes o parlar i un dia anaven a una casa, 
l’altre dia a una altra. És una altra manera de viure. [...] 
Hi ha puestos que diuen que viuen a la mateixa escala i ni 
es coneixen, tot lo més que diguin bon dia, però si no, ni 
això, passen per la vora.» Antonio	de	Cal	Xorro	(Cava,	
1942)

 A l’hivern, amb el bestiar a casa i amb nevades 
freqüents, tot i que els horts s’aturessin, l’activitat no 
cessava. La  tardor era l’època de preparar les conserves 
de tota mena i de dedicar-se a l’elaboració de remeis, 
com ara l’oli d’avet. Els hiverns, llargs i durs, es vivien a 
la vora del foc a terra, que feia de cuina i acostumava a 
ser l’únic punt de calor de la llar. Coincidint amb els me-
sos de més fred, era també l’època de fer la matança del 
porc. Al passat, totes les cases engreixaven porcs i feien 
la matança, per proveir el rebost de les cases de carn i 
embotits per tot l’any. En molts casos, es venien alguns 
d’aquests porcs per obtenir ingressos per a l’economia fa-
miliar. Era una de les tradicions rurals més populars i un 
dels esdeveniments socials més engrescadors. No només 

per la importància que tenia la matança per la subsis-
tència familiar o el traspàs de les maneres de fer a les 
següents generacions, sinó també com a punt de trobada 
entre veïns i familiars. La matança era una festa des de 
primera hora del matí.

• «El dia de la matança convidaves a la gent. Mataves 
el porc, el degollaves, feies les botifarres, la llangonissa... 
Menjaven tota la gent a casa, sopaven, dinaven, i feien tot 
el dia de mandonga. Feien la matança, i aquell dia fins a 
les 12 de la nit a coure les botifarres, confitar... i es posava 
tot al rebost». Lluís	Picart	(Tuixent,	1930)

• «Era un dia llarg, sí. Sí perquè, quan l’has mort, l’has 
obert i li has fet tot… Hi ha feina, eh! Fer botifarra, fer 
llonganissa, fer bulls... Era festa! Oi tant, era festa major. 
Tot el dia fent tonteries. Tens de pensar que quan acabàvem 
de tot, llavors, amb sang, ens embrutàvem tots!» Maria	
Ginesta	(Nas,	1939)	¶

La matança del porc a Montellà. Any desconegut.
Fotografia cedida pel Grup d’Amics de Montellà. 

12 Projecte



↑ índex

→ TERRA, BESTIAR I TRANSHUMÀNCIA

 En les zones de muntanya del Cadí, la ramaderia 
era més rendible que no pas l’agricultura, que es veia 
limitada per una orografia amb manca de terreny pla. 
Aquest relleu escarpat de muntanya fou un condicionant 
pel desenvolupament de l’agricultura, limitat per petites 
feixes i de producció limitada. Per contra, l’aigua era un 
recurs poc limitant, a raó de la climatologia, els boscos i 
la geologia pròpies del territori. La	producció	agrícola	

La matança del porc a Tuixent (1970).
Fotografia cedida per Josep Moles.

Dona i nen engegant els porcs a Maçaners, municipi de Saldes 
(Principis XX). Arxiu de l'Àmbit de Recerques del Berguedà 

Nen cuidant el bestiar a Cal Senalla d’Urús. 
(1930-1940). Fotografia de Juanita Cot, cedida per l’Ajuntament d’Urús. 

tenia	com	a	objectiu		l’alimentació	familiar	i	aquesta	
era	combinada	amb	la	ramaderia	de	petita	escala	
molt	diversificada.	Aquesta ramaderia diversificada 
també oferia prou producte per accedir al mercat a tra-
vés de la venda dels animals i els seus derivats: la llana, 
la llet i la carn. Aquest model diversificat no només 
implicava l’obtenció d’uns subproductes variats, sinó 
també una major capacitat d’adaptació i aprofitament 
del territori, orogràficament heterogeni i divers com és el 
Cadí Moixeró.
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 Les tasques agrícoles es duien a terme amb el treball 
humà i dels animals (cavalls, burros, bous, matxos, mu-
les), i la producció que se n’obtenia era principalment per 
al consum familiar. Només es venia l’excedent de produc-
tes com les patates o els pèsols per tal d’obtenir ingressos 
per a l’economia familiar. En	aquella	època,	el	conreu	
del	blat	era	el	més	important,	doncs	el	pa	era	la	base	
de	la	dieta. Altres conreus importants eren les patates, el 
sègol, les mongetes i els pèsols, així com arbres fruiters. 
També es conreava civada, blat de moro, alfals, trepade-
lla o remolatxa que s’utilitzava per alimentar el bestiar. 
Així ho certifica també l’excursionista Cèsar August 
Torras, escrit a principis de segle passat: “No cal assegu-
rar que a més de l’explotació dels grans boscos y de la 
cria de bestiar, l’agricultura es base de la vida del país. El 
blat de moro y les patates son conreuades ab profit en la 
part més montanyosa, tenint molta renomenada les de 
les montanyes de Busa, Gósol y Sant Llorenç. Se cullen 
també blats y altres cereals y en la part més plana y prop 
dels rius bones verdures y llegums”.

 «Teníem hort a tots els camps del volt: patates, blat de 
moro... Era pel gasto i si sobrava alguna patata la veníem, 
l’anàvem a portar a Guardiola i compràvem una mica d'oli 
o fideus...» Ramona	Pons	(Saldes,	1928)

 «Als conreus de Castellar de N’Hug no hi ha passat 
mai cap roda. No tractors... roda! Ni carros! És impossible 
d’anar-hi, és tot costerut, penjat. A partir dels anys 50 ho 
van anar deixant, els pagesos, perquè no era rentable. Es 
feien patates i blat. De patates hi havia gent que en sembra-
ven moltes i en feien molts diners, pujaven camions a carre-
gar les patates. Els trumfos de muntanya. La varietat que 
es feia allà dalt era una varietat que després no tenia gaire 
venta: eren patates de la flor morada, que en deien. Quan 
les guisaves tenien com un pic, i això no agradava massa... 
Es va deixar de conrear.» Ramon	Armengou	(Castellar	
de	N’Hug,	1940)

 Així, deixant de banda els horts d’autoconsum, bona 
part de la feina al camp era per l’alimentació del bestiar. 
Segar i guardar l’herba era una tasca que es recorda 
feixuga, però s’havia de fer per omplir el rebost pel 
bestiar. Tenint en compte l'esforç físic que suposava, hi 
havia persones que durant els mesos d’estiu es dedicaven 
a segar i dallar els camps, els anomenats “segadors” i “da-
lladors”, especialment els anys abans de la Guerra Civil. 
En aquest sentit, segons la memòria popular, anualment 
hi havia segadors de Gósol que anaven cap a Bellver de 
Cerdanya, i de la Cerdanya cap a Saldes. Aquests tra-
jectes a peu donen nom al “Pas dels Gosolans” del Cadí, 
camí per on transitaven els segadors des de banda i ban-
da de la serralada. A la seva tesis doctoral, David Molina 
explica “També hi havia grups de segadors de la Segarra i 
l’Urgell, que remuntaven el Segre tot seguint la madura-
ció del blat: començaven el juny a la plana i acabaven a 
finals d’agost o principis de setembre al Capcir (on sovint 
coincidia la sega amb la sembra).” També arribaven sega-
dors d’altres comarques pròximes, com des del Bages.

 «S’anava a segar. Els homes més bons, més valents de 
cada poble hi anaven: de Sant Julià 4 o 5, de Bagà, de 
Gisclareny... Anaven fins a l’Urgell i anaven pujant com 
s’anava assecant el blat i anaven a acabar a la Cerdanya, 
que era l’últim lloc que se segava.» Pere	Espelt	(Sant	Julià	
de	Cerdanyola,	1926)

 «Hi ha un puesto que en diuen el pas dels Gosolans, 
doncs és perquè els de Gósol venien a segar i a dallar aquí a 
la Cerdanya. Per això es diu aquest nom, perquè es diu que 
venien els segadors i dalladors i passaven per allà. Devien 
començar a venir allà al juny a dallar i al juliol a segar. Tot 
això era d'abans de la guerra. Després de la guerra ja s'ho 
feien els d'aquí, ja era un segar diferent.» Núria	Sorribes	
(Olià,	1936)

  «Quan jo era jove es treballava la terra tal i com 
s‘havia fet sempre. Es llaurava la terra amb vaques, mules o 
bous. Es sembrava blat, ordi, civada, pèsols, trepadella, blat 
de moro, alfals, herba fromental... Tot s’havia de segar amb 
el volant, batre amb els animals i ventar amb el torn. Ho 
traginàvem amb els animals: els hi posàvem el bast, amb 
els dogals i amb la soga lligàvem els àrguens i la carga.» 
Maria	Minguell	(Ossera,	1932).	

	 L'activitat	més	arrelada	a	les	valls	del	Cadí	era	
sens	dubte	la	ramaderia. Vinculada a aquesta activitat 
hi havia la pràctica de la transhumància, és a dir, el pas-
toreig estacional entre la plana i la muntanya. L’herba era 
la base alimentària dels ramats, majoritàriament d’ove-
lles, de manera que el pastor havia de recórrer llargs 
trajectes per buscar pastures naturals. A l’estiu, s’aprofita-
va l’herba de muntanya, i a l’hivern, quan les muntanyes 
éren cobertes de neu i les condicions climatològiques 
s’endurien, els ramats —guiats sempre pel pastor— 
baixaven a les planes a cercar aquest preuat aliment. Els 
ramats de l’Alt Berguedà baixaven junts cap a la plana.

Fent una garba. Autor: Vicenç Aparicio,
Arxiu de l'Àmbit de Recerques del Berguedà 
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Carregant l’herba amb els bous a un dels camps d’Urús.
Any desconegut. Fotografia de Mar Jal, cedida per l’Ajuntament d’Urús. 

Prats de Codina, Bellver de Cerdanya (1928).
Autor: Família Cuyàs,  Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

Transportant garbes amb els bous, amb el Pedraforca
al fons (1950). Autor: Àngel Prat. Arxiu Municipal de Saldes.

Jove fent vencills. Any desconegut. Autor: Família Cuyas,
Arxiu de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

Carregant l’herba amb els bous a un dels camps de Montellà.
Any desconegut. Fotografia cedida pel Grup d’Amics de Montellà. 
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A l’entrevista de la revista Cadí-Pedraforca, Santiago	
Corominas —de Gisclareny— ho explica així: “De Giscla-
reny baixàvem cap a Bagà, anàvem cap a la Rodonella, cap 
a la Valldan, Bellmunt i avall, fins arribar a Vilanova de 
Prades. Allà hi teníem un tros llogat  i era on portàvem el 
bestiar. Quinze dies de viatge.” A la part cerdana, diversos 
ramats es portaven fins a Lleida cap a finals de setembre 
i es tornàven el juny. Tretze dies de camí a peu fins a la 
plana, i tornar. Altres ramats es portaven cap a l’Empor-
dà. No hi havia una ruta preferent, sinó que cadascú s’es-
pavilava segons les terres llogades de les que disposava. 
Arribada la primavera, tocava fer el viatge de tornada.

 En el cas concret del Cadí Moixeró, quan la calor era 
més intensa, alguns dels ramats es concentraven a les 
zones més altes de la carena del Cadí, on el vent hi era 
més present i les ovelles hi estaven més fresques. Aquests 
costums han acabat marcant també el paisatge, tenint en 
compte que en aquestes zones concretes, originalment 
molt pedregoses, avui hi ha terra i hi creix herba fresca, a 
raó de la quantitat de fems que s’hi han dipositat al llarg 
de diverses dècades d’activitat ramadera.

 «Abans cada casa tenia ramat. Hi havia 37 cases que 
tenien ramat. No aquests que entregaven les ovelles a un 
pastor. Aquesta gent, com que la transhumància era molt 
dura, passaven molt més temps per avall que a Castellar. I 
la dona i la canalla sols a Castellar, més de mig any. 37 fa-
mílies. Si hi havia algun avi o algun germà solter es queda-
ven a les cases. Cada pastor tenia una tirada diferent. Uns 
anaven cap a la banda de l’Empordà i els altres anaven cap 
al cantó de Vilafranca. Alguns no arribaven tan avall, algun 
pastor s’havia quedat per la plana de Vic. I els pastors, allà 
on anaven a portar els ramats a l’hivern s’hi van anar que-
dant. Van fer baixar les famílies i molts es van instal·lar allà 
baix. I va ser quan es va anar quedant poca gent al poble.» 
Ramon	Armengou	(Castellar	de	N’Hug,	1940).

Vista parcial Bellver de Cerdanya amb pastor i ramat
(dècada de 1940). Autor: Desconegut. Postal antiga. 

Església de Sant Julià de Fréixens (1926). Autor: Antoni Gallardo i 
Garriga, Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya. 

 A mesura que l’activitat transhumant es consolidava, 
es va començar a vestir una xarxa de camins ramaders 
que teixia tot el territori català. A mesura que s’anava 
bastint aquesta infraestructura, es van començar a regu-
lar els drets i costums, entre els quals destaca el dels co-
munals de muntanya. La titularitat col·lectiva d’aquestes 
propietats permetia gestionar les explotacions familiars, 
que acostumaven a ser de molts pocs caps de bestiar, 
de manera més eficient. Així, la coordinació entre els 
veïns per agrupar els petits ramats familiars i contractar 
els pastors, permetia aprofitar les pastures comunals de 
l’estiu de manera molt més operativa i rendible. A	banda	
de	la	gestió	ramaderia,	els	terrenys	comunals	també	
permetien	organitzar	l’administració	dels	recursos	
forestals	i	la	xarxa	d’infraestructures	d’ús	comú	ne-
cessària	—camins,	abeuradors,	entre	d’altres—. AIxí 
doncs, la participació dels veïns en l’administració dels 
comunals estava subjecta a uns drets i obligacions. Tal i 
com assenyalen Beltran	i	Vaccarro:

 “Entre els beneficis de la pertinença al comú de veïns, 
i més enllà de participar de l’organització col·lectiva de 
la ramaderia estival, cal comptar amb l’accés als béns de 
titularitat comunal: la pastura mateixa per alimentar el 
bestiar, però també la possibilitat de segar herba als prats 
de muntanya, fer fulla, tallar fusta per realitzar obres de 
construcció i manteniment, fer llenya o disposar d’aigua 
de reg. Els veïns solien tenir igualment preferència en la 
subhasta dels serveis locals (com la taberna, el molí o la se-
rradora) per ocupar-se en l’explotació forestal, fer artigues 
o adquirir erms, i es beneficiaven de les infraestructures 
locals. Per contra, la seva contribució adquiria un caràcter 
obligatori. Habitualment, els veïns havien de participar en 
les convocatòries de treball comunal (i, en alguns pobles, 
assistir als pastors per torn) i fer les aportacions que s’exi-
gissin per sufragar el pressupost veïnal” (2018:108)
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Pasturatges a la muntanya de Gósol. Any desconegut. Autor: Família 
Cuyas, Arxiu de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

Ramat d'ovelles a Can Nofred de Bellver de Cerdanya (1929). Autor: 
Josep Danés i Torras, Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya 

 «Tenim una muntanya pública, el bosc de Gresolet, que 
és pels capmasats de Saldes i Maçaners (més de 100 cases) 
que teníem dret de pastura. No ens la podem vendre ni ens 
la podem partir, però teníem l’usdefruit. Tothom tenia dret 
a portar-hi les seves vaques, tothom pagava per les vaques 
que hi portava i pels gastos que hi tenien, per exemple amb 
la sal» Isidre	Masanas	(Saldes,	1940)

 Segons explica Josep	Noguera a l’article “Més ovelles 
que gent” (2013); “La vall de Saldes, amb una terra poc 
fèrtil i un clima hostil pels conreus, que no garantia la 
supervivència de la gent, [...] comptava amb dos espais de 
pastura: la vall de Gresolet-Cadí, cedida als capmasats de 
Saldes i Palomera, i la serra d’Ensija, en terrenys comu-
nals.” Així, en tota la vall de Saldes, a l’any 1920, s’hi 
guardaven 4514 ovelles, repartides en 91 cases diferents. 
Segons Molina, a Castellar de N’Hug, l’any 1935 s’hi 
podien contar fins a 8000 ovelles repartides entre 65-70 
cases diferents. A Josa, al 1940, s’hi guardaven 5000 
ovelles —nombre que s’enfilava fins a 20.000 en temps 
de transhumància—. Es	calcula	que	als	pobles	del	Cadí	
Moixeró,	a	la	dècada	de	1940,	s’hi	podien	comptar	
fins	a	43552	caps	de	bestiar	d’oví, principal cabanya ra-
madera a principis de segle XX, enfront del cabrum i del 
boví.
 A principis de segle XX, aquesta era una tendència 
generalitzada arreu dels pobles del Cadí Moixeró: cada 
casa o família tenia un ramat propi d’ovelles, que podia 
ser més o menys gran, depenent del terreny de pastura i 
dels recursos disponibles. Les cases amb més diners po-
dien tenir ramats d’entre 500 i 1000 de bestiar, en canvi 
les més pobres podien no superar els 30 caps. En aquest 
sentit, el diari de Cèsar	August	Torras ja identifica Gó-
sol, al 1922, com un referent nacional en la qualitat de la 
producció de formatge d’ovella. El mateix excursionista ja 
esmenta, en els seus relats de principis de segle passat, la 
importància de la ramaderia a les comarques del Cadí i la 
presència de recurrents fires de bestiar: “L’abundancia de 

De Gósol cap a Sorribes (1940).
Fotografia cedida per Dani Tarrés.  

bestiar, la importancia de la cria y les transaccions que tot 
plegat ocasiona, fa que s’efectuin periòdicament renomena-
des fires a les que hi acudeixen marxants de llunyes terres 
y bestiar de tota mena”. A la part cerdana, malgrat que 
també podia replicar-se aquesta tendència, sempre hi ha 
sigut molt present la cria de cavalls. Concretament a l’any 
1926, hi havien censats 3.700 caps d’aquesta raça i esde-
venia un pilar fonamental de les economies familiars.

 En aquells anys s’endinsava un nou sector econòmic 
que, de manera pràcticament unànime, esdevindria uns 
anys més tard la principal font d’ingressos per les famílies 
del Cadí Moixeró: la llet. En pocs anys, es fundaren la 
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Societat Cooperativa Cadí (La Seu d’Urgell, 1915) i la 
Sociedad Anónima Lechera Industrial —Sali— (Puigcer-
dà, 1935). A partir de llavors, la gran majoria de cases 
van comprar vaques per subministrar llet diàriament a les 
Lleteries i a la Cooperativa Cadí. El negoci de la llet va 
ser un sector molt important, especialment a la cara nord 
del Cadí Moixeró, i amb el seu auge a mitjan de segle XX, 
consolidat fins als 80.

 «Llavors, al venir la cooperativa, es va començar a 
introduir la llet. Poques vaques, la majoria, però tothom 
tenia llet. La gent va començar amb una vaqueta, i anar 
pujant. Però això va ser la riquesa, perquè va canviar la 
manera de viure totalment. Però blat també se'n va con-
tinuar fent bastants anys més» Montserrat	Casanovas	
(Alàs	i	Cerc,	1943).	¶

→ LA MINERIA I LA INDÚSTRIA

 Malgrat que la mineria a l’Alt Berguedà s’inicia a la 
dècada del 1860, no és fins a principis de segle XX que 
esdevé un revulsiu per a l’economia local. El	mineral	
negre	va	significar	un	boom	demogràfic	a	partir	de	
la	dècada	del	1920	i	fins	als	anys	1960, quan es van 
assolir els màxims de població a municipis com Saldes.

 La industrialització a l’Alt Berguedà s’inicia amb 
l’obertura de la fàbrica de ciment de Castellar de N’Hug i 
l’arribada del tren a Guardiola de Berguedà, a l’any 1904. 
Uns anys més tard, el 1911, es crea la societat Carbones 
de Berga SA i així es consolida l’activitat minera. Però el 
caràcter de la feina, i sobretot, els nombrosos accidents 
que van haver-hi a les mines del Pedraforca —sobretot el 
de la Mina Clara de 1944, a l’Espà, amb 34 víctimes mor-
tals—, feia que la gent intentés treballar en altres sectors. 

 «La gent tenien horts, tenien camps, però a més a més 
anaven a treballar. El treball dels homes era a les mines. 
Aquesta era una zona minera amb moltes mines de carbó: 
les mines de Fígols, les mines del Collet, les mines de Vall-
cebre... I les dones anaven a les fàbriques tèxtils. Aquesta 
era la vida d’aquí: la gent compaginaven el camp amb un 
sou fix que era anar a treballar i guanyar un jornal. I el 
cap de setmana cap a Andorra a fer el contraban.» Jaume	
Torrella	(Casserres,	1937)

Pilona amb el cable operatiu per transportar vagonetes amb
el carbó extret de les mines (1940). Arxiu Municipal de Saldes. 
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Mineria a Saldes. Any desconegut.
Arxiu Municipal de Saldes. 

Vagonetes de carbó a Saldes. Anys 1940. 
Fotografia cedida per Dani Tarrés. 

Els miners Emiliano López Omaña i Casimiro Alcalá, posant
un piquet a l’interior de la mina La Campos (Saldes) (1950).
Arxiu Municipal de Saldes. 

 «Hi treballava molta gent de Saldes i va venir molta gent. 
Quan hi havia les dues mines, la de Campus i Pedraforca, hi 
havia 1.200 o 1.300 persones aquí. Ara es diferent que hi ha 
cotxes per marxar, abans la gent que venia estaven instal·lats 
aquí i foties unes festes: cada diumenge pel·lícula a la tarda i 
ball a la nit. Els de dins de la mina feien 7 hores i els de fora 
8. Feien relleus, era de les feines que feien menys hores. De 
la mina en recordem molts accidents. Aquell de l'Espà, em 
sembla que era el 55. Se n'hi va matar trenta no sé quants, 
un altre a la Campus, 38 i un altre cop al Pedraforca, sis. 
Més que res era pel gas: hi havia una acumulació de gas que 
tocaves qualsevol cosa que xispegés i ja explotava.» Jaume	i	
Isidre	Tomàs	(Saldes,	1939	i	1943)

 Just abans de començar la guerra, al juliol del 36, la 
mineria comença a Vallcebre amb la inauguració de la 
mina Enriqueta. Paral·lelament a l’extracció de carbó a 
nivell industrial, a Vallcebre mateix, també hi havia petites 
mines de carbó, gestionades a nivell familiar, per cobrir ne-
cessitats de la mateixa casa. Amb l’obertura de les mines, i 
per tal de baixar el carbó extret de les mines de Saldes, es 
va construir al llarg de la vall del Pedraforca un telefèric 
que comunicava les mines de l’Espà amb les de Vallcebre 
i l’estació del tren, a Guardiola. Va ser una obra titànica 
d’enginyeria: tots els pals que integraven el recorregut del 
telefèric es van fer pujar pel camí íntegrament a lloms de 
matxos. I és que aleshores, a muntanya i a tot arreu, el 
transport es feia bàsicament a peu i amb animals de bast. 
La mineria al Berguedà va suposar també una acceleració 
de l’explotació del bosc, d’on s'extreia la fusta per apunta-
lar les galeries i fer les travesseres de les vies.

 «A les mines de carbons de Berga hi ha 3.000 obrers. Hi 
havia molta vida, molta feina: els camions que el baixaven, 
els camions que portaven la fusta –perquè la mina gastava 
molta fusta–, de gent que tallava la fusta. Ja quan el jovent 
tenien 16 o 17 anys, ja entrava a la mina. Tot el jovent que 
se n’anava a treballar a la mina no havia d’anar a la mili. 
Arreglaven els papers i feia la mili aquí a la mina.» Josep	
Anfruns	(Sant	Julià	de	Cerdanyola,	1923)
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 «En temps de la mina tot això de casa meva a dalt eren 
habitacions. N’hi havia de molt grans… Recordo una ha-
bitació que almenys hi dormien cinc miners. Aquesta gent 
treballaven a la mina, no hi havia els mitjans de transport 
que hi ha ara. Pujaven el dilluns i tornaven a marxar el 
divendres a la tarda o el dissabte al matí.» Isidre	Masanas	
(Saldes,	1940)

Al llarg del segle XX, es van anar implantant a l’Alt Ber-
guedà diferents industries, amb l’impuls de l’arribada del 
ferrocarril a Guardiola de Berguedà l’any 1904, i la poste-
rior connexió amb la fàbrica Asland l’any 1914. La fàbrica 
de ciment Asland estava ubicada entre la Pobla de Lillet i 
Castellar de n’Hug, i va funcionar entre el 1904 i el 1975. 
També hi havia diferents empreses tèxtils repartides entre 
Guardiola de Berguedà i Bagà, entre les que destacava la 
fàbrica Torres.

 Durant aquests anys, l’Alt Berguedà va viure una 
autèntica revolució econòmica a causa de la mineria i la 
indústria tèxtil i del ciment, una industrialització que va 
tenir menys influència a les comarques de l’Alt Urgell i la 
Cerdanya. Tot i així, també hi tenia presència: A la Tosa 
d’Alp (Cerdanya) també van explotar-se diverses mines 
de manganès, a Martinet se’n extreia granit i a nuclis com 
Cortàs o Pi, pedreres de roca calcària. El tractament dels 
àrids de graveres extretes del riu Segre van ser actius 
econòmics importants també a la comarca de l’Alt Urgell. 
A la mateixa comarca, la mineria també va ser present a 
llocs com a Coll de Nargó, Tuixent o Peramola, on s’hi van 
obrir mines de bauxita, degut a la manca d’alumini d’im-
portació, per ajudar a mantenir l’autarquia franquista.

 Paral·lelament a aquest desenvolupament industrial, 
es comencen a aprofitar els salts d’aigua que hi havia 
a l’abast amb l’objectiu d’aconseguir energia elèctrica 
pels pobles. A Bagà, durant la dècada dels anys vint, es 
va instal·lar una turbina tipus Kasplant, capaç d’abastir 
unes poques bombetes de cada casa del poble així com 
l’enllumenat públic de la vila. Aquest mètode va ser útil 
fins a les darreries dels anys quaranta. En un nucli més 
aïllat, Vallcebre, fou a principis dels anys 40 quan es 
va aconseguir muntar una turbina per donar un mínim 
servei elèctric a les cases del poble. Aquest servei també 
va deixar de funcionar cap als anys 48-49. Aquesta 
metodologia era replicada a les viles més accessibles a 
cursos d’aigua i a nuclis de població. Per contra, les cases 
disseminades —que a principis de segle representen un 
nombre de persones molt important al Cadí Moixeró— 
van haver d’esperar alguna dècada més per l’arribada de 
l’electricitat.

 “L'elècrica l'any 26 van fer una centraleta a baix a Cava 
però allò no va resultar. A l'estiu no hi va haver aigua, 
hi havia d'haver un cuidant i no hi era, i va durar molt 
poc. Va ser un gasto perdut. Fins l'any 86 no hi va haver 
manera. I el telèfanu pels anys 90 llavors van arribar els 
telèfons sense fils, amb antena, però també hi hvaia falta de 
repetidors i averies i es quedaven sense.” Antònio	de	Cal	
Xorro	(Cava,	1942).	¶

Vista de la fàbrica de ciment Asland, al del Clot del Moro. Any des-
conegut. Autor: L. Roisin, Fons de l'Ajuntament de Castellar de N'Hug

Vista de la fàbrica de ciment Asland, al Clot del Moro (1918). 
Autor: Josep Salvany i Blanch, Biblioteca de Catalunya
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Transport de troncs a l’alçada de Maçaners. Any desconegut.
Autor: Joan Ribera Fornells, Arxiu de Fem Memòria dels Oficis

→ EL TREBALL AL BOSC

 L'aprofitament dels boscos era una de les activitats 
fonamentals dels pobles del Cadí Moixeró. Normalment, 
l’hivern era l’època de fer feines al bosc. La tala suposava 
en si mateixa una activitat econòmica tot l’any i una font 
de jornals per als homes. La	llenya	extreta	dels	boscos	
era	la	principal	font	energètica	per	abastir	els	pobles, 
i especialment necessària durant els hiverns llargs i durs. 
Principalment es tallaven pins i roures, tot i que també 
hi havia oms i unes poques alzines.També s’aprofitaven 
els arbres fruiters que es morien, s’assecava la fusta i era 
bona llenya per escalfar-se. A banda d’aquests usos parti-
culars, la fusta extreta de les propietats municipals supo-
sava un dels principals ingressos per les administracions 
locals. De fet, l’any 1980 es va dur a terme una tallada 
de bosc molt important a la zona d’Estana (Alt Urgell) 
amb l’objectiu de pagar la instal·lació d’aigua del poble. 
La fusta era una de les principals riqueses que tenien les 
propietats municipals i fent grans tallades es podien fer 
inversions importants. Bona part de la fusta també anava 
destinada a la construcció de cases, a la mineria i a la 
reconstrucció d’infraestructures afectades per la Guerra 
Civil. 

 «Abans les subhastes de la fusta eren el 50% del 
pressupost de l'ajuntament, avui en dia, res. Abans els 
ajuntaments de muntanya vivien de la fusta, feien les obres 
d'aigua, clavegueres, electricitat, es podien fer gràcies a la 

fusta del bosc. Ara s'extreu menys fusta perquè no hi ha 
demanda, i no es fan calers.» Josep	Badia	(Callús,	1953)

 «Hi havia el problema que el bosc de Castellar no era 
de l’ajuntament sinó que és propietat privada de la gent del 
poble. I costava molt de posar-se d’acord per fer la tallada. 
Els pobles veïns amb bosc municipal podien fer una tallada 
cada 5-6 anys. Les persones que es dedicaven a tallar bosc 
anaven als pobles del costat cap a Borredà, Ripoll, Camp-
devànol... fins a Olot. Feien colles de picadors, que és com 
en deien al tallador.» Ramon	Armengou	(Castellar	de	
N’Hug,	1940)

 «A part de la mina hi havia força feina als boscos, a 
tallar-los. Aquí hi havia les subhastes: la forestal marcava 
i venia un fustaire i se les quedava i llavors les tallaven. 
Nosaltres trèiem pi, avet... A Gresolet hi havia molts avets, 
pins i faigs. La fusta se l'enduien a Berga i a tot arreu. [...] 
Molts treien els pins i a l'hivern, quan no tenien feina, a la 
terra. Per a moltes cases, el treball al bosc i la venda de la 
fusta era un bon complement econòmic. Era font d’ingres-
sos i generava llocs de treball. Un pi, un bon tronc de 8 o 
9 metres, que serviria com a pal de la llum, costava 1.200 
pessetes.» Jaume	i	Isidre	Tomàs	(Saldes,	1939	i	1943)

 Però la fusta no era l’únic recursos forestal amb im-
portància econòmica o comunitària. Malgrat que a la cara 
nord del Cadí no era tan habitual com a la zona sud de 
la serralada, arreu es feien forns de calç, forns de pega, 
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carboneres, aprofitament de les resines, olis d’avet... El 
carbó que es feia a partir del pi, mitjançant les carbo-
neres, sembla que era el millor producte pels ferrers de 
l’època, tenint en compte que era un “carbó més fluix”, 
que escalfava el ferro però no el recremava tant. També 
s’acostumaven a recollir herbes medicinals i amb propie-
tats curatives. Totes aquestes activitats aprofitaven els 
recursos naturals de l’entorn per oferir un subproducte a 
la població amb l’objectiu de resoldre certes necessitats. 
Amb l’hivern arribava el moment d’ampliar la producció 
d’aliment i expandir els camps de conreu. La pràctica que 
es seguia era mitjançant boïgues: s’agafava un terreny 
boscós i es tallava per complet. Tota la matèria vegetal 
s’apilonava i s’encenia, de manera similar a una carbone-
ra, i es cobria de gleves. De mica en mica, la combustió 
lenta consumia aquesta matèria, que servia d’adob per al 
camp. És per això que  els camps creats amb boïga acos-
tumaven a tenir una producció superior als altres. També 
s’acostumava a cremar zones de bosc, preferentment de 
pins, ja que es consideraven que no eren molt valuosos, i 
la zona passava a utilitzar-se com a pastura.

 «Quan arrencaven un prat fèiem boïcs. Posàvem unes 
branques seques a terra i les cobríem amb les agleves, 
deixàvem un forat vora el terra i enceníem les branques, 
feien molt fum, tapàvem els forats perquè no sortís la 
flamarada. Quan s’apagaven i es refredaven, el pare ens 
ensenyava a escampar-les amb una pala. Llavors plantà-
vem les trumfes i sempre eren molt granades i bones: eren 
d’allò que en diuen ecològiques.» Maria	Minguell	(Ossera,	
1932)

 «Antigament també cremaven pins, que tampoc valien 
res, perquè hi hagués pastures pel bestiar. Quan comença-
ven a sortir i ho volien tenir net, ho cremaven. Era bo 
perquè llavors s'hi feia herba pel bestiar.» Antonio	de	Cal	
Xorro	(Cava,	1942)

 Una altra font d’alimentació pròpia d’aquest territo-
ri era la caça de tota mena d’animals boscans: conills, 
guilles, martes, llebres, esquirols i, com a ocells, les per-
dius. Si bé hi havia porcs senglars i cabirols, era estrany 
caçar-los perquè no eren tan abundants com en l’actua-
litat. D’isard se n’havia caçat més que de cabirol i porc 
senglar, però tampoc n’hi havia en abundància. L’activitat 
cinegètica a principis de segle passat era més aviat una 
necessitat de supervivència que no pas un entreteniment: 
calia matar per menjar. I malgrat que podem pensar 
que sempre s’ha caçat amb escopeta, tampoc és així. Les 
trampes —utilitzades també contra els llops— ha estat 
una metodologia ben emprada fins ben entrat el segle 
XX. Joseph Davins, també conegut com “Agafaguilles”, era 
contractat per caçar petits animals salvatges amb l’objec-
tiu d’evitar atacs a gallines, cabrits i altres tipus de bestiar 
que poguessin suposar un rendiment econòmic familiar. 
Amb un sol dia, a la Molina, havia arribat a matar fins a 
25 guilles. A banda de ser una activitat destinada fona-
mentalment a cobrir una necessitat alimentària, moltes 
cases venien les pells dels animals caçats, com la pell del 
conill, de la fagina o el pèl del porc. Així doncs, les preses 
s’aprofitaven per partida doble.

 «Anàvem a caçar per menjar. Matàvem conills i llebres, 
guilles, martes i tot això, i llavors compraven les pells. Això 
eren per vendre la pell. Una pell de guilla la pagaven bas-
tant. I si era fagina, doncs aquesta encara en pagaven més. 
I hasta les pells del conill compraven. [...] Del pèl del porc 
també el pagaven molt, llavors, perquè deien que en feien 
pinzells. I Déu nos en guard no en caigués una mica. [...] 
Aquella època, amb els diners que fèiem del pèl, pagàvem al 
matador. Em sembla que pagàvem 12 pessetes, això quan jo 
era petita, del pèl de porc.» Núria	Sorribes	(Olià,	1936)

 «Abans només de tant en tant,  porcs, i cabirols no n'hi 
havia ni un. Abans per poder caçar un isard costava molt, 
perquè no n'hi havia.» Jaume	i	Isidre	Tomàs	(Saldes,	
1939	i	1943)

 Una altra activitat que s’ha realitzat des de sempre al 
bosc ha estat la cerca de bolets. Sigui perquè se’n feien 
més, sigui perquè hi havia menys persones buscant-ne, 
més o menys tothom anava al bosc a la tardor a buscar 
llenegues, rovellons i fredolics. Anar a buscar bolets era 
una activitat molt freqüent per la gent dels pobles, i no 
només per l’autoconsum, sinó com a recurs econòmic. La 
venda de bolets també implicava un ingrés extraordinari 
per la casa. Normalment, era una activitat relegada als 
petits de casa, ja que els adults ja tenien prou feina amb 
el bestiar, el camp i els treballs domèstics. D’aquesta 
manera, els més joves podien tenir una certa autonomia 
econòmica durant l’any amb els ingressos que podien fer 
durant la tardor.

Estibant fusta al bosc amb els animals.
Imatge del llibre Cornellana, escrit per Neus Céspedes
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 «De rovellons n’havíem collit molts, n’hi havia més. Els 
veníem, els portàvem a Guardiola, sobre els camions de car-
bó… Més tard ja pujaven a comprar-los aquí, quan hi va 
haver carretera asfaltada.» Ramona	Pons	(Saldes,	1928)

«Al dematí hi anàvem i a la tarda hi tornàvem i l'endemà… 
Això era cada dia. Jo i la meva germana, un dia cada una. 
Fèiem diners. I llavors quan venia el final de la temporada 
ens els partíem i en teníem per tot l'any. Els ceps no els co-
neixíem, només coneixíem els rovellons i les múrgoles. Se'n 
feien més i no hi havia tanta gent. Teníem uns cistellassos 
que hi cabien 11 quilos, i al dematí el portaves ple i a la 
tarda el tornaves a portar ple.» Núria	Sorribes	(Olià,	
1936)

 «Nosaltres el que fèiem a la muntanya era anar a 
buscar rovellons. Això sí. Portàvem aquí a l'esquena unes 
cistelles que a vegades n'hi havia 25 quilos des d'allà dalt. 
Quan arribaves aquí a baix, te'ls pagaven a deu cèntims. En 
tenies per comprar-te, què... Et compraves una caixeta de 
sardines per fer-te el dinar per l'endemà tornar-hi. La meva 
mare, pobra dona, en baixava uns cistells... A vegades fins 
a trenta quilos, eh. I els portava fins aquí. La necessitat del 
diner.» Marina	Ginesta	(Nas,	1939)	¶

Treballadors del bosc fent una primera transformació de les
peces de fusta, a la capçalera del Bastareny. Gisclareny, 1945. 
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→ EL CONTRABAN

  Vinculat al transport de recursos i materials, s’ha de 
parlar també dels contrabandistes i la seva activitat. La 
situació geogràfica estratègica del Cadí Moixeró, a cavall 
entre Andorra i França, va implicar que el contraban fos 
una activitat molt arrelada ja des del segle XVII, amb el 
transport de la sal, producte molt preuat per la conserva-
ció dels aliments. La fusta, per altra banda, va ser també 
un material molt preuat pels contrabandistes. Segons M. 
Izard, l’any 1840 el contraban equivalia a un 57% del 
total de la producció espanyola. A ple segle XX, aquesta 
activitat permetia completar els pocs ingressos que podia 
generar la mineria o les fàbriques.

 Els desplaçaments es feien majoritàriament a peu, fins 
a l’arribada de la revolució industrial i l’aparició de nous 
mitjans de transport, com les motos o els cotxes. Aquesta 
activitat fou molt irregular, i depenia principalment de 
l’estabilitat econòmica que es respirava al territori: com	
més	bonança,	menys	contraban,	i	viceversa. Així, una 
de les èpoques més actives i de les quals se’n saben més 
detalls fou durant la postguerra. Malgrat que el tabac 

L'Isidre Navarro i gent de l'altra banda del Cadí, al coll de Perafita. 
Font Revista Cadí-Pedraforca. Arxiu Isidre Navarro.

era el producte més habitual —i amb més beneficis— en 
el contraban, a la postguerra s’acostumaven a traspas-
sar productes bàsics que mancaven a banda i banda de 
la frontera. Fins i tot, especialment a la part cerdana, 
es traspassaven mules des de França, ja que estaven a 
meitat de preu (set o vuit mil pessetes a França i setze o 
disset mil aquí).

 Així, aquestes pràctiques van esdevenir una activitat 
molt consolidada i alhora perseguida, i diverses cases ha-
vien acollit tant contrabandistes, que acostumaven a fer 
nits als pallers de les cases, com carrabiners, que tenien 
l’objectiu de perseguir i acabar amb el contraban. 

 «Nosaltres, quan visquíem a l'Ingla, el meu pare ja era 
gran i el mateix temps anava coix, ell no ho havia fet mai, 
eh. Però tenia els contrabandistes a casa molt, molt, molt. 
I els carrabiners. Teníem amistat amb els contrabandistes 
i amb els carrabiners. Els carrabiners tenien d'anar a la 
muntanya a fer vigilància i també els hi feia mandra i es 
quedaven a casa i s'estaven tot el dia allà i així. I a vegades 
que s'havien trobat que s'havien hagut d'escapar.» Núria	
Sorribes	(Olià,	1936)	¶
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→ EL TREBALL REPRODUCTIU

 En aquesta societat, la divisió sexual del treball era 
molt marcada però no per això val a dir que les dones 
feien feines de menys importància: es cuidaven del bes-
tiar, les feines de l’hort, de fer i portar els àpats a temps 
al camp, de recol·lectar plantes medicinals, conservar-les 
i elaborar-ne remeis, de fer conserves d’aliments, de 
confitar la carn de la matança del porc, de tenir cura de 
l’hort, de rentar la roba en un safareig o a la bassa sense 
sentir-se les mans pel fred, de cosir i  apedaçar la roba 
de tota la família. Llevadores,	carboneres,	botifarreres,	
minyones,	monges,	cuineres. Han estat moltes les fei-
nes precàries que han hagut d’assumir les dones, sempre 
des d’una vessant curativa per la comunitat i poques 
vegades amb tasques productives.

 «La feina principal d'agricultura i ramaderia se'n ocu-
pava l'home, però la dona feia el complement que sense la 
dona tampoc s'hauria pogut fer molta cosa. Clar, de munyir 
potser ho feia més l'home, però si convenia, la dona també 
ho feia. En canvi, estic segur que si s'esparracaven uns pan-
talons i la dona no els podia cosir, aquells pantalons no els 
apadaçava l'home.» Josep	Badia	(Callús,	1953)

 A principis de segle, la mineria començava a despun-
tar a l’Alt Berguedà. Els llocs de treball que es genera-
ven, vinculades a aquest sector, majoritàriament eren 
per homes excepte un: l’ofici de rentadores de carbó, o 
carboneres. El treball consistia bàsicament a treure les 
impureses de la terra de les tones de carbó que sortien de 
la mina: “garbellar el mineral”. Era una feina dura, molt 
dura i precària econòmicament: es guanyaven poc més 
de catorze pessetes mensuals i es treballaven jornades 
senceres amb poc temps per menjar. 

 Vinculat amb la tradició de la matança del porc, les 
dones hi tenien també un paper fonamental. L’acte de 
matar el porc era una feina reservada a la figura del 
matador, sempre home. Els homes eren també els enca-
rregats de separar els ossos de la carn i posteriorment 
les dones s’encarregaven d’elaborar els embotits i la carn 
que havia passar per la màquina de trinxar. A més a més 
de vetllar per la mateixa casa i feinejar en les tasques 
domèstiques familiars, hi havia dones —especialment 
joves— que també treballaven llogades per altres cases 
per tal d’aportar uns diners més a l’economia familiar. La 
criada –o altrament anomenada minyona– no només feia 
feines domèstiques (cosir, rentar, apedaçar, netejar, cuidar 
la gent gran, entre d’altres) sinó també se li acostumaven 
a encarregar feines al camp (munyir, segar l’herba, cuidar 
l’hort, les gallines, els porcs, els conills, entre d’altres). 
Acostumaven a ser feines molt dures i amb moltes hores 
de dedicació per una retribució molt escassa.

 «A Bellver hi anàvem cada dia a cosir. Tothom. Llavors 
era l'època que una noia tenia de saber de cosir, perquè 
també es tenia de saber apedaçar, perquè els pantalons es 

Dones amb forca al prat de font freda a Urús. Any desconegut. 
Fotografia cedida per l’Ajuntament d’Urús.

Dona carregada amb una saca, davant d’una casa de Montellà.
Any desconegut. Fotografia cedida pel Grup d’Amics de Montellà.
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Dona carregada amb aigua a Urús.
Fotografia cedida per l’Ajuntament d’Urús.

‘vien de posar peces, i els llençols i tot això. Cosir era com 
una obligació, les noies a l'hivern havien d'anar a cosir. I 
quan venia la primavera, una ja tenia d'anar per aquí i 
l'altre per allà, a l'estiu ja hi havia feina a casa.» Núria	
Sorribes	(Olià,	1936)

 Les dones de Tuixent i de la vall de la Vansa, de ma-
nera majoritària, eren trementinaires. Es dedicaven a la 
recol·lecció d’herbes remeieres i olis essencials, a l’elabo-
ració de remeis i a la comercialització d’aquests produc-
tes a diferents punts de Catalunya. D’aquesta pràctica 
se’n té constància des de principis de segle XIX. Les zones 
boscoses de la vall, especialment de les zones obagues, 
van permetre durant més d’un segle l’extracció continua-
da de resina, la base per fer la trementina, producte que 
donava nom a l’activitat. La configuració del paisatge 
natural, la diversitat d’alçades i climatologies, i l’orogra-
fia característica de la vall, configuraven un territori que, 
tal i com deia una de les trementinaires més conegudes, 
Sofia d’Ossera, era “el paradís de les herbes”. Ella mateixa, 
i després de 63 anys, va fer l’últim viatge trementinaire a 
l’any 1982.

 «Les dones anaven pel món a vendre herbes, trementina, 
pega, oli de ginebre, oli d’avet... Els homes anaven al bosc 
a tallar pins, a segar i cultivaven més les terres, on collien 
moltes trumfes. Als mesos d’hivern, l’àvia Maria voltava pel 
món per a vendre bolets secs i herbes medicinals; mentre 
que l’avi Pere i els fills anaven a fer pega.» Maria	Minguell	
(Ossera,	1932)

 «A l’estiu s’anava a plegar les herbes, mentre anaves a 
segar, quan eren florides. Calia tallar-les i assecar-les, si pot 
ser a l’ombra. Quan estaven seques s’encoixineraven, i a la 
tardor s’anaven a vendre». Emília	Llorens	(Cornellana,	
1934)

 «Nosaltres portàvem les herbes de muntanya que no 
es feien per allà baix: comí gros, comí petit, salsufràgia, 
corona de rei, vesc, te de roca, herba prima... Ho posàvem 
en coixineretes, i llavors en una de grossa i au, a l’esquena! 
I l’oli d’avet, l’oli de ginebre i la trementina. Nosaltres ve-
níem les herbes per fer les aigües, i l’ungüent per a que s’ho 
fessin. De pegats d’ungüent no en fèiem. Explicàvem com ho 
havien de fer i prou. Per als constipats la trementina anava 
molt bé. Oli de ginebre pel tifus, per netejar i pel bestiar». 
Emília	Llorens	(Cornellana,	1934)
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Matança del porc a Tuixent, la dona recollint la sang (1970).
Fotografia cedida per Josep Moles.

Dones d’Urús rentant roba al safreig (1922).
Fotografia cedida per l’Ajuntament d’Urús.

 «L’oli de ginebre pel bestiar es gastava molt, per les 
ovelles i tot això. La pega es feia servir molt per marcar les 
ovelles. Per les ovelles es feien pegats per si se’n camatren-
cava alguna. Un pegat és una banda sola de pega, amb un 
drap i ben embolicat amb canyes d’escombra, n’obrien una 
i els hi posaven tot el volt, llavors anava lligat.» Emília	
Llorens	(Cornellana,	1934)

 «La trementina anava molt bé per a curar tot tipus de 
mals. Per als dolors posaven cataplasmes en un paper d’es-
trassa o una tela gruixuda de vellut. La pega tenia moltes 
utilitats: com a remei (per extraure punxes i petits vidres, 
també per curar ossos trencats), per fer bots de vi o per 
empeltar arbres.» Maria	Minguell	(Ossera,	1932)

 «Si et feies un tall gros es feia una crema amb trementi-
na que s’havia de rentar. Treure l’aiguarràs, una cullerada 
de sucre, una cullerada de greix dolç, un rovell d’ou: es feia 
un ungüent que quedava com una crema. Allò de segui-
da feia pujar els mals. Els grans els feia sortir i rebentar: 
primer un pegat de trementina sola, i per curar llavors la 
crema. Eren els únics pegats que ensenyàvem de fer, la resta 
s’ho feia cadascú. Era el que fèiem a casa també.» Emília	
Llorens	(Cornellana,	1934)	¶

Trementinaires de la Vall de la Vansa (1902).
Fotografia cedida per Josep Moles.
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Les trementinaires Dolors Pla i Mercè Parramon. Fotografia cedida al Museu de les Trementinaires per Cal Casal d’Ossera.
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→ TRANSPORT I XARXA DE COMUNICACIONS

  En aquella època els desplaçaments no eren habituals 
i la mobilitat era molt reduïda. Els trajectes necessaris 
s’havien de fer en burro, a cavall o directament a peu, fet 
que dificultava i limitava els viatges llargs per la duresa i 
l’esforç que suposaven.

 “Per anar a la Seu estàvem 6 hores d’anada i 6 més ho-
res de tornada. No hi anàvem gaire sovint doncs aquí a la 
vall de la Vansa hi havia botigues de comestibles, merceria, 
fleca, molí, hostals i els traginers” Maria	Minguell	(Osse-
ra,	1932)

 “Abans no hi havia carretera aquí. El 1916 va venir, 
del costat de la Coma. I cap a la Seu no n’hi havia. La 
carretera cap a la Seu la van fer el 1951 em sembla. Jo 
hi havia treballat, quan jo era jove, amb 16 o 17 anys. 
Aquesta carretera de la Coma i cap allà. Fèiem barrinades 
que hi fotíem dinamita per trencar les pedres. Me’n recordo 
que s’havia de fer amb pic i pala.“ Lluís	Picart	(Tuixent,	
1930)

 Tot i així, hi havia algunes alternatives, com aprofitar 
els viatges dels camions que transportaven la llet dels po-
bles cap a la Seu d’Urgell o els que transportaven carbó. 
Però no era un servei gratuït: El preu va anar augmentant 
al llarg del temps: després de la guerra, els camions de la 
cooperativa Cadí cobraven 1 pesseta i mitja pel trajecte 
Arsèguel - La Seu d’Urgell, fins que l’any 1996 es cobra-
ven els últims viatges amb un valor de 50 pessetes.

 «Quan hi va haver l'època de la llet venien sempre dos 
camions. N'hi havia un que era transport mixte: passat-
gers i mercaderia per la llet. La lletera era la que anava 
cada dia a les 8h, menys diumenge, sortia de Tuixent fins 
a la Seu, i molta gent aprofitaven per anar a la Seu i a les 
14h tornava cap a Tuixent. En teoria va començar perquè 

arrancava d'aquí portant la llet de tots els productors que 
anaven a la lleteria, li portaven els bidons de la llet, els 
carregaven a dalt i ell agafava el que era llet i passava per 
Cornellana, Fórnols, Adraén, també anar carregant els 
bidons i els portava a lleteries de la Seu, i també portava 
gent, passatgers. Llavors aquella gent que volien anar a 
mercat qualsevol dia a la setmana, a mercat o el metge o 
el que fos, doncs si no tenien cotxe, agafaven la lletera i 
anaven cap a la Seu.» Josep	Badia	(Callús,	1953)

 “Teníem un ruc. I prou. Per pujar amunt i avall, i pel 
servei de la casa, però a aquestes èpoques, no hi havia ni 
carretera... Caminant, a peu. Si havies d'anar a algun 
puesto, havies d'anar a Guardiola a agafar el tren, que en 
deien el Carrilet, i d'on vivia a Guardiola, hi estàvem dues 
hores i mitja o més, a peu. Cap allà al 30 i pico, van fer 
una carretera de terra fins a Maçaners. Llavors pujaven uns 
camions a carregar el carbó, que aquí hi havia unes mines 
de carbó i fins allà ho portaven amb animals, ficat amb 
un sac. Quan hi va haver la carretera aquí, de vegades et 
portava el camión de la mina. A vegades algun camioner 
portava 40 persones a sobre el carbó, a la caixa, descobert. 
A vegades la guàrdia civil els deia alguna cosa.. Però com 
que ja ho sabien, que no hi havia cap cotxe, deixaven fer...” 
Joan	Marginet	(Saldes,	1926)

 A la Cerdanya, encara es recorden les llargues cami-
nades que s’havien de fer, calçats amb espardenyes, per 
resseguir les festes majors de cada un dels pobles i nuclis 
habitats. Anar caminant fins a les festes i aplecs populars 
era una tendència generalitzada a tots els pobles, atès 
que encara no hi havia vehicles per desplaçar-se.

 «A Olià la feien el tercer diumenge. A Pi l'últim de 
setembre. A Bor al primer de setembre. A Baltarga, el tercer. 
El primer era a Ger. El segon a Bor. El tercer a Baltarga i 
llavors a Pi l'últim. I llavors ja venia la fira de Bellver. [...] 
Hi anàvem a peu a totes aquestes festes, no hi havia pas 

Vista general de Gòsol amb homes i bèstia de càrrega (1927). Autor: 
Lluís Estasen i Pla, Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya

Vista general de Montellà, en primer pla home muntant un ase 
(1890-1930). Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya
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res més. Anàvem amb espardenyes fins a Bellver, llavors 
ens canviàvem i ens posàvem les sabates.» Núria	Sorribes	
(Olià,	1936)

 Tornant a la zona de l’Alt Urgell, concretament el 
poble de Cava, les cases s’organitzaven per anar a buscar 
els productes que no es podien obtenir de la mateixa 
casa (cafè, tabac, oli, sabó, entre d’altres). La carretera, 
als anys de la Guerra Civil, només estava asfaltada fins a 
Arsèguel i, per tant, els productes no podien arribar fins a 
les cases de Cava. Així doncs, un representant del veïnat 
baixava amb burro o a cavall a buscar el racionament de 
totes les cases i tornava a pujar carregat per repartir-ho a 
totes les famílies. Aquesta figura era rotativa, i cada mes 
tocava a una casa diferent.

 «Ansovell i tots aquests poblets que no tenien carretera 
i havien d'anar a buscar-s'ho i llavors també ho repartien: 
aquest mes m'ha tocat a jo, l'altre mes ho faràs tu. I quan 
arribava llavors s'ajuntaven i feien les parts que tocava a 
cadascú. I es veu que hi havia uns carnets, cada persona 
havia de tenir un carnet perquè li toqués la racció que li 
tocava. I el tabac, es veu que també raccionat. I llavors n'hi 
havia que no fumaven i que els hi donava amb els fuma-
dors: "si el vols, paga-me'l, no pel mateix preu, en vull una 
mica més.» Antonio	de	Cal	Xorro	(Cava,	1942)

La majoria de cases tenien matxos o altres animals de bast.
Imatge cedida per Antònia Orriols.

Mapa de la xarxa de vies de comunicació de la comarca del Bergue-
dà, de Cèsar August Torras (1905). Font: Institut Cartogràfic i Geològic 
de Catalunya.

 «Va durar uns anys, abans que hi hagués les pistes, en-
greixaven dos o tres porcs, i quan els mataven, es venien les 
carns cap a Sant Llorenç de Morunys, i llavors el transpor-
tar les carns ho feia un traginer. Era com un transportista 
d'aquells temps. La gent anava poc a mercat, alguna hora 
sí, però poc, perquè anar d'aquí a la Seu era anar-hi a 
peu.» Josep	Badia	(Callús,	1953)

 A la comarca del Berguedà, a raó de la mineria, a 
Guardiola de Berguedà ràpidament hi va arribar una línia 
de ferrocarril, a l’any 1904. Tret de les vies de comunica-
ció principals, la resta eren camins de ferradura. Del ma-
teix any de l’arribada del tren a Guardiola de Berguedà 
en tenim un mapa, de Cèsar August Torras, amb les vies 
de comunicació preferents de la comarca. Les diferents 
categories que configuren el mapa són: ferrocarril, ca-
rretera, camí carretera i camí de ferradura. Les primeres 
carreteres comencen a construir-se durant la dècada de 
1960. Fins llavors, el transport fou molt limitat.

 “La gent estàvem acostumats a caminar. Els dies de 
treball els ferrocarrils catalans baixaven a poc a poc, però 
anaven més de pressa que l’altre, que era la capsa de mistos 
que en dèiem. El ferrocarril era de vapor, resulta que anava 
molt a poc a poc. Tardàvem de 7 a 8 hores de Barcelona a 
aquí, i alguna vegada havia anat dret tot el camí.” Joan	
Amills	(Guardiola	de	Berguedà,	1931)	¶
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Excursionistes a dalt del Cadí. Any desconegut.
Fotografia cedida per Ramon Orriols

→ ELS PRIMERS EXCURSIONISTES

 A la Cerdanya, l’any 1911 es comença a esquiar a 
la Molina i uns anys més tard, el 1934, es construeix el 
primer hotel. Malgrat que l’afluència a les pistes d’esquí 
és encara molt minsa, sí que és un preludi del model 
econòmic que acabarà esdevenint hegemònic en aquest 
territori. El turisme, a principis de segle XX, era pràctica-
ment inexistent, no va ser fins a mitjan de segle que van 
començar a arribar persones de Barcelona i rodalies, amb 
llargues estades a la Cerdanya i amb un vincle molt estret 
amb la població local. En aquells moments, el turista o 
visitant tenia un impacte econòmic molt baix per la po-
blació local, la qual es dedicava encara majoritàriament 
a la pagesia. Els ingressos que es podien arribar a fer, 
que eren suplementaris a l’activitat econòmica principal, 
provenien del lloguer d’habitacions i pisos pels visitants.

	 Cèsar	August	Torras, excursionista de les primeries 
del segle passat, ja indica l’any 1922 la presència de 

visitants al poble de Gósol: “Son clima és sanitós y al estiu 
d’una frescor delitosíssima. La temperatura es en aquella 
estació verdederament primaveral. Les fonts són abundoses 
y llurs aigües finíssimes i gelades. Tot això fa que Gósol sia 
un punt indicadíssim d’estiueig. Son moltes les famílies que 
hi passen la temporada de calor y n’hi haurien molt més 
encara sino fossen les males vies de comunicació. Gòsol sols 
és accessible per camins de ferradura y’s troba molt apartat 
de tota estació ferroviaria. Quan hi arribi una carretera o 
altra, sia per l’indret que’s vulga, no hi ha pas dubte que 
serà una de les mellors y incomparables estacions d’estiu a 
lo que hi contibuirà ademés el bon caràcter de la gent del 
país, amable, servicial y hospitalaria ab els forasters”. En 
aquest sentit, el mateix Cèsar ja preveia, fa cent anys, 
que els pobles de l’alta muntanya acabarien desevenint 
destins turístics amb l’arribada de les vies de comunica-
ció. Aquells anys l’arribada de forasters era molt limitada 
tenint en compte els camins de ferradura que hi havia, 
tot i que malgrat aquests condicionants, començava a 
haver-hi un primer perfil de estiuejant. ¶
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Arribada d’esquiadors en tren a l’estació de la Molina (1925).
Autor: Albert Oliveras i Folch, Arxiu Fotogràfic del Centre 
Excursionista de Catalunya.

Excursionistes al Pedraforca (1953-1955). 
otografia cedida per Ramon Orriols Puig

Arribant a l'Enforcadura des de Gòsol (1959).
Fotografia cedida per Ramon Orriols Puig.

Arribada d’esquiadors en tren a l’estació de la Molina (1925).
Autor: Albert Oliveras i Folch, Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista
de Catalunya.
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Excursionistes al Pedraforca (1953-1955). 
otografia cedida per Ramon Orriols Puig

→ LA GUERRA CIVIL

 Malgrat que les comarques que integren el Cadí 
Moixeró no van arribar mai a ser el front de la Guerra 
Civil ni el principal objectiu de l’enemic, sí que en van 
patir les conseqüències. Els primers mesos del conflicte 
es recorden especialment, doncs els joves van ser cridats 
al front i paral·lelament a la rereguarda s’intentava fer 
la revolució. Així, a l’Alt Berguedà es van viure diverses 
col·lectivitzacions de fàbriques i mines de la conca del 
Llobregat. A la Cerdanya, el “Cojo de Málaga” i els seus 
homes integrants de la CNT i la FAI es van fer amb el po-
der. L’Alt Urgell va ser la comarca del Cadí que va ser més 
a prop del front de guerra, situat a la conca de Tremp, de 
manera que durant la retirada de l’exèrcit republicà la co-
marca esdevingué una via principal de fugida. Va ser en 
aquest context quan els soldats en retirada van començar 
a requisar el bestiar de les cases i se’l van endur en direc-
ció a la Cerdanya, cap a la frontera. En moltes ocasions, 
el bestiar era finalment abandonat. A Puigcerdà s’havien 
vist grans vacades abandonades on la gent hi anava per 
provar de reconèixer el bestiar que se li havia furtat.

 «El dia que se'n van endur el ramat d'ovelles, aquelles 
vaques van menjar més que mai. Les van ben atipar perquè 
no fessin soroll. Van tenir prou feina amb el ramat d'ovelles 
i com que les vaques estaven tipes i no feien soroll, no les 
van sentir i es van quedar. Les vaques que requisaven, pots 
comptar, es morien per aquí. Les abandonaven i es morien, 
pobres. Era un desastre. Això ens ho han explicat, que no hi 
érem.» Montserrat	Casanovas	(Alàs	i	Cerc,	1943)

 Cadascú va viure la guerra a la seva manera, tot 
i que la por de ser bombardejats i el patiment pels 
familiars o amics que lluitaven el front eren sentiments 
compartits de manera pràcticament unànime per part de 
la població. ¶
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❷ EL CADÍ MOIXERÓ:
 1950 - 1980

 La segona meitat del segle XX és marcada pel desen-
volupament de l’activitat minera, la revolució verda, la 
mecanització del camp i la industrialització de les grans 
ciutats. A aquest procés de canvi s’hi suma la transi-
ció energètica: allò que el bosc escalfava (llars, tallers, 
petita indústria) progressivament era substituït per gas o 
gasoil. El territori comença a tenir molta més relació amb 
l’exterior, es construeixen carreteres i arriben els primers 
tractors. Aquestes facilitats accentuen el despoblament 
rural, engolit pel desenvolupament industrial urbà i les 
oportunitats de feina més estables. ¶

→ DEMOGRAFIA I PAISATGE

 La dècada de 1950 comença amb un auge demogràfic 
a l’Alt Berguedà que respon a l’arribada de població per 
treballar a les mines. Aquesta tendència a l’alça segueix 
fins al 1960, dècada que esdevé un punt d’inflexió gene-
ralitzat en els territoris de muntanya, amb un accelera-
ment del despoblament a raó de la industrialització i la 
mecanització del camp.

 A mesura que avança la segona meitat del segle XX, 
la distribució de la població és cada vegada més desigual: 
tot i que hi ha bona part de les persones que emigren a 
les grans ciutats, també hi ha moviments de població a 
dins del Cadí Moixeró. La tendència, que és generalit-
zada, segueix el mateix patró: la	pèrdua	de	població	
prové	majoritàriament	dels	nuclis	petits	de	muntanya	
i	es	desplaça	a	les	viles	de	les	zones	més	planeres. 
D’aquesta manera, les zones poblades més altes del Cadí, 
on les condicions climàtiques són més dures i l’orografia 
dificulta l’accessibilitat, són les primeres a despoblar-se.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Centre d’Estudis Demogràfics (CED)

Demografia dels pobles del Cadí-Moixeró a l'any 1960
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Centre d’Estudis Demogràfics (CED)

Mapa d'usos i cvobertes del sòl — 1956

 A banda de la dificultat d’habitar aquests entorns, 
l’abandonament de les explotacions ramaderes i la pèr-
dua de rendibilitat impossibilita, en molts casos, seguir 
vivint en entorns aïllats. Així, poblacions com Bagà i 
Bellver de Cerdanya, actuant com a capitals de subco-
marca, capten bona part d’aquesta població que abando-
na els nuclis de més alçada i de cases disseminades, de 
manera que suavitza la baixada de població. És també en 
aquests anys que es va consolidant l’activitat turística als 
municipis de la Cerdanya, fet que fa créixer suaument la 
població resident.

L’abandonament pronunciat de l’agricultura i la rama-
deria (en especial els ramats d’ovelles), juntament amb 
l’arraconament de l’explotació forestal i les activitats 
vinculades al bosc, van propiciar un paisatge cada vegada 
més dominat per la cobertura de bosc. Aquesta prolifera-
ció del bosc no es va deure només a l’abandonament de 
les activitats lligades a la pagesia, sinó també a la trans-
formació dels models energètics. Històricament l’energia 
s’obtenia de combustibles forestals (llenya i carbó vege-
tal), fins que a mitjan del segle XX es va substituir per la 
importació de combustibles fòssils (petroli, carbó mineral 
i gas natural). Aquest fet, sumat a la pèrdua de conreus i 
pastures extensives, va accelerar un procés d’abandona-
ment de l’entorn. En aquest marc se li va sumar, entre els 
anys 70 i 80, l’execució de diversos plans de repoblament 
de pi a algunes zones del Cadí Moixeró, impulsades per 

l’Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICO-
NA). Els objectius de les plantacions eren múltiples, però 
sobretot pretenien fixar vessants per evitar-ne l’erosió, 
ampliar la cobertura de bosc, fer-lo més atractiu pel visi-
tant i treure’n un rendiment econòmic amb l’explotació 
de la fusta. Finalment, totes les plantacions es van acabar 
abandonant per manca de rendibilitat econòmica, fet que 
va accelerar la proliferació de la massa forestal. ¶

Evolució de la població del Cadí Moixeró en el període 1950-1980. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Centre d’Estudis
Demogràfics (CED)
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Nucli de Cava (1970).
Fotografia cedida per Joan Gispert.

Nucli de Cava (2008).
Autor: Joan Gispert
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→ LA REVOLUCIÓ VERDA

 Les formes de vida i de treball als pobles del Cadí 
Moixeró a mitjan segle passat van començar a canviar de 
manera molt important amb la mecanització del camp 
i la capitalització de l’agricultura i la ramaderia. L’arri-
bada	de	la	“Revolució Verda”	va	modificar	del	tot	la	
manera	de	cultivar	la	terra,	especialment	a	les	zones	
de	muntanya	de	difícil	accés. Això va suposar també un 
progressiu augment de l’ús dels combustibles fòssils en 
detriment dels recursos forestals i de necessitats d'aporta-
cions externes (fertilitzants, agroquímics, entre d’altres) 
per al maneig de l’explotació. En aquest context s'accen-
tua la necessitat d’obtenir productes de fora la pròpia 
finca, especialment fertilitzants, i el context socioeconò-
mic demana a la pagesia  major competitivitat, millor 
accessibilitat i camps de cultiu més grans i mecanitzats, 
cosa que en una orografia com la del Cadí i Moixeró era 
difícil, a excepció de la plana cerdana. 

 A mitjan de segle a la Cerdanya hi predominava espe-
cialment un cultiu: les plantacions de peres i de patates. 
La gran plana cerdana, més a prop de Puigcerdà, estava 
coberta d’aquests cultius. A l’època punta de recol·lecció, 
arribaven famílies de gitanos que acampaven a un des-
campat de l’estació per passar-hi la temporada.

 «Inclús mira si se'n feien que llavors quan era època 
de collir patates venien gitanos i els llogaven per collir les 
patates. Venien famílies de gitanos que acampaven allà a 
Puigcerdà, allà al descampat de l'estació, encara me'n enre-
cordo, sembla que encara els veig, i abans ens feien molta 
gràcia de veure'ls tots allà.» Rosa	Carrera	(Puigcerdà,	
1949)

 «A Puigcerdà hi havia camps de peres. I eren molt bo-
nes. Era la pera de Puigcerdà, tenia nom. Ara ja no n'hi ha, 
els van haver d'arrencar perquè ja no eren rentables, clar. 
[...] Aquesta pera no es posava mai en càmeres ni res, era 
una pera que es collia i es portava a Barcelona a vendre, 
i quan s'havia acabat, s'havia acabat i ja estava.» Rosa	
Carrera	(Puigcerdà,	1949)

 Les peres i els cultius de la plana cerdana, enclavats a 
Puigcerdà, no eren replicables ni als pobles ni a l’orogra-
fia del Cadí Moixeró. Els fruiters, així com les patates, 
eren d’autoconsum. Les famílies del Cadí, en la seva gran 
majoria, encara es guanyaven la vida amb les vaques de 
llet.

 «A Puigcerdà hi havia moltes patates. Sí, més cap aquí 
es feia pel consum de casa. La terra cap allà és més sorren-
ca. Ara aquí a Baltarga de pagès som tres, fa cinquanta 
anys érem 8 o 10. També feien peres a Puigcerdà. Aquí de 
fruiters res, pruners o perers que tenies a l'hort, per casa. 
Un pruner o dos amb un prat. I ara ja es deuen haver mort 
quasi bé tots.» Núria	Sorribes	(Olià,	1936)
 
 Tot i que la feina va deixar de ser tan dura gràcies 
a les noves eines, també va implicar l’augment de la 
competitivitat i una pèrdua de rendibilitat de les collites 
que el mercat demanava en un territori on era difícil-
ment accessible per maquinària i on difícilment les terres 
podien guanyar gaire més extensió. A partir d’aquest 
moment, cada	vegada	es	necessitava	més	terreny,	més	
tractors	i	més	maquinària	per	fer	viable	econòmica-
ment	les	explotacions	i	ser	competitiu	en	el	mercat. 
Aquest context va acabar provocant una concentració de 
terres en molt poques mans, tenint en compte que era 

Vaques pasturant al prat de Josa (1970s).
Fotografia cedida per Maria Pal.

Primers tractors a Urús. Any desconegut.
Fotografia cedida per l’Ajuntament d’Urús.
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l’única manera perquè sortís rendible. Així, les famílies 
que es van veure obligades a abandonar el camp, o bé 
van dedicar-se a la mineria, en el cas de l’Alt Berguedà, o 
bé van emigrar cap a les fàbriques de les grans ciutats. I 
és que el despoblament generalitzat dels pobles del Cadí 
Moixeró, que s’accelera a partir dels anys 60, es va deure 
principalment al procés d’industrialització.

 Les zones urbanes del país es van començar a desen-
volupar de manera molt important, oferint llocs de treba-
ll a les fàbriques més ben remunerats i menys esclaus que 
a les mines i a pagès. Així, les àrees de muntanya es van 
situar en desavantatge competitiu davant certes zones de 
la plana. L’arribada progressiva del transport mecanitzat 
i la construcció de noves carreteres, cap a la dècada dels 
seixanta, també va facilitar i accelerar aquesta migració 
de persones dels entorns rurals a les grans ciutats. A al-
guns pobles de l’Alt Urgell, com la Vansa i Fórnols i Alàs i 
Cerc, la construcció de la carretera als anys cinquanta va 
accelerar-ne el despoblament. La gent que es quedava o 
bé no tenia recursos per marxar, o bé es quedava a causa 
dels lligams i l’estima al territori. ¶

→ LA LLET I ELS FRUITERS

 A mitjan de segle passat, amb la revolució verda va 
arribar també el negoci de la llet, especialment als pobles 
de la cara nord del Cadí. Aquest fou un model iniciat 
a principis del XX, el qual va arribar a la seva màxi-
ma esplendor entre els anys 50 i 60 del mateix segle. 
Generalment,	cada	família	tenia	entre	5	i	10	vaques	
de	llet,	i	era	la	principal	base	econòmica	que	es	tenia	
per	viure. Les vaques es munyien cada dia a primera 
hora i la llet fresca es portava envasada en bidons cap a 
la cooperativa de la Seu i a Puigcerdà. Cada matí passava 
el carro de la recollida i apuntaven quants litres aportava 
cada ramader. La retribució depenia de la quantitat però 
també de la qualitat de la llet; es pagava més o menys 
per la quantitat de nata que tenia. Per assegurar les bones 
pràctiques, la lleteria Salli tenia contractat un encarre-
gat de supervisar regularment el grau de netedat de les 
explotacions ramaderes i les pràctiques que utilitzaven.

 «Tu allà, si portaves bo, cobraves bo. T'hi entrava que 
fos neta, els bacteris, moltes coses, però havia de ser ben 
portat. Érem els mateixos amos. Podia ser que ella portés 
llet i jo també i no cobrar igual. Per què? Perquè ella potser 
l'havia portat bruta, defectuosa, o la teva tenia menys gras-
sa.» Montserrat	Casanovas	(Alàs	i	Cerc,	1943)

 «Venien amb un cavall i un carro i unes menes de llau-
nes, en dèiem, i amb allò portàvem la llet. L'endemà ens la 
tornaven a portar, llavors les rentàvem i au. Cada dia fèiem 
la mateixa funció, eh.» Maria	Ginesta	(Nas,	1939)

 Aquesta nova estructura econòmica fou un pas molt 
important per la millora de les condicions de vida dels 
pobles de la cara nord del Cadí, les persones que ho 
recorden ho viuen amb nostàlgia i estima.
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 «Era una cooperativa d'amor. La gent encara li tenim 
aquell carinyo a la cooperativa. Totes encara tenim el 
carnet de sòcies i les olles, i tot.» Montserrat	Casanovas	
(Alàs	i	Cerc,	1943)

Vista parcial del Querforadat i la Serra del Cadí des de dins de l’era 
d’una casa de pagès del poble (1947-1997). Autor: Josep Bosom i Soler, 
Fons de l'Arxiu Comarcal de la Cerdanya.

Riuada del Segre al seu pas per Martinet (1982).
Fotografia cedida per Ramon Orriols. 

Vista parcial de Das i un pagès amb unes vaques en primer pla
(1947-1997). Autor: Josep Bosom i Soler, Fons de l'Arxiu Comarcal
de la Cerdanya.

 Al llarg d’aquells anys, tots els pobles es guanyaven la 
vida amb les vaques, malgrat que algunes famílies podien 
tenir altres activitats per complementar els guanys a 
finals de mes. A la zona d’Alàs i Cerc, a l’Alt Urgell, hi 
havia un cultiu molt important de fruiters, especialment 
de poma. Durant la dècada dels anys 60, va ser un actiu 
molt important pel territori i era un complement que per-
metia viure de manera més o menys còmoda a totes les 
famílies del poble, especialment a partir de la introducció 
de noves varietats de pomes, provinents de França, als 
anys 50. En aquest moment, es va deixar de fer blat i 
llegums, cultius que fins llavors també havien represen-
tat una part important dels ingressos familiars. Aquest 
model, combinant la llet i les pomes, va ser dominant 
fins l’any 1982, amb la riuada que encara es recorda i es 
lamenta als pobles de l’Alt Urgell i Cerdanya. Aquest fet 
va ser un punt d’inflexió molt important amb el negoci 
dels fruiters perquè va implicar la destrucció de bona 
part dels camps, fet que va condemnar l’explotació a la 
seva desaparició, juntament amb les dures exigències del 
mercat de la fruita, que feien també inviable el negoci.

 «Les pomes eren un extra. El que mantenia la casa era 
la llet, que tenien un mica de sou fixe, i la fruita era un 
extra que podia variar depenent de les gelades. A l'any 57, 
es va arribar a pagar la poma aquí a 7 pessetes, calcula 
el que era! Tu imagina't lo que era! Era un capital per la 
gent d'aquí. Un milió i pico de pessetes amb un any bo. Allò 
va ser la riquesa.» Montserrat	Casanovas	(Alàs	i	Cerc,	
1943)	¶
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→ LA CRISI MINERA

 A la zona de l’Alt Berguedà, la mineria va ser la 
principal font d’ingressos de la gran majoria dels seus 
habitants. El pas de l’agricultura a la indústria fou una 
tendència generalitzada, tenint en compte que la mineria 
oferia sous, igualment molt minsos, però més regulars i 
estables que la pagesia, sector inestable i que depenia de 
les condicions climatològiques.

 Així doncs, bona	part	de	les	famílies	berguedanes	
continuaven	tenint	bestiar	i	horts	d’autoconsum,	
però	els	ingressos	principals	acostumaven	a	venir	de	
la	mina. Malgrat que les condicions eren molt exi-
gents, aquest model econòmic va incentivar a l’arribada 
d’immigració d’Andalusia i l’Aragó, que era contractada 
directament a les explotacions mineres. Aquesta evolució 
demogràfica va capgirar la tendència de despoblament: 
cap al 1940 comença a créixer la corba fins als anys 60, 
coincidint amb l’auge del sector. Malgrat que la tendència 
seguia sent de despoblació als pobles de l’Alt Urgell i la 
Cerdanya, al Berguedà l’augment és tan important que 
capgira la tendència del territori en conjunt. A banda 
de l’excavació minera per mitjà de túnels subterranis, 
com s’havia fet durant dècades a Fígols, tant Carbones 
de Berga SA com Carbones Pedraforca SA van començar 
a explotar mines a cel obert en zones com Vallcebre, 
Saldes i Cercs, ja que aquesta pràctica era més rendible 
econòmicament. Les conseqüències sobre el paisatge eren 
evidents, però els llocs de treball de l’Alt Berguedà, els 
beneficis empresarials i el desenvolupament econòmic del 
territori, en aquells moments, tenien preferència.

La central térmica de Cercs (1970s).
Arxiu Luigi. 

 Aquest escenari, dominat per les mines, es va allargar 
fins a mitjan dels anys setanta, quan l’economia del 
Berguedà, basada en el tèxtil i el carbó, va entrar en 
crisi i progressivament bona part de les explotacions van 
acabar tancant. Tot i així, l’any 1971 s’inaugura la central 
tèrmica de Cercs amb l’objectiu de cremar tot el carbó 
procedent de les mines berguedanes, tot i que aquestes 
no van tardar gaire a tancar per complet les explotacions. 
La pluja àcida que derivà d’aquesta combustió tingué un 
impacte molt important a nivell ambiental i sobre la salut 
de les persones dels pobles propers. El tancament de la 
mineria també va coincidir amb el tancament de la fàbri-
ca de ciment Asland de Castellar de N’Hug, l’any 1975, 
que també agrupava una bona part de treballadors. ¶
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 Els últims anys de segle XX es comença a intuir del 
tot un canvi radical en el model econòmic del Cadí 
Moixeró. Aquest territori, eminentment pagès i miner, 
veu com aquestes activitats deixen de ser rendibles en 
el mercat actual. Aquests sectors productius entren en 
crisi i la població local li manquen oportunitats laborals. 
És en aquest context que comença a aflorar una nova 
perspectiva, una nova mirada al paisatge. L’any 1983 es 
crea el Parc Natural del Cadí Moixeró, el 1984 s’inaugura 
el Túnel del Cadí, i paral·lelament diversos pobles de l’Alt 
Urgell exploten graveres i pedreres per abastir la deman-
da de material constructiu que comença a despuntar al 
territori i a les valls d’Andorra. Tot plegat esdevingué el 
caldo de cultiu perfecte perquè es transités, de manera 
generalitzada —però desigual—, al sector dels serveis, al 
turisme. ¶

❸ EL CADÍ MOIXERÓ:
 1980 - 2000

→ DEMOGRAFIA I PAISATGE

 La industrialització a les grans ciutats es consolida, 
i mica en mica —tot i que menys ràpidament— el Cadí 
Moixeró es va buidant de pagesos i miners, empesos per 
la crisi del sector i el tancament de les mines. Aquesta 
tendència ve acompanyada també de la entrada a la Unió 
Europea i la implantació de la quota lletera, fet que va fer 
caure gran part de les explotacions lleteres del nord de 
la serralada. En aquest moment es comença a fomentar 
el sector turístic i de l’excursionisme per donar resposta 
a les necessitats econòmiques de la població local, amb 
manca d’alternatives. Així és com comarques com la Cer-
danya comencen a despuntar en aquest sentit, reforçades 
per la construcció del Túnel del Cadí a l’any 1984.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Centre d’Estudis Demogràfics (CED)

Demografia dels pobles del Cadí-Moixeró a l'any 1990
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 A les darreres dècades del segle XX, demogràficament 
no hi ha canvis importants. Malgrat que la tendència se-
gueix sent un despoblament generalitzat de les diferents 
estructures de població, aquesta s’ha suavitzat respecte el 
punt d’inflexió de l’any 1960. Tot i així, perdura l’aban-
donament de l’entorn i dels usos lligats a la pagesia: la 
pèrdua dels camps, conreus i pastures avança. Amb el 
nou context, el paisatge segueix evolucionant: la cober-
tura del bosc augmenta progressivament i ocupa ja més 
de la meitat del territori. Aquesta tendència, accelerada 
especialment a partir de la mecanització del camp a la 
dècada dels anys 60, es manté. ¶

→ L’ENTRADA AL MERCAT COMÚ

 Les vaques de llet van ser un pilar fonamental per 
l’economia familiar, però concretament a l’any 1984 es 
va produir un punt d’inflexió que canvià del tot la vida 
i el treball de les famílies. El fet que va sacsejar del tot 
l’economia fou l’entrada al mercat comú i la implanta-
ció de la quota lletera. A partir d’aquest moment, es va 
incentivar econòmicament a les famílies perquè deixessin 
de produir llet. D’aquesta manera, pràcticament totes 
les cases es van vendre les vaques a canvi d’una sucosa 
remuneració que provenia de la reforma agrària europea. 

 Font: Elaboració a partir del Mapa de Cultius i Aprofitaments del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 

Mapa d'usos i cvobertes del sòl — 1980

 «N'hi ha que diuen allò va ser l'estocada final per la 
desaparició de la pagesia i de la ramaderia. És cert que 
hi va ajudar, però no va pas ser l'estocada final. Jo havia 
viscut aquella cosa interna de cada família, i si una família 
hi havia l'avi amb 80 anys, el fill amb 50 i el net amb 25, 
el fill de 25 tenia ganes de tenir el seu propi negoci i de dir-
hi la seva. Perquè en aquells anys, el món ja s'anava obrint. 
L'any 75 algun jove no havia estat més enllà de Solsona i 
la Seu, era el màxim de món que havia vist, però a partir 
d'aquells anys, comença de venir més turisme, carreteres as-
faltades, televisor a totes les cases.» Josep	Badia	(Callús,	
1953)

 Empesos per aquest context de canvi, l’any 1989 es 
va tancar les Lleteries de la Seu. Tenint en compte la 
dependència econòmica que fins llavors hi havia de les 
vaques, aquest fet va suposar un daltabaix i una transfor-
mació enorme de model, amb una pèrdua molt impor-
tant del paper de la pagesia en aquest territori i amb el 
conseqüent abandonament de les pastures i els camps de 
conreu. En aquest sentit, a dia d’avui, només el 9% de les 
vaques presents al Cadí Moxeró són lleteres, el restant 
són per carn. Aquesta transició ha sigut forçada i precipi-
tada, doncs ha suposat un canvi total del sector productiu 
ramader en només 40 anys. ¶
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→ EL TÚNEL DEL CADÍ

  La inauguració del túnel del Cadí l’any 1984, va ser 
un fet molt important per millorar les comunicacions 
viàries. La connexió amb la Cerdanya va suposar que l’Alt 
Berguedà passés a formar part d’un eix viari important 
a nivell europeu, que connecta l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona amb el sud de França. Aquest canvi ha anat 
acompanyat d’una millora general de les carreteres i de 
la construcció de l’autovia fins a Berga. Això ha permès 
incrementar el flux de visitants de la zona.

 De la mateixa manera, aquesta via de comunicació ha 
tingut repercussions econòmiques i socials determinants 
per l’Alt Berguedà i la Cerdanya. Tot i que abans de la 
construcció del túnel, el territori començava a ser admi-
rat per un visitant generalment de procedència urbana, 
a partir de l’any 1984 es consolida aquest model amb un 
augment del sector serveis.

 “El túnel del Cadí ens ha afavorit pel tema de les comu-
nicacions. Abans teníem unes carreteres una mica precàries 
i avui tenim unes carreteres bones. Abans per anar a 
Barcelona trigaves 3 hores i ara trigues hora i mitja. Abans 
les carreteres havies de passar per tots els pobles: Berga, 
Gironella, Puig-Reig.... I no s’acabava mai i arribaves a 
Barcelona en més de tres hores” Ramon	Quintana	(Bagà,	
1937)	¶

→ NOVES MIRADES AL PAISATGE

 És poc més tard, durant la dècada dels anys 80, quan 
va començar a canviar les mirades i percepcions en re-
lació al paisatge i el món rural. Fins llavors, els recursos 
naturals havien estat al servei de les comunitats locals 
per cobrir les necessitats vitals i de treball, com la fusta 
o les explotacions mineres. És al voltant d’aquests anys 
quan comencen a aflorar les primeres reivindicacions 
ecologistes —com les acampades del Pedraforca, la Mar-
xa del Llobregat o Alternativa Verda, entre d’altres— amb 
l’objectiu de preservar diversos paratges naturals que es 
consideraven amenaçats. De la mà d’aquest procés, l’any 
1982 es declara el Paratge Natural d’Interès Nacional del 
Massís del Pedraforca, i l’any següent es declara el Parc 
Natural del Cadí Moixeró per conviccions fonamental-
ment conservacionistes. Ben poc després, l’any 1984, es 
construeix el túnel del Cadí, fet que tindrà un protago-
nisme molt important en el desenvolupament econòmic 
d’aquest territori al llarg de les properes dècades.

	 A	mitjan	dels	anys	80,	el	context	de	canvi	era	molt	
profund,	amb	una	pagesia	molt	afeblida	i	amb	una	
indústria	tocada	de	mort,	i	amb	falta	d’oportunitats	
laborals. Fou en aquesta situació quan comença a aflorar 
una nova mirada cap al paisatge i les zones rurals, pro-
vinent del turisme i l’excursionisme. El perfil del primer 
visitant és el practicant d’un excursionisme tradicional, 
poc nombrós i de classe benestant, meravellat per l’en-
torn natural, que cerca espais de tranquil·litat i bellesa 
com a alternativa a l'estrès de la ciutat industrialitzada. 
D’aquesta manera, la polarització entre el món urbà i el 
món rural cada vegada es fa més palesa, ja que es comen-
cen a concebre els entorns rurals com a espais de lleure i 
d’oci.

El Cadí des de Cava (2020). Fotografia cedida per Joan Gispert.
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 A la Cerdanya, el turisme de neu ja es consolida cap 
als anys 60, amb l’ampliació de l’estació i dels serveis 
dedicats al visitant. Aquesta tendència també va venir re-
forçada amb l’obertura de l’estació d’esquí de Tuixent als 
anys 80, fet que es va veure com una oportunitat i una 
possible sortida de la crisi econòmica on havien caigut 
els pobles durant aquella dècada. A la vall de la Vansa, 
al mateix moment que es comença a construir l’estació 
de Tuixent, les últimes trementinaires van cessar la seva 
activitat. Paral·lelament, al Berguedà també es construeix 
el primer remuntador a Coll de Pal, a l’any 1977. Vinculat 
amb aquest procés d’iniciació del turisme de neu, a mi-
tjan dels anys 80, comença un procés de creixement del 
sector dels càmpings i resorts per donar resposta a l’arri-
bada de visitants que volen conèixer i gaudir d’aquests 
entorns naturals, preuats i admirats. Poc més tard, ja en-
trats als anys 90, a la Cerdanya es consolida una explosió 
urbanística de segones residències coincidint amb l’auge 
del turisme de neu i l’excursionisme. ¶

El poble de Fórnols amb un excursionista en primer terme
i al fons el coll de Port (1976). Autor: Camil José Guiu,
Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya.

El poble de Cava i un grup d 'excursionistes (1974).
Autor: Camil José Guiu, Arxiu Fotogràfic del Centre
Excursionista de Catalunya.

Un excursionista a la carena de la Tosa d'Alp amb el Cadí
i el Moixeró al fons (1972). Autor: Camil José Guiu, Arxiu
Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya.
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 El paisatge del Cadí-Moixeró ha arribat a ple segle 
XXI sent una porció de territori admirat per la seva 
bellesa, esdevenint un referent nacional de primer ordre. 
És doncs un espai conegut i altament concorregut durant 
l’any, especialment en períodes estivals i quan la neu 
hi fa acte de presència. A aquesta mirada -vinculada al 
sector turístic i excursionista- s’afegeix, especialment en 
els darrers anys, una nova tendència en la revalorització 
del territori: posant-ne al centre la seva gestió gràcies a 
la pagesia, la ramaderia i els treballs forestals destinats a 
mantenir la qualitat dels paisatges. Tot plegat, englobat 
sota l’amenaça del canvi global i climàtic, precursor de 
canvis i transformacions per aquest nou segle. ¶

→ DEMOGRAFIA I PAISATGE

 I és que amb l’arribada del nou segle, la vida als po-
bles del Cadí Moixeró va canviar del tot. Les tendències 
que es començaven a endevinar a mitjan segle passat, 
van arribar al segle XXI amb la seva consolidació.

❹ EL CADÍ MOIXERÓ:
 2000 - 2020

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Centre d’Estudis Demogràfics (CED)

Demografia dels pobles del Cadí-Moixeró a l'any 2020
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 El canvi de model econòmic de l’autosuficiència a una 
economia de mercat va propiciar la cerca de noves mane-
res de generar capital optimitzant al màxim els recursos. 
Això, juntament amb l’entrada a la Unió Europea i els 
entrebancs per la pagesia, i l’aparició i l’accessibilitat de 
les noves vies de transport —com l’obertura del túnel del 
Cadí, l’any 1984— fou el caldo de cultiu perfecte perquè 
es transités, de manera generalitzada però desigual, al 
sector dels serveis, al turisme.

 Aquest procés també queda palès en la corba demo-
gràfica. Històricament, des del 1860, la tendència general 
al Cadí Moixeró era de despoblament. L’auge del sector 
turístic a la Cerdanya, vinculat al sector de l’esquí, ha fet 
trencar aquesta dinàmica amb l’empadronament de les 
persones de segona residència. Tot i així, les diferents 
tendències i evolucions dels pobles s’han anat homoge-
neïtzant al llarg del temps, ja que el territori en conjunt 
ha anat transitant de manera generalitzada al sector 
turístic, de manera que les evolucions demogràfiques 
responen totes al mateix model econòmic.

Primeres cases del nucli de Saldes amb la serra del Moixeró
al fons (2020). Autor: Ferran Canudas, l’Arada Creativitat Social.
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 El continuat procés de despoblament ha vingut de la 
mà del canvi de treball i de la relació amb el paisatge: 
l’èxode del camp a les ciutats i de la terra a les fàbriques 
encara ara perdura. La industrialització, i la societat 
post-industrial que la segueix, han redefinit els territoris 
i els paisatges. La creixent demanda social de visitar i fer 
estades a muntanya i l’important protagonisme del turis-
me en les economies dels pobles no sempre ha suposat 
un impacte positiu pel territori. Sovint, i especialment a 
Cerdanya, ha anat de la mà del creixement de segones 
residències i de la construcció d’urbanitzacions amb un 
ús estacional amb un clar impacte en l’accés a l’habitatge 
per la població local. Així, les zones de conreu i les grans 
extensions prats pràcticament han desaparegut, mentre 
que els boscos, matollars i les zones urbanitzades han 
proliferat. A dia d’avui, la cobertura de bosc ja supera el 
60% del territori del Cadí i Moixeró, en detriment de la 
superfície conreada, que principis de segle ocupava un 
15% del territori i avui només un 3% de la seva extensió.

Font: Elaboració a partir del Mapa d’usos i cobertes del sòl a Catalunya 2017, elaborat pel Grup de Recerca en Teledetecció i Sistemes d’Informació
Geogràfica (Grumets, CREAF-UAB)

Mapa d'usos i cvobertes del sòl — 2017

Poble i entorn de Tuixent (2020).
Autor: Ferran Canudas, l’Arada Creativitat Social 

 Tal i com hem anat observant, doncs, la transformació 
del paisatge del Cadí Moixeró ha sigut molt important: 
El bosc ha duplicat la seva extensió, passant del 30% de 
la cobertura a més del 60%, en detriment dels conreus, 
matollars i pastures. Els conreus, que a principis de segle 
passat ocupaven un 20% del territori, avui ocupen poc 
més del 3%. Durant aquelles dècades, els matollars i les 
pastures foren la coberta de sòl dominant, ocupant avui 
poc més del 30% del territori.

 Malgrat que el model econòmic local i territorial expli-
qui en bona part la transformació del paisatge, cal també 
englobar aquests canvis en un context global i climàtic. ¶

Usos i cobertes del sòl - Cadí Moixeró

Font: Elaboració pròpia a partir dels resultats de la cartografia.
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→ EL CANVI GLOBAL I CLIMÀTIC

 Lots els canvis que s’han anant descrivint a l’entorn 
del Cadí-Moixeró durant el segle XX és important de 
situar-los en el marc de canvi global. Però, què és ben bé 
el canvi global? És un conjunt d’alteracions que afecten 
el planeta a una velocitat i magnitud sense precedents: 
parlem del canvi climàtic, sí, però també d’economia i 
cultura. L’augment de productivitat i la globalització del 
sistema capitalista occidental estan modificant a un ritme 
vertiginós el sistema terrestre: la industrialització, el 
comerç internacional, l’augment de fluxos de capital i les 
noves tecnologies, la globalització del sistema agroa-
limentari i l’augment d’activitat econòmica afecten no 
només els recursos naturals, la biodiversitat i els usos del 
sòl, sinó també la relació entre la població i el paisatge, 
modificant les cultures locals i les maneres de fer arrela-
des als territoris.

 Paral·lelament al canvi global, es consolida també 
l’emergència climàtica. Des del 1980, el gradient de tem-
peratura anual sempre és positiu. La precipitació anual 
és la mateixa, però la seva distribució ha anat canviant: 
cauen els mateixos mil·lilitres però en episodis més 
bruscos. La tendència global, però, és que la temperatura 
continuï augmentant i la precipitació minvi. L’acumulació 
de neu també anirà a la baixa. Segons les projeccions 
climàtiques del Tercer Informe del Canvi Climàtic de 
Catalunya (2016), la temperatura podria augmentar 
entre 0,9 i 2°C per a l’horitzó del 2031-2050. En aquest 
cas, la subregió pirinenca seria la més afectada, superant 
per algunes dècimes la mitjana de Catalunya en totes les 
estacions. Als Pirineus, en l’estació hivernal i entre els 
anys 2031-2050, l’augment de temperatura mitjana seria 
de 1,4°C amb un descens de precipitació d’un 1,8%, apro-
ximadament. Segons els informes de l’Institut Cartogràfic 
de Catalunya, la temperatura als Pirineus augmentarà 
entre 2 i 8 graus a finals de segle, depenent de quines 
siguin les polítiques públiques dels governs i la resposta 
de la població. Podem afirmar, però, que l’augment	de	
les	temperatures	i	la	irregularitat	de	les	pluges	vin-
culades	al	canvi	climàtic	són	factors	que	també	estan	
intervenint	en	l’estructura	del	paisatge. Aquest context 
situa el Cadí Moixeró en un escenari de vulnerabilitat da-
vant de l’augment del risc d’incendi, vinculat a l’augment 
de les temperatures i la proliferació dels boscos.

 Deixant de banda dades i estudis científics, aquesta 
realitat també és contrastada per les persones d’edat 
avançada. No és difícil trobar algú que esmenti les neva-
des o el fred que feia abans, apuntant la crueltat dels hi-
verns amb certa nostàlgia. La neu i les glaçades abans hi 
eren molt més freqüents, i algunes en particular perviuen 
en el record dels veïns, com ara la Candelera de 1956. 

 «Ui, abans feia molt més fred. Mare de Déu, mare de 
Déu. El doble. I nevava més, feia més nevades. [...] Però 
aquella neu durava per tot l'hivern, se gelava. Abans per 
Sant Andreu ja nevava. En feia molt més, de fred.» Núria	
Sorribes	(Olià,	1936)

 «Abans nevava molt més i inclús feia molt fred. Jo me'n 
recordo que a l'hivern, portava unes sabates… Unes botes 
amb claus. Claus a les soles per no relliscar. Uns clauets així 
que t'hi posaven, perquè feia molt fred. Feia malbé la fusta 
de casa però clar. Abans els carrers era com un vidre, tot. 
Nevava molt més i feia molt més fred. Ara ja re, ara hi ha 
anys que ni neva. Ha canviat molt. Abans feia unes nevades 
de por. Havia arribat a fer un metro de neu. Un any que va 
fer vent, que tallava l'aire i feia unes congestes...» Magda-
lena	Soler	(Bellver	de	Cerdanya,	1925)	¶

Joves de Montellà sobre una massa de gel al centre del poble.
Any desconegut. Fotografia cedida pel Grup d’Amics de Montellà. 

Poble de Montellà nevat. Any desconegut.
Fotografia cedida pel Grup d’Amics de Montellà.
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→ QUINS IMPACTES TINDRÀ EL CANVI DE CLIMA? 

 La productivitat i abundància de les espècies de fauna 
d’alta muntanya es veurà afectada. La seva distribució, 
també: les espècies es mouen una mitjana d’11 metres 
per dècada i es podria accelerar. Això també podria 
portar a una pèrdua de sincronia entre pol·linitzadors i 
plantes. En canvi, les espècies exòtiques es podrien veure 
afavorides i guanyar en abundància.

 Pel que fa als boscos, amb el canvi climàtic i l’aban-
donament de agropastoralisme a causa del canvi global, 
es veuran afectats per canvis en la seva composició i 
estructura. Les reiterades sequeres, onades de calor i 
precipitacions extremes afavoriran més agents patògens 
que duran a un desequilibri ecològic. La	freqüència	i	
intensitat	dels	incendis	forestals	també	augmentarà.

 Els impactes del canvi climàtic als recursos hídrics, 
juntament amb el canvi d’usos del sòl i de coberta vegetal 
gràcies al canvi global, es podran veure en el canvi de 
règim mensual dels rius i la distribució de les precipita-
cions: augmentarà el  cabal a l’hivern, i les sequeres a 
l’estiu i tardor. L’acumulació	de	neu	per	sota	dels	1.500	
metres	es	podria	reduir	un	80%	a	finals	de	segle. Les 
aigües subterrànies també es veurien afectades en quan-
titat i qualitat: la recàrrega disminuirà i augmentarà la 
concentració de contaminants.

 Els canvis al cicle hidrològic poden afectar les capa-
citats de les centrals hidràuliques per generar energia en 
alguns períodes: si la neu es fon més d’hora, potser que 
els embassaments se sobrepassin. En canvi, l’increment 
de l’índex d’irradiació solar a tota la serralada dóna una 
gran oportunitat a l’energia solar. Això implicarà un canvi 
en la demanda estacional d’energia: es demanarà més 
refredament a l’estiu que pot coincidir amb una baixa ca-
pacitat hidroelèctrica. La demanda d’aigua pot aguditzar 
conflictes amb el sector agrícola. 

 L’augment de temperatura i la disminució de la preci-
pitació prevists han de suposar menys neu en els dominis 
esquiables, de menor qualitat i un escurçament de la tem-
porada d’esquí, sobretot a les estacions situades en cotes 
més baixes i menys ben orientades. Així mateix, aquests 
efectes, sumats a la manca de gestió i aprofitament dels 
recursos forestals, situen el Cadí Moixeró en un context 
de vulnerabilitat pel que fa al risc d’incendis, tenint en 
compte també la proliferació descontrolada de la massa 
forestal. Estratègicament cal adaptar-nos a aquest context 
de canvi, també des de la vessant econòmica, avui molt 
dependent del recurs de la neu. ¶

→ EL MONOCULTIU TURÍSTIC

 El procés de terciarització de les economies del Cadí 
Moixeró tenen papers diferenciats segons el territori. 
El seu màxim exponent és la comarca de la Cerdanya, 
amb el turisme de neu —l’esquí— com a màxim actor 
del consum territorial. I és que bona part de l’ocupació 
laboral de la població del Cadí té una vinculació directa 
amb el turisme i l’excursionisme. La decadència de la 
indústria i la inviabilitat de les explotacions pageses ha 
propiciat a l’augment del sector serveis, vist com a única 
estratègia possible per sobreviure en aquest context. Amb 
el pas cap a societat postindustrial s’ha anat generant una 
construcció social del paisatge com a espai d’oci, lligada 
a la imatge de les zones rurals com a paisatges verds i 
poc humanitzats que s’associa erròniament a nocions de 
sostenibilitat i qualitat ambiental. L’interès	pels	boscos	i	
els	entorns	de	muntanya,	en	les	últimes	dècades,	s’ha	
generat	des	del	vessant	eminentment	lúdic.

OCUPACIÓ LABORAL CADÍ-MOIXERÓ

Ocupació laboral dels pobles del Cadí Moixeró (2020).
Font: Observatori del Treball de Catalunya.
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7%AGRICULTURA

6%INDÚSTRIA

18%CONSTRUCCIÓ

 Tot i que hem parlat de despoblament, doncs, com 
és que les zones urbanitzades han augmentat? A causa 
de les segones residències, hotels, càmpings i cases de 
turisme rural. La construcció d’urbanitzacions ha suposat 
una gran transformació territorial, trencant la fisonomia 
dels pobles i entorns de muntanya. Aquest fet alimenta la 
paradoxa que mentre es perdia població, alhora es guan-
yava molt sòl residencial. Aquestes noves construccions 
no han respost a les necessitats demogràfiques de la po-
blació local, doncs en gran part han anat destinades com 
a segones residències pels visitants de cap de setmana. 
Aquesta onada constructiva, més evident a la comarca de 
la Cerdanya, ha suposat unes petjades paisatgístiques evi-
dents. L’estacionalitat de les estades en aquestes urbanit-
zacions (amb l’auge situat als caps de setmana i festius), 
provoca una estacionalització de l’economia, desequili-
bris demogràfics importants i un flux continu de visitants 
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amb diversos impactes socials i ecològics. Entre altres 
conseqüències, aquest context ha afectat directament 
a la disponibilitat d’habitatge per la gent del territori i 
a una inflació dels preus dels productes. El creixement 
residencial ha tingut lloc també en alguns pobles de l’Alt 
Berguedà i, en menor mesura, a l’Alt Urgell. En aquests 
casos, però, el visitant no acostuma a estar tan vinculat a 
l’esquí, sinó a l’excursionisme o senzillament la motivació 
de gaudir d’una segona residència pels caps de setmana 
en un entorn admirat com és el Cadí Moixeró.

Bloc de pisos al costat del campanar de Montellà.
Autor: Ferran Canudas, l’Arada Creativitat Social.

Parc habitatges dels pobles del Cadí Moixeró. Font: Elaboració
pròpia amb dades de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Parc Habitatges Cadí Moixeró Sense comptar la quantitat de visitants que tenen 
segones residències, i si només tenim en compte els allo-
tjaments turístics (hotels, càmpings i turisme rural), la 
quantitat de turistes que pot assumir el Cadí Moixeró és 
de 5385, més de la meitat de la població local, que xifra 
al 2020 amb 9312 persones. Tot i així, cal remarcar que 
sumant les persones allotjades a les segones residències 
amb les dels allotjaments turístics, superarien en escreix 
la població local, tenint en compte que, ja a l’any 2011, 
hi havia més de 6.000 habitatges de segona residència 
al Cadí Moixeró. El parc d’habitatge del Cadí Moixeró és 
doncs dominat pels habitatges secundaris, que superen 
en escreix els habitatges principals i que sembla una 
tendència consolidada i en creixement.

 «Aquí a Baltarga amb pocs anys, que aquí no s'havia 
edificat, potser s'han fet 50 o 60 cases, o potser 100. I no 
amb tants anys eh.» Núria	Sorribes	(Olià,	1936)

 «Ara de cases que estiguin habitades a Tuixent n'hi deu 
haver unes 100 passades. Moltes coses són apartaments 
i segones residències. Abans n'hi havien arribat a haver 
almenys 200 cases. Hi ha les dues zones: la del casc antic i 
la del barri de la barceloneta, on hi ha moltissimes ruïnes, 
ja enrunades de fa 100 anys, molt antigues.» Josep	Moles	
(La	Seu	d’Urgell,	1959)

 Amb el creixent despoblament i el canvi abrupte de 
l’activitat econòmica de les zones rurals, les relacions 
de veïnatge també han anat canviant: es va perdent la 
relació amb el paisatge i la terra, lloc de trobada entre els 
veïns on es refermava el sentiment de comunitat i per-
tinença. Les segones residències, l’augment del preu de 
l’habitatge i el despoblament dels locals ha situat els po-
bles en un punt vulnerable pel que fa a la socialització i 
sentiment comunitari. Diversos pobles estan pràcticament 
deshabitats durant la setmana, sense vida ni activitat, i al 
cap de setmana s’omplen de visitants i turistes. Aquests 
fluxos s’accentuen especialment en temporades d’hivern, 
quan hi ha més afluència de visitants per la neu. Entre 
altres coses, això implica una pèrdua de relació entre els 
veïns que encara hi viuen i un decreixement en la par-
ticipació en actes locals populars com ara les sardanes, 
aplecs i festes majors, abans punts de trobada i celebra-
ció, que cada cop són més escasses i estan sent substituï-
des per altres activitats més pensades per als visitants.

 «També feiem ball molts dies. Per exemple per Santa 
Sebastià feiem ball, te'n enrecordes? El dilluns de Santa 
Eugènia, que era la segona Pasqua, per carnaval també n’hi 
havia. La gent ens ajuntàvem.. Hi havia un altre ambient» 
Elena	Sorribes	(Olià,	1942)	¶
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→ LA PAGESIA AVUI

 La pagesia, en aquest context de terciarització de 
l’economia, s’ha vist directament debilitada. Tot i així, al 
Cadí Moixeró hi segueixen havent 179 pageses i pagesos 
que gestionen unes 26.000 hectàrees de territori. Tot i 
així, cal remarcar que el procés d’envelliment és una pro-
blemàtica real de les explotacions agrícoles i ramaderes, 
tenint en compte que la mitjana d’edat dels titulars de les 
explotacions és de 56 anys. Aquesta dada, malgrat que 
pugui semblar poc important, ens alerta d’un procés de 
regressió del sector, mancat de relleu generacional i amb 
poques expectatives de futur i esperança.

 A nivell de l’orientació productiva, hi ha un domini 
molt marcat de les explotacions de vaques de carn, seguit 
pel policultiu, els grans cultius i herbívors i el boví lleter. 
A principis de segle passat, la diversificació d’orientacions 
productives era molt elevada a dins de les cases. Així, 
cada casa podia disposar d’ovelles, vaques, cavalls, porcs, 

aviram, entre d’altres. A dia d’avui, arrel de l’especialitza-
ció i l’entrada al mercat comú, aquest model no és econò-
micament rendible, i es necessiten molts caps de bestiar 
per fer mínimament viables les explotacions ramaderes. 
Així, en tota la vall de Saldes, a l’any 1920, s’hi guarda-
ven 4514 ovelles, repartides en 91 cases diferents. Avui, 
només dues explotacions tenen ovelles, i juntes sumen 
1026 caps d’ovella, quatre vegades menys que fa cent 
anys. Si ho extrapolem a nivell general, al Cadí Moixe-
ró a l’any 1940, segons Molina, de manera aproximada 
hi havia 43.552 ovelles i avui 18.265. La tendència és 
contraria en el sector boví, el qual ha crecut de manera 
important durant les darreres dècades. També segons la 
tesi de David Molina, a l’any 1940 hi havia 7006 vaques i 
avui ja en són 16736, especialment vinculades a la carn. 
La diversificació de les orientacions és molt elevada, tot 
i que hi ha un domini molt important de les vaques de 
carn, amb més de 50 explotacions i el 40% de les hec-
tàrees gestionades. De vaques de llet només en queden 
13 explotacions, xifra absolutament minúscula si ho com-

Font: Elaboració
pròpia amb dades
de la Declaració Única 
Agrària (DUN).

Orientacions productives del sector agrari del Cadí Moixeró (2020)

parem amb mitjan de segle passat, quan pràcticament 
tota la població -i més especialment la de la cara nord de 
la serralada- tenia vaques a casa i venien la llet a la coo-
perativa Cadí. Aquesta regressió tant important es deu, 
tal i com ja hem explicat en punts anteriors, a l’entrada al 
mercat comú i les quotes lleteres.

 La resta de orientacions productives són molt poc 
presents al Cadí Moixeró, tot i que la venda de carn de 
cavall té un pes important especialment en el sector de 
l’economia cerdana. Tot i així, cal constatar un descens 
de la seva importància econòmica al llarg de l’últim segle. 
Durant moltes dècades, el cavall era criat per fer feines 
de ròssec i activitats vinculades al camp, arribant a 3700 
caps a principis de segle XX. Aquest nombre va seguir 
creixent fins al 1950, quan amb l’arribada de la mecanit-
zació del camp, va patir una forta davallada. A partir de 
llavors, es van començar a criar per carn arribant avui 
amb 1500 cavalls a la part cerdana del Cadí Moixeró. És 
un sector que avui es troba en retrocés per la devaluació 

del preu del cavall, i que faria perillar la viabilitat de les 
explotacions. A nivell de comercialització, només un 16% 
de les iniciatives agrícoles i ramaderes del Cadí pro-
mouen la venda de proximitat. Aquest també ha estat un 
canvi productiu de les explotacions, tenint en compte que 
els cercles de distribució i consum, durant bona part del 
segle passat, éren molt més curts, majoritàriament locals 
o autoconsum. Amb la pèrdua de població dels entorns 
rurals, la mecanització del camp i globalització del mer-
cat alimentari ha implicat que el consum local, en segons 
quins condicionants, no sigui suficient per mantenir via-
ble una explotació agro-ramadera. Així, moltes d’aquests 
projectes han de vendre els seus productes per canals de 
comercialització fora del territori, per tenir uns beneficis 
que puguin mantenir la seva viabilitat.

 “Fa cinquanta anys, que tinguéssin vaques, hi havia 
vuit cases. I nosaltres nou. I ara en quedem en tres.” Núria	
Sorribes	(Olià,	1936)	¶
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→ RURALITAT I IDENTITAT 

 Tenint en compte la tendència de despoblament rural 
de les darreres dècades, la diversificació de l’economia 
no només es veu com una oportunitat per fer reviure els 
pobles i sortir de la precarietat laboral que el turisme ha 
abocat a la gent del territori, sinó també com a eina per 
equilibrar els paisatges i mantenir-ne la qualitat. 

 Arrel de la pandèmia de la COVID-19 i la insostenibi-
litat dels entorns urbans, s’ha posat sobre la taula la rura-
litat com a eix primordial per aquest nou context. La seva 
valorització podria ser una oportunitat per encaminar un 
futur de sostenibilitat territorial al Cadí Moixeró, amb 
pobles amb vida i empoderament comunitari. Però, com 
s’enfoca aquest procés? Què és el que les persones nou-
vingudes busquen als entorns rurals? Per què es comença 
a parlar de repoblament pensant en persones d’entorns 
urbans en comptes de prioritzar que els habitatges de les 
zones rurals puguin ser accessibles per aquelles persones 
que s’hi volen quedar? No hem de frenar el despobla-
ment, abans de parlar de repoblament?

 És important, doncs, parar atenció a la patrimonia-
lització o de mercantilització de la ruralitat. Cultura, 
patrimoni i identitat són termes que van molt de la mà, la 
UNESCO defineix la cultura popular com una afirmació 
de la identitat cultural dels grups humans; és una expres-
sió de la identitat cultural d’una comunitat i ha de ser sal-
vaguardada per i per al grup que representa. Però en un 
moment de turistificació i mercantilització d’experiències, 
vivències i imaginaris, és important intentar desgranar 
què entenem per ruralitat i el valor que li atribuïm: on 
marquem la línia que separa fer valdre la cultura, el 
patrimoni i la identitat rural de la seva mercantilització? 

 Apostar per la sostenibilitat ecològica, social i econò-
mica dels territoris rurals implica no només que les zones 
rurals guanyin població i se’n preservin les cultures locals 
sinó també que s’hi puguin viure vides dignes amb els re-
cursos que el territori ofereix. Sense quedar-nos ancorats 
en la nostàlgia d’un passat, que alhora és útil per saber 
d’on venim com a territori i per projectar-nos cap al futur. 
És exactament aquí on sorgeix, per exemple, la polèmica 
sobre la reintroducció de grans depredadors als Pirineus: 
mentre que el turisme cada vegada valora més el paisatge 
i la seva conservació des del vessant rewilding, bona part 
de la pagesia local rebutja l’ós i el llop i el plantejament 
de la seva reintroducció perquè no es tenen en compte 
les seves explotacions i posa en perill la seva subsistència. 
És un debat que de ben segur haurem d’afrontar propera-
ment, des de la diversitat de mirades i perspectives.

 Són	temps	de	canvis,	i	als	pobles	del	Cadí-Moixe-
ró	ja	hi	estan	naixent	projectes	esperançadors	que	
busquen	la	recuperació	i	la	dignificació	de	la	vida	als	
pobles.

 Projectes i iniciatives que posen la vida al centre, i 
la vida als pobles al centre del paisatge; reivindicant la 
pagesia com a treball fonamental per la vida als pobles i 
per la qualitat del paisatge, recuperant espais comunitaris 
per consolidar relacions de veïnatge, impulsant iniciatives 
de transició energètica. I això no será possible sense la 
complicitat de totes les persones que miren i gaudeixen 
de les nostres muntanyes. I que totes aquestes mirades, 
per diverses que siguin, s’impregnin de la sostenibilitat i 
millora de les condicions dels pobles de muntanya com a 
principal anhel. ¶

L’església de Cava i el nucli d’Ansovell al fons.
Autor: Ferran Canudas, l’Arada Creativitat Social.

La Vall de Gósol, des del coll de Josa.
Autor: Ferran Canudas, l’Arada Creativitat Social.

51↗ www.larada.coop



Amb la col·laboració de:

Amb el finançament de:

Organitza:

Transport de troncs a l’alçada de Maçaners. Any desconegut.
Autor: Joan Ribera Fornells, Arxiu de Fem Memòria dels Oficis.
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