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Castellfollit de Riubregós
per J. FARELL I DOMINGO, Dr. Eng .
Ponència llegida a la Fundació
Bosch i Cardellach de Sabadell
els di es 29 de novembre
i 13 de desembre de 1979.
Cas tellfollit de Riubregós,
estiu de 1979.

Castellfollit de Riubregós , terra de marca
El riu Llobregós -de «llòbrec», << te nebrós»-, que amb el seu apeHatiu
comple ta e l nom del poble, no ha po rta t m a i un cabal d'a ig ua massa esp onerós , però tampoc m a i ningú no l'ha vist eixut del tot. Les seves aigües, avui
més o me nys co ntamina des, llisqu en p er un anticlinal guixe nc que les m e na
fi ns a Po ns on l es lliura al riu Segr e . El riu Llobregós ha enfondit els seus
aiguavessos entre m arques oligocèniques, r oquissars i pedregars calcaris i entr e algun que altre clap so r re nc a Hu via l, jus ta m ent e n paratges de capçalera
on la mor fo logia és be n partiona entre dos sis temes geològics diferents que
es tableixen, sense ca p m e na de dubte, el term ene r na tural entre dues comarques veïnes i ben diferents - el S ol onès i la Segarra-, els qual s, en par t, no
van ser tinguts en compte quan es va fer la divisió comarca l de Cata lunya
l'any 1930-1931.
Les fe bles deus que configuren e l naixem e nt del r iu Llobregós es locali tzen
e n caps de torrentera i en afraus <d lobregoses>> i <<enfora ncades>> de les serres
de Pinós, de 931 m d'alçada; la de Cas tellta lla t, de 936 m d 'a lt, i la de La Molsosa , de 720 m . Els a fl uents m és importants - tanmateix be n migra ts t o ts
ells- que p er la mà esquerra hi m enen els seus minços cabals , són els torre nts
de la Roca i el de Sa nt Pesselaç, del terme de Ca longe de S egarra ; el tor rent
Bo (el Turrumbó, com diu la ge nt) , un quilòme tre m és amunt de la vila de
Cas tellfollit, i el torrent de Mag rà i la Terrissa , jus t a banda i banda del poble,
a mb pro u separa ció per a deixar lloc a la morrer a guixenca o n s 'assen ta el
cas tell de Sant E s teve i la vila, en el davallant que fa cara al migdia. Més
avall, seguint semp re per la m à esquerra del riu i ben aprop de la vila de
Torà, hi desguassa la riera d'Ivorra. Aquestes tres torrenter es co ndueixen cap
al Llobregós els escassos escorrialls dels aiguavessos ponenti ns que tenen llur
na ixem e nt j us t a l m a te ix cante ll dels calms segarren cs.
P er la m à dre ta, els tributaris més importants del ri u Llobregós són e l
Mantellí, q ue li lliura les seves aigües al peu mateix de la vile ta d 'Enfesta .
A Torà, la r iera o riu de Llanera, que neix dalt dels plans de l'Hos tal Nou, en
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plena comarca de Solsona, és, segurament, el que aporta al llo bregós el cabal
més r egular i important de tots els afluents. A Sanaüja hi conflueix la riera
de Sallent, que neix vora Sant Climenç de Pinell. Amb a lgunes altres aportacions molt migra des, e l r.iu Llobregós entra a la comarca de la Noguera i arriba al riu Segre, poc més avall de Ponts, després d'uns vint-i-set quilòmetres
de r ecorregut.
La vall o ampla fossa que el riu Llobregós ha obert, és justament pel lloc
on q ueda m és ben assenyalada la marca o p artió entre la comarca de la
Segarra i la de Sol sona, a,l men ys des del naixem ent del riu fin s ben bé a l'indre t de Sanaüja. Aquesta ratlla o solc termener que marca el riu Llob regós
ha estat, des de fa ben bé un parell de milennis, un actiu camí per on han
entrat i sortit d'aque lla part de Ja d epressió central catalana totes les incursions guerreres i tot e l tragí comercial. Durant m olts anys, aqu esta ratlla
« llobregosa» havia estat la partió, el termener, la m ar ca, constantment moguda, incerta i a tzarosa, entre la Catalunya Comtal i la Sarraïna.
Sabem certame nt que fin s aquesta marca varen arribar les hosts conqueridores de Guifré cap a finals del segle x, es tablint un bas tió a Gualter , al peu
del Segr e, per tal de poder eixamplar el seu poderós domini terr es enllà,
seguint el curs del riu Llobregós. En aquest segle x ja hi ha notícia de l'existèn cia del «castell dictum Sancti Stepharzi de Castro f allit» . A l'any 1035, Erm engol d 'Urgell e mprèn novament una a ltra contesa per a reconquerir part
del territo ri perdut i ocupat pels sarraïns. Es tableix una nova fr ontera sobre
mateix de la m és antiga , però m és ben protegida pe r la banda del r iu Segr e,
per tal com comença en el Montsec d'Ares, i p er Vilanova de Meià , Mon targull
i Montmagas tre arriba fins a Gualter i Ponts. Per conso lidar defini tivame nt
aqu esta frontera reforça els antics castres i mana bastir-ne de nous , els
quals de conj unt formaran durant uns segles un encadenam ent de bastion s
ofensius i defensius, que seran cedits a fidels ·c abdills i a braus guerrers, e ls
qua ls esdevindra n m és enllà e ls poderosos senyor s de la contra da.
R esseguint aques t antic camí termener de la vila de Ponts fi ns dalt dels
plans çala fins hi trob a ríem encara avui els ves ti gis sobergs d 'aquestes gr a ns
i poderoses fortaleses. El cas tell de Ponts, sobre mate ix de la vila, és da tat,
sembia per primera vegada, en un document de l'any 1053, que parla de l'esglés ia «que és junt al castell». Més enllà, a Vilanova de l'Aguda hi ha les escasses restes d 'un caste ll i dint re de l seu propi terme municipa l hi ha el castr e
dels Rib elles, a 523 m d'altitud i a un quilòmetre de d is tà ncia del riu Llabregós. La primer a notícia d'aques t encimbellat és de l'an y 1067. Segueix la
fortalesa de Sanaüja , que en el seu temps d'esplendor havia estat un dels m és
ferms alcàsser s d'aquesta riba i dels grujxuts murs del qual no en queden avui
m és que uns pocs i esbatana ts pellencs . Va ser cons truït l'any 1001.
Més enllà, anant de car a cap a Calaf, trobem la vila de Biosca amb el seu
castell de l'any 1031, del qual sols en qu eda a lgun tros de mur que l'acció del
temps va es bocinant poc a poc. S obr e mateix de Torà, a 616 m d'alçada, hi ha
el Santuari de la Mare de Déu de l'Agud a i les ruïnes, ben escasses per cert,
del que h avia estat la gran fo rça del soberg cas tell de l'Aguda, bastit cap a llà
l'any 1024. Aquest cas tell ha estat destruït i r econstruït repetides vegades, j a
qu e ha estat cobejat en tot temps p er la seva posició estratègica.
Més enllà, el camí passa pel peu mateix del mones tir romànic de Santa
Maria d e Cas tellfo ll it, consagrat l'any 1083 per Berna t, Bisbe d'Urgell, i cedit
deu anys m és tard al Mo nes tir de S ant Be ne t de Bages, q ue en fa u n priora t.
Des d'aquí ens corprenen les sober gues r es tes de la força de Castellfollit i les
dues torres b arrancs q ue el vigilen . E l castell de Sant Es teve havia es tat un
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dels més forts i més ben emplaçats de tota la marca. L'any 972, en l'acta fundacional del monestir de Sant Benet de Bages, apareix p er primera vegada
el nom de Castellfollit. És, però, entre els anys 990 i 1035 quan es pot assegurar la seva existència. Entre aquests anys, inconcrets certa men t, quatre
germans, habitadors, pel que sembla, del castell, <<Isarnu s, Dalmacius, I lia e t
E lisava>>, pres ten, com era obligat, homenatge de ftdelitat a <<Guifredum, comitem» de Ja Cerdanya, pel ... <<castella dictum Sa.nti Stefa.ni de Castro fallit».
Per aquesta cita coneixem per primera vegada que la capella del castell estava sota l'advocació dc Sant E s teve. El castell està solcat a banda i banda
per dos fossats natu ral : el pregon to rrent de ·l a Terrissa a Ja cara que afronta
a tramuntana i pel torrent de Magrà a la cara de migdia. Cara a sol ixent, la
guixera on s'assenta el castell és com Ja proa d'un gran vaixell, tallada a plom.
Cara a ponent i sota mateix de la «torre de l'homenatge» hi ha una gran fossa
tallada a cops d'cina. Protegien el castell tres impressionants torres barrancs,
dues dc les q uals, la del Raval i la del Ba llester o d 'En Balet, e ncara avui
s'alcen a ltives i desafiadores. De la tercera, la del «Cap Xic», sols en res ten
unes p edres d isperses, puix que el dia 20 d'oc tubre de l'any 1882 va ésser destruïda p er l'explosió d'un fogó o mina, en el curs del setge que les forces del
General Espoz i Mina tenia posat a la vila. Aquest conjunt castelle r de Castellfollit, cus todi poderó de Ja frontera cristiana-sarraïna, va ser també el
guardià, e l vigia i l'expoliador quan calia, de dos molt antics camins que es
creuaven i s'entron caven a les terres planes del riu, al p eu mateix del castell.
S i e ns acostem m és cap a Calaf, més end intre de la muntanya hi trobarem
les desferres de l'encimbellada for tificació de l castell de Calonge de Segarra.
L'any 1010, en aquest castell va morir-hi -estava ferit de mort- el Bi sbe
de Vic, Arnulf, en tornar de l'expedició dels cristians a Còrdova. H i ha, encara,
el castell dc Castelltort, avui convertit en masia; e l d'Enfesta, poc poderós,
però ben emplaçat i que ara comença a enrunar-se. Des prés trobarem e l dc
Durfort a sols un parell de quilòmetres de Calaf.
Al capdamunt de la vila de Calaf -a 685 m d'altura- hi res te n, esquerdades i gairebé esm icolades, intentant resistir el pas del temps i dels homes,
les ruïnes de la pode rosa fortalesa calafina. L'any 1010 el veral de Ca laf, molt
poc poblat i pobre, va ésser cedit pel comte Borrell a la casa comtal dc Cardona, que va adjudicar-lo poc temps després a l b isbe de Vic . L'any 10 15, Ja
mitra viga tana dóna aques ta terra despoblada i secanera al levita Guillem,
castellà dc Mediona i de Clariana, amb l'ordre de repoblar-la. L'any 1034, en
el seu mateix castell de Calaf, els arraïns h i van decapitar e l propi Guillem
de Mediona.
Aquesta fronte ra que assenyalava e l riu Llobregós i els castells esmentats,
va aguan tar amb tota fe rmesa duran t centúries les més fortes i abrivades
escomeses guerreres i els assetjaments m és llargs i durs. Havien estat sempre la cobejança d'escamots i de guerrer s, d'exèrcits m és o menys poderosos
i de cabd ills de tota llei i condició, que pels m otius i causes més diverses
havien guerre jat per la comarca. La morisma, les forces cris tianes de Ja reconquesta, les lluites de la Confederació catalana-aragonesa, les guerres contra J oan Il, les del francès, •la dels segadors, la dels Matine rs, de ls Malcontents, les carlinades ...
És ben natural, doncs, que pe l fo ns de la va ll, al peu del r iu i del «ca mí
ral», i e ncara pels careners de les muntanyes, s'hi hagi sentit el ressò i l'espetec dc les armes més diverses, i assenyala nt i pronuncian t a mb vene ració
unes vegades, amb od i a ltres, el nom de braus conqueridors i esCo rçats guerrers: Guifré de Cerda nya, Eriba ll - després fet sant- , els comtes de l'Urgell
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i de la Cerdanya, e ls senyors de Mediona, e ls b arons de la Casa de Cervera,
vescomptes, comtes i ducs del gran casal Cardoní, e ls Ribe lles i els Calders. Hi
han guerrejat aferrissadam ent cabdills sortits del nostre propi poble, com
els Tristany d'Ardèvol, En Ramonillo -fill de Castellfollit-, el Prior de Pinós,
En Romagosa, el Baró d'Eroles, els Riquer, i tants i tants d'altres que molt
es van distingir en la gestació i afirm ació de la personalitat catalana. Al costat
d'aquests noms hi trobem els dels militars castellans i estrangers: Vendóme,
Espoz i Mina, Star emberg, Rotten, Zarco del Val le , Zarrosquín, Torrijos, MacDona ld, etc., molts dels quals més valdria no haver de recordar.
En aquells temps, segles x i XI, l'Església volia fer sentir també el seu domini espi ritual i posar docència i coneixements entre e ls nous i escassos habitadors d'aquells terrenys de marca. Per a ixò hi estableix capelles i monestirs,
d'entre e ls qual s sobresurten els de Gualter, l'església de Santa Maria de
Ponts, Ribelles, Sanaüja, Biosca, l'Ag uda de Torà i Santa Maria de Castellfollit.
Aquest camí de marca, que tan bé assenya la el riu Llobregós i el seu
a flu en t el torrent Bo, i la ratlla castellera sua ra esmen tada, seran, durant molls
segles, els que menaran a senyors de tota condició i llinatge, a traginers i a
mercaders de tota mena, a porqueters i a oliaires, a g uerrers, tafurs, captaires,
lladres i bandolers quan voldran traslladar-se de la Catalunya m editerrània
cap a les terres de la depressió centra l i com a rques d'a lta muntanya.

Castellfollit de Riubregós en la cruïlla de dos vells camins
Davant m ateix del poble, a l'altra banda del riu, hi havia anys enrera la
cruïlla de dos antics camins que en el curs de diversos segles havien estat
dels més importants de Catalunya. Des de fa nou segles i mig que el Castell
dc Sant Esteve de Castellfollit de Riubregós n'és el vigia i el guarda. Un
d'aquests camins venia de la part de migd ia i anava encarat cap al nord, cap a
tramuntana, és a d ir, cap a dintre mateix de la Catalunya continental i muntanyosa . És el vell «camí r eial» que sorti nt de Bar celona va cap a I gualada
i que, a Jorba, s'entreforca don an t lloc a dues vies importants : la que puja
cap a La Panadella, Cervera i Lle ida i l'altra que de Jorba va cap a Copons,
puja a E ls Pra ts de Rei i Calaf, segueix pel peu mateix de Durfort i, per
Calonge, baixa fins a la vall del Llobrcgós, cap a Castellfollit i Torà i seguint
m és o m enys d'aprop el curs del r iu arriba fins a Ponts.
Pe rpe ndicular a aquest «camí reial» hi ha l'antic «camí de la sal», d'origen
romà, que de Cardona i de molt m és enllà passava p els repeus dels murs de
la vila de Castellfollit, Raval amunt fins a l paratge a no me nat de <da Creu
de Cervera», i pujant cap dalt dels p lans segarrencs, per Portell i Farran, fa
cap a la c iutat dc Cervera. Castellfolli t havia vist transcórrer, pel peu mateix
de les seves muralles, llargues riates de traginers de sal, que gaudien del
privil egi que mai ningú no podia entretenir-los en el curs del camí, car la sal
tenia cons ideració d e remei.
Del camí reial d'Igualada a Ponts i a l'indret de la vila de Torà -a quatre
qui lòmetres de Castellfollit- en sortia un altre camí de bast, també important: el qu e anava cap a Sol sona.
Cap d'aquests camins no -començava o acabava e n les viles esmentades.
D'aques ts camins, així com tots els que sem pre ha n existit i com els que avu i
encara solque n les nostres comarques, és molt difícil saber -ne el seu començament i en el lloc on tenen el seu confí. Aquests camins són llargs, molt estirats i es divide ixe n i tornen a escindir-se, entreforcant-se una i altra vegada,
8

bo i fe nt cruïlles dubtoses i embran cam ents, ara amb un cam í més ample,
adés amb un de m és estret, a ra amb un corriol o una tresquera. Aquests camins, que són tan antics com el prim er home que hi va deixar la petja per
p rimera vegada, han anat sempre a fer cap a qualsevol indret on hi h avia
un producte sobrer, per a dur-lo ca p allà on hi havia a lgú que podia necessitar-lo.
Un camí, per i nsignificant que es m ostri, a teny a qua lsevol vera l del pla
o de la muntanya, per llunyans que es t robin. Passa rius i torre nte res escumoses, tramunta serr es i muntanyes per collades vente jades , i serralades i
a fraus i boscos pe rdedors. Sobre d'ell s'hi aplan a la boira i en els hiverns freds
s 'hi posen m ante lls de neu. Calorades sofocants irres pirables i «rufejades>>
m a lm etedores del mateix camí. P erò, estem -ne segurs, cap d'aquests elements
desenfrenats imposaran b arratge al pas dels traginer s i dels seus animals de
somada. Allà on hi ha una sola persona necessitada, allà arribarà un tragine r,
que venint de terres llunyanes, amb moltes ho r es ·de camí i dc fatiga, de sofrir
e l fred o la calor abrusadora, de passar neguits i b asard es, tractarà d'arrib ar-hi
amb el temps m és b reu p ossible; calia, llavors i ara, que aquest ser vei de
tra nsport, i qui d iu de transport diu de comerç, aportés als u ns i a ls altres
un mínim de b ene fici, r ecompensador de to ts els esfor ços esmerçats .
Antigam ent, el comer ç i tran sport dels productes, que per a uns eren sob rer s i per a altres eren de necessitat, s'havia f et sempre de dues mane res
ben difere nts. Una , segurament la m és antiga i que en el cu rs d'unes quan tes
centúries h avia estat un dels grans m itjans del comer ç i de la r iquesa catalanes, er a la que els propis prod uctors d'una m er caderia l'anessin a vendre
e lls m a teixos als m e rcats i fires que periòdi camen t es celeb raven e n determinats llocs o localitats propers. Era un come rç i tragí preferentment coma rcal
o inter-local. Les dis tàncies o cam ins a r ecórrer no er e n m a i m assa llargs.
L'altra .forma de comerç era el que feien e ls atzembl ers o traginers , que
a naven a busca r les me rcaderies objecte del seu trà fec o negoci al lloc mateix
o n solien produ ir-se, per a nar-les a vendre directament, o solam ent transportar-les, a ls llocs de con s um o de necess itat, sen se passar-les per ca p m ercat
ni p er cap fi ra. Aquest és el tret caracterís tic dels traginers oliaires de Cas tellfo llit. E lls anaven a comprar l'ol i a le terres olieres de la Segarra, de les
Garrigues, de l'Urgell, de la Nog uera, e tc., i d'allí, a mb Ics rècules de muls
i mules carregats cada un d'ells amb una «som ada>> d'oli, l'anaven a vendre
periòd icam ent i directa a la clientela d ispersa per mas ies, po ble ts i viles de la
m unta nya, o bé cap a les terres ba ixes del pla i comarques m és costaneres:
el Bages , e l Va llès, ·e l Barcelonès, e tc. Les m e rcader ies que de r etorn a casa
compraven amb els diners fe ts amb la venda de l'oli, sabie n a mb certesa qu e
eren estimades i del to t necessàries a les terres olieres.
La situació dc la vi la de Castellfollit al b ell mig d'aquesta c ruïlla de cam ins s uara anomena ts, li conferia un a posició cer tament privilegiada i estratègica des de la qual , sense massa esfor ç, els traginers i l'a ltra gent del poble,
coneixien i vivien dia a dia el traginar dels altres, coneixien p er sona lment
molts atzembl er s que els informaven de qui ns er en els prod uctes que pujal·icn o b a ixarie n de preu, segons l'es tat de les collites. Sabie n, al dia, els preus
dels m és variats produ ctes i si les necessita ts i l'ex istència es taven m és o
menys anivellad es. Te nie n notícies dels gua nys que podi a donar un producte
i ta mbé dels p erills de to ta m ena que o ferien certs camins.
Gairebé m ai un traginer d'ofici no acceptava fer el transport de qua lsevol
a ltra m ena de m e rcaderia que li ofe,rissin, excepte quan en coneixia p erfectam ent la manera de tragina r-la a mb seguretat. Generalment, cada somader
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d'ofici es tava es pecialitzat en el transport d'un produc te que coneixia d 'anys ;
coneixeme nt qu e moltes vegades solia ve nir-li de llarga tradició fami liar. El
traginer que s'especialitzava en el tra nsport i venda d'un sol producte solia
tenir una cliente la segura, addic ta i estable que l'obligava --és natural- a fe r
sempre el mateix camí, cosa que no de ixava dc tenir les seves avantatges. E ls
traginers cas te llfolli tencs, no d ire m to ts , però s í la m a joria , s 'havien especiali tzat e n e l tragí de l'oli : uns, cap a muntanya; altres, ca p a les ter res baixes.
Alguns feien, no pas d'una manera esp ecífica, el tragí de la sal. També e n cer tes
èpoques de l'any, uns i a ltres podie n deixar tempo ra lm ent el tragí habitual i,
fin s i tot, canviar de camí per ana r a traginar ver ema , transportar aiguarde nt,
sal, e tc.
La vi.la de Castellfollit de Riubregós, a l peu ma teix d'aqu ests dos g ran s
camins, semblava talment mig adormida per la pobresa que d es de segles la
corsecava , i que esperés el r ena ixem ent de mogràfi c i econòmic que es produ eix a Ca talunya cap al començ del segle XVIH, per a llançar-se decidida p els
nous viara nys que l'havien de conduir a una nova vida i a un millor benestar. El s homes de les fa mílies m enys acom oda des devie n ser els primers que
es llançarien esperançats ca mins e nllà, d is posats a fe r un ser vei a la comunitat, que també sabria r ecompensar-los. Des d 'aquest moment, incer t e n els
seu inic is, els traginers cas tellfolli tencs i les rècules de les seves mules seran
ben avia t coneguts e n tots els ind re ts i camins. I com sol succeir e n m olts
fe ts i esdeveniments trasbalsado rs dc la vida dels homes i dels pobles, e ns
és ara molt difícil de conèixer el moment i la c ircums tà ncia de l'empen ta inicial d'aquesta especial ització olier a, que havia de do nar a la vila el seu màxim
d'esple ndor i b enesta r jus t al tombant de la prime ra m eitat del segle passa t.

La població i el terme de Castellfollit
Cas tellfo llit de Riubregós havia estat sempre una vil eta p etita i p obra,
lleva t d'unes poques fam ílies que, en conjunt, posseïe n les millors ter res de l
te rm e. E n la g r an majoria de les cases, les collites que en anys bons arreplegaven no els abastaven per a cobrir, n i de lluny, les n ecessitats m ínimes dc
l'any. Les terr es, pobres i secaneres, n o coneixien a ltre a do b que el fem que
do nava el propi b estia r i que el qu e es reco llia de les persones de cada casa .
Com a mínim, la m eita t de Ja te r ra dc c mbradura es deixava en guare t.
E ls ho mes de les famílies m és po bre anaven a <<fer jornal s» a les cascs
que en certs moments podien donar-ne, i sempre que el temps - circu mstà nc ia a tenir e n compte- ho perme tia. E n e l seu mo m ent, molts homes i a lgunc do nes anave n a França a ta llar raïm s, mentre d'altres anaven a fe r
aquesta m a teixa feina cap el Priorat o e l Tarragonès . Altres feien colles p er
a na r a sega r a Ics t erres ba ixes m és ca lentes, a ba ns que fos n ecessari fer-ho
a Cas tell folli t. Algun es colles de segadors continuave n després cap a muntanya. Cal dir que e l terreny no és tampoc m assa bo per a mantenir-hi una
ramaderia ovina d'u na certa importàn cia.
H i hav ia , però, Déu sap ·des de qu a n, alguns ho mes que fe ie n e l tragí de la
sa l i d'altres productes de la terra, i de l'oli, que la vila necessitava, tola vegada q ue e l q ue es collia no ab as tava, un pare ll de segles enrer a , a satisfer
llu rs necessitats.
E l te rme de Cas tellfollit no és pas mo lt exte ns: 26,28 quilòme tres quadra ts,
equi valents a 2628 h ectà rees, de Ics qual s sola me nt unes 490 - el 18,6 per
cen t- es ta n ocupades per boscos dc poca ex te nsió formats principa lme nt per
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La tor re del Ballester, vis ta des del Cas tell, sembla mantenir, orgullosa enca ra,
el seu p a per dc punt de guaita i de lloc de senyals, pre ve nint a l cas tellà d els
enem ics que s'atançavcn. A segon terme -a mà dre ta de la fo tografia-, l 'església rom à nica de Sa n ta Maria de Castellfollit, consag rada el 1080 i co nvertida
deu a nys més ta rd e n priorat , depene nt cie Sant Bene t de Bages. Al fons, la v ila
de Tor a, i al confí, dal t dc la carena de la muntanya, Ics ruïnes dc la gr an
força de l'Aguda.
rou res i pins. La ter ra d e sembrad u ra oc u pa un a supe rfície total d e 1112 h ectàrees (42,3 p e r cen t), d es ti n ades totalment al c ultiu de cereal: blat, o 11di i c ivada principalme nt. Abans s' hi collia el sègol, la pàmula, l'erb i les veces.
Ara, gaireb é no hi qued e n ni a m e tlle r s , ni olivers, ni ceps, e l c ultiu dels qual s
m a i no va te ni r un a gr a n importància. Els pocs qu e encara hi ha van desapareixe nt, puix diue n que són causa d e g ran des torb al treball de la m aquinà ria
mode rna.
De regadiu n'hi ha b e n poc. Entre «els tros sos dc Magrà >>, els d e <<baix
a la carre te r a>> i <<e ls de San ta Ma ria >> a rribe n b e n jus t a a ssolir les vuit
h ec tà r ees , 0,35 p e r cent del total. El s plantius de regadiu, prima ver a ls i estiue ncs, ·d onen els fruits molt tardans d egut al llarg i rigorós hivern d e la
clotada i, p e r aques t motiu, a mb esca sses possibilitats de fer-ne de molts
d'ells un rentable aprofitament familiar. Els prime r s «tomà ti CS>>, posem p e r
ca s , es poden -collir, qua n tot va b é, p er la Mare de Dé u d'Agost.
La r es ta nt superfície d el term e, unes 986 hectà r ees, qu e correspone n al
37,5 pe r cent d el terme, són de muntanya, guixer es en bona p a rt, mi g cobertes
p er la vege tació carac te rísti ca d'aques ta p unta de la comarca segarre nca : la
brolla i la garriga.
Bo és que fe m, també , uns bre us come ntaris sobre e l moviment d e m ogràfic
dc la vila, d es de l comen ç de l segle XVTII fin s a l'any 1936, i, posats , t a nt se va l
qu e n'assen yale m les v ariacion s que h a tin gut fins avui.
A la m eita t d el p r imer quart d el segle xvrn, conc r e ta me nt a l'any 1715, la
vila te nia cap allà de 250 a 255 h abita n ts. Se tanta a n ys des prés, o sigui
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l'any 1787, coincidint amb els primers r esultats de la renovació agrària, esperonada pel fort creixement demogràfic de Catalunya, la població veu doblat amb
escreix el nombre dels seus habitants: 598. Creiem que és cap als voltants
d'aquests anys quan el tragí creix de valent i s'especialitza. Aquesta empenta
demogràfica, que no és pas privativa de Castellfollit, obliga a establir un intens i variat tragí de tota mena de mercaderies. EI nombre de traginers augmenta forçosam ent, donant ocupació constant i segura a molts joves i h omes
de tota edat, que amb llur esforç enriquiran i milloraran el benes tar de la
vila. Aquesta abrivada empenta és deguda a què per primera vegada, després
de molts anys de r evoltes i de guerres, els pobles i viles catalanes, però especialment la ruralia, disfruten de pau i de tranquiHitat. Aquesta pau dóna nova
vida al camp i la r enovació agrícola no sols fa millorar quantitativament i
qualitativament les collites, sinó que nous productes es sembren en llocs on
no s'havien produït mai.
Aquest impuls comença a deixar-se sentir a tota Catalunya cap a mitjan
segle XVIII, i hem de creure que en aquest racó segarrenc, no pas del tot mancat de condicions, no hi va ésser pas mal acollit. És ben conegut que a la vall
del riu Llobregós, al menys des de Biosca fins a Enfes ta, i qui sap si encara
fins més enllà, s'hi van repoblar moltes bancades soleies, més o m enys protegides de les gèlides fredors hivernenques i de la boira aplanada, amb olivers, ametlle rs i ceps, però com que el clima d'aquest clot de riu no els era
pas massa favorable, van prosperar poc i van acabar de desaparèixer dintre
de la primera meitat del segle actual.
El fort augment de la població catalana en total, pe rò més encara el del
camp i el dc la muntanya en particular, sorprèn al país que e ncara no té
vies de comunicació bones i ràpides. No hi h a carreteres ni, en molts llocs,
camins de carro. El tragí esdevé més que mai una veritable necessitat, ja que
cal a bastèixer tota aquesta nova vida florent.
El nombre d'habitants de la vila augmenta de valent i sembla que res no
aturarà la rabent escalada. Setanta anys més enllà, l'any 1860, la vila assoleix
el màxim nombre d'habitants de tota la seva història: 854. Aquest any 1860
que assenyala la màxima creixença de Castellfollit de Riubregós, quant al
fenomen demogràfic i la seva r iquesa, és també el que assenyalarà sense cap
mena de dubte el del començ de la seva decadència. En aquest any, el ferrocarril que ha d'anar de Barcelona a Saragossa arriba ja a Lle ida, cr euant,
o atançant-s'hi molt a prop, les més riques comarques oleícoles dc Catalunya,
on els somaders castellfollitencs solien proveir-se: el Bages, la Segarra, les
Garrigues, 'i'Urgell i el Segrià.
Cap a l'any 1870, l'emigració és tan forta que sols quaranta anys després,
és a dir, a l'entrada del segle actual, la vila ha vist davallar el nombre dels
seu s hbitants fins a 414, xifra que més o menys mantindrà fins a l'any 1936.
Després dels anys atzarosos de la revolta del 1936-1939, la vila fa una petita
revifalla; 439 habitants , que es mantenen uns pocs anys per a tornar a sofrir
una forta davallada, concretament a partir de l'any 1950, fins a l'ac tualitat,
en què sols en té un s 280.

Les fonts documentals
La informació més directa, més viva, .i per tant més valuosa i verídica, que
hem pogut aplegar amb el fi de redactar aquest estudi sobre el «Tragí de l'oli
a Castellfollit de Riubregós>>, la devem principalment a En Jaume de cal
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Graells, l'últim traginer d'una nissaga de diverses generacions d'oliaires i el
darrer que queda al poble a mb suficient capacitat, claretat de judici i bona
memòria.
E l pare d'En Jaume va morir l'any 1928 prop de Ja masia de Can Camps
de La Manresana, m és allà de la vila d'Els Prats de Rei, tol fent camí cap a
l'Hostal Vell, traginant una somada d'oli que duia un sol mul. Unes noietes
de Can Camps es van adonar que allà prop hi havia un mul que duia el bast
penpnt davall la panxa. Amatentes van anar a avisar a casa, que de seguida
van trobar al tragmer moribund. Mai no s'ha pogut sa ber si l'accident va produir-se per l'esfereïment de la mula o bé perquè el traginer cavalcat a l'atzembla es va adormir i va caure, o bé p erquè, trobant-se malament, es va agafar
«a l'aubarda», la qual es va tombar i el va llançar a terra, on va donar un
for t cop de cap contra d'alguna pedra. El noi, En Jaume, que era ja tot un
home, va continuar fent el tragí tot sol amb una rècula de tres mules, i després, no massa després, amb dues solament.
En Jaume va néixer l'any 1903. Té ara els seus setanta set anys ben complerts i conserva les facultats mentals molt clares. Va fer la primera traginada
tot fent de «mosset» del seu pare, l'any 1918, als quinze anys justos d 'haver
<<naixut>>. Serva encara ben vius els llunyans records dels seus primers camins
i dels primers soj orns pels hostals. Havia <<creixut» entre els pares, la «brivalla» del carrer i de la vila i les mules de casa. Havia estat sempre present
en les converses familiars quan parlaven del tragí, dels preus de l'oli i de les
dures jornades de camí que -cada setmana feia el pare. Com que era bon xic
<<reblegadot», m és d'un <<aixec» havia rebut per mor de que l'esquena no se
li tornés <<Com la dels Sants del Miracle».
Quan, a companyant el seu pare, va emprendre la primera traginada, coneixia, llevat dels camins, la feina que anava a fer, el nom dc tots els hostals
i masies del trajecte, la manera de tractar i de tenir cura del bestiar i <<d'aubardar-lo». I sense massa contratemps va fer el seu darrer camí de traginer
de «rècua», just començada la revolta de l'any 1936. Aca bada la Guerra Civil,
intenta de reprendre Ja feina. D'amagat i de nit anava amb el carro a buscar
oli cap a la Ribera del Sió i a Guissona, per camins de bosc ben perdedor s
fins arribar a a lg una casa de pagès coneguda, on deixava el carro amagat,
i amb els bots a l b ast d'una mula tornava muntanyes amunt. Com que no
sempre li e ra possible fer el camí de nit o p er verals amagats, va topar-se
a lgunes vegades amb la Guàrdia Civil i, davant el perill d e perdre-ho tot, va
deixar definitivament la feina. Va traginar oli uns vint anys seguits, fent gairebé sempre el camí fins a Gòsol, a la serra del Cadí.
D'altres fonts , no tan d irectes, hem pogut treure també bona informació
sobre el tragí de l'ol i, especialment de certes famílies, alguns avanpassats de
les quals -avis o besavis- havien fet també de traginers. Entre aquests informadors predominen els de Castell follit, naturalment; a lguns de Torà, Calaf
i de l'Hostal Nou i d'algunes masies del peu dels camins de tragí, encara avu i
habitades.
Malauradament, ni a l 'arxiu mun icipal ni a l parroquial del poble no hem
pogut espigolar i aplegar cap notícia referent al tragí, ja que els dos arxius
van ser totalment destruïts e n la revolta d e l'any 1936.

Les ((piques» de l'oli
En totes les cases de traginers d 'oli calia necessàriament qu e, en un lloc
o al tre, hi tin guessin un o diver sos d ipòsits on guardar-hi l'oli que comprave n
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i q ue no podien o bé no cal ia tras ll adar dc seguida cap a ls llocs de vend a.
A vegades l'ol i no era massa transparent i te nia a lgun a brossa. Calia deixar-lo
reposar el te mps n ecessari per fer que brosses i m orques s'assolessin. A l 'hivern, q uan feia moll mal temps a la m untanya, els traginers ho aprofitaven
per anar-nc a proveir a les contrades productores, que malgrat que també
eren fredes , m ai les tempes tes no hi er en t an peri lloses. Aquest oli calia
guardar-lo un temps, posant-lo e n uns cups o dipòsits dc p edra, que en deien
«les piques».
Aques tes «piques» són pr incipalment de pedra ar enàcia, unes poques de
calcària, i són fe tes sempre d 'un sol bloc i buida des a p unxó. Les pa re ts exteriors són ta mbé força be n treba llades, enca ra que no tant com les in te riors.
Aquesta mola dc pedra calia que fos molt ben triada i escollida , car era imprescindible assegurar un a total i absoluta u niformi tat del bloc, i que no tingués el més p e ti t bc i per o n l'oli podria plorar després. Ac tualment a Caste llfollit encara hi q ueden un a bona quantitat d 'aquestes piq ues, però cap d 'elles,
natu ra lment, u sada en el seu an ti c servei. Sa bem de mo.ltcs q ue, quan ja no
van ser necessàr.ies com a dipòsil d'oli, l es van trencar a cop s de m a ll i els
trossos van ser empra ts p er a fer pa rets . Altres «piques>>, qu i sap si les m enys
o no tan voluminoses, van ésser tretes dc casa i baixades als «trossOS>> del
Magrà i de la Ribe ra per fer-Ics e rvi r dc xups p er a posa r-hi l'aigua que amb
la «grua >> i la galleda anaven tra ien t del pou.
E ncara e n quede n una bo na colla -se ria una vertadera llàs tima que es
fessi n malbé-, però són ben poqu es les que hi ha dintre de les cases. La
gen t del poble d iu q ue a casa feien nosa, cosa que creiem després de ls nous
«apriamcntS>> ta n moderns com hi han fet. De totes les q ue avui enca ra queden n'hem segui t i am idat unes q uan tes. Gairebé totes te nen la secció rec tangular i n'hi ha a mb a res tes in te r iors i exteriors lleugeram ent arrodonides i
d'altres q ue te ne n e ls can te lls vius. E l gruix dc l es qua tre parets depèn de la
gr an dària o volum de la pi ca i os ci Ha entre e ls 7 i els 12 ce n tímc tres. E ls fons
és en totes e lles molt més <<doblu >> que le parets, i és e l q ue li dóna b ona
sol idesa. En el. centre del fons, part de dintre de la pi ca, sol haver-hi, en gairebé totes, un rebui dat més o menys rodó que té entre 20 i 30 centímetres de
d iàme tre per uns 4 o 5 de fondà ria . Aquest conc servia per a poder treure
tot l'oli de la pi ca, bo i recolli nt-hi a mb una c ull era el solatge o morques que
l'oli en r epòs hi havia an at d ipositant.
La pica m és gran q ue h em trobat és encara a la casa de Cal Comediant
del Rava l. El grui x de les parets té en tre 11 i 12 cen tím etres. Les a r estes i cantoneres lleuge ra me nt arrodonides i amb e l fo ns de més de 20 centímetres de
gru ix. Com que mai no les om plien al ras, sinó que sem pre hi de ixave n un
parell de dits p er a ésser pl ena .fins dalt de tot, do na re m seguidament la cabuda d'unes quantes piques previ el descompte de 4 centímetres en la fo ndà ria. De to ta ma ne ra, Les mides que a notem són totals. Aquesta p ica dc Cal
Comed ia nt té 1,37 m dc lla rgada interior, 95 centímetres dc fo ndà ria i 98 d 'am plada, també interio r. Descompta ts els 4 centímetres en la fondària, i sense
ten ir en compte el conc del fon , hi caben 1221 litres, qu e equivalen a 20 bots
dc 15 q uarta ns cada un. Recordem que cada mul sols pot portar dos bots
qu a n va de tragí.
Al peu d'un po u que hi ha en un <<Cudró>> dc baix el Magr à que posseeix, com
una relíqu ia , la <<g rua >> per a treure aigua, n'h i ha u na que és un xic cap i a mpl e i e n la qua l ca ben sol a ment 348 litres; uns ci nc bots i mig.
A la partida << del Ba lç>>, ran de l riu Llo b regós, n'hi ha una d 'ab a ndonada
que es manté en perfecte estat, e n la qua l hi ca bcn 6 10 li tres, uns JO b o ts.
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Dava nt mateix del p oble, davall la carretera, n'hi ha un a de ben conservada,
en Ja qual algw1a tara en el bloc de pedra no va p erm etre que dues arestes
inferiors sortissin ben escairades. Té un afo ram ent de 840 litres, és a dir, de
quinze bots i mig.
Per r esguardar l'oli de Ja pols i de caure- hi alguna brutícia, cada pica tenia
una tapa o cobertera dc f us ta amb un encast que en caixava perfectament per
Ja part exterior dc les quatre pare ts. Algunes piques tenien el cantell s uperior de Ics paret s amb un r eba ix amb la finalitat que la tapadora hi quedés
m és ben encaixada i l'oli res tés m és protegit. Una d 'aques tes és a l peu del pou
de l'hort d 'El Godó i té un a cabuda dc 12 bots: 730 litres.

Els bots de traginar l'oli
An tigame nt, a la com a r ca de Segarr a s'h av ia fe t ús d 'una m es ura de capacitat a no m enada «bOt», equivalent a 64 «porr o nS>>, quantitat que cabia dintre
d 'un bot obtingut amb la pell d'un anima l cabrum d 'edat adulta. Com qu e
en aquells temps -segle passat- cada «porró » equivalia a 94 centilitres,
o s ia 0,94 litres, qua n es va aplicar el sis tema m è tric decima l Ja cabuda o volum d'aquesta antiga unitat que era el «bot>> va p assar a l'equival ent r eduï t
i ar rodonit de 60 litres jus tos que, en p es, corresponen m és o m enys a 60 quilograms .
E ls bots són fets sem pr e a mb les millo rs pells de boc, de cres tó o de
ca bra; pe lls que an tigam e nt es coneixie n amb e l nom de << bogu ines». E l tracta ment que calia donar a aquestes p ells per a fer-ne un bot era b en difere nt
segons es destinessin a l transport dc vi o d 'oli. El bot que havia de contenir
vi tenia Ja «flo r de Ja pe ll», amb el pèl m és o menys esqui la t, a la part dc
dintre del bot, q ue després «S'empegava » o impregnava in teriorment amb
pega, qu e donava a Ja pell un a comple ta impermeabilitat, bo i a judant-li a
mantenir el bon gus t de l vi. Als bo ts des tina ts a conteni r o li se'ls deixava Ja
«flor de la p ell» a la part de fora i, p e r tan t, la car a de Ja carn a la part de
d in tre. Als bots per l'oli , un cop ben assaonada la pell, no s'hi fe ia cap tractam ent adicio nal ni p er din tre ni p er fo ra.
Una vegada sacrificat L'animal, la pell del qual es considerava p rou bona
per a fer-ne un bon bot, era «espellada a bot», això és, sense obri r l'animal per
la panxa sinó t ra ient to ta la pell, del ca p fi ns a la cua , tota d 'una p eça, queda nt-hi solam ent els fo rats o obertures del coll, les quatres potes o garrons
i la de l'anus. To t seguit la pell es re ntava i s'assaonava degudament per tal
de do nar-l i un a b ona flexibilita t, tanca nt-li bé els porus i don a nt-li la r es istè ncia suficient per a l treball al qual a nava destina t.
Segui dam ent es cosia el fo rat de la n à tgera i tres «garrons» o potes i s'en
de ixava una de les de dava nt sense cosir, per la qual seria fàcil treu re oli del
bo t sense baixar-Jo de l'albarda, encara que el bot estigués protegit per la
«bols ura», m ena de sac fet amb teixit groixut destinat a pro tegir la pell del
bot de fregadissos i enganxades espa r racado res. La «blosura» er a feta de teixit dc cànem , antigam e nt, i desp rés p er una lona groixuda de cotó. En conjun t, aq uest sac era més alt que la llar gada del bot, amb Ja fin a litat que, amb
e l bot ple a dintre, pogués lligar-se la seva boca. En lloc avinen t hi tenia u n
forat per on sort ia el «garró» per a tre ure l'oli. Una vegada el bo t e ra ben
acabat, s'omplia d'o li i es deixava uns q uants d ies.
Com que els bot s'havien de rem e nar m o lt, car regant-los i baixant-los de
l'«a ubarda», e l som ader havia de ser u n bon coneixedor de la mi llor manera
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de fer-ho, posant molta atenció en lligar-los i en deslliga r-los, puix que el més
petit descuit podia ser causa que el bot «Se n'anés». Cada vegada que es treia
oli cal ia «mocar» bé el bot a bans de lligar-lo. Per tancar i lligar un bot ple
d'oli ca lia molta des tresa. «Mocar>> el bot abans de lligar-lo consistia en girar
cap dintre una part de la p ell del coll i fer-hi desseguida el lliga t ben estret.
Tal com hem dit, a la cara interi or del bot de traginar oli, de nou en nou,
no s'hi feia cap tractament ni s'untava amb cap producte, ja que l'oli podia
agafar-ne el gust o adquiri r una sentor poc agradable. Al cap d'un temps de
fer-los servir, e ls bots començaven a «Somicar>>, i per a turar aquest «SOmiqueig>> i poder-los fer servir un xic més de temps, els «emmelaven >>, és a dir,
els untaven interiorment amb m el, en cara que després, s i els bots es deixaven
escórrec molt, podia saltar-ne a lguna gota que donava mala aparença a l'oli.
El bon oliaire no solia <<emmelar>> els bots encara que amb e l temps arribess in a «somicar>>, sinó que procurava sempre canviar-los abans que << ploressin>>. No obs tant, s i el bot que r e tiraven era encara en més o m e nys bon
estat, !'<<emmelaven>> i el feien servir p er a dur-hi fins a casa l'oli que anaven
a comprar a les terres olier es . Arribant a casa abocaven l'oli a les <<piques>>
tenint bona cura que n o hi caigués cap mica de mel; però si p e r descuit n'hi
queia a lguna, era fàcil dc treure amb una cullera.
Les millors pells per a fe r els bots, esp ecialment els d'oli, eren les de boc
o de crestó que venien de la banda de la <<província >> d'Osca o de la conca de
Tremp. Un bon bot a prim er s del segle actual -fins a l'any 1915- valia entre
les 18 i les 20 pessetes . Quan per algún descuit es feia un forat en un bot, es
tapava mitjançant la << bota na>>, petita rotllana de fu sta de diàmetre apropia t
a l'estrip de la pell , que tenia un solc o canal a tota la seva perifèr.ia. Posada
la botana al forat, fent p e r manera que les vores de l'estrip fess in com una
mena dc llavi a tot el seu voltant, s'hi feia llavors una lligada de <<ve ncill >> b en
estreta. Aquest adob perme tia sortit· del pas un quant temps i esperar el moment propici per a canviar el bot tarat per un de nou .

La mesura de l'oli
E n els pobles colliters d'oli, o n es [eia e l comerç més o m enys a l'engròs,
solia haver -hi una pe rsona de confiança - un a dona, correntment- que es
dedi cava a mesu rar tot e l que es comprava o venia en e l poble. L'anomenaven
la «mesu radora>>, i era la sola perso na a la qual per un tàcit acord de tots
-compradors i venedors- se li reconeixia suficient honrades a i prou aptitud
per a fer aquesta fe ina. El bon nom i r econe ixement li e ran apr eciats per la
manera i el te mps, j us t i necessari, mai massa lla rg, p e rò tampoc massa curt,
de deixar escórrer la m esura.
La mes ura te nia sempre 1 <<Cortà>> de cabuda, equivale nt a 4 litres. Al bot
s 'hi posaven corren tment 15 quartans. Però com que sempre s 'han fet trampes i fraus de tota m ena, i <<en tots te mps s'ha n caçat gotlles>>, i que <<el que
no pot robar tragina>>, el m esuratge e f eia seguint procediments be n diferents
segons s i la muller de l'oliva ire venedor volia o no volia participar en el negoci de l'o li a <<esquena del seu home>>.
Quan la << m esuradora >> m esurava honradame nt, és a dir, sense furt de cap
mena, e ls quartans que s'anaven m esurant es comptaven des del primer fin s
al quinzè, bo i deixant escórrer la mesura segons asse nya lava l'art de la feina.
Quan calia afavori r p er diversos motius a la m estr essa dc la casa - mai honrats i a voltes tampoc honestos-, la primera mes ura no es comptava, aprofi16

Els traginers que feien el camí cap a Gòsol , pujant pel torrent de Sant Grau,
havien de p assar el Cardoner pel pont de Buida-sacs, al cap del qual hi ha
e l molí d'aquest mateix nom. El mo lí de Buida-sacs era una bella i ferma
const rucció demostrativa de l'antiga activitat moline ra del riu Cardoner.
D'aquí arrenca un camí planer que pel Pla dels Capellans mena cap a Can Passanant; més a munt e l camí torna a enforancar-se i a fer-se solitari.

E l Molí de Cal Feliu. Quan el vell camí de Cas tellfollit de Riubregós a Gòsol
ta lla la C-149, que va de Solsona a Berga, es troba de segu ida a Cal Vinagre i,
un xk més enllà , e l molí de Cal Feliu, que era ta mbé ferreria, on els traginers
po dien fer aparia r una ferradura ma lmesa o qualsevol estropici de l'albarda.
A Ja vegada la mestressa tenia sempre algunes vitualles, amb les quals es podia reforçar e l pa i e l cam panatge dels traginers, que també podie n apagar-hi
la set amb un bon got de vi.

La vi la de Castellfollit de Riubregós antigament ben murada, es troba arrecerada a ls devallants del caduc i m a lparat Castell de Sant Esteve i sembla talment com s i cerqués encara l'emparança del castellà que la posseïa per Ja
casa ducal dels Cardona. La torre major i l'a lbarr an a del «Ballester >> o de l << BaJe t», que s'ovira més al fons, afiguren talment dos sentinelles empedreïts que
vetlle n la seguretat tranquila i estàtica del Castell, que els ho m es i e ls temps
poc a poc van malmetent.

Sant Grau d'Anglerill és una antiga parròquia d el municipi dc Navés. La capella i la m asia es troben un xic lluny de l'habitual camí dels oliaires, p erò
de tant e n tant calia anar-los a oferir oli, que en bona quantitat cons umien
per ús de la masia i per fer cremar llànties i grcsolets davant la imatge del
Sant, invocada per a guarir el mal de pedra i altres afeccions dc l'orina. Sant
Grau, la festivitat del qual s'escau el dia 13 d'octubre, era el patró dels tragi ners d'oli, que m o lt el vene raven , especialment e n aquest dia de la seva
festivitat.

tant un moment de distracció de l'amo o bé que se l'hagués pogut allunyar del
lloc amb un pretex t o motiu qua lsevol. D'aquesta manera, a l segon quar tà
abocat en comptaven un; a l tercer, dos, i s uccessivament fin s a l que feia
q uinze. Però com que en el b o t n'hi havia setze, quinze els cobrava l 'home,
i un d 'amagat, p er a la dona. Si l'amo de l'oli no era a casa quan es presentava el traginer comprador, ja no es comptava ni el primer. S e'n mes uraven
setze, dels quals un er a per a la mestressa i els restants per a l'amo.
A casa dc l'oliaire venedor, l'oli s'acostumava a t enir dintre de les <<piques >> de pedra, de faisó que per a omplir la m es ura calia somorgollar-la to talment dintre de l'oli. Un r ecurs ben senzill de cisar l'amo i afavorir la m estressa era deixar escórrer ben bé l'oli agafat a la part exterior de la mesura,
q ue, naturalment, quedava a la pica, i escorrent-la b en poc quan l'oli s 'a bocava
a l'embut que sempre es posava al coll del bot. Entre l'esm er çar-hi el temps
correcte o fer-ho d'una manera precipitada, en acabar de m esurar els quinze
quartans, b en bé podia haver-hi una diferència d 'un a un i mig litres, que
quedaven a la pica, i la m estressa ja cercava, després, el moment m és oportú
per a fcrlos fonedissos. Però com que mesurant d'aquesta manera el traginer
comprador n'er a el perjudicat, la <<mesuradora» ja procurava de posar setze
q uartans, mal escorreguts, al bot del t raginer. D'aquesta manera, tots, menys
l'amo, en r es taven contents i beneficiats. Actuant així es feia veritat aquell vell
refrany que diu que <<de mica en mica s'omple la pica», o tam bé que <<qui oli
r emena els dits se n'unta», en aques t ca s, el racó o estalvi privat de la mestressa.
En el poblet de Fontllonga - F allonga, segon s la gent del veral- , que cau
gairebé sobre ma teix del pantà o embassament de Camarasa en els davallants
de la Serra de Sant Mamet, hi h avia dues mesures, dig uem -ne, contras tades
popularment, però que tenien la particularitat que una era un xic més curta
q ue l'altra. En el llogarret hi havia dos petits hostals o cases que feien menj ars i donaven hos tala tge, en cada un dels quals hi radicava un dels dos pa r ti ts
polítics del lloc. Quan s'esqueia que un traginer an ava a comprar oli i es presentava per primera vegada a u n dels dos hostals, a Ca la Pana, per exeple,
i les idees polítiques exposades p el traginer no coincidien m assa amb les del
partit que hi tenia el seu centre, s'avisava a la mesuradora que hi anés amb
la mes ura curta. Quan el traginer es donava compte que l'oli de la «somada»
li curtejava, prenia, naturalmen t, la decissió de no tornar mai més en aquell
hostal. Si un altre d ia li calia tornar a Fontllonga, canviava d 'hostal, d 'on,
naturalment, en sortia amb l'oli mesurat amb la m esura corr ecta.

Els mossos de mules o de soldada
A Guissona se celebrava, des de Dé sap quan, un a fira molt interessant i
ben diferent de les altres, que havia adquirit molt nom pels grans serveis que
prestava. Era l'anomenada << fira de mossos de mules o de soldada». Aquesta
tenia lloc el elia 27 de desembre, festivitat de Sant Joan Evangelista i commemoració dels Sants Innocents. Hi acudien m asiaires i traginers que cercaven mosso, i «mossos de mules» que cercaven feina. Hi assistia perso nal
de tot l'Urgell i dc la Segarra i de m és enllà.
El millor com entar i que es pot fer d 'aqu esta fira tan singular, és cop iar u n
fragment del llibre titula t <<Dret especial de la S egarra», escrit i publicat
l'any 1934 p er l'iHustre Juris ta i Notari de Guissona, Josep Faus i Condomines, nat a Prulla ns l'any 1866 i mort a Barcelo na el 1938. En J osep Faus va ser,
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natura lment, un testimoni d'excepció dc tot el q ue p assava a Gu issona i a la
S egarra. En un a partat de l llibre, d iu:
«H i ha una a ltra classe d'assalaria ts o treba lladors de la terra que
s'anome nen "m ossos de mul es o de so ldada"; el lloguer d 'ells co nstitueix un a locatio- conductiu de treba ll agríco la q ue es regeix pel costum de l p aís, i con s titue ix una de les particula ritats ju ríd iques co ns ue tudinà ries m és remarcables de les te rres de l'Urgell i de la Segarra.»
«Abans de to t, venint de Guissona on ti nc la m eva re idèn cia dc
notari, he de fer cons tar que en la nostra viteta cada a ny s 'hi fa Ja
típica "fira dels m ossos", el dia 27 de desembre, festivita t de Sa nt
Joan E vangelis ta. Probable me nt és u na fira única a Cata lu nya. Aq ue ll
dia, de m oltes hore al volta n t fan cap a Guissona els propie ta r is i
mossos de mules d'aquelles terres. La tira no té cap dels aspectes com ercials o de f es ta de les a ltr es fires; no s'hi veuen do nes, no hi h a
parades de marxan ts, ni carros, ni bèsties. La fira la constitueixen
r otlles i r otlles dc mossos, m itjos m ossos i m ossets o va ile ts que volen llogar-se i dc pro pietar is que volen llogar-ne. Omple n la p laça
Major, els seus p o rxos i en contorn s. Com ença pe r a llà a les vuit de l
ma tí (só n gent m atinera) i acaba entre onze i dotze. La fira es fa
i transcorr e e n ple r ègim de lliber tat de contractació, sen se inter vencions ni limitac ions oficia ls b urocr à tiq ues de cap cla sse.»
En aque lls tem ps, el contracte de lloga de <<m ossos de mu les» acabava p recisam ent el dia 26 dc desemb re, fes ti vitat dc Sa nt Esteve, és a d ir, el d ia
abans de Ja fira. El dia q ue s'acabava el contrac te, e l m osso o els mossos e m o r zaven a casa dc l'amo vell, i si h avien pogut llogar-se sense a na r a la fi ra
de Guissona, p rocurave n dinar a casa l'amo no u, i si no podien, pe rq uè aques t
vivia m assa ll u ny, p rocuraven arribar-hi al caient de la ta rda, per ta l de r eb re
ordr es per a l'endem à i sopar-hi a última hora. Si quan acava ba el contr acte
el mosso no h avia troba t encar a am o nou, després d 'es mo r zar no li tocava
altre r e mei que ma rxar cap a Gui ssona i estar a l'endem à , a primer a ho ra,
presen t a la fira.
El s mossos de m ules que es llogaven per fer les feines de tr agi nar solament,
d ura n t l'a ny no fe ien o n o estaven obliga ts a fe r cap de les fei nes pr òpies de
la t erra: no cavaven, ni fa ngaven, ni lla uraven , ni a l'hora de les m esses anaven a segar. E l que sí feien era ba ixar o tragina r a bast les gar bes a l'era, Ics
tr umfes cap a casa, etc. La seva única obligació era a nar amb les rècules de
tragí, i quan er en a casa o pe ls hosta ls, dorm ir a l'es table o a la pallera per
tal de cui dar i vigil ar nit i dia el b es tiar que e ls es tava encomanat. Ca p a la
banda de l Sol sonès i la munta nya, els m ossos acos tu mave n a do r m ir en llit,
parat semp re p rop de la q uad ra del bestia r. A Ja Segarra, ben pocs mossos
dormien en .çatre; e l m és corrent era que ho fess in a la pa llissa, a l peu de Ja
quadr a, on , m algr a t els inconvenie nts que els comportava, a l'hive rn dis fr utaven d'una b o na escalfor. A l'esti u, molts dormie n a l peu de la porta de l'hostal o de la casa . E ls vells segarrencs d iue n qu e, fi ns b en entrat el segle actual,
a Ja Sega rra mai cap home no hav ia dormit e n ll it fin s el dia que es o 1.sava.
Si a la fira de Guissona un m osso, m osset o a prene nt de mule r feia bon
tracte amb amo no u, deixaven ambdós el fira l m a rxant de segui da cap a casa
per si era possible arr ibar -hi abans de din ar . E n m olts casos el con trac te de
lloga que acabava per San t Esteve, es ren ovava tàcita me nt per un altre a ny,
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Primitiva portalada roman1ca
d'ent rada a l'església del Monesti r dc Santa Ma ria, que ha
es ta t anys i. anys co lgada per
terres i rocs. Avui, degut a les
ob res dc recons trucció i reforç
que hi duu a cap la Generalitat, podem con templar-la, segu ra ment, tal com devia ser
després de la consagració de
l'església.

car no havent-hi volunta t expressa d'una de les parts, la coneixença i Ja confiança m útua es tablertes no obligaven a cap formul isme especial per a perllonga r el con tracte . Se mpre, però, el m osso m uler procurava treure'n algun
pr ofit. Si l'amo es feia repatani a millorar un xic les condicions i el mosso no
se'n sentia satisfe t, aqu es t procurava trobar un p a tró tragi ner més gene rós.
Cap a llà a primers dc segle, un «mosso de mules» amb bona experi ència
en la feina solia cobrar de soldada un a p esseta cada dia, amb l'import de Ja
qual h avia de fe r-se la v ida i fer-sc r entar i cosir la roba. Quan an aven de
tragí, e l cost de m enj ar i dormir a nava a càrrec de l'amo. Cap a l'any 1920, el
g ua ny venia a ser més o m e nys el mateix, entre 60 i 70 duros anyals, p erò se'ls
feia la vida o companatge, a m és d 'anar ren tats i cos its dc roba. Hi havia
amos tan garrep es q ue la soldada anyal convinguda e n la lloga Ja feie n divididora per m esos i per dics, h agut compte de la feina que podia f er-se segon s
la llargada de la claror d iürna i e l nombre d c festes qu e hi h av ia en el curs
del m es.
E ls traginer s vells, competents i coneixedor s de la feina, e ren els en carrega ts d'e nsenyar a ls m osset s i apre nents . Es gaudien explicant-los ·velles històri es de tragí, terribles encontres amb par tides de lladres i bandolers, afroses
tempestes i llu ites a bas tonades con tra els llops famolencs que a l'hi vern bai19

xaven dels cim s nevats per anar a buscar e l menjar cap a les terres ba ixes,
llavors m és fàci ls a Ja cacera o a la ra mpinya. E ls parlaven dels focs folle ts
de ls cementiris i de grosses serpents que esfereïe n e l bestiar. Bromej ant-hi,
també els parlaven dels encan tam ents de les mosses d'hostal que anaven e mpre freturoses a vendre uns actes d'amor i de platgeri a l primer traginer que
es deixava e nga tussar.
Però m entre per un cantó intentaven infondre'ls ba a rda i temor als pe rills
de la feina, també amb seny i m esura els alliçonaven sobre tot el que calia
fer per tal de salvar-se'n. E ls recomanaven que p e r a llunyar la fer esa i la basarda de Ja nit o la solitud de ls camins, era bo xiular o cantar, quan l'ànim
començava a apocar-se. Els r ecom anaven que si mai arribaven a tenir bes tiar
propi procure in dur amagada a l «corna ló» de l'alforja, una <<pedra de llamp »,
que prevenia dels llamps i dels da nys causats pels fo r ts <<llevassis» i les << rubinades». Que els calia, des de l'aprenentatge, cercar una ferradura, ja que
posseïa un gran valor amulè tic i era a la vegada preservatiu d'encontres <<a mb
bruixes i llad res i amb homes i dones de m a la intenció» (fragment d 'una
antiga oració a Sa nt Silves tre). No cal pas fer esmen t de l valor que adquiria
la ferradura trobada a la vigília o la nit de San t Joan.
Malgr a t que els traginers - com tothom en aquell temps- cr eien en a questes i m oltes altres s upersticions, fe tixism es, mals clona ts i encontres de tota
m ena, confiave n també en Ja pro tecció de la Divina Providència i, p er a ixò,
ensenyaven a ls mossets a encomanar-se amb fe i espera nça a ls di versos sants
protectors dc Ja fe ina, si és que dc veritat esperaven veurc's allunya ts i salvagu arda ts de ls perills de tota mena que cada dia e ls sotj arien anant de camí.
Santa Perone lla - que s'escau el di a 31 de m a ig- e ra invocada per a dem a narli bona aj uda en els passos més difícils del cam í. Sa nt Orie nt - dia primer
de maig- a judava a mantenir la crenor i el domini quan e l tragi ner tenia la
temen ça d 'h ave r errat o perdut el camí; igualm ent l'invocaven p er a llu nyar
la basarda i Ja fe r esa del bosc i de ls paratges despobla ts i soli taris. Sant Antoni
Abad, la festivitat del qua l s'escau din s la <<se tma na de ls ba rbuts», era, i h o
és encara, el patró principal dels trag iners i de l besti ar que m enave n. Si po·
dien, en aque t di a feien festa, procura nt troba r-sc a casa per a fer- nc un a
bona fes ta familiar. Sant Grau havia estat el patró dels o lia ires, i per semblança a com anaven de bruts i taca ts d'oli, ho havia esta t també dels fa na le rs.
Els somaders dc la muntanya e ncomanaven a San t Antoni de Pàd ua la bona
salut del besti ar, del qual depenia llur tre ball i benestar. El s h abi tu a ls traginer s dc sal ve neraven a San t Ama nci , festa que es celeb rava antiga me nt el
dia 4 de novembre. En els dies dc tempesta forta, quan els llamps i el p e tam ent del t ro fe reixen els ull s i l.'oïda i encongeixen els batecs del cor, segurament que m a i no deixaven dc resar a quella advocació tant popular de << San t
Marc, Santa Creu, Santa Bàrba ra , n o ens deixeu».

Les mules de traginer
Els tragine rs i els pagesos, quan els calia compra r un nou cap de bestiar
de peu rodó, a bicn molt bé quin era l'animal que e ls convenia, si volien traginar tra nquil o a tend re e l treba ll de la terra sense pro blem es ni fa tics,
i sab ien també que no podien de cap manera escatima r un duro a l'hora dc
comprar una << bístia », i que quan la posseïen, encara me nys podien escatimarli el pinso, pu ix com diu el refrany:
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«Si els matxos vols fer treballar,
no els estalviïs el gra.»

«Mula que no menja civada,
l'alba rda la té mata da. >>
De mules n'hi ha dc dues menes: Ja «mula some rina », prod uc te híbrid dc
cavall i somera, i la «mula equina», híbrid d'ase i euga. El mot «matxo», tan
corrent, és un cas tellanis me, sinòn im de mul. En les feines del tragí, t a nt el
cavall com l'euga han estat poc b en emprats. Si el tragin er no era molt pobre,
tampoc no feia mai ú s dels ases, m algrat que un r efrany vol fer-nos-ho creure
al revés:
<<La rècula del traginer,
un ase davanter.»
EI tragine r, p erò, sabia, per experiència, que:
<< Els ases no més corren quan van
de cara a casa.»
E l mul i la mula h a n estat, per als arriers i altra gent del camp, el mitjà,
el motor, el vehicle imprescindible durant centúries amb el qual podien guanyar-sc la vida. E ra cle men t imp re cindible i costós i la pèrdua inespe rada
d'un cap de bestiar d'aquesta m ena podia conduir a una famíl ia a la misèria.
Durant tot el curs dels primers vint i vint-i-cinc anys del present segle, una
bona mula o m ul, val ent i vistós a la vegada, solia valer uns 300 duros com
a màxim. Els traginers d'oli preferi e n en general els muls o matxos d'una
mida o alçada m és b aixa que els normals, que es coneixie n amb el nom de
<< m atxets d'oliair e» i que eren més fàcil s <<d'aubard ar» i també cos taven algun
duro menys. A prim ers de segle, u n << matxe t d'ol iaire» que co tés e ntre 250
i 280 duros era prou bo per a fer aq ues ta feina. E ls mulers dc tragí preferien
els muls perquè, en general, er en més batalladors que les mul es. E ls muls,
una vegada <<enrequats», no don aven m assa feina, bo i fent camí; en canvi,
quan ent re e lls hi anava una mula, moltes vegades no h i hav ia altra solució
que dur-los <<enqua ts». A l'estable, el mul es mante nia sempre més q uiet que
les mules.
Però, com que:
<<Dc mula guita tothom en sospita»
calia no confiar-hi m assa, es pecial me nt si el mosso era encara jove i mancat
d'experiència .
E ls an im als qu e formave n la r ècula d'un traginer, era del tot im prescindible fer-los anar sempre pel mate ix ord re. Generalment, el <<davanter » era el
que reunia les millors condicions per a Ja feina . Hi havia guitzes i baralles
q uan per qualsevol circumstància calia alternar-n e l'ordre, ja fos per l'entrada d'un an imal no u o b é perqu è el <<davante r », que s'havia fet vell, calia
passar -lo a l dar re ra dc tots.
L'orgull i la màxima satisfacció de tot bon traginer era la dc condu ir o
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posseir una bona rècula, no solament bona per a la feina, sinó que a més a més
fes «bona patxoca», es a dir, q ue al bestiar se'l veiés ufanós, exuberant, que
tingués «bona asta>>. Es coneixia el bon destiar quan te nia les anques b en
rodones, els «garrós>> gruixuts i els «garvillons>> prims, però segurs i res is tents,
i s i a més tenia el p èl brillant i sedós, millor que millor. Per treballar-hi dc
gust les mules havien d'ésser a j ovades i obedients al m és petit senyal o al
primer crit. Quan els <<mossos de mules>> cer caven feina procuraven conèixer
per endavant quina era Ja casa que posseïa el millor bestiar del poble o de
la contrada.
Cada mulater tenia la seva g uilladura res pecte e.l color del b es tiar. Hi havia
somader que preferia qu e cada un de ls cap s que formaven la seva rècula fos
de color difer ent i altres preferien que tots fossi n del mate.ix color. A l'un li
agradaven e ls colo rs << pardo >> o terrós, ja que es consideraven els més forts
i valents. Hi havia qui volia les mul es blanques i els mu ls de color negre. Qui
s'estimava m és el bes tiar << bragat>>, certam ent bonic, ja que tenia el morro,
la panxa i l'entrecuix quasi bla nc i la r es ta castany o negre, en cara qu e altres
traginers no volien els <<braga ts>> p erquè deien qu e ere n guits per conform ació. Naturalment, cap traginer no volia una mula <<rega lona>>, que s'adeia m és
a una casa de sen yor s que a les feines de tragina r. Ta mpoc hi hav ia cap p r eferència per l'anomenada << mul a catalana>>, que era mo lt fina i lleugera però
deien que tenia <<el cul d'am etlla>>.
El color del pèl era un de ls motius que ajudava a trob ar el nom del cap
de bestiar: el pardo, el roi g, la roja, el baïo (o bai, dc roig, rogen c), Ja moïna
(és a di r , de color entre castany i n egre), el moro, la mora, el castanyo, la
cas tanya, el tord , la torda i la tordilla (de pèl m esclat de negre i blanc), la b lanca, la negra, etc. Quant al co lo r , el r efranyer també hi té q uelcom a dir:
«Mula
<< Mula
«Mul a
«Per a

moïna, o molt dolenta o molt fina. >>
moïna, o m olt dolenta o molt g uita. >>
tordina, o molt fal sa o molt fina. >>
un a casa, h ome valen t i un a mu la "' falva">> (color gris fosc).

Altra circums tància qu e aj udava a trobar nom a un d'aques ts a nimal s e ra
precisam ent d'edat que t enia quan va ser comprat: sobrany, sobranya, terçó
i terçona . E l «Sob ra ny>> era l'animal que tenia jus t l'a ny fe t, i encara n o a nava
ferrat. El «ter çÓ>> teni a complerts els dos an ys i ja es podia fer rar. De l'operació de ferrar se'n deia «calçar>> i la primer a vegada era cer tam ent d ificil.
Res pecte a quin era el millor t emps per calça r un animal de peu rodó, hi
hav ia també la seva creença o superstició: calia fer-ho en llu na vella, car es
cre ia que era quan l'animal tenia el «Casco >> o peülla m és dur.
Una oportunitat afavoria, també, el trobar un bon nom amb el qua l assenyalar a un mul o una mula: el del lloc, masia , poble, regió, etc., on va comprar-se: la toranesa i el toranès (de la vila de Torà) , la pagesa i el pagès, el
n illo (nom d'un a m asia de Cas tellfollit), l'aragonès o l'aragon esa , la pa llassa
i el pall asso (comprats a Salàs de Pallàs, com deia la ge nt), etc.
La compra de bestiar de peu rodó s 'acos tumava fer en una o altra de les
tres fires més importants qu e, d'aqu es ta m ena dc b estiar, es feien a Catal unya. Aquestes fires eren la d 'Organyà, la de Verdú i la de Salà s de Pallar s,
aquesta sens dubte la més important de totes. Aques tes ftr es, a d iferència dels
merca ts, tenien un contingut molt m és es pecialitzat, un à mbit d'anom enada
i de concur rè ncia molt superior al de la pròpia com arca, de la província i fins i
tot de la r egió i del país . Anar-hi obligava a venedors i a compradors, com
veurem m és enllà, a desplaçamen ts llargs, can sats i a voltes pe rillosos.
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A Ja fira d'Organyà, que es celebrava encara per San t Andreu -dia 30 de
novembre- s'hi h avie n mercadejat muls i cavalls de totes edats, més o menys
ajovats a les fe ines que els esqueien. Aquesta fira es va celebrar per primera
vegada l'any J 232 i, com totes les més importan ts, és al peu mateix de les
antigues carrerades o camins de bestiar q ue solcaven tot Catalunya. L'altra fira
important és la de Verdú, que començava el dia 13 d'abril. E l el ia 18 començava el mercadeig, precisament i sols d'animals de p eu rodó, que durava vuit
elies segu its, i s'avisava a toc de campana que l'endemà comen çaria la venda
d'animals de peu forcat, bovins principalment. Gene ralment, el b estiar de tragí
o de camp que s'oferia a Verdú solia ser ja en edat de posar-lo a treballar de
seguida, per quant molts tenie n els quatre anys complerts; és a dir, que ja
<<havien clos» i ten ien, per tan t, les darreres dents i la dentadura igualada.
La fira més important i de m és anomenada era la de Salàs de Pallars, a la
comarca del Pall ars Jussà, al peu de la carre rada o carni ramader que pujava
per Ja vora ma teixa del r iu Noguera i a nava cap al Pir ineu . Tenia lloc dintre
la segona setmana de Quaresma. El b estiar que amb preferència s'hi oferia
e ra jove, p erò «ajovat», és a dir, relativament ensenyat, p e rò no massa, per
tal que cada comprador pogués acabar-lo d'ensenyar «a la seva coneguda»
i segon s la feina a la qua l pensava destinar-lo. La fira de Salàs ha estat des
dc fa segles la més important de Catalunya. La seva anomenada va arribar
a traspassar la frontera, fent qu e cada any hi concorreguessin nombrosos tractants francesos. Hi anaven aragonesos, castellans i valencians i compradors
i criadors dc tot Catalunya. Els traginers i altra gent de la terra castellfollitenca hi eren també b en conegu ts, ja que cada any pocs o molts h i fei en cap.
A més de trobar-hi els vells tractants, conegu ts d'anys, hi havia també gitanos procede nts de Déu sap on, pagesos i tragi ne rs dc l'Urgell , de les Garri gues,
de la Segarra, del Segrià i del Pallars. Gent dc muntanya i gent del pla, terrassan «de per vall» i, per què no, algun que altre senyor de ciutat.

Una anada a la fira de Salàs de Pallars
Per anar des de Castcllrollit de Riubregós a la fira de Salàs de Pallars, que
com hem dit es celebrava dintre de la segona setmana de Quaresma, i tornar
a casa, calia p endrc's p er endavant tota una «Seuma na». El camí era llarg
i calia fer-Jo per etapes . A voltes era també perillós per les maltempsades i pels
lladregots, facinerosos i tota mena de malfactors. Era insegur, sobretot, si hi
anava una pe rsona sola. Generalment es reunien en grups de tres, qua tre
o més persones disposades a tot i entre les quals sempre n'hi havia una que
anava a la fira sabent p er endavant que no hi compraria cap anim al. Deien,
aques ts, que hi anaven p er veure com estava el mercat i pe r assabentar-se
dels preus del el ia. Toth om sabia -això encara succe ix ara- que anava a fira
a passar-se un s quants dics de lleure i de barrila, i també, per què no, a treure
el ventre de p ena pels hostals que trobaven pel camí.
Anant-hi e n grups sol passar allò que diu el refrany, que:
«Parlant, parlant, el camí s'escursa»
si, a més, duien l'a rmilla arreglada, sabien q ue:
«Bones a lforges i bon vi, fan pla el camÍ».
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Calia sortir de casa b en proveït de rob a i de bon calçat, ja que en aquesta
època de l'any les matinades i les vesprades solen ser fredes i po t haver-hi
al gun dia de pl uja o de neu. Calia fer cas, doncs, d'un altre vell r efrany de
caminant, que recomanava que :
«Per anar de camí, bo n calçat i bon vi ».
P er anar des de Cas tellfollit fin s a Ja vila de Salàs de P allars, en plen a
comarca del Pallars Jussà, el camí que calia fer era el segi.ien l: sortir de
Castellfollit a peu, a primera hora de Ja tarda, que pels pagesos q ue solien
dinar al punt del migd ia, volia dir que Ja jornada de camí come nçaria cap als
voltants de l'una de la tarda . Seguint el camí ral feien cap a la vila de Ponts,
al peu mateix del riu Segre, on es qu edaven a sopar i a dormir en un o altre
dels tres hos tals: Cal Ta let, Cal Ventureta o bé a Cal Mane l. H av ien caminat
28 quilòme tres en un t emps que podia osciHar entre sis hores i sis i m itja.
E l camí ral, en molts llocs encara avui transitable, segueix m és o m en ys el
mateix trajecte que fa la carreter a a c tual. Aquest tram dc ca mí el descriur e m
amb un xic m és de detall en un pròxim capítol en parlar de les comarques
olieres on anaven a proveir-se els somader s de Cas tellfollit.
A l'endemà, de bona matinada, i després de «m atar el cuc» amb una b ona
mossada de pa o un bon tros dc coca - segons el dia que s'esq ueia- acompanyat d'un tros d'«espetec» i de r emul lar-ho al darrera a mb un got dc b arr eja, quan encara les primer es lluïssor s no assenyalaven oue un nou elia apu ntava, emprenien el camí cap a Artcsa de Segr e, uns 14 o 15 quilò m e tres aigües
avall del riu ; arriba ts a Arlesa b a ixaven fin s al p eu del Segr e, i passat el pont
com ençaven a puiar cap a Vall-ll ebrera i Montarg ull p er anar a fe r <<parada
i fonda » a la vila de Foloue r, on, p er a un bon esmorza r , els esperaven l'hostal
de Dalt, o l'hos tal de Baix. Mi tja h ora més enllà de Folque r, el cam í traginer
envestia els a spr es i cos teruts penjants de la serra, qu e els em m enave n fi ns
dalt m ateix del Coll o Pas de Comiols, p er davallar segui dament sense tant
d'esforç cap als pobl et s de Benavent i Biscarri, i sense seguir les <<e ndreçúries»
m és o m enys escab roses, encara arribaven a bona hora per dinar a Cal Sargento d'Isona. Des de qu e havien sorlit dc Ponts fin s a I sona, on dinaven,
havien fet entre vuit i mitja o nou hores de camí, qu e sense escatima r-hi r es
són b en b é els seus 34 o 35 qu ilòmetres, tenint en compte qu e en l'entr emig
havien pujat el llar g i fort tirapits del Coll d c Cornio ls, que ateny els 1102 m etr es d'alçada.
Després de dinar, pel camf que va cap a Conques i seguint totes les <<endreçúries» que podien, feien cap a Vilanova cl'Orcau i des prés a Vallmi tjana. Tenien Tremp a Ja vi s ta i cali a afanyar -se per anar a sopar i dormir a bona hora
- pla b é que m ereixien el descan s- , ja q ue la jorna da havia estat llarga i esgotadora. En tot el di a, des de la sortida de Po nts, h avien fe t un xic m és de
disset hores de camí, que, de prop o de lluny, venen a ésser uns 70 quilòmetres.
A l'endemà , ter cer dia que er en for a de casa , desp rés de b e n esmo r zats
i sense m a tine jar m assa, els possibles compradors de muls sor tien de Trem p i
en un parell d'hores i escaig es plantaven al firal de Salàs, quan tot just
com ençava el primer enrenou de la fira . Hi p assaven tot el elia i cran p resents
al mer cadeig del bestiar , per ò t ant s i << feien fira » com s i no, r enovaven velles amis tats i n'establien de noves , i q ui sap si al gun j ovenàs, j a << passades
les quintes», trob ava en el firal el b on camí del <<Vis tair e>>. Quan tombava la
ta rda - el temps solia ser fred , encar a- r etornaven cap a Trem p a sopar
i a dormir, puix l'endem à, acom pan yats o no d'algun cap de bestia r comprat,
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Des dc <da Co ro mina», p eça de te rra culti va. c rcu::~da p er l'antic «cam í ral» d e
Ca laf a Po n ts, es pot con lcmo lar la serena i eq uilibrada bellesa de l Mones tir
dc Santa Maria de Ca tcllfoll it. Planta dc c reu llatina, absi rec tangular a mb
arquac ions i fines t ra d 'una esqueixada. El creue r és de cúpu la cega i té tres
capelles gòtiques d'una boniq uesa ben r e ma rcab le. Aques ta esglé ia, l'actual,
ga irebé sel!:ur que és posterior a la consagrada l'any 1083, segon s les restes
dc ducs abs idi oles q ue les obres de r es tauració acaben jus la men de posar
dc ma nifes t.

calia e mprend re e l cam í dc retorn a casa, ab ans que Ja <<C ili tia>> no donés
senyal o uc u n n ou dia havia <<naix ut >>.
A Salàs, al peu d'una important carrerada p irinenca, com en to ts els p oble que en aquell tc mp feien fira dc bc tiar, mentre aq uc ta du rava, cada
casa es converti a en un p etit hos tal, i qui en ten ia, deixava o llogava les seves
quadres i estables per a r esguardar-hi el b estiar que a la nit no pod ia q uedar
al ras. Hi havia trag iner castellfollite nc que es vantava d 'have r-se hos ta tjat,
e mp re q ue anava a fira, a casa de l'alcalde dc la vila.
No sempr e el ca mí de r e torn a casa e ra tan planer ni ta n curt com el d'anada. Quan s 'hav ia comprat un o més cap de bes tiar, «per ajova t >> q ue fos,
el <<CC r tuS>> és que e ncara no havia passat nro u tem ps perquè ent re l'amo nou
i el jove servent equí s'hagués pogut establ ir aquella fidel coneixença i confiança que el bo n m enjar, el temps i a lgú n <<aixec>> a fermaria. Si l'animal era
jove, un «sobrany» per exemple. per ajovat que fos . bo i fent camí era esveradís al pas d'un <<esvolt >> dc <<volia nes>>. Calia preven ir-se contra el m al te mps,
ja que els «tartallo nS>> i les «rufe jad eS>> n o só n bones per nin gún, i m enys
enm ig d 'aquells pa ra tges solitaris i deshabit ats. S i la <<broma>> era a pl anada
pe r les vall s i pels coll de ls serrats i el «tronado t>> era pe r is tent i esdevenia
<<e fe reïdor>>, calia buscar a ixo pluc, car es corria el perill que e p resentés sobtadamen t un fo rt << llevassi» que donés l'a igua a «somalac!es>> i espaord ís els
animals fe nt q ue a rrenquessin ros tes ava ll, posa nt a tots e n el perill d 'anar
a parar al fon s d'una rasa on roncava l'aigua «r ubin osa>> del temporal.
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Entre anar i tornar no se'n podia pas treure res d'una setmana ben r epicada. En e l quadre següent hi ha e l resum d'hores invertides e n e l camí i e l
nombre de quilòme tres r ecorreguts:
De Castellfo llit a Pon ts :
Dc Ponts a Artesa :
D'Artesa a I sona:
D'I sona a Tremp:
De Tremp a Salàs:
Total anada

27 quilòmetr es -

6 V2 hores dc ca mí.

14
34
21
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3 V2

))

))

))

))

9

))

))

))

10

))

s

))

))

))

))

2 V2

))

))

))

106 quilòmetres

26 V2 hores de camí.

Sego ns aquest quadre res um , el to tal de quilòmetres fets e ntre anar i to rnar er a de 212, i el d'hores caminadc , de 53. El p romig per hora e ra aprox imadame nt de 4 quilòme tre .
Com a nota curiosa d irem que a Folquer, abans dc Ja forta pujada qu e
mena ca p a dalt del Coll dc Comiols, hi havia, tal com hem dt, l'Hostal dc
Dalt i l'Hos tal dc Baix. Quan es va obri r e l primer camí carreter per a pujar
cap dalt de l coll -sembla que er a a final s del cgle pas at- , molt a nys abans
dc fer-hi l'actual carrete ra, e ls ca rros més o menys carregats va n començar
a provar dc pujar aquell cos te r a lterós. Degut a l mal esta t e n què sempre es
trobava el camí, alguns carreters te nien certa b asarda a afrontar-lo quan
c reien que anaven massa carrega ts. Llavors cada un de ls dos ho talers va
comprar un mul fort, valent i ben a jovat, que llogaven a l carreter que sentia
terror d'emprendre el ca mí. Quan el carro arribava dalt del coll , el carre te r
desenganxava la mula llogada, li lligava e ls tirants b en lligats i li fermava
<d 'emboç» perq uè no pogu és entre teni r -se m e njant pel camí, i amb un bo n
c rit d' «a rri » i qui sal si ta mbé amb una bona x urri acada, l'enviava ca mí avall ,
ca p a l'hostal on segurament l'esperaven per e nga nxar-la novamen t a un altre
carro. Aques t serve i sembla que va persis tir fins a ls vollan ts de l'any 1930,
i llavor costava e ntre qu atre i cinc pessetes. Qua n es va impla ntar solia costar en tre mitja i un a pesseta.

La càrrega de les atzembles
El s trag in ers castellfoll itc ncs que ha bitualment pujaven cap a mun ta nya
anaven carregats d'oli, i dc ba ixada solie n dur fus ta, llates o posts dc pi rojale t
o d'ave t, Ics qual compraven a les serradores que els ve nien dc pas en el
camí de retorn. Lc serrado res de la Va ll d'Ora solien ten ir-n e semp re de b e n
tallade i seques .
Cada mul portava un a càrrega de dos bots pl en s d'oli contenint 15 quartans de 4 litres cada un. La cabuda del bot era de 60 litres. La càrrega p er
animal de bast e ra, don cs, de 120 litres, equi va lents aprox imadame nt a uns
120 quilos, en núme ros rodons. Aquest oli, a la muntanya i anant m asia per
masia i casa p er casa, solie n vend r e'!, fms a l'any 1936, a 9 pessetes el quartà;
és a d ir, a 9 rals per litre, preu r ea lme nt onerós per aquell temps quan es
comprava a 6 rals el litre, o s ig ui a 6 pessetes e l quartà. El benefici teòric era,
en tre els p rim e r anys del prese nt segle fin s a l'any 1936, d 'uns 75 cèntims
pe r lit re, un es 3 pessetes per quartà. Amb a questa diferè ncia calia cob r ir el
cost del traginer i de les a tzembles i n'havia de quedar pe l sostenim ent dc la
casa. Aquests pre us van m a ntenir-se molt estables durant els primers a nys
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del segle. Segons com, al client a ddicte i bon pagador, si en comprava una
certa quantitat, se li rebaixava un bon xic el preu.
Quan el traginer havia venut tota la càrrega d'oli que duia, és a dir, que
havia «abasteixut» tota la seva parròquia, de retorn cap a casa, proveïa d'allò
que m és falta podia fer cap a les comarques olier es. En preferència carregava
fusta, que si era obrada en forma de pos ts en podia traginar t r es costals cada
mul i en conjunt fe ien una càrrega i mitja. Cada costal tenia dotze posts de
deu pams de llargada, per un o dos d'ampla da i de gruix tenia un centímetre
i mig o dos . En conjunt els tres costals venien a pesar unes 12 arroves per
atzembla. Cada cos tal solia costar p els voltants de 4 pessetes i, com que per a
baguls d'enterrar els morts tenien bona acceptació, podien arribar a vend re-les
pel dobl e d'aquest preu: 8 pessetes el costal.
«Apriar» bé Ja carga a un a atzembla er a feina qu e tenia la seva importància
i no tots e ls tragi ner s hi mos traven bona mà. Cadascú ho feia <<a Ja seva coneguda », però de carregar bé o de fe r-ho malament en depenia el <<gamban e jar» de la càrrega , cosa que donava m alestar a la <<bís tia» i arribava a fer
que la m er cad eri a anés p er terra. La coHocació del s bots, fossin d'oli o de vi,
calia carregar-los posant-hi una cura es pecial. La part de l'esquena del bot
havia d'anar sempre tocant Ja part de l'alba rda, j a que essent la part m és groixuda de Ja pell hi h avia menys possibilitat que es fes malbé amb el fregadís .
D'aquesta m anera e ra fàcil treure l'oli amb faci litat p el <<ga rrÓ >> del davant
i sense que fos necessari m oure el bot.
Una b ona albar da havia de tenir la «xalma » b en farcida de llana o de b orra
de bona qualitat, en Ja part que s'escau sobre l'esquena de l'animal, i de palla
ll arga - la de sègol era la més estima da- en els p enjants de cada costa t. Hi
havia traginer que aban s d 'aubardar» posava sobre l'esquena de la mula un
sac o drap de cànem, conegut amb el nom de <<Suera». Quan no es feia ú s
de la <<suera» i el traginer veia que el bas t era massa asprós i podia danyar
la <<bístia», rascava el bas t a mb una <<pedr a rasq uenta» amb la finalitat de
fer-li sortir una mica de pèl.
Si el bast era ben fe t i bo, es podia estrènyer amb la «Cingla», sempre que
el <<Capcingler» i el <<cinglador» .fossin també adequ a ts. Els traginers tenien
bona cura de coHocar i aj us tar b é la << rabas ta» per mitjà dels <<collers» a fi
d'evitar que la càrrega es <<.fes endavant » quan e] mul emprenia una baixa da.
Si es volia evitar que la <<rabasta» no encetés les anques dels mul s, calia dur-Ja
ben <<entaixonada » i tenint b ona atenció en agombolar el <<Cavallet » ajustant-lo
cor rectam ent, car si baixava massa hi h avia el perill qu e <<cencetés» els <<garrós» de l'animal. Quan la <<rabasta», a m és d'estar ben entaixonada, er a clavet eja da a mb <<bollons» de cabota lluenta i millor encara si aques ts feien
algun dbuix, el traginer en presumia satisfet tant pel goig que feia com p erquè tothom ja s'afigurava que d'aquella <<r ab as ta » n'havia paga t aquelles
40 pessetes b en bones .
E l << pitral» feia que l'albarda i la som ada no s'esco1-ressin cap endarrer a, i,
a m és, a l'es tiu era útil p er a penjar-hi el << davantal», m ena de malla de cordill entreteixit d'on penjaven uns cordons de colors acabats amb els <<bellugons». Els <<b ellugon s» eren com unes boles de ll ana de diver sos colors viu s
i ll a mpants que servien per a espan tar les mosques i els <<tabal S>> que, quan
feia molta calor, tant <<e ncatiaven >> e l bes tiar. Al traginer li ab ellia qu e cada
cap de la seva rècua portés un bon <<ca pçó» be n entatxonat i dibuixat i que
tot s els animals fossin curosament esquilats i lluïssin damunt les anques i a l
fil de la crinera algun dibuix fet en el moment de l'esquila.
Aban s d 'emprendre el camí, el traginer donava sempre un darrer r epàs
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a cada cap de bestia r, «gambanejava» a m à la càrrega i , quan estava b en
segur que tot era correcte, arr.iava el capdavanter i la «r ècua >> es posava
en camí.
Quan traginaven costals de fu s ta , en d ui en un a cada costat de l'«auba rd a»
i el tercer el deslligaven i posaven les posts creuades sobre dels costals de l'albarda i així quedaven per sobre l'esquena del mul. I gual ment, quan traginave n
bots d 'o li, o costals de fusta, o altres materials, abans de fer amb la «soga »
l'última lligada tapave n la càrrega a mb la <<Cuberta », qu e solia ser una fl assada de <<blanqu et». Pel que es veu, certs traginers no feien cas de la recom anació del refra ny :
<< La bèstia que porta Ja càrrega, la m anta al damunt la ma ta .»
Hi havia traginer que al final posava sobre tota la som ada un a fl assada dc
<<drap de ll ana vermell » o una << m an ta de p iteu s», que e ra un a a ltra de les
gaub ances dels traginers presumits. La <<soga dc m a txo », qu e es feia servir
per lligar la som ada, t enia sempre 8 canes dc llargada, 64 pam s. So lien dur-ne
una altra penjada a la <<b otera» del bast, la <<Corda dc mitjana» plegada amb
baga, per si cas calia p en jar algun a cosa al bast . Formava part de la càrrega
una manta o fl assada per a cada un dels somaders p er tal d'abrigar-s'hi e n
te mps de fred, de pluja o d c n eu . A l'alforja sempre hi duien uns quants trossos dc <<vcnzÍ>>, un p arell dc sacs buits, una destral i un càvec, ja qu e en clics
dc temporal de pluges o de n eu , m és d'un a vegada h avien t ingut necessitat
d'ob rir-sc pas pe r una <<cslli vissiada» que els barrava el camí o bé d'es tassar
algun arbre tomba t pel pes de la n eu , jus tam en t travessat al ca mí. A la butxaca de l'atzembler u na eina era molt necessària: un bon ganivet que servia
per a m oltes coses, però era del tot convenient quan algún animal relliscava
i queia a terra. Com q ue, si a nava carregat , no pod ia alçar-se, e feia necessari
ta 1la 1· la soga de <<SOgan> la càrrega o b é Ja cingla si era precís.
Ul tra a qu es t eq u ip, duien encar a un martell de fe rrar, u n << desferrador»,
alg unes ferrad ures i un manat de claus de fe r rar. To tes aquestes eines anave n en una bossa de cuiro amb nansa de corretja que portave n penjada part
de fora de la càrr ega, ben a mà, sobretot a l'hivern, perquè s i pel camí trobagen gel o neu glaçada i hi havia el perill que els animal s rellisquessin, e n un
«elit i fet» arrencaven els claus de les ferrad ures i en el seu ll oc n'hi posaven un s a ltres anomen at s clau s dc gel, la cabota del quals e ra m olt << punxenta», ja que acabava en tall o en una b ona punta. Amb aq uest cla us els
an imals se sosteni en sense perill de relliscar sobre de qualsevol pegot dc gel.
Totes aques tes eines eren necessàries qu an una ferradura s'afluixava o bé es
desclavava del tot. Calia r eclavar-la dc seguid a p erquè s i es des prenia la
peülla de l'animal podia sortir-nc malmesa, s ituació que hauria fet el camí
ben d ificultós. E ls claus vell qu e es treien d'una desferrada e ren curosam ent
guarda ts. Si un m o so de mules sab ia desferrar i tornar a ferr ar amb lles tesa,
era tingut en m és estima que qualsevol altre que descon egués aques ta feina.
i fins i tot l'amo el pagava millor . Quan trobave n tra m s dc camí cob erts dc
neu glaçada i s 'havien oblida t dels claus de gel, calia fer passar les mu les per
sobre de sacs o de les flassades que els traginers dui en per abri gall.
En aque11 temps que pe r les afrau s i «for anques>> de les nostres mun tanyes hi udolaven encara els llops , quan per ca usa de Ics fortes n evades aq ues ts
ba ixaven cap a llocs més fressa ts i més fàcils a la cacer a, a lgunes vegades h avie n intentat d'atacar les atzemb les q ue feien camí. Si els llops s'atançaven
massa, «esfereïen» als muls. Si la rècul a es trobava en un lloc o pas on el ter ra
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era r oca, no << pedra clar», els tragine rs feien giravoltar, esp ernegar i còrrcr
als an imals fent per manera que amb el potejar produïssin un gu spireig com
de pedra foguera. Si els llops es mos traven massa famolencs i es disposaven
a atacar amb ferotgia, a vegades no havien tingut a ltre r emei que cremar la
palla de la <<xalma» de les albardes fins allunyar-los definitivament.
L'últim atuell que duien els traginers era la mesura, el quartà, que antigam ent era de t errissa ben vernissacla i en els cen t anys darrers del tragí era ja
de llauna.

On proveïen d'oli els traginers castellfollitencs?
Tal com hem dit anteriorme nt, hi ha s uficients antecedents vàlids per assegurar que no va ser fins cap al final del segle xvu i començaments del XVIII
quan es van f er els primers intents seriosos de plantació d'oliveres per les
raconades soleies i pels davallants més o m en ys protegits de valls o vailetes
de les vores del riu Llo bregós. Pierr e Vilar, en <<Catalunya dins l'Espanya m oderna », vol. III, pàg. 202, fa un comentari al llibre de viatges de l'anglès Young,
que recorria les terres d 'Espa nya entre e ls an ys 1745 i 1748, un fragment del
qual ens permetem copiar:
<< ... almen ys per assenyalar que cap regió d'alguna importància d ins
el complex no ha escapat a aques ta re novació agrícola del segle XVIU:
ni Ja Segarra, que, com h em indicat, real itza des d'aleshores el seu
equilibri agrícola i demogràfic; ni l'alta regió de Sol sona, o n hom
observa iniciatives de rompuda bastant amples; ni les regions interiors de Biosca o Torà, on Young observa p lantacions recents d 'oliveres i, sobretot, de vinyes, cas general a la Vall de l Llobregós o a la
Ribera del Sió, al voltant de Ponts, al voltan t de Calaf.»
Suposem que va have r-hi r enovació i que es van fer s eriosos intents de
plantació de noves espècies : o li veres, vinyes, principalment; però també estem
segurs que aques tes noves espècies no van fer-se mai prou esponeroses com
per a ésser un decidit puntal de l'economia de la vila. Ens atrevirem a afirm ar que dels olivers recentment p la ntats que va veure Young, avui no en
qu eda cap, i dels pocs que avui encara r es ten són rebrolls d'aquells primers .
Cas tellfollit i els seus encontorns no h an estat mai terra productora d'oli en
qu antitat.
Un tes timoni documental ens don arà p .lena certesa. Ramon de Salavert i la
seva es posa I sab el, habitants del lloc de Castell follit, per document signat
a Ja vila de Tor à a 17 de setembre de l'any 1452, cedeixen a uns terratinents
de la pròpia vila dc Torà, qu e posseïen les terres en el «pla o plana de Fontanet», <<el molí del Clot» - avui conegut pe l nom dc <<Molí de Cal Balaga»<<que posseïm dins el term e de Cas tellfollit de Riubregós, molt aprop a la vora
del Llobregós, juntament amb les seves cases i casals ; moles i sub-moles, aigua
i a qüeductes, cíquies, r escloses i peixer es, etc.». Aquest document en s diu:
<< ... dels molins de l " Sot de Castellfolli t"», i cita els de Cal Martí, Senillosa
i Solibernat, dintre e l terme de Torà. E ls molins del << Sot de Castellfollit», que
el document no anomena però qu e cone ixem p erfectament, só n, anant aigües
amunt, e l de Cal Marquès, e l d'Enfesta, el Molí de la Senyora a la partida de
Suau de Calonge de Segarr a i a lgun altre ca p a Sant Pesselaç i Puigpelat.
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A l'indre t del castell de Ribelles, després de Sanaüja, hi ha el molí fariner dc
Ribelles, constru'i t l'any 1767.
De tots aquests molins anomenats, cap e ra olier. Tots dedicaven la feina
a la mòlta del blat i altres cerea ls, dc Ja m ateixa manera a com encara avui
h o fa el de Ribelles. Si tots eren fariners i per cert cobrien més de la m eitat
del curs de l Llobregós, h em de p ensar, en irre futable lògica, que la producció olivarera dc la vall del riu .i terres properes era ben escasa. Els olivers
no donaven produ cte suficient com per a .instaHar-hi ni un sol molí olier. Si hi
h agués hagut abundà ncia d'ol ives, un o altre ric home, qui sap si e ls podeclosos Ribelles, haurien emprès la .ins ta Hació de molins .
Tampoc deixem de cre ure del to t que en un o altre període dc temps els
olivers plantats no haguessin proveït amb més o m enys justesa les n ecessitats
de la v1la. Pel que diuen els vells del poble, sembla que els trossos plantats
d'olivers eren petits, però es tave n més repartits entre el poble, a diferència
del que passava amb la terra de cereal. Sembla, doncs, poder donar p er segur
que tot l'oh que constituïa la base fonamental del transport a bast i venda de
l'oli, que va arribar a ésser una espec ialització dels somaders castellfollitencs,
calia anar-Jo a cercar molt lluny, sempre fora del terme, cap a les principaLs
comarques o dis trictes productors: la Segarra, l'Urgell, les Garrigues, Conca
de Barberà, el Segrià, etc. També en mercadej aven molt procedent de la comarca de la Noguera, principalment dels llocs dc Vilanova de Meià , Alentorn,
Baldomà, Fontllonga, Alòs dc Balaguer, e tc. Alguns traginers, quan calia, a rribaven fins a Isona i a Tremp, en la comarca del Pallars Jussà.
Quan calia anar a comprar l'oli cap a la part de Cervera, el camí que feien
els somaders castcllfolltencs era e l scgüest: sortien de la vila pel << portal d'En
Martri lles» o bé d'alguna casa del Rava L, en direcció a Cal Nilo, fins a l'anomenada <<Creu de Cervera ». La Creu, que era d'un bell estil gòtic florit, assenyalava una cruïlla; el camí de Ja dreta, a nomenat <<camí de Cervera», era el que
conduïa a la capital de la Segarra. Tal com ja hem dit anteriorment, aquest
camí venia de Cardona i de molt m és enllà, i és l'antc camí romà de la sal.
Avui encara se'n conserven a lgunes tramades ben empedrades, les quals han
privat que l'aigua de les pLuges s'emportés la terra del seu sòl i el deixés inservible.
Aquest camí, en els trams i llocs m és estrets, té de vuit a deu pams d'amplada, s uficients p er a passar-hi una atzembla ca rregada. En alguns llocs arriba
a tenir ftns a quinze o divuit pams, eixamplaments coneguts amb el nom
d'<< apartador», de ixa ts a pos ta per a poder-hi creuar un pa rell de muls o un
parell de rècules ben carregades. En e Ls llocs on el camí discorria entre margcdes fondes, solia estar be n protegit de les <<csllivisiades » p er parets fermes
i gruixudes, molt ben fe tes, de <<pedra seca», la construcc ió de les qua ls havia
estat una reconeguda especialitat dels pale tes i << pedrapiquers» segarrencs.
El carni puj a cap a Ja p a rtida de Coletes, fin s a les masies de Cal Quec
i de Cal MiJlàs, ja dalt ma teix del gran calm segarrenc, i segueix dre t fins a
Farran i al monestir mercedari de Sant Ramon de la Manresana, on fins l'any
1936 va venerar-s'h i el cos enter de Sant Ramon Nonat. Dc la Manresana al
poble de Les Oluges, el camí és a dre t fil. Cerve ra és allà mateix. Des d'aquí,
de Cervera, els trag iners tenien a l'abast nombrosos i planers cam ins que e ls
menaven cap a le millors terres olieres.
Qua n e ls traginers tenien necessitat d'anar a buscar l'oli passat el riu Segre, és a dir, cap a la Noguera, Balaguer, Baldomà, Vilanova de Me ià, Fontllonga, Baronia de Rialb, o calia encara endinsar-se m és cap a la muntanya ,
I sona, Conques, Tremp, Aransís, e tc., el camí que havie n de fer era molt lla rg,
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Hosta l de Baix de Folque. Per anar a Ja fira d'animals dc peu rodó de Salàs
de Pallars, calia dc totes passades anar a fer cap a l'un o l'a ltre dels dos hostals que hi ha encara al peu del camí: l' Hos tal de Baix o l'Hostal dc Dalt.
E nfront s'hi ent roncaven dos altres camins: el q ue ven ia dc Pon ts passant per
Gua l ter i Mo ntmagastrc i el que provenia d 'Artesa dc Segre. E l primer era m és
cu rt, si bé més soli tari , i oferia perills de tota mena. Però fos qu in fos l'hostal
escolli t, a tzemb les i traginers hi r epa raven forces, que bona fa lta els fari en
per enfrontar·se amb la pujada a Comiols.

p esat i p er illós. Sempre havien d'anar a fer cap, d es d e Po nts , a Artesa d e
Segr e.
Les rècules d c muls sortien de Cas te llfo lli t p e l << Porta l d e Sa nt Roc» i feien
cap a <d'era de l Godó>>, s o ta m a te ix de les gui xeres que e ncimbe llen el cas tel l,
a nant fins baix e l c lo t de <d a Terrissa>>, q ue avui p r c idcix, com d es d e fa seg les, la m a jes tuosa torr e barrana d i ta <<de l Balles ter>> o << d 'En Ba le t >>. Per
aquest ind ret es passava el Llobregós, i pel da rre ra d e << Cal Ballester>>, cap a
<d'e mpedrat » i Mo nes tir d e San ta Maria de Castel lfoll it, al peu mateix d e l
q ua l es trobava amb e l que venia d e Car dona o <<ca mí dc Ja sa l» i e l camí Reia l,
que d 'Igualada i Calaf feia cap a Cas tclHo llit. El cam í, ara fe t <<ca mí ral», passava pel p eu de la porta lada romàn ica dc Santa Maria, per sobre m a teix d e
la font del ma te ix no m , i a frec de l'antic mo lí d c Salavert , avui conegut pel
nom de Ca l Ba laga, feia cap a Cal Pane t i Ics Casetes, davant ma teix de les
qua ls avui hi ha e l límit de la província d e Barcelona. Seguida men t, la vi la
dc Torà, i d c Torà cap a Po nts , passant a Artesa dc Seg re, Ba lague r i Lleida,
i e l d e Ja dreta, riu a munt, fa cap a T iu rana, Coll d e Nargó, Adra ll, La Se u
d'Urge ll , And o rra, Puigcerd à i França. H i havia un te rce r camí que a Gualter
creuava el ri u i q ue a nava o havia d'anar fi ns a Folqu cr a tr o bar el q ue d'Artesa de Segre p uj ava cap a Comio ls.
Fins ben en tra t el primer quart del present segle, el riu, a l'indret d'aquest
camí dc Gua lter, es passava en barca. D'aquest tran s port en te nim un tes-
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timoni ben evident. A l'any 1906, el Dr. Francesc X. Montañà i Santamaria,
metge de Ponts, escriu la «Topografia Mèdica de Ponts i sa Comarca». En un
dels apartats d'aquest lli bre i, [cnt refe rència a l pas de l ri u Segre a l'indre t
de Gualler, diu:
<<Es passa el Segre per medi d'una barcassa molt sembla nt a les
que utilitzen en e l port dc B arcelona pel tran port de carbó. És antiga
i ha sofert moltes modificacions i reformes, trobant-se avui e n pèssim estat ... Bo seria que els habitants de Gualter es preocupessin scriosa111ent d'aquest assumpte, procurant donar for ma i reali tat a l'cxccHcnt pla de construcció d'una palanca o pont ... Si continuen les
coses en l'estat actual, és segura el millor dia una terrible desgràcia;
és molt possible que a l trencar-se un dia la sirga o cadena, ja perquè
un tronc o arbre arras trat, topi amb força con tra la barca apedaçada
p e r tots costats ... La barca s'arrenda tots els anys, el dre t de pas és
dc sis cèntims de p esseta p er persona i an ima l. .. »
Avui la barca no hi és. En e l seu lloc hi ha un pont ben fet dc bona amplada, i la carretera, que ja llavors es veia com a molt necessària i imprescindible, encara no enllaça aquells pobles suara nomenats, s inó q ue arriba
solamen t fin s dalt del coll o plane ll dc la Baronia dc R ia lb. Per anar cap a les
bones terres olieres dc l'altra ba nda del riu Segre, llavors, i ara, cal anar fin s
a la vila d'Artesa.
La vila d'Artesa de Segre ha estat sempre punt de sortida d'importants
camins qu e menen cap a te rre on es produeix bon oli, bestiar de tota m ena,
fusta, pell dc totes classes, llana, e tc. El pas de traginers devia ser-hi constant. Uns segles endarrera - ningú no e n té r ecordança oral ni n'hem t robada
d'escrita- , per a passar el r iu ca lia fer-ho per un pont molt antic, del qual
avui no en queda m és que p ar t de l piló centra l, que, quas i. al bell mig de l r iu,
ha res istit les més fortes riuades. En el segle passat, gair ebé fin s l'any 1890,
el riu es passava per un << pOnt de sirg ues» qu e hi h av ia a l'indret de la vi la de
Verne t, pe l q ual hi passava e l camí traginer que anava cap a Al ento rn . Per
aque lls anys, aquest <<pont dc irgucs» que <<ga mbanejava » al sol pas d 'un
<< matxo» carregat, va ser s ubs titu'i t p e r un ver tader pon t penjat, a semblança
dels que e fan avui dia, al qua l es va donar prou amplada perquè puguessi n
creuar-s'hi dos carros. Per creuar el vell pont dc sirgues i aquest penj at q ue
hem ano mena t suara, ca lia p agar un << pon tatge» dc cinc cèntims per traginer
i cinc per l'an imal. F ins be n e ntra t el present segle, i malgrat haver-se inaugurat la nova carreter a, com qu e aquest pont e ra encara la millor <<Cndreçúria>> p er a nar a Vernet , Ba lclomà, Alentorn i Vila nova dc Meià, es feia pagar
un pontatge de de u cèntims per pe rsona i per animal dc bast o de tir. Avui,
en el seu lloc hi h a un pon t - ll iure dc ponta tge- de fo rmi gó. Segons el te mps
que feia i l'horari de camí, els traginers tenien e n aques ta ruta clos bons h osta ls on aturar-sc: a Alentorn , a Cal Magre, i a Cal Pissé a Vilanova de Me ià,
on encara exis teix, certament molL ben aconcl iciona t.
Cap a final s de l segle passa t es va inaugurar el pon t dc l'actual carre tera
d'Isona i Tremp. Era f et dc bona i ben t r ebal lada pedra, amb arcades d 'arc
rebaixa t. Pe r ponderar-ne la g randària, la ge nt deia, csgarrirada, que tenia
set ulls. Aquest pont va ésser e n part d inam itat a l'aca ba m ent dc la Guerra
Civil, i recon tru'it després.
Des d'Artesa de Segre es pod ia a nar, primer, per camins de tragí, i molts
anys després, pels de carro, cap a llocs on es produïa bon ol i. Quan ca lia anar
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Llinars de l'Ai gu ad o ra. Pertan y a l'an tic deganat dc La Va ll dc Lord a i és cap
del mu nicipi d e Cas te llar de l Riu. E s tà s ituat a l'esquerra de l riu Aigua d e
Llina rs. L'es glés ia pa r roq ui al és a 983 m d'altura i es tà so ta l'advocació de Sant
I scle i Santa Vic tòria. A l'hos ta l d c Llina rs e ls oliaires solien fe r-hi nit, p er
emp ren dre de bon matí e l ca mí que a m itja tarda e ls m enaria a Gòso l.

Església de la Pedra. Si un cop aiTibats a Sant Llorenç de Morunys e ls somaders d'ol i havien dc continuar fins a Tuixent, seguie n pel fons dc la vall
cap a la Pedra i la Coma. on llavors el camí, per costers de forta pujada,
assolia el Coll de Port. L'església dc la P~dra està situada a l'esquerra del
Cardoner, a l peu de la serra de Pratrormiu, a 999 m d'a lçada. Dalt d 'unes roq ues hi ha Ics ruïnes del castell que conjuntament amb la Coma havia format
part de la Bat lli a dc Sant Llorenç dc Morunys. sota el domini dels Cardona.

Serradora de Ca l'Aguirre. E ra la més important de la vall, a Ja dre ta del riu
Vall d 'Ora i un xic més amun t de Sant Lleïr. En aques ta serradora, els traginers cas tellfollitencs que feie n la travessa fins a Gòsol, hi proveïe n de pos ts
de fusta tallada a mides avinen ts per a fer-ne baguls per en terrar-hi els morts.
Aquesta fus ta l'anaven a vendre pre fe rentment a les te rres on proveïen d'oli,
les quals en general d is posaven de poques arbredes.

Sant Pere de Graudescales. Després de Sant Lleïr, assentat en u n clap de l
bosc, hi h a el mones tir de l'a ntiga canònica de Sant Pere de Graudescales,
d'estil romànic lombard del segle xu. El camí puja per l'esquerra del riu
Aigua d'Ora, per sota mateix dels c ingles de Taravill, tenint a la ba nda oposada les impressionants timberes de Busa . L'engorjament és cada vegada m és
ferès tec i el cam í a ssolia la m àxima dificultad a l'engorja de Valielles. El
sender, esgratinyat a les roques, anava fent fortes zig-zagues, bo i r esseguin t e ls perillosos relleus de les penyes.

cap a Vilanova de Meià es passava el riu pel pont de sirgues de Vernet i e5
pujava cap a Alentorn, el poble dels forca ires, i d'aquí amb un parell d 'hores
m és s'era ja a Vila nova. Quan en aquest veral no hi h avia oli o els venedors
tenien excessives pretensions quant a l preu, els somaders seguien muntanya
amunt -no els venia pas d'un dia- i pujant, p uj an t, arrivaben da lt a l'Hostal
Roig, en el Montsec de Rúbies, al peu mateix d'una carrerada que baixava
del Pirineu i on fin s fa poc es feia encara un bon mercat de bes tiar. De l'Hosta l Roig baixaven cap a la gran clotada dc la Vall de Llimiana, els davallants
de la qual s'escauen jus tament sobre el Pa i e mbassamen t de ls Terradets, en
el riu Noguera Pallaresa . Resseguien e ls poblets de Sant Mique l de la Va ll,
dc Sant Cristòfor i de Sant Martí de Barcedana, qu e pertanyie n als municipis
d'Aransís, on en cap ella pròpia s 'hi venera San t P ere anomena t de l'Aransís,
que m o lts anys enrera advocaven molt pobles i gent d'arreu de Catalunya
quan estaven afectats de «mal de ràbia», és a dir que els havia mossegat un
gos foll . Avui, en aquesta fan tàstica clotada es cull encara un bon oli, m er cès
a l'empar que li dóna aquell cercle d 'a ltero es mun tanyes: Montscc de Rúbics,
1677 m; serralada de Com iols, 1100 m; Serra de Carreu, 1600 m, i el Cap Pelat
amb 1135 m d'alçada.
En molts d 'aques ts pobles que hem ano me nat hi havia el costum - val la
pena de deixar-ne constància- de no beure e l vi en porró, s inó que el «b eien»
-és a dir, bevien- am b una pitxella de terrissa dc forma tirant ca p a la d'una
mesura, la qual tenia un litre de cabuda.
Si els calia anar Segre avall, però per la mà dre ta, o s igui per la banda de
Vernet, cap als poble de Baldomà, Alò de Ba laguer, Clua, Fontllonga, Figuerola dc Meià, e tc., havie n de passar e l pont de sirgues o e l pe njat, segons si
era en un temps o en un a ltre, i pagar el corresponent pontatge. També anaven, q uan hi havia vertade ra necessi tat, cap a I sona i fins a Tremp. Aques t
camí era llarg, pesat i pe rillós . Recordem que ja ha es tat prou precisat en
descriure un a a nada a la fira de Sa làs de Pallars.
Quan e ls tragi ners castcllfol litencs a naven a carregar o li ca p a les terres
planeres, ermes i desboscades de la Segarra, Les Garrigues, l'Urgell, e tc., on
predominava el roure i la garriga i algunes varietats d'arbres de ribera -xops,
clops, àlbers, o ms- de fusta més aviat dol enta o poc apropiada pe r a certes
feines i que havien «creixut» de qualsevol manera a l peu dels escassos torrcntcrols, aprofitaven el camí d'anar a proveir-sc per a dur-hi a vendre fus ta
bona: llates i tau les o posts de fusta dc pi roj a l q ue havien baixat de la
munta nya amb mides a posta per a fer-n e baguls d'enterrar els morts.
L'Urgell , abans de tenir el regatge del canal, era una comarca tan pobre
com les seves veïnes, i es conta que la major part de les cases d'aquells pobles
no pod ien ni tan solament matar un porc cada a ny. Quan e ls traginers hi anaven a proveir-se d'oli, a més de la càrrega habitual qu e hi duien a vendre, p ortave n bones quantitats de todno sala t o fe t en embotit: botifarres, «donegals
blancs i negres», <dlangonisses del vis tai re», cansalada blanca i cansalada vermella, fue t i especialment el cap del porc ben sala t. Les necessitats d'aquests
pobles de la Catalunya continental eren explotades per som ade rs poc honrats
que els venien la carn de «verres» ca nsades de criar, la qua l, ben salada, feien
passar per porc de l'any. Altre dels productes que era motiu de molt tragí en
aques tes comarques era la sal, que els somaders compraven als assentadors
dc Cardona.
En els pobles de l'Urgell i Les Garrigues hi havia el costum que, quan els
traginers arribaven a un hostal e n dia festiu, havien de p agar <da manta»,
o <d a convidada», com també se'n deia, a tot el jovent que es trobava present
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en el moment d'ar ribar el traginer. << La m anta>> no er a altra cosa q ue una
beguda comp os ta d 'aigua fresca i un bon r aig d'aiguardent. Uns noranta anys
enrera, una bona «convidad a>> solia cos tar mitja p esseta , escassam ent.

Els traginers de Castellfollit de Riubregós
Els traginers havien tingut sempre ano m en ada d'homes va lents, agosar a ts
i atrevits, a m és de viciosos, jugador s, fat xendes, provocadors, p etulants i fald illers. S egons el dir del po ble, que en certs moments tot ho idealitza i ho fa
m és p er fecte del que en r ealitat és, l'atzembler er a sempre a lt , ben planta t ,
de b ella es tampa, fe rm i posseïdor, p er tant, d 'una fo r ça física bon tr os su per ior a la normal. Les dites i els fe ts m és o m en ys verídics o llegendar is que
es conten ar reu dels traginer s són tanmateix nombrosos i es donen to ts com a
certs, m a lgrat que una bo na par t d 'ells s'expliq uen iguals i com passats
en els més difer ents i llunyan s «end re tS>> i per molts camins, m un ta nyes i h ost a ls distints molt a llunya ts els uns dels a ltres. I quan es glosa alguna facècia de traginer, h a de ser per m olt q ue p er entremig no hi su r ti més o menys
complicada a lguna «mossa d'hostal».
Era b en normal que el som ader qu e regularm ent traginava a m untanya,
fos semp re esper a t i ben acollit pel veïna tge que hi vivia aïllat de to th om ,
i que, per aques t m otiu, estava fre turós de sab er qu è passava cap a llà a la
terra baixa, quines eren les m aneres de viure de la seva gent, el t reba ll q ue
feien , com es guanyaven la vida i de què gaudien aquells p obles o veïnatges
que semp re havien a nhelat. Anys enr er a , el tragine r, el p ar aire i el sastret
eren els úni cs lligams q ue la gent de la mu ntanya i d c les masies molt aïllades tenien amb la vida i amb els fets de la gen t de la p la na o «de p er ava ll >>.
E l traginer era el q ui hi p ortava les no ves a termini m és cur t, ja que els altres
dos hi p uj aven sola ment un cop cada tem por ada o cada any. Ta mpoc tenien
una àrea de con eixença i de r ecull tan mplia ni llunyana com el traginer. El
somader era un a mena de no ti c iar i o portador de noves qu e ho m esp e rava cada
cert nom bre de dies.
E l traginer es s ublimitzava encara més als ull s, en la m en t i en la creença
de la gent, quan , a m és d 'explicar-los els fets de la vida real, h i afegia a mb
bona traça q uelco m de la seva collita, i encara algun a qu e altra facècia de la
gent de l'ofici. Segon s el r efran yer, e l traginer no tenia pas m assa bona consider ació entre Ja ge nt de seny, puix hi hav ia qui es feia ressò de l que la ciència dels vells r ecom ana va :
«La del traginer n'és vida m olt regalada:
cada di a , bon menjar, i el diumenge, a la tavern a.>>
Quan el tr aginer era solter, les no ies casadores, és a dir, aquelles <<que els
cos tava de t r obar m atxo>> o de m aridar-se, es q uedaven embaucades amb les
seves nar racio ns, m algrat del perill q ue de m aridar-s 'hi les n'advertia un assenyala t refran y:
<< Mare: si marit m e dau , no m e'l deu t raginer,
q ue quan peguen a l bes tiar, també pegu en la muller.>>
Casar -se amb un traginer era aconseguir la segure tat, la certesa, d 'abandonar el pobl et o la mas ia, el de ixar per semp re m és l'aïllam en t i la incomu-
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nicació de la muntanya, i l'anar a emprendre una nova vida en algun poble
o vila de «per avall» on tot semblava, si m és no en aparença, m és abellidor,
de vida m és fàcil; tot m és bonic. Per a la desposada era una vida de carés
totalment nou, m és a legre, més humana i fi ns i tot més divertida.
Les «mosses d 'hostal», que acostumaven a «saber-la molt llarga» i qui sap
si fi ns i tot alguna jove m es tressa, a vegades també es deixaven ambaucar
fàcilment per les na rracions i les galindaines dels traginer s desvergonyits i
poca-vergonyes, que procuraven, sempre que venia a tomb, trobar-se p er algun
racó amagat de l'hostal o de la pallera. El r efran y ens ho diu ben clar, que no
eren de fiar:
«Ni ase de traginer,
ni gos de m a riner,
ni filla d'hostaler. »
I si no era prudent de fiar-se'n, per això hi havia algun hos taler que posava sovint en pràctica aquesta recomanació:
«Mula i dona,
el garrot la fa bona.»
Sempre s'ha parlat de baralles i de rivalitats entre traginers i entre aquests
i els «pinxos» i <<galls d'hostal» i tota altra mena de poc recomanables passavolants. Els somaders també tenien fama de << pispes », que feien córrer molt
els dits i procuraven apropiar-se de qualsevol cosa que els fos abellidora.
Aquesta mala a nomenada devia venir-los-hi d'aquella dita que diu :
<<Qui no pot robar, tragina.»
Si cal fer justícia, i cr ec que els traginers-oliaires de Castellfollit de Riubregós se la mereixen, h em de dir que de cap d'ells en s n 'h an explicat coses
r eprobables ni tampoc cap d 'aquells fets que en recullen les llegendes negres
de l'ofici. E ntre tots els traginers que hem conegut en el curs d 'aques ts darr ers quaranta anys, podem afirmar que n'hi havia de f erm s i cepats com el
de Ca la Minyona i de la << Mata b aixa >>, com En Vicens de Ca l'Adela. Els que
hem conegut i tots els que els h avien precedit h avien dut a cap una feina de
remarcable importància, un veritable transport intercomarcal, sense, p erò,
que de cap d'ells no se'n p ugui omplir un llibre, ni de fets sobresortints ni de
llegendes. Alguns van adquiri r certa a nomenada precisam ent quan van deixar de traginar.
Avui, i això en cara és un fet viu, tot fen t conversa amb la gent m és vella
del poble, bo i p arla nt dels traginers i del tragí, hom percep encara bategar
en la seva manera de dir una inconscient simpatia o propensió i, fin s i tot,
una arrogant exager ació, quan conten, ponderen i en alteixen les qualita ts dels
traginers de la família o d'altres, anys h a traspassats. El bell record que els
en perdura, quan l'evoquen, cal passar-lo sempre pel sedàs de la sensatesa
i de la jus ta imparciali tat, ja que gairebé sempre l'interlocutor afectat tendeix
a posar-hi << un xic m és de sa l que de vinagre». Cal sentir com, en cara ara,
person es de certa edat parlen del Flare, del Tesso, de l'avi de Ca l'Esp ardenyer,
de l'hereu Gavatxa i, molt singularment, del gran Ramonillo, que d'oliaire som ader va passar, qu an e l trie nni lliberal (1820-1823), a capitost dels r eali stes,
fm s a ésser promocionat a l grau de General.
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Com p od re m co ns tatar en e l següen t capítol, si dels traginer s castellfo llitencs no se'n po t escriu re ca p b r illan t cròni ca , ni seguramen t ca p llege nda
perd u rable, pensem q ue en Ja his tòria del comer ç i del transport cata là van
deixa r-hi el senzill , i p er a ixò més valuós encara, sac rifici d 'uns segles de fei na
ben [eta a cos ta d'un treba ll dur i fa tigós, a voltes po bre, miser ab le, però sempre d u t a ter me a mb aquella dign ita t, p r obi tat i h o nr adesa ta n car ac terístiques de la gent dc la Segarra.

Coses de traginers i del tragí
Un dels traginer s q ue segon s el dir dc Ja gent ha via es ta t molt va ler ós era
el de <<Cal F lare>>. E s di u q ue e ra fe rm , de bona p la nta, v'a lent i decid it fin s
a Ja teme rita t, i que d'aq uestes qualita ts q ue li havien don a t ta n bon a a nom enada n o se n 'hav ia pas m a i n i e nva nit n i va naglor ia t. De totes m a neres, qua n
a lgú e l provocava, li feia a lguna fanfa rronada o tractava d 'escome tre'), a cada
<<buscallada » e n to mb ava u n, m en tre que les que a ell trac taven d'e tzibar-li,
o les esq ui vava a mb mo lta m anya o bé a mb molta des t resa les pa ra va a m b
el seu garrot o a mb la m à.
Cap a m itjan segle passa t, to t l'Aragó anava ple de .la popul a r itat d 'un m uler
de l p aís anome nat Villacampa, que era cons iderat com el m és pinxo i perdon avides de to ta Ja regió. Totho m que podia, procur ava fug ir de la seva vora.
Sempre q ue li venia a to m b es m ofava i p rocur ava posar en r idícul els t rag iner catalans q ue feinej ave n per a qu e lles llunyanes ter res . La co lla << de l'avi
dc Ca l'Esp arde nyer», de Ja q ua l el Flare era un dels compo nents, feia an ys
q ue traginava sal i << tocino» dc Vic ca p a l'Aragó. Un bo n dia, to t dina nt en
un hos tal aragonès, el << rc b lcga t» d'E n Vil lacampa, qu e m enjava a un cap de
ta ula (un a d 'aque lles lla rg ues tau les d' hosta l on sempre n 'hi <<q uep » un
de m és ), es va a na r en va len tonant i va com ençar a r iurc's dels som a der s catala ns que m e njaven a la m a te ixa taula . E l traginer a r agonès, com feia sempre,
va ana r dien t ta ntes fan fa rro na des qu e fi ns i tot va a rriba r a assegura r que,
en qua lsevol m ome nt que s'escaigués oportú, es tava di sposat a heu re-se-les
a mb aq uell <<ar riero cata la n que en su pucblo lla ma n e l Fr a ile». << E l F la re»,
q ue, pel q ue semb la , En Villaca m pa enca ra no cone ixia en p er so na , dinava
per casu alitat a l'altre ca p de la ta ula i va seguir tra nqu il-lament i ca lmosa
fins ap urar to t el d inar, i en h avent a caba t i desp rés d'e ncendre m ig caliquenyo, es va pla nta r decid ida me nt dava nt d'En Vi llaca mpa do na nt-se-li a conèixe r. L'a rago nès es va esfe reir de tal m a nera que, ave rgo nyit i roig de ràb ia
i de por, va fugir de l'hos ta l segu it de la riota de to tho m .
Un d ia, la r ècul a de Ca l'Es parden yer, ren t camí ca p a Saragossa, va arribar
a un hos tal a l ca ie nt de la tarda, i com que era enca ra a bo na h ora, va n poder
<< trigar » el mi llor lloc a l'esta b le i ferm a r-h i e ls vui t an im als q ue du ie n. Més
tard, a l'en t ra da de fosc, va co mpa rèixer e n Villa campa, q ue va r es ta r tot <<esb alaït» de trobar establats els vu it mu ls dc l' Es pardenyer , i a mb Ja << desencus a » q ue a J'A lr agó els m illors llocs e n e ls hos ta ls ere n p er als aragonesos ,
sen se pensar-s'hi poc n i ga ire, va fer desfer mar e l bes tia r de l'E spardenyer
i en e l seu lloc va fe r mar-hi els seus. No ca l d ir que la fa nfa rro nada dc l'aragonès va don a r peu a un gran << ta ra mbori » que va acaba r e n u na sango nosa
renyina. L'avi E spa rd enye r, que pel que e d iu era ta mbé d 'a llò més valent
i decidit, va perd re els << ni r v.is» i, tra ien t-se el ga nive t q ue semp re d u ia a la
faixa, d'una coltella da va ferir en Villacampa , bo i t raspassant-li, amb la fú ria
amb què el va escometre, els se t t oms de fa ixa que dui a. Va anar de b en p oc
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com el somader a ragonè no fa «l'esta rtirÓ >> a llà mate ix. Hi va intervenir la
justícia, però m algra t la raó, la ga ni vetada h avia fet e l seu mal. L'hostaler,
cansa t de les bra vatejades d'En Villacampa, es va posar al cos tat dels catala ns, pe rò «aprian> el mal va cos tar molts, molts diners a Ca l'Es pardenyer,
que van ten ir, fin s i tot, necessita t dc vendre's les millors terres que posseïen
a Caste ll folli t. Aquesta feta va cos ta r - ens ho contava el né t del traginermés enllà de 300 duros, que per a qu ell te mp era tota un a fortuna.
Cap a mitj a n segle passa t, el gu erriller Cabre ra teni a una aman t que vivia
en una masia de l r odal dc Cardona. La mosa, però, en te nia un a ltre, En P au,
que feia de trag iner i era fill dc Cas te llfollit. i hi vivia, i pel que embla, era
m és afavorit qu e En Cabre ra amb lc moxaine i galindaines de la mossa. En
Cabre ra, com sol passar e n casos sem blants, confiava molt en la seva amiga
i se sa p que p e r a ixò li feia g uardar molts dine rs, i fins semb la qu e certs docum ent comprometedors. Un di a, En Pau to rnava de traginar i va decidi r
d'anar a passar un es hores de pla txcri a mb la seva ami ga. Aques ta, e n veure'!,
li va demanar si per favo r li deixaria una mula, la m és lleugera que duia, ja
que li era prccí d 'anar fin s a Cardona i cavalca nt un animal lleuger seria dc
retorn més aviat i tind rie n més temps per es ta r junts fe nt-se l'amor. En Pau
li va de ixar la mula i men tre Ja noia va es ta r absent li va r egira r tota la casa
fin s que va desco brir l'amaga tall on hi hav ia encofurnats els din ers i els docum en ts d'En Cab re ra . Va recol lir els din er s, que eren en monedes d'or, i va
am agar-los r àpid entre les a lba rdes i e ls bagatges de les a tze mb les. E n tornar
la noia de Card o na, l'o liaire, apare nçan t molta pressa , va albardar els anima ls
i va fe r-se escàpol cap a Cas tellfollit . Quan En Cabrera va assabenta r-sc del
fet, va maleir la mossa i es va dis posar de totes passades a sortir a l'encontre
del trag ine r per fer-li tornar e ls diners i matar-lo després. Avui la gent vella del
poble e ncara recorda com els avis explicaven el fet i to thom assegura que
a lgun a vantpassa t seu hav ia vist En Cabre ra r o ndant de nits i d c dies pels
verals de la p art ida d c Mas dcn pe rc on E n Pa u tenia a lg un es peccs de terra,
espera nt l'oportunitat, que ma i n o va cscaure's. La gent del pobl e en aque ll s
temps no va sabe r res d'aques ta facècia i menys encara que En Pa u traginer
s 'hagués tornat r ic, molt ri c, de cop i volta. Al cap d'un qua nt temps, En Pa u
va desa par è ixer dc CasteJIJo llit i va ser al cap de molts anys quan es va saber
q ue havia ana t a raure a Barcelona on va ins ta l·lar un important ta ller m e tallúrg ic, s ubs isten t avui encara i suposem qu e regentat pe r descendents del
trag ine r.
Els ancians de la vila de Ca stell follit diuen que a Cal Gavatxa havien es ta t
uns de ls traginers més rics, dels més r ics del pobl e, puix que abans d'acabar
e l segle passat ja tragina ven a mb un a r ècua de vuit a nimals. Vivie n en una
de les cases d c la p laça, e n e l lloc o n avui hi ha la nova església pa rroqu ial.
Un bon elia, i aques t dia s 'esque ia qua n l'última carlinada , un nombrós escam ot carlí va entrar al poble d is posa t a fer una requisa dc mul s i mul es de
bas t, per tal de des tinar -los a un gran tran port de b aga tges i dc mate ri al
de guerra. L'hereu Gavatxa, que <<goitava» els movime nts d'aquella soldadesca,
«r e fa ixat » a la porta dc «Ca seua », anava veient com << trigaven » e ls a nima ls
que més els «ab ellien » i es va adonar que en una de les atzembl es hi van carregar un es m ale tes i sacs de mà que pe l seu pes extraord inari sc li van fer
suspectes. Amatent, en Gava txa es va a llista r voluntari a l'escamot i amb to ts
ells i les rècules dels mul s va marxa r camins e nllà. Al ca p d c pocs dies, en
un paratge boscós i enforcncat, i aprofita nt la intensa foscor d'una nit sense
lluna, va agafar el mul qu e duia les maletes i va fu gir boscos i muntanyes
enllà, cap a «Casa falta gent». Quan va obrir les maletes va comprovar, corprès
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i esbalaït, que no anava pas gens ni mica errat, car les maletes i sacs ere n
curulls de bones monedes d'or. Després, de cop i volta, vinga fer el fatxenda
i b alafiar els diners. Al cap de poc temps se li va m o rir la dona, i com que
era jovenàs enca r a, va posar cr iada -bona i ferma fembra, segons expliquenque al cap de poc va quedar embarassada i en el seu dia li va dona r u n fill.
D'aquesta feta ençà, els amics i gen t del poble n'hi fe ie n mofa, fin s que, avergo nyit, va m a rxar-n e i es va anar a establir a Ca rdo na, on continuà llançant
a mans p lenes els diners que amb tanta vista i llestesa s'havia fet seus.
Un dels traginer s oliaires de Cas tellfo ll it que ca p a llà el primer quart del
segle passat va assolir m és no torietat va ser En Ramoni llo o Rom ani llos, segons alguns, dc nom Francesc Badals, avi del pare de la Marie ta de Cal Mo rros, traspassada l'any passat als 88 anys d'edat. En Ramon illo e ra un xicot
valent fin s a la temeritat, llicenciós, ind isciplinat, a rrogant, de cond uc ta moll
llibert ina en tots aspectes i gens religiós. E ntre les m oltes fetes que se li atribueixen compta la d'haver p rova t de fer moneda falsa d iverses vegades. Co m
que en el poble en feia de totes menes, un dia, p er tal d 'atempe rar-l i els eixelebraments i bravuconades, els capitos tos pol.ítics li van prometre que a la
prim era oportunitat el farien batlle dc la vila, per ò a l'hora dc la ve ritat I i
van jugar u na m ala passada i la promesa va quedar en laire . En Ramonillo es
va contra riar tan t, que va m arzar del poble i va jurar que un dia o altre e n
prendria terrible venjança. E s va enrolar a les forces r e ialistes (trienni llibera l 1820-1823), e ntre les quals va estab lir bons contac tes i amis tats, es pecialment amb els g ra ns ca pi tostos. Va p osa r a prova el seu valo r, que va m er èixer el r econeixem ent dels seus superiors, els quals b en prompte a r riba ren
a e ncomanar-li Ja conducció d 'un cos d'exèrcit . E stablí bo nes relacions a m b
el Ba ró d'Eroles i a mb el Pare Josep Fornell , prio r dc Pinós, el qua l te nia u na
neboda molt b onica que deie n si er a u na dc les am igues d'En Ramonillo.
També va combatre junt a mb E n Ro m agosa. Després va caure e n desgràcia
per haver-lo fe t responsable de la pèrdu a de Balagu er.
E n una d'aquestes anades pel país que comporta tota gue rra, u n dia es va
plantar a la partida de Ferrusses amb la columna que manava, i a llà va congriar-hi to ta l'a rti lleria que du ia , apuntant-la cara a la vi la de Cas tellfollit, o n
va enviar-hi un faedor a mb l'ordre es tricta i concre ta d'obl iga r q ue tota la
ge nt abandonés la vila car h a via arriba t l'hora de la ve nja nça pel greuge q ue
Li h avien fet, i volia enderrocar Cas tell folli t totalment a canonades. Davan t
I'esverame nt del poble, va n an a r-lo a veure e n el lloc de Ferrusses, que és
a un quilò m etre de la vila, el senyor rector, l'alcalde, consellers, el manescal
i els m és r ics del poble, els quals, des p rés de moltes discussions i p romeses,
acab aren dissuadint-lo de prendre Ja terrible venj ança. Van fer les paus i seguidament e l gue rriller victo r iós va e ntrar a la vi la, o n fo u rebut a toc de
campanes i a mb els aplaudiments i alegries de tothom. Malgrat que va acab a r
empr esona t per la Regència, va ser a lliberat i perdonat i va retirar-se a viu re
a Madr id, on va d isfru tar, fins a l'hora de la m ort, dc la paga de Capità Gener al.
En Per le ta, dc n om Vicenç, per a dis tin gir-se dels a lt res seus germans, que
t ambé traginaven, portava oli cap a les gran s m asies dels plans solsonencs
de E l Miracle dc Riner , a l poblet de Su, Hostal Nou i H ostal del Boix. Segurament que mai no havia sentit dir aquell refrany q ue tan b é complien els
b o ns tragi ners:
<<La sobrecarga m ata 'l'ase.>>
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O aquell altre que diu:
«A l'amic i al cava ll no can sa'l.»
E n Perle ta era brut i de ixat de m ena; anava enllardat d'oli de dalt a baix
i tractava la mula que duia tan mala ment co m podia. Tan t l'un com l'altre
-es refe reix a la m u la- anaven m al agom bola ts i el pobre animal ten ia la
pell tan far cida dc nafres q ue a l'estiu ni e'l veia, degut al m osquer que sempre d uia a sobre. E n tre l'excés de càrrega i les garrotades que pe r q ualsevol
co a rebia l'a nima l, es d iu s i en Perle ta cada u n o dos anys havia de canviar
l'a tzembla, p e rquè en tr e la molta càrrega, e l poc m e njar i el m al tracte, arb ava un m o men t q ue qua n el mul queia era p er a no aixecar -se m és. Tots dos
passaven ga na, i com q ue el t raginer anava sempre «esbalaït », s i volia <<Servare>> dret havia d 'anar agafa t a la cua de l'a nimal o no h aur ia a rr iba t m a i dalt
de ls costers dels camins.
Sense cap m e na de pressa, a p lere t, ja que n i ell n i l'an imal no donaven
pe r a més, anava dc mas ia en m as ia, i qua n arribava dalt del pla de l'Hostal
Nou feia cap a cal J oano t, on quan el veien venir ja li treie n a l'era per a
l'a nimal un <<vòvim>> a mb una m ica de gra i un bo n grapa t de palla. A ell li
donave n u n guimb a rro dc pa i mitja ar engada. Alguns m as ia ires ab usaven de
la seva descurança i m isèria fent per m aner a de p agar-li l 'oli p er sota del
preu no rmal i m oltes vegades fin s estafant-lo en el pagam e nt. Per ò com q ue
de pallús i de bètzol no en tenia gran cosa, un dia va trob a r la m anera de
vendre i de cobrar al comptat . Qu i h i va pe rd re m és va ser la m ula , a l'esquena dc la q ual, a m és de la somada d'ol i, va carregar una gàbia conillera
g ran. I , en m oltes ca es , abans de r egatejar el pr eu de l'oli, ell els r egatejava
el de les gallines i dels co nills . S i no es posaven d 'acord amb el preu de la
<< fe ram >> n o els h i ve nia oli . Dels boscos solson encs en baixava lla tes de fusta
que eren emprades en e nllatar teulades i << tr eb ols>>. Va casa r-se qu atre vegades, i u n fill de la darrera clona, En Celclo ni, va traginar amb carro pel pr imer
cam í carre te r q ue es va obrir entre Torà i Solsona.
Un germà d 'E n Pc rlcta, del qual acabem de parlar, traginava somades d'oli
cap a la banda de Llad u rs i Cap del Pla, m és e nllà de Solsona, anant cap a
muntanya. De retorn a Cas tellfollit du ia h abitualment posts i llates de fusta,
exce pte a l'entrada d' h ivern , q ue b a ixava d'aquells ver al s a mb les albar des
farcides de sacs p lens de b ole ts secs, els q uals solien t enir bona venda cap
ava ll i cap a les terres olieres, desb oscades i secan er es de la Segar r a , les Gar r ig ues i l'Urgell. E n Pcrlcta s'en proveïa e n un a masia en Ja qu al hi vivia u n
matrim oni qu etenia dotze fi lles, i com q ue el pare, bé o malament, sols podia
do ta r -ne una, la pubilla , les altres s'anaven fent la << m ota>> anant a «m irar
bolets>> i venent-los un cop secs als tr aginers q ue en feien m er cat. Les dotze
ge rmanes, p r evi acord , s'hav ien dividit en parelles i cada dia en sortia u na
de d iferen t q ue << plegava>> els bole ts . na tu ralment mengívol s, arreu, sense triarlos ni donar prefer ència a cap var ieta t. Hi h av ia r ovellons, m u coses, blanqu es
i negr es, girboles, orelles de gat, cam asecs, llengues de b ou , crualques, ter radolces, p eus de ra ta, orell anes, garrigons, becs de perd iu, agu lle tes, etc.
Tornant del bosc i sense « trigar-los>> massa, solam ent pa r tin t-los o fent-nc
més trossos si calia, de ixaven «amos tegui r els b oletS>> un es q ua ntes hor es a l
sol i des prés e ls acabaven d 'assecar posant-los di ntre el forn de cou re el pa,
on els deixaven el temps necessar i fin s a fe r-los perdr e tota la humitat q ue
tenien. Els venien a mesures em prant correntment la de tres «Cortan S>>. E l
preu de ls bole ts era diferent quan la mes ura es feia directament curu lla, o b é
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qua n el traginer la volia «enfunyada», és a dir, a pre tada una sola vegada amb
les m a ns i aca ba da d'omplir després.
Encara que p o tser no escau en aques t apa r ta t sobre fets, coses i afanys
dels t raginer s de Cas tellfollit, cre ie m que va l la pe na de fer menció d'u n tragí
ben esp ecial que tenia lloc una sola vegada l'any. El poble ve í de To rà no
havia es tat mai un lloc de tragine rs, pe rò a ixò no vol. pas dir que no n'hi
hagués algun . Un d'aqu es ts devia te ni r com una m e na de concessió, ja que
a ba ns de Ja Qua r esma, trag inava dc So lso na a To rà to tes les Butll es dc la
Santa Croada i res tants pa per s, qu e pe r a tra nquiHita t de l.es ànimes de ls vivents es necessitaven als pobles i viles de la part baixa del bisba l. Ca da any
en traginava tres quintars - 120 quil os- qu e des prés altres traginers anaven
rep artint pe ls pobles respectius.
L'E nric de Cas tell follit era bo n xic liró i c urt de gambals i, pe r acabar-ho
d'a dob a r, un borratxot perdut. Es d iu s i era descendent o empa re nta t a m b
els de Cal Fra re . Per ta l d c gua nya r a lgun d ine r i p roveir-se de vi, puix q ue
de m enj ar ho feia quan a lgú se'n compadi a, fe ia e l t ragí a peu des de la ri bera
del r iu Llo bregós fin s da lt dels plans solso ne ncs, tragina nt a coll uns g rossos
feixos dc canyes seques, les q ua ls pesaven, cgons e ls qu e encara el recorden,
un quintar ben bo. A vegades, per anar fins a l'Hostal Nou hi emprava clos
o tres o m és di cs, segons e l temps q ue necessitava, pel camí, per a do rm ir e l
vi que du ia a d intre. Per raons cli ma to lògiq ues és ben sabut que del r iu
Llobrcgós en a mun t és difíci l, per no dir impossible, tro bar un m iseriós canye r. Les que hi traginava e l pobre E nr ic feien un bon servei als masiaires,
que a mb vímets i << bo ba» en feien o se'n fe ie n fer les << panist res>> per dur
palla, <<COvim s», <<arnes>>, etc.
E l pobre Enric es veni a e l fe ix uc feix dc ca nyes per un a are ngada, un bi txo
i un got de vi. E l pa ja sabia qu e seria dc ca rita t. Quan p er aque lles garrotxes
i planes hom ve ia un gros m a na t dc canyc << re fa ixat>> en una <<a ls in era» era
senya l certa que per a llà pro p hi hav ia l'E nric, d o rmint de cansamen t i de l
vi qu e hav ia e ngolit en des m esu ra. Qua n passava pe r una casa de pagès dema nava sempr e que l'a favori ssin am b un got dc vi, i, com que ge ner a lme nt
tot ho m li negava, els feia una grossa i e fcrcïdor a r ia llada i els amenaçava
amb cremar-los la pa ller a.
Quan <<per vall » hi h avia els raïms a pun t de colli r - Masq ue fa, Pier a, P ier o la, La Beguda, San t Sadu rní d'Ano ia, Capell ades, Vila franca, e tc.-, a lgun
traginers d 'oli deixaven p er uns di cs la seva fe ina ha bitua l i a naven a traginar
portadores ple nes de vere ma, ja q ue en aq uells indre ts hi ha moltes vi nyes
pl a ntades en cos ters m o lt d r ets o n el carro no pod ie n entrar. Qua n la coll ita
es presentava abundosa, a vegades s'afegie n a ls tr aginer s a ltres homes i no ies
del poble.
A Sanaüj a hi hav ia un tragine r d 'o li que li deien << El Re negat >>, el qua l m o lt
bé coneixien la gen t de Cas te ll follit. Era dc la << m a ta ba ixa>> i li semblava q ue
d ient força r enecs es feia més ho me. Pe r ta l d'apar entar més alçada dc la
qu e tenia no duia m ai gor ra, s inó un gros m ocado r e ntortolliga t a l cap qu e,
segons cr eia, li fe ia fe r m és pa txoca. Com qu e er a ta n curt de ta lla se li fe ia
m o lt d ifícil d 'albard a r i carregar el «ma txo>>, ma lg ra t que el que posseïa e ra
d'aquells a no me nats de tragine r i tria t, en car a , entre els m és bai xos . Mentre
traginava, e ls seus animals es passaven di cs i ni ts sencer s sense ser desca rr egats. Seguram ent que el fe t d'ésser curt de cames li devia r ecordar aque ll
adagi que diu que
<<Qui no se les pot ha ver a mb l'ase,
se les heu amb l'albarda.>>
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Amb el pas del tem ps molts
ca mins de tragí es va n a nar
conve rti n t en camins de ca rro.
Sobre el ferm de les codine res
els ca rros van aprofi tar el
solcs que hi havien fe t Ics a tzembles per fer-h i passa r una
dc Ics rodes del carro, m e ntre
l'a ltra anava assenya la nt i enfo nd in t la trilla sobre la pedra.

E n certes è p oq ues d e l'a ny, e ls ol ia ire ta mbé sol ie n traginar alguna m e rcaderi a q u e d eixa va un millor b e nefici. Ens re ferim a l'a igu arden t, que acostumave n a comp rar a Gu issona a un es de u pessetes l 'arrova d'o nze litres i que
pod ie n arribar a vendre e ntre les qu inze i. setge p esse tes . E ra un tragí d e
te mporada: abans d c l'csqui leix d el bes tiar d e ll a na i de l segar i b atr e. E ls
tonedors i els segado rs acos tumaven a fe r-n e un b on cons u m.
A l'entrada d 'hi ve rn solien passar un tragine rs que Ja ge nt d eia qu e e r e n
to ts del poble dc Gu imerà, els qu a ls a naven poble pe r poble i casa per casa
co mprant l'oli sobre r dc la temporada a n te ri o r , j a que calia fer lloc per a la
n ova co llita, i també compraven << pòs its» o << mo rques» de Les piques i <<resols»,
q u e després ven ie n a contrad es que ho necessitaven per a fe r sabó a mb la
cendra dels garbons i Ja barrella.
E l tragí d e la sal te ni a un carés molt dife r e nt a d 'altres p rod uc tes que els
somader s podi e n lliure ment traginar. La ve nda de la sa l e ra u na exclus iva
abso lu ta d e la ca sa de ls Ca rdona i d espré passà a ser-ho de ls M cd inaceli. La
ve nd a es fe ia pe r a ssentadors que te ni e n l'excl us iva de l trans po rt i l'es tan c
e n un a v ila o de ma rcació d e te rminad a . Aquest servei e r a a rre nda t a l millor
pos tor p e r un període dc qu atre a nys. E l con trac te te ni a lloc e nt re J'Ad minjstrador Ge neral d e Je Salines de Card on a i un particu lar m és o m e nys eco-
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nòm icament importa nt i que, a vegades, e ra dur en exigir el pagame nt de la
sa l que venia m entre que ell e ra remís en pagar dintre de l te rmini i condicions
convingudes a mb l'administrador cardoní. Sembla que E n Riba lta de Cas tellfollit era d'aques ta mena i com que tenia a punt de caducar e l contrac te d 'as<>entame nt i tran port de Ja sal dc Cardona a Cervera i no s'havia pas acreditat com un puntual pagador, creu probab le que li re tirin la concessió ; esc riu
a Cardona la carta qu e copiem més avall, la qua l ens demostra com aques ts
assentadors con tractaven els serveis de ls traginers lliu re .
La carta, sense data, però que suposem d c mitjan segle passat, diu :
<< A Don Pcdro Casas .
Scñor Adminis trador Gral. de Sal inas :
Ten icndo Francisco Ribalta de Cas tellfo llit dc Riubregós el as ie nto
del tran porte de la Sal dc Cardo na, que ya va a cumplir qua tro años,
y tenicnd o los Arricr os arregla da para d ic ho transporte, y no h abiendo ra ltado en cosa a lg una contra las vcntas rea lcs ni de su Excma.
com o se podni informar V. de los Adminis tradores de Cardo na y Cervera: por tanta a V. s upli ca se d ig ne continuar e n dich o a ic nto para
otros quatro años al p recio dc quince s ueldos por fa nega, lo q ue recibi ní a particular ravo r y gracia.
Dios, q ue la vida de U los años q ue le desca s u re ndo Servidor
Q.B.S.M.
Fra ncisco Ri ba lta .>>
Pe ls voltants del mes de novembre, molts tragine rs, en tre els quals sc n 'hi
comptaven a lguns dc Cas tellro llit, fei en ca p a Cardona a comprar sal, puix
s'acostava el tem ps de Ja m a ta nça del p orc i calia que no e n manq ués a cap
casa; en aque ll s te mps Ja gent vol ia sal dc Cardona, car tenia mo lta a nomenada i e ra cr eença ge neral qu e la carn sa lada amb sal ca rdonina a dquiria molt
millor sabor i e guardava m o ll més temps. Aques ts somaders calia qu e portes in una auto rització especia l dels mun icipis corresponen ts.
No massa anys enrera hi havia la creença, m olt estesa e ntre e l pobl e, qu e
les g rans tempes tes i ped r egades e ren congria des per les bru ixes i qu e e l r em ei
m és bo per lliurar-se'n era la sa l. Els sali ner s de Cardona ob raven un es bales
de sal q ue, un cop beneïdes, venie n a ls tragine rs, els quals les d ui e n ca p a llà
on hi tenien la seva clientela. Qua n es veien indicis de te mpes ta i la nuvolada
assenya lava una possible p edregada, els pagesos ti raven e cope ta des a les boires amb aques tes bales b eneïdes que, si Déu hi posava Ja seva bona mà, tenien
la virtut dc des fe r la nuvolada, d 'allun ya r el pcr.ill de la pedra i aca bar a mb
una pluja b ene ficiosa.
Sembla qu e el fet de te nir en exclusiva el trans port i ve nda dc la ·al donava bons bene fic is i, qua n calia, aques ts esta nquer s sab ien fer-ne ga la. A l'ab ri l de l'any 173 1, era << Es ta nque ra del Real Es tanque de Cardona» a Tàrrega
un ta l Francesc Figue res, veí de Castellfo llit, que fa u n donatiu que r esumit
d iu: <<... ofre ndo a es te Ay un tamien to, da r 50 lib ra s ... a di sposició n dc los
Regidores ... fué res uelto que sc mande en tregar dich o dinero para hacer un
tabcrn:kulo para lleva r Jas rc liquias dc las gloriosas Sa ntas Es pinas Patronas
dc esta Villa. >> (Les Santes E ·pi ncs de Tàrrega - Tex tos docum enta ls, número 185.)
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Uns traginers que feien el tragí a Gòsol
La carta , sense data, però q ue suposem de com enç del segle passa t, diu:
i el fill de Cal Graells del Raval. Menaven una rècula de tres muls que, quan
feien camí, anaven sempre amb el mateix ordre: e l << m atxo del davant» o << davanter» era el Moro, el del m ig el Pa rdo i el darrer el Roig. El Moro era u n
a nimal ferm, valent i d u r per al treba ll. El seu pèl llus trós e nsenyava que tenia
<<bona asta». Tenint totes aquestes q ua lita ts era b en natural q ue el traginer,
En J aum e, li apliqués el con sell d'aquell ve ll refrany que diu que:
<< Se mpre es posa la càrrega més grossa en el mul que la duu més bé .»
El Moro tenia encara un a a ltra cond ició va luosa, és qu e jamai, ni dc nit
ni dc dia no errava el camí. Tenia un gra n senti t de l'orien tació que ma i no
li fa llava, e ncara que la <<bro ma» espesa i aplanada, o b é el g rui x de Ja neu
hagués esbor rat tot senya l de camí de ferradura. Quan en dics de fortes borr asques de neu o d' intensos <dlcvàs is» e ls tragi ner s es veien ap urats pe r conè ixer e l bon camí, malgrat haver invocat Sant Orient o Santa Peron ella, no
te nien altra a lternança q ue la de de ixar lliure a l Moro, tot sol, i sempre, sense
la més petita indecis ió, els menava ca p a l camí segur. Aquest mul el va comprar el pa re Graells el mateix a ny que el noi va començar a traginar fe nt dc
<<mosse t ». Era l'any 1918 i se'n van ca ptivar veient-lo a la gran masia de
El Riu , al riu Ai gua de Valls; ja llavor s en va n pagar un bell g ra pat dc diners : 8 unces d'or de 16 d uros cada una, és a dir, el total dc 128 duros d'aquella bona plata que encara corri a en aq uell temps i que era, certa ment,
tota una for tuna. Val la pena de deixar constàn c ia de com en cara d int re el
primer quart del present segle el preu del bestiar gros es concertava a la
muntanya e n unces d'or, però com q ue des dc mo lts anys ja no en corrien,
el pagam en t es feia amb el seu equ ivalent e n duros de p lata. El Moro e l van
fe r tr aginar vint-i-dos anys seguits, i l'any 1940, poc després d 'acab ada Ja revolta del 1936-1939, se'l va n vendre i en van obt enir 128 d uros, igual q uanti tat
que quan el van com prar.
Les al tres d ues atzembles, el Pa rdo i el Roig, no des deien pas del davanter.
Eren valentes, segures i de confiança. No calia d ur-les <<enriatades », excepte
quan el mal temps ho feia del tot necessari. L'ordre en què anaven quan feien
camí era inalterable, i si algun cop en un <<apartadÓ>> un a ni mal passava a
l'al tre, es produïa a lguna guitza i fins i tot algun mossec, qu e feia que per
ells mateixos tornessin a restablir l'ordre, o bé hi en trevenia el traginer amb
unes q uantes x urriacades.
Quan feien camí, els tragine rs no d ui en mai pa lla per als anim als; en canvi
procu raven dur els <<Civaders>> ben plens, i en cara un c ul de sac, per si es donava el cas de no trobar-ne en algun dels hostals del camí. De tota m anera ,
ja sabien en quin hostal o en quina masia podien comprar-ne b é de preu i
d'amagat, procedent del que el <<matalot >> escamotejava a l bes tiar de Ja casa
o bé de l q ue furtava dels <<civaders>> que duie n a lguns traginers badocs, i que,
després de <<purgat>>, venia als somaders descurats a mi llor preu q ue el que
els el ve nia l'hostaler.
De m enjar p er a ells, per als atzemblers, poques vegades en du ie n. Si per
cas, era l'es morzar del dia que començaven Ja traginada: un bon gimbarro
de pa amb un tros << d'espe tec>> o de <<ca nsalada vermella>>, que a naven m enjan t
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bo i fent camí, aco mpan ya nt-ho d'algun traguinyol de vi de la bó ta que m a i
es descuidaven. Ca lia pensar que
«Bones a lfo rges i bon vi fan pla el cam í»,
o bé qu e
<<Qua n vagis dc camí, no vagis sense pa ni VI».
No sé s i els tragi ner s de Cas te llfollit eren més o m e nys cre ie nts que els
d'altres llocs, pe rò sí que devien r ecordar a qu ella an tiga sentè nc ia que d iu que
«Al qui es lleva de m a tí, el bon Jesús li surt pel. cam í>>,
ja que a lc set de l ma tí, igual a l'e tiu que a l'hive rn, come nçaven a posar-se
en m arxa.
So rtie n dc Cas tellfol lit pel ca mí que passava pel peu m a teix dc Ca la Xica
i dc la Clave lli na i baixave n cap a l gual de l riu Llobregós i per sobre de l «Tapiol» anaven << Pla nta da >> en llà ca p a Matons - en aquel l temps, la m as ia e ncara deuria ésser-hi- i ana ven a fer ca p so ta mate ix dels qua tre pcllencs dc
les parets dc Ja que h avia es tat so berga «To rro ta de Ta ús>>. Pujave n cap dalt
de Cal Val ent í i carena en llà fin s a I'«Hosta le t de l Ven t>>, i per Gormau i Can
Massana f eie n cap a l Santuari de Pi nós, a 93 1 m e tres d'alçada.
Des del Santu ari de P inós, ara pel mig del b osc, després p er la care na,
a naven al pla de Bcrgús que creuave n d'un extrem a l'altre, fins a la casa i esglesiola dc Bergú . Allà a p rop, a l peu del cam í que anava a Cardona, hi hav ia
l'hos tale t de Fontc lles, avui to tal m ent abandona t i a punt d'esfond rar-sc, o n
feie n el dinar de l primer el ia; eles de primers dc segle fin s l'a ny 1920 o 1925
solia costar el m ateix preu : una pesseta el traginer i tres rals el mosset o
a prenent, i en dui en. Pe r aqu est pre u, cal reco nè ixer-ho, l'àpa t e ra ve rtaderam ent ab undós i s uf1cien t per a deixar ben t ip a l traginer m és famolenc. Per
a ls j oves, per bé que el pre u fos més b a ix, el pla t enca ra solia er més ple.
Tothom m enjava igual: un bon plat d'escudella a mb la carn-d 'o lla corresponent, b en feta i ab und osa de col, «c iurons>>, «trum fes>>, carn de xai, no massa
gallina, p erò s í bona butifa rra i cansalada i encara a lgun tros dc cap de porc
sala t. Desp rés un «entrant de s uc>>: con ill o pollas tre amb sanfa ina o bé un
ta ll de «don egal negre o b lanc >> i algunes vegades «escaldum S>> o «Colls i punys>>.
Dc llevant poc; quatre «a um etllc >> o avella nes o alguna fi ga seca. El pa i el
vi, sense m esura, a dojo. Quan el traginer era assidu client dc l'hostal, i s i
a m és, hav ia fet a lgun servei o encàrrec per a la mestressa, aques ta, d 'am agat
de tothom, all ar gava al t ragi ner mi g calique nyo o bé un g rapa t dc «tan a>>, si
en tenia.
Si pel camí no havie n tingut cap contratemps, els tragine rs de Castellfoll it
a costumaven arribar a l'h os tal ca p els voltants del migdia, després d'haver
fet unes c inc hores de camí, uns vi nt o vint-i-dos quilòme tres. Quan feia molta
calor acos tumaven a descarregar el bes tia r o a «desauba rd ar-lo >> del tot. Si
de prés dc d inar 'havien d'a lbardar de nou els animals, calia un a b ona ajuda
i no teni r pas mandra, j a que la fe ina era entreting uda, t al com en senya el
refrany que diu:
«Més a viat és un home casat, qu e un a se aubardat. >>
Seguidament la rècul a tornava cap a la part més extrema del Pla dc Bergús passant pet davan t de l'esglesiola i feia cap al camí i carena de la serra,
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des d c la qua l es domina ja la fonda lada de l r iu Cardonc r, i baixan t p er l'obaga
del Rè vol i pel p e u ma te ix de l «tossa l» on hi ha l'he rm ita romàn ica d e Santa
Àg ue da s 'a n ava a sortir da vant mateix de l p o nt i molí d e Buidasacs, que és
j a a l'a ltra ba n da de l riu Ca rdon er. E l ca mí, d esprés d 'un curt pujador, r eto mba a va ll fin s a l camp i Partida d els Capella ns.
Després d c la Pa rtida d els Cape ll a ns, es tro ba Ca n Passanant i, sobre mateix, la m as ia de La Sala d e Llobe ts , on e l trag ine rs sopa ve n i hi feien nit.
Després de d escarr ega r i d 'establar e ls anima ls, cap a sopar i, a mb el païdor
més o m en ys << r e botit», ca p a dormir. A la ta rd a h a vien f e t, més o m enys , altr es cinc hores d e ca mí, que afegides a Les del m a ti feien un total d e deu hor es
e n un d ia , l es que tot tragine r que es tim ava el b es ti a r m ai no sol ia sobrepassar
en una jorna da, excepte en cas d c molta n ecessita t o b é q ue les atzembles
a n essin molt a llc uge ndes de càrrega.
La S ala d c Llobc ts e ra una masia , no un hos ta l, p er ò sempre aco llien uns
p ocs traginers coneguts que ja sa b ien qu e n o els h a vi e n d c dur cap mal d c
cap . Ta nt e n aques ta masia com en un qualsevo l de ls hos tals del camí, el sopa r
i dormir e n llit, qua n n 'hi h av ia, veni a a cos ta r una p esseta. Pe r aques t pre u
don aven un bon plat d e sopes d e p a fe tes a mb aigua i un brote t de farigola
o bé am b el s uc d 'h a ve r-hi bullit qua lsevo l verdu ra adie nt; sopes q ue, be n
ca le ntes, a l'h ivern a na ven d'allò més bé. Despré , un pla t d e p a tates soles
o a mb col , bled es o bròquil, ta m bé b ledes am b fesols, <<ciurons», b en amani t
to t a mb el s uc dc la ca nsa la da, antiga m ent ta ll insepara ble dc la vianda a l 'h01·a
d e s opa r. La via nd a a vegades a n ava acom pa nya d a d 'un trosse t d c botifarra
i, sem pre, d 'un bitxo . En al guns pocs h os ta ls o m as ies en ca ra donave n una
mica d 'en tra n t: un tall de bacallà, una aren gad a o un trosse t d e carn. De
lle vant, a l vespre no solia h a ver-n 'hi m a i. Ca l r ecorda r qu e els tragi ne rs s'a n ave n acos ta nt a la munta nya on tot e ra m o lt més di fícil d 'adquirir.
De dre t d c qua dra a co s tumave n pagar un s clos ra ls p e r a tzembla. La ració
de palla p er a j aç i pinço p e r cad a mul cos ta va e ntre cinquanta i seixanta
cèntims. En aque ll te mps la palla cos tava ga ire bé ta n cara co m el g ra i anava
au gm enta nt d c pre u a m es ura que s'arriba va munta nya a munt, per raó que
co m m és a munt m e nys cerea l es collia, i co m q ue era m és d ifícil d e pujar-hi
la pa lla, la poca que teni e n els hos ta le r s i m asia ires e la feie n p agar b é.
Com s 'ha dit, hi havie n tragine rs que s i les hores de camí a fe r els eren
avine n ts, p referie n fer ni t e n m asies conegudes qu e sols so lie n donar aco llim ent a unes p oques p e rs ones, gaire b é sempre les mateixes. D 'aques ta m a ne ra,
els m as ia ires, a mb poc enre nou, s'assegura ve n un s p e tits ingresso s s upleme nta ri s que m a i no a naven m a la m ent. E ls m és a favor its e re n els tragine r s, qu e
menj aven millor i dormie n e n camb ra i llit, on hi havia un mínim d e n e teda t.
Les cambres i lli ts d'hos ta ls teni e n, e n ge ner a l, m a la a nome nada, car e ren
bruts , i qua n hi havia un canvi d 'h os te gaire bé ma i n o canvia ve n els llençols .
En els lli ts i e n les m à rfegues s 'hi havia a nat am u ntegant una quantitat tan
g rossa dc «berre ria » que feia esfer eir a quell que no hi estava habi tuat i que
pe r n ecessitat h a via d e dormir-hi. En la m ajor p a rt de les camb res d els
hos ta ls h i h a via m és d 'un lli t i e n a lgunes hi havi a un o dos ll its de m atrimon i, on feie n d o rmir du es persones, encara qu e e n t re elles fossi n tota lme nt
d escon egud es, co sa que comporta va sempre p rob le m es i re ny ines.
Hi hav ia t rag ine rs q u e prefer ien dormir a la pa lle ra, i a ixí e r en més a prop
d e l besti a r i també p e rquè d ormint a la p alla es lliurave n d c la «barreri a» d els
llits. Sobre d 'un bon jaç de palla no s'hi d o rmi a mala m e nt d el tot, pe rò calia
assegurar-se que la pal la amb la qua l es prepa rava el jaç fos nova i n eta, j a
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que si abans s'hi havia ajaçat o dormit algun p erdulari es corria el pe rill,
gairebé segur, <<d'agafar misèria», polls i puces, de tota mena.
En els grans hos tals, emplaçats al peu de rutes importants i pels quals
hi passava gent de tota mena i condició, tenien llogat w1 mosso decidit i valent, l a sola missió de l qua l era vigilar i posar ordre quan a lguns dels hos tes
s'esvalotava o no es portava convenientment. El pobre vianant que per n ecessitat havia d 'anar a raure en un h ostal desconegut, abans d'arribar-hi ja
se li encongia l'ànim dc pen sar com seria a tès a l'arribada. Mentrestant s'encomanava a Sant Julià, patró de ls ca minants, invocant-lo per tal d'obtenir una
bona hospitalitat:
Sant Julià gloriós,
feu-me trobar un hos ta ler honrat
tant com ho éreu vós.
Quan, traspassada la llinda de la porta, segons el que obser vava a primera
vista, es recordava novament de Sa nt Julià:
Sant Julià beneït,
feu-me trobar n et el llit.
Si l'hostatge havia estat bo i a l'hoste li havien tingut un mínim de miraments i d'atencions, el passatger, quan recordava aquell hos ta l, deia que
aquella vegada <<h avia trobat l'hostal dc Sant Julià>>.
Santa Marta, la fes tivitat dc la qual es celebra el dia 29 de juliol, era la
patrona dels hos talers. En molts hos tals tenien al menjador o a Ja sala o bé
aba ix a l'entrada, una fornícu la on hi havia exposada permanentment la imatge dc la Santa o bé del s Sants Reis dc l'Orient, en recordança del molt camí
que havien hagut de fer fins arribar a Be tlem per adorar a l'Infant Jesús.
Ouan algun caminant entrava e n un d'aquests hos tals, ja res tava més tranquil,
puix creia que el personal de Ja casa, i aquell al qual solien donar hostatge,
havien de ser ge nt de bé. D'hostals i posades dc mala anomenada també se'n
trobava algun dc tant e n ta nt. En aquests s'hi feia el comerç de productes
de contraban i el dc dones de m a l viure i s'hi jugava dia i nit als jocs prohibits.
E l segon dia, el somader, després d'abeurar i de donar pinso al b estiar,
feia un bon esmorzar, un esmorzar d'hos ta l, capaç de donar força a l m és llangorós i que venia a cos tar, poc més poc menys, entre cinquanta i seixanta
cèntims. Per aques t preu donave n un bon plat de fesols o de <<ciurons», «que
no l'ha uria saltat un ga t », a manits amb el suc de la can salada, un bon tall
de la qual n'acompanyava un de botifarra i un bitxo con.fitt i ben coent. El
pa i el vi, sense mida.
Després, a <<aubardar», carregar i tornem a fer camí. Des de La Sala de
Llobe ts es veu, dalt sobre Can Ballarà i a m à esquerra, la m asia i capella
de Sant Grau. Després, Cal Magí, Ca l'Agut i Cal J ordana. El camí creua , després, la carretera que avui va de Solsona a Berga, i a un cen tenar de m etres
hi ha la vella masia dc Cal Vinagre, encara habitada, i a tocar mateix el
Molí de Cal Feliu, deshabitat, el qual e n a ltres temps h avia estat fe rre ri a
i era, a m és, com una mena de tenda on es venia als traginers i passavolants
alguna que altra cosa de m enj ar i beure.
El camí continua Vall d'Ora amunt per la m à dreta del riu i fa cap a Bolterons, a la casa del Terradct i a Cal Teixidor, i tot baixant cap al nive ll del
riu s 'arriba a l Molí Nou de Pastius, la rectoria de la Vall, Ca l'Ambròs i de
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La Sala dc Llovcts és una casa «grossa>>, que perta nyia t rad icionalment a la
parròq uia de Linya. Pro p dc la m asia hi passa el camí dels traginers, que a
partir d'aquí comença a dcvallar suaum ent vers el r iu Aigua d'Ora. La Sala
dc Llovets no e ra propiament un hosta l, però s'hi havia donat sempre bon
acolliment a un s quants traginers tin guts pe r gent dc con fiança. La plana
és te rra de bon cereal i, anys enre ra, a l'estiu, entre segado rs i batedors s'h i
r euni a mol ta ge nt. Per tota beguda preferien sempre l'aigua fresca amb un
rajolí d'a igua rden t; es pe rit que un traginer dc Castel lfolli t pujava fins a la
Sala dc Llovc ts on, desp rés, la mes tressa ten ia cura dc vcndrc'n a les colles d'a ltres masies.

seguida Sant Lleïr. Els traginers i les r ècu les que conduïe n h avie n arriba t al
p o blet de la Va ll d'Ora, agr egat a Navés i pertanyent a l'arxip resta t d e M o n tm ajor. Ara, a la mi gd iada, ca lia fer cap a l'hostal o mas ia de Sa nt Lleïr, on
din a ve n els homes i e l bes ti ar.
E l dinar era, aquí, mo lt sembla n t a l q ue clon aven e n a ltres llocs, però on
podia h aver-hi un a r e ma!fCabJc dife rèn cia e ra en el menjador, ja que les seves
dime ns ions i l 'estructura corresp o ni e n a la de Ja ca sa, mas ia o hos ta l. En
aquests llocs d e la muntanya, els menj ador no e ren mai molt espaiosos, p e r
ta l com es t robaven lluny d e les gran i co negu des r utes. En aques tes comarques, molts de ls ho ta ls eren antigues ma ics o ca ses d e pagès, propie tàries
dc poques terr es, que un elia, sense posar-hi n i massa esforç ni d iners, va n
harmonitzar les dues fe ines. P er això Ja peça dc cada casa o hostal on es
trobaven els somade r s per a fe r-hi un àpat era b e n d ife r ent a un lloc o a un
a lt re . A l'hivern es m e njava a la c uin a, i a l'estiu, a l'entrada o a la sala, qua n
hi h av ia bo na con c urrè nc ia. Be n mi ra t, tant e n un lloc co m a l'altre hi fei a
fred a l'hive rn i calor a l'estiu.
Co mpanyes inseparables d els comensals e re n les mosques . El m oscam e ra
tan no mbrós que n' hi h av ia d e totes m e nes i mides, i l'acom pa nyava sempre
a lgun << tabal » qu e a m b el seu llarg fibló es tava a punt de fe r un a bona xumada
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de sang al pobre traginer al q ual Ja pesantor del dinar o del vi xerricat l'hi
havia encomanat un a reposadora somnolència . Cap al vespre, els borinots
-rossos o negres- i tota altra m ena de «volianes» tafa neres i capricioses deixaven més d'una vegada les seves febles a les socarrimades a la xardor de la
flamarada dels llum s d'oli, que, pobrets, s'esforçaven en desentenebrir les estances. Quan a l'hostal o a la masia s'hi hostatjava un p ersonatge de certa
casta i tenia amb què pagar, per evitar-li les molès ties de les mosques i del.s
mosquits, solien, no sempre, posar-li una mosquitera al llit.
Des de feia segles era normal -q ui sap si avui encara en trobaríem a lgún- que a tots els m enjadors de m oltes cases i dels hos tals, especia lment,
al bell mig de la taula i penjant del «trespol» s'hi trobés un mosquer o ven ta ll
espantamosques, que un o altre dels que eren a Ja ta ula ventava de tant en
tant. N'hi havia de cartró amb serre.ll de llistes o tires de papers de colors,
i d'altres eren fets amb un tros de roba a Ja qual s 'hi t a llava un serrell que
solia ser de color verme ll , puix es creia que aques t color espan tava les mosques més q ue cap altre, i s i bé no totes aixecaven el vol al p as del ven tall
-alguna sempre queia dintre d'algun plat d'escudella-, removia, si m és n o,
un xic l'aire carr egat del baf de les sopes i de l'escudella. En hostals d'un a
certa categoria hi havia un vailet que a les hores de menjar no tenia altra
feina que fer a nar l'espantamosques penjat al trespol o bé moure el que duia
a les man s fet d'un tros dc canya i d'un nombre considerable de tires de paper
lligades a un dels caps.
En les cascs, m asies i hos lals dc Ja Segarra, de l Solsonès i de la muntanya
es feia m olt ús, per a trapar les mosques, del «m osquer», q ue tant p odia ésser
fet de ramell s d'«herba mosquera», també dita «he rba d'agafar mosques>>,
o amb els plomall s o espigots de la <<canya-xiula>> posals o fets en manats,
i es penjava cap per avall en qua lsevol recó de l sostre. A Cas tellfollit es feia
servir molt l'anomenada << flo r de sen yora», que abunda per bancals i margedes. Les mosques, a mi lers, feien ca p al <<mosquer>> allà a l caien t de la t arda,
quan es feia q uietud i s 'enfosquia l'estança. Llavors agafaven una ctúxinera
o un sac de mida aprop iada, li obrien ben bé Ja boca amb les dues mans,
i d'una revolada el pujaven fent entrar el «m osquer>> a d intre. El moscam
brunzia, ja que no podia fer-se escàpol, fins que sac i mosquer a naven a parar
dintre d'un <<b ugader>> p le d'a igua on les mosq ues s'ofegaven . Encara ha d'ésser en la memòria de molts l'ús que es feia d'a ltres paranys: les gabie tes de
filat, el p lat de vinagre amb sucre, o bé d 'aq uella cinta enganxosa i repulsiva
on les mosques hi quedaven a trapades.
Després d'aques ta d igressió, r ecordem que els traginers acabaven de dinar
a <<Sant Lleïr>>, al peu del riu Vall d'Ora, i que si el temps no es m ostrava
molt es table o havia estat plujós dies aba ns, calia as~egurar-se que no baixava
<< rib erada ». S i el cabal del riu era normal i el temps no tenia a specte a m enaçador, passaven el riu i per la banda esquerra anaven fent camí a munt
mentre el congost s'anava es trenyent cada vegada més. Venia Sant Pere de
Grau d 'Escales, monestir rom àn ic del segle xn, i començava llavors el feréstec
engorja t de Valie lles amb el <<balç>> de l'Anorrador i la font de les Guixes. El
camí era ja molt millor i ben a prop es veia el m olí de Baucells i el p ont de
Llinars, avui a la carretera que va de Berga a Sant Llorenç de Morunys. Ca mí
enllà es troba el mol.í de Lli nars, on els t raginers oliaires hi acos tumaven a fer
nit i a vendre-hi els primers quartans d'oli.
Si feia mal temps i el riu baixava «creixut », era p erillós passar per la gorja
de Sant Pere de Grau d'Esca les i les Valielles, on els << balços>> i els <<esbofiotS>>
podien «eslliviciar-se>> posant els traginers i a tzembles en el greu perill d'es-
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balçar-se i anar a para r dintre de l'aigua «r ubinosa» del riu . En aques t cas
calia fer la volta pujant cap dalt la Serra de Busa. El camí s'iniciava allà
mateix a la Vall d'Ora i pel Molí d'En Quirse, cap a can Solà, on comença la
cana l d'Orriols, de dura i llar ga pujada, tot fent cap a la m asia de Can Orrials, o el Collar. Per aquest camí, transitable encara, s'arriba a l Pont de Llinars, on es troba a mb el que ve de Sant Pere de Grau d'Escales.
L'endemà, els traginers que havien fet nit al Molí de Llinar s anaven a emp rendre el tercer dia de camí. Passat el riu pujaven cap a «Torrent de Fontan elles», Mas del Pla, fins al poble de Montcalb, poble t de mitja dotzena de
cases h a bitades i p enjolades al redós de l'ermita de Sant Pere, el qual segurament ara no té ni mitja do tzena d'ànimes. Des que havien sortit del Molí
de Llinars, els traginer s anaven ven ent i oferint el seu oli, masia per m asia,
p oble t per poble t. Aquí, a Montcalb, hi tenien bona clientela : Ca la Viuda, Can
Cardona, l'E scordill, Can Pere, Can Serena i encara d'al tres que s'esqueien
al pas, bo i fent via cap a Secanells i Coll d'Aubí fins a l Portell de Graells.
Venia seguidament la feréstega «Baga de Bonner», sempre plena de perills,
especialment durant l'hivern, amb neu , gel i fortes «rufagades>>, que més d'un
arbre havien tombat sobre el camí, de manera que per p assar calia «estassarlO>> a cop s de destral.
Abans d'arribar al poble t de Bonner, la rècula havia p assat dels aiguavesos
del riu Aigua de Llinars als del riu Aigua de Valls, que n eix a l'Espar, i era
cap aquest poblet on feien cap els oliaires després de passar el Pas de les
Pollagoses, el Molí de Güells, Pont de Malpàs a l'altra banda del riu. Venia
la «baga>> de Cordoliu, el Molí de Ferr ers i l'E sp à. Ara, << Cortà>> a quí, «cortà»
a llà , la somada d'oli s'anava abaixant, i les a tzembles, més descarregades, emprenien a bon pas el camí cap a les Agolies, Coll de la Creu i Gòsol, a 1423 m
d 'alçada. Entre Gòsol i els agregats de Sorribes, Moripol, Santa Margarida,
Vilacireres i Güells, era segur que els bots quedaven escorreguts del tot. Feia
tres dies que havien sortit de Cas tellfollit, tres dies llargs i cansats, p erò se
sen tien satisfe ts de la feina feta. Havien «a bas teixut >> uns incondicionals amics
que si bé esp eraven el s ubministram ent de l'oli, també aquella xerrada amb el
traginer que p er c urta que fos, e ls duia p er uns ins tants les noves sempre
esperades de les terres planeres i llunyanes, que segurament mai cap d'ells
no trepitjaria.
Quan per alguna causa imprevis ta, el mal temps en podia ser una, calia
quedar-se a dormir a GòsoJ, a l'h ostal de Cal Llarg sabien tractar bé a la
ge nt. Després d 'acabat tot l'oli, els tragine rs desfeien el camí amb pas lleuger
per tal d 'arribar, a l'hora que fos, al Molí de Llinars a sopar i a dormir. El
q uart dia, descansats homes i bestiar, p el mateix camí d'anada baixaven a les
serradores de la Va ll d'Ora, on a Ca l'Aguirre o a Ca l'Espunya compraven els
costals de pi rojale t, i qui sap si alguna fo tesa necessària p er a casa.
Seguien camí avall i anaven a fer ni t a La S ala de Llobe ts. A les primeres
lluïssors del dia cinquè e mprenien lleuge rs el camí de r etorn a casa, i si el
bestiar no estava m assa cansat, no s'aturaven a cap hos tal ni masia del camí,
sinó que preferien arribar a casa a les primeres h ores de la vesprada, cinc
dies després d'haver començat la traginada. En aquests cinc dies, a jornada
de deu hores de camí, cinc al matí i cinc a la tarda , havien fet un tota l de
cinqua nta hores de camí que són els seus bons 210 o 220 qui lòmetres.
El traginer passava el dissabte i el diumenge a casa, no pas gandulejant
com diu algun refrany, sinó treba llant les pròpies terres fa miliars. Quan
aquestes no duien fei na, el somader es preparava la p ropera tragina da omplint
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els bots amb l'oli que tenia a les piques o bé preparant els costals de fusta,
si la primera sortida que li calia fer e ra anar a buscar oli.

Camins d'altres oliaires
Fins l'any 1936, els homes de Cal P erleta van traginar oli a la vila de Tuixén,
encara que començaven a vendre'n quan arribaven a l llogarret de Lladu rs
i masies de Cap del Pla, unes hores m és amunt de Solsona.
El camí que feien fins a Torà er a pel «camí ral» i aquí emprenien l'antic
camí de ferradura que donduïa a Solsona. Sortien cap a la masia i font de
Can Porta, fi.ns al p eu de Fontanet, on passaven la riera de Llanera, de la r iba
esquerra a la dreta, prop mateix del vell molí de Fontanet. L'antic camí de
ferradura passava, més o m enys, p er a llà on avui hi ha la carretera. Anava
cap a l'indret anomenat la Creu de Pedra, cap a Can Ballarà i la masia
de Fustagueres. El camí passava pel peu de l'ermita de Santa Maria de Vallferosa i cap a Clarells i Cal Pedro, per anar a fer cap a la m asia de la Virota,
que de molts anys feia com una mica d'hostal, sense arr ibar a ésser -ho ben b é.
D'aquí cap a Cal Xico, Ca l'Aleix i per fi l'Hostal Nou. El camí seguia planer,
i el traginer, m és descansat, es trobava de cop i volta a l'Hostal del Boix, de
tradicional anomenada en tot el Solsonès. E l camí seguia cap a la Case ta del
Boix, Ca l'Arnau, Casetta del Vilado t, i a les envistes de Solsona, a la qual
s'arribava després de passar p er la cap ella de Sa nt Bernat i el Torr ent de
la Canal.
Just al tombar mitjan segle passat, des de Torà a Solsona s'hi va obrir,
amb grans esforços i a costa de molts diners, un camí de carro que fi ns dalt
de l 'Hostal Nou seguia m és o m enys el de traginers o de ferradura; però de
l 'Hos tal del Boix en avall anava cap a Vila dot passant abans per la Rebollosa, Fontgaliana i fins dalt de la Caseta; despr és es trobva el m olí dels
Cap ellans, la serradora d'En Perej oan i Solsona. Des d'aquí, de la capital solsonenca, el camí comença a pujar cap a Lladurs, a 834 m d'alçada, a 6 quilòm etres de la capital de la comar ca. Segons es diu, i tot fa cr eure que és veritat, Lladurs és el municipi de Ca talunya que té m és esglésies i ermites dedicades a diversos sants. E l camí va pujant cap dalt de Cap del Pla, passant
a les envis tes de les sobergu es parets enrunades del seu castell. A Lladurs i a
les masies de Cap del P la, En Perle ta com ençava a vendre l'oli, com també
a Can ! santa i a Can Ta llada. Ara, el camí, avui e ncara transitable, s'endinsa
cap a l fons de l'estre ta gorja de la Ribera Sa lada, i fa cap a Canalda, p oble t
xicarró, que form a part de l'ajuntament d'Oden. P er Can Prat i el pont de
Canalda , el camí puja fins dalt de Coll de J ou. D'aquí per la R asa Gran, s 'arr ibava a Prat Llong -avui estació d'esquí de Port del Comte- i, al final, el
Coll de Port a 1692 m d'alçada. Segueix el Colle t de la Sella i la davallada
cap a Tuixén. A Tuixén hi anava un oliaire que no era de Castellfollit, sinó de
Biosca - En Per et del Torres-, que, en part, feia un camí ben diferent del
que feia E n Perleta. De Biosca anava a Torà i d'aquí a Solsona. De Solsona,
en lloc de tirar directam ent cap a Ja munta nya, baixava fin s al poblet d'Olius,
el de la b ella església romànica i cripta pre-rorànica. Pujava Cardoner amunt
i en els seu s molins i masies properes començava a vendre oli. Sem pre riu
amunt cap a la gran Masia del Cavall, on passaven el riu per l'antic pont «del
Cavall», situat just quan com en cen les cingle res de Ja Llosa del Cavall, i per un
camí difícil i perillós s'anava .c ap al pas pe r on e l Cardoner surt a la Vall de
Lord. Ara, sense dificultats ni per ills, es feia cap a Sa nt Llorenç dels «Piteus»
o de Morunys. Des d 'aquí, E n Per et del Torr es no pu java a Coll de Jou, sinó
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que feia el camí p el fon s de la vall que li perm etia vendre oli als poblets dc
La pedra i La Coma. D'aquí a Tuixén seguia el vell camí del cap de la vall
que després de moltes ziga-zagues el menava a Coll de Port i d'aquí a Tuixén.
Aquest traginer, quan havia venut l'oli, tornava a Sant Lloren ç, on proveïa de
<< piteus» que sempre feien de bon vendre terres avall. Abans hi h avia un al tre
traginer que proveïa de <<mantes de piteus» i les anava a vendre a l'Aragó,
d 'on tornava carregat de la millor bona llana aragonesa. Alguns dels traginers
que feien el tragí a Tuixén, baixaven carregats d'obres de fusta : caixes de
núvia, p as teres, plateres, culleres, esclops, cadires de <<baba», p lats, etc., que
eren una de les estimades esp ecialitats dels artesan s de Sant Llorenç dels
Piteus.
En Ramonet del Jan va traginar oli fins que va començar la Guerra Civil
de l'any 1936. Malgrat que <<h avia sortit de la mata baixa», no per això deixava de ser valent, decidit, formal i bon complidor. Feia el tragí de l'oli cap a
Cardona i masies dels seus encontorns i tornava carregat de sal que procurava
després vendre terr es endin s. Per anar des de Castellfollit de Riubregós fins
a la vila ducal, feia fins a Bergú s el mateix camí com si anés a Gòsol, però des
de l'hos talc t de Fontelles agafava <<l'endreçúria» de Cardona. El camí de ferradura passava pel coll de Tarrelló i p el peu mateix de la CapelJa de Sant
Quintí, i, pel darrera de Can Casatorxada, es trobava seguidament la vila de
Cardona . L'ermiteta de Sant Quintí, que es troba en l'anomenada <<partida
de Planés», és el paratge on el dia 21 d'octubre dc 1810 va tenir lloc una forta
contesa amb l'exèrcit francès, que va deixar sobre el camp de batalla més
de qua tre-cents morts. Les forces catalanes van tenir molt p oques baixes i la
victòria va atribuir-se a la intercessió dels Sants Celdoni i Ermenter, les festes
dels quals es celebraven precisament aquell mateix dia a l'església de Cardona.
En Vicenç de Ca l'Adela del Ferr er, amb el carro del qual tantes vegades
havíem anat a Calaf, era també escardalenc i de bona teia . Traginava oli cap
el poble t de Su i el seu agregat de Freixenet. En duia cap a Riner i el Santuari del Miracle i a totes les cases i masos · d 'aquell rodal. E l camí que feia
era anar fins a l Sa ntuari de Pinós, llavors fins a tocar Ardèvol i d 'aquí a Su.
El p arc del Jaume de Cal Graells de jovenet h avia anat de mosso de mules
amb uns traginers que portaven oli cap a Manresa i seguien Llobregat avall,
cap a Monistrol de Mon tserrat, Olesa, Esparraguera, Ma r torell i fins a Molins
de Rei, quan calia.
Els de Cal Gavatxa h avien fet el camí de Berga durant molts anys, traginant
somades d'oli am b una rècula de vuit animals. Feien el camí com si anessin
cap a Gòsol, p er ò a La Sala de Llobets emprenie n el q ue porta als plans de
Montam argós i d 'aquí cap a Navès i Berga.
L'avi de Ca l'Espar denyer i dos germans seus van fer el llarg i difícil camí
entre Vic i Saragossa. Era a m itjan segle passat. E l nét, que té ara els seu s
setanta sis anys fet, ens deia que els seus avantpassats eren molts estimats
per la seva gran h onradesa, que eren t reballadors de mena i a la vegada
valents i decidits, i que, tot i posseint una bona part de les m illors terres del
poble, pre ferien més el tragí que no pas fer de pagès. Mala uradament, no
hem pogut recollir amb certesa el camí que feien en aques ta llarga traginada.
Sabem, però, que a Vic carregaven de llonganisses i << tocino» salat, i de sal
quan passaven per Cardona; dos productes que en aquells temps eren necessaris i estimats en els poblets secan ers i pobres que de tant en tan t es troben
per aque lles calmes inacaba bles dels Monegros. De re torn anaven car regats
de les m illors llanes entre fines aragoneses, que tenien sempre compradors
entre els paraires viga tans.
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Què se'n feia de l'ol i d'oliva?
No tot l'oli d'oliva que els somader s traginaven anava destinat al consum
culinari casolà. Fins a mitjan segle XI X, i p er segons quines aplicacions fins
un segle després, bona part d 'aquest oli era destinat a ser vir fi.ns ben concrets,
imprescindibles en aquell temps, pel viure quotidià de la gent. Vers aquesta
utilització no culinària tant s'hi decantava l'oli que es traginava cap a la
muntanya com el que anava a parar a les terres baixes i costaneres, n1és
poblades i riques.
Una bona part calia gas ta r-lo per a la iHuminació interior de les cases, cremant-lo en els llwns d'oli, gresols i llumeneres. A les viles i ciutats importants
se'n consumia per a l'enllumenat de certs carrers i edificis m és s umptuosos
i importan ts. Altra quantitat era destinada a enllumenar, millor dit en desentenebrir, els llocs de treball artesans, especialment els tèxtils, on es consumien en els llumeners per a les filades i en els llums d'oli p enjats als muntants dels telers de mà. El paraire que rentava i carda va la llana n'era un
bon cons umidor, ja que aques ta feina d'escardassar a mà era tant més fàcil,
profitosa i ben feta quan més oli s'hi gas tava .
Cap a mitjan segle i fins a finals del segle x rx, un nou consum d'oli esdevé
important. La naixent m ecanització dels vells processos de treball n'exigeix
l'ús de majors quantita ts, ja que tant se'n gas ta per engreixinar la llana que
comencen a treballa r les primeres cardes m ecàniques, com per a lubricar els
eixos i m ecanismes de les p r imeres màquines i enginys. Quan la m ecanització
total del treball de la llana esdevé realitat, aquesta matèria - la llana- caldrà
seguir untant-la amb un bon percentatge d'oli, emulsiona t a l'aigua p er mitjà
del sabó o altres productes alcali ns . Per a aquesta feina, l'oli d'oliva serà emprat fins a mitjan segle actual.
La fabricació del sabó en consumia una grossa quantitat, malgra t que sempre s 'aprofitaven els residus, pòsits o morques . Ja en el segle XVIII en gas taven
molt les saboneries que fabricaven el sabó amb des tí a les colònies d'ultramar.
Durant segles, i fins fa ben pocs anys, moltes cases es feien el sa bó, aprofitant
oli d'oliva vell, ranci, res idus i greixos de la cuina i de la m atança del porc.
A la cuina de les cases ta mbé se'n gastava d'oli d'oliva p er amaniment de
certes m enges i cuinats. Això sí, en ben poca quantitat. L'oli d 'oliva, estimat
sempre com un producte de primera n ecessitat, posseïa bones propie tats r emeieres, però era car i, ben mirat, deien els vells, en molts casos se'n pot ben
prescindir. Les amanides es preparaven amb un curt rajolí d'oli i un poc més
de vinagre. No fa pas molts anys que quan es posava l'amanida a taula, sem pre hi h avia algú que preguntava si j a tenia el «tiroliro», sinònim de rajolí ti,
curt i ben repartit. Per assegurar que el << tiro-liro» no fos massa llarg, fins i tot
hi havia qui recitava una m ena de quar teta, que segons el forat del broc del
setrill i Ja quantitat de m enjar a ama nir es recitava m és o m enys depressa.
També en moltes cases, amb l'oli d'oliva es preparava la tupina, que permetia guardar carns i embotits durant força temps. En famílies d'economia
pobra, molts productes de l'horta es m enjaven sense aman ir: les cloves de
ceva, els << tomàtics» a mossades amb un pols de sal, etc.
Sabem sobradament que per la preparació de cuinats es feia servir amb
preferència el llard, i amb el s uc de la can salada, el tall més popular de les
hores de sopar i esmorzar, s'hi amanien les viandes i llegums i verdures de
tota m ena.
D'oli per a r emei també se'n ga stava, encara que havia de ser del m és fi,
bo i pur. Recordem que cinquanta anys enrera encara hauríem trobat en
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La gran mas ia de Ca l'Agut és a prop del riu Aigua d'Ora. El camí, a ra ben planer, passa per di ntre d'un bosc dc roj als, on hi ha un a fonteta, al peu dc la qual
els traginers solien abeurar-hi les atzemb les. Tocant mateix a la part lateral
esq uerra dc la masia hi passa el camí antic que fa partió amb la mas ia de Cal
Jordana, que és allà a prop. El camí passa alguns trossos tocant al r iu, on el
paissatgc adquireix una bel lesa corprenedora.
moltes cases, es pecialmen t en els pobles, l'oli dc ginebre, el dc m a rcòlics, el
de llir i, el d'a me tlles do lces i quj sap i també el d c serp i el d c llangarda ix.

Assaig d'avaluació econòmica d'una traginada
Les dades m és fiables que tenim a m à p er tal de d u r a terme un càlcul
aproximat del possible rendiment o benefici que de ixa va una tragina da d'oli ,
són les ma te ixes que h e m anat don a nt anteriorment i que corresponen cap
a ls volta nts de l'any 1920. Dades facil ita des per En Ja ume de Cal Graells, que
va començar a fer de «mosset >> del seu pare quan acabava de complir quin ze
anys. D'aqueUs primers anys -que av ui semblen ta n ll unya ns- d'acompanyar
el pare en les feixugues feines de traginar, en serva encara ara un record viu
i bell, permanent i feliç e n les plàcides hores de Ja vellesa saludab le i arreglada d'avui . Recorda a mb molta m és clarcta t i vivor els fets d'aleshores, els
d'aquells prim er s anys de «mosset>>, que no pas els darrer s, de quan to t sol
i amb dues atzembles anava cam ins e nllà a guanya r-se el pa de Ja famí lia .
Com exemple es tud iarem una traginada comple ta, segurame nt una de les
que feien amb m és assiduïta t, d'anar a Tà rrega o pob le ts i vi le del seu e ntorn: Anglesola , Vi lagr assa, Bellpuig, Preixa na, e tc., a comprar ol i i, de retorn
al pobl e, anaven després a vendre ca p a Gòsol, agr egats i m as ies del veral
i del camí. Ba ixant de Ja muntanya duie n post de fusta, que ve nie n quan feien
un nou camí ca p a qual sevol dels pob les productors d'oli.
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En aquells anys, la rècula de Cal Graells era formada per tres a tzembles,
i cada una duia o bé dos bots d'oli o bé tres costals de fusta. La comanaven el
pare i el fill. El temps que esmerçaven en recórrer a ques t camí era, m és o
menys, el segü ent:
1
1
3
2

De Cas tellfollit a Tàrrega o poble ts de l'entorn
Re torn a Castellfollit .
De Cas tellfollit a Gòsol
De Gòsol a casa, passan t per la Vall d'Ora .

dia
dia
dies
dies

En tota l eren , doncs, 7 dies complets, i com que el bon traginer no solia
fer mai m és de S hores de camí pel m atí i altres S per la tarda, aquesta
traginada - no p as de les més llargues- comportava el fer 70 hores de camí,
hora més hora m enys, que a raó de qua tre a qua tre i mig quilòmetres per
hor a venien a fer una singladura compresa entre e ls 280 i els 315 quilòme tres .
El preu de l'oli, comprat a l'engròs, no solia t enir gaires variacions, i en
aquell tem ps osciHava p els volta nts de 6 pessetes el «cortà», o sigui 6 rals el
li tre. A la muntanya solien vendre'l a 9 pessetes el quartà, 9 ral s per litre. Cal
dir que, a voltes, l'ol i que s'anava a vendre no era b en b é el que darreramen t
h avien comprat, ja que amb m olta traça també feien les seves tra fiques i tracama nyes. Les posts o taules de fu sta de pi r ojal les compraven a unes 4 pessetes el costal, i quan el mercat anava de cara fin s podien vendre-les pel doble
d 'aquest preu.
La despesa de gra que feia cada animal, venia a ser d'uns vui t quilos per
jornada, a proxima damen t, i promitj ant el preu que valia al pla amb el que
en p agaven a muntanya, venia a sorti r a mitja pesseta pe r qu ilo. E n els hostals cada mul pagava uns 2 ral s de dre t de quadra i sobre 60 cèntims per la
palla de jaç i pinso.
La despesa diria d'un traginer era ben min sa i gairebé fa riure si la compare m amb la d'una mula. E l prime r dia, el de la sortida de casa cap a tragi nar, els traginers esmorzaven a casa o se'l duien de casa. El tindrem en
compte a l'hora de fer els càlcul s i estima rem el seu cost en uns 40 cèntims .
De la mate ixa form a es procedeix amb el sopar del dia d'a rribada a casa, pe rò
avaluant-lo un b on xic m enys que el preu de l'hostal : tots dos 1,40 pessetes.
Per res umir vegem quines eren les despeses de manteniment d 'una mula
en un dia de tragí:
Vuit quilos de gra a 0,5 pts . quilo
Dret de qua dra d'un mul
Pa lla pe r j aç i pinso .
TOTAL

.

4, - pts.

0,50
0,60

))
))

5,10 pts.

La des pesa total de les tres mules era, doncs, de 15,30 pts . els di.es que
traginaven, i de 12 solament el dia d'arribada a casa.
Les despeses del traginer i del mosset, per dia de t rag inada, e ren a prox imadament:
54

Esmorzar del traginer
Esm orzar del mosset
Dinar del traginer
Dinar del mosset
Sopar dormir en llit del traginer
Sopar i dormir en llit del mosse t
TOTAL

0,60 pts .
0,50
1,0,75
1,0,80 >>
))

))

))

))

4,65 pts.

El dia d'arribada a casa, que sempre solia ser cap al caient de la tarda ,
no tindrem en compte el dormir, però sí el sopar, que r evaluarem a una pesseta amb quaranta cènti ms per tots dos. En el dia de retorn a casa, la despesa
dels dos homes serà sols de quatre pessetes amb vin t-i-cinc cèntims.
E l cost total d'aquesta traginada proposta, des de Castellf:ollit a Tàrrega,
que necessitava dos dies de camí, i des de Cas tellfollit a Gòsol i retorn, q ue
n 'ocupava cinc, és :
Despeses de m enjar i dormir el traginer i el m osset
Despeses d'al imentació, quadra i palla per tres muls
DESPESES TOTALS

63,50 pts.
100,50 >>
164,00 pts.

L'import de l'oli i de les pos ts de fus ta:
Tres som ades d'oli de 120 lit res cada una a 1,50 pts ./ l.
Tres somades de tres costals de rojalet a 4,- pts.
lMP011T DE LES COMPRES .

540,- pts.
36,>>
576,- p ts .

P er tant, el cost de la traginada i els materials comprats pujava la quantitat total de 740,- pts.
La venda de l'oli, a unes 2,25 pts . litre, i la dels nou cos tal s de fus ta,
a 8 pts., produïa un ingr és de 882 pessetes, per tant aquesta traginada hauria
deixat un guany brut de cent qua ranta tres pessetes.
Tenint en compte que aqu est r endiment bru t és produït per un tragí dut
a cap fa més de seixanta anys, sembla de b ell antuvi que el benefici no era
m enyspreable . Cal pensar que er en dos els homes ocupats -encara que er en
de la mateixa casa- i q ue amb aques ts ingressos calia fer front a moltes
altres despeses :
Sostenimen t de tota la família en els dies d'inacció dels traginers
i del reste quan aquests traginaven.
Despeses de <<Calçar>> el bes tiar.
Renovació gr adual dels bots.
Compra i adob d'albardes, g uarniments, cordes, etc.
Aconductam ent del m enescal.
Possible p èrdua per mort o accident d'una a tzembla.
La pèrdua natural de tota m er caderia comprada a l'engròs i venuda
a la m enuda, etc.

ss

Per tots aquests i altres motius , els tragine rs tenien sempre l'afany de
millorar el rendimen t de les traginades i solien carregar, en no massa quantitat i en un o altre sentit de la traginada, a lguns productes com: «tocino>>
salat, herbes i olis remeiers, pells dc pèl o de ll ana, bolets, teixits, draps de
llana, etc. Com a nota curiosa transcriurem unes anotacions fetes per un traginer de Castellfollit cap a l'acabame nt del segle xvnr, amb les qua ls es confirma ço que esmen tem respecte a la varie tat de petites feines i serveis que
a voltes feien en el curs de les traginades habituals. E.s un senzill pa per
que diu:

even resivido per dur cartas al curreu
mes per porta un pobra a Calaf .
mes per anar lo fill delasidro acalaf .
mes per tres cordes .
mes perfer feunacrida
mes per la corda de la campana .

2 sous
4
7
9

1
7

))

))

))

))

))

E l transport o traginada que acabem d'estudiar comportava set dies dc
camí, fent-nc ci nc dintre d'una setmana i els altres dos a la següent •. e ncara
que si el lloc d'aprovisionament no era massa apartat feien dues traginades
o camins d intre la mateixa setmana. Segons l'època dc l'a ny, el temps que feia,
si s'esqueia en època de sembrar o de collita, e tc., repartien les feines del
tragí com calia, per ta l de donar ocupació m és profitosa a homes i bestiar.
Cal recordar que en algunes cases de traginers que tenien «mosso de mules»,
a més dc fer-li la vida cobrava una soldada que, tal com s'ha dit, venia a representar el valor d'una pesseta diària. La distribució del temps e nt re traginar
i fer les fe ines pròpies de la te rra, quan n'hi havia, va variar del tot a partir
del moment en què el trans port de l'oli va fer-se amb carros que per camins
dolents atansaven l'oli cap a les carreteres més modernes i més bones, i cap a
pobles i masies que fins llavors havien quedat isolats.
Hi havia oliaire que pre feria anar a comprar l'oli cap a comarques llunyanes i vendre'] en indrets més propers a l poble, tal com feien els que l'anaven
a comprar cap a la part de Balaguer i dava ll ants de la serra del Montsec
i l'anaven a vendre pels prim ers replans solsonencs: Su, Riner, Llovera,
Brics, etc. Altres preferien comprar-lo a prop i anar-lo a ve ndre llu ny, cap a la
muntanya o a les terres baixes ll unyanes: Terrassa, Martorell, Caldes de Montb uy, Sabadell, Molins de Rei, etc., on l'oli s 'acos tumava a pagar un xic més.
Sembla que de traginades completes solien fer-nc, més o menys, una cada
quinzena. Al cap de l'any, descomptades les festes principals, que llavors
tothom respectava (Setmana Santa, Nadal, N inou, Festa Major, festes del
Patró de la feina). el temps disponible en tot un any no solia de ixar-los fer
més de vint-i-dues a vint-i-cinc traginades. Segons els càlculs a n teriors, un
traginer i un mosset amb una rècula de tres mules, ve nien a recollir, p roduc te
de la sola fe ina d 'oliaire, entre 4083 i 4640 pessetes l'any. L'ingrés familiar
setmanal osciHava entre 78 ,50 i les 89 pessetes, de les quals calia deduir-ne les
despeses esmentades anteriorment.
Com a punt de comparació recordem que, cap als voltants de l'any 1913,
a Sabadell un teixidor guanyava unes 28 ,50 pessetes setmanals, que l'a ny
1929 va augmentar-se fins a rribar a 38,65 p essetes.
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Da rrera mateix de la m asia dc Can Jordana, la paret de la qua l es veu a mà
esquerra de la fotografia, hi ha l'església dc Sant Jaume de Codonyet, al nord
dc la parròquia dc Sorba, de la qual és sufragà nia. Pertany al terme dc Montmajor, de la comarca del Bergadà, llinda nt amb el dc Navés, dc la comarca
de.l Solsonès.

Decadència i eclipsi del tragí de l'oli
En e l llib re «Mem o rias de la ciudad dc Solso na y su iglesia>> (vol. li, pàgines 655-656), escrit a l'acaba men t del segle xvni i principi de l xrx pel sacerdot Dom ingo Cos ta i Bafarull, hi trobem un tes timoni be n term ina nt i clar,
de com er en en a qucJI tem ps els camins d c Ics contrades de l So lso nès i de la
Segarra. E l capítol «Dcscripción geogní.fica e hi s tórica del Obispado>>, diu amb
to ta claretat:
«En esta primera parte del t errito r.io de l obispado, los caminos son
de herradura : nada se tra n sita con r uedas, i las posadas son las que
bastan por los traj ineros que trans po rtan el hierro de las herre rías ,
la madera i e l carbón, tr igos i dcmas fru tos y géne ros en que sc
com ercia.>>
Més en llà diu que ca p a la part baixa, Torà, Cas tell follit i B iosca, etc., e ls
cam ins són tots de t raginer s. En el curt apartat e n el qual parla i descrip so·
m e rament el curs de l r iu Llobregós, rem arca:
«Los caminos dc esta partc dc territo rio tamb ién son dc trajín y
g una de ruedas. Se m ejo raría m ucho este pa ís con el beneficio
pia y de los vecinos, s i se a bricsen algunos caminos y carre te ras
facilitasen los tr ansportes de los frutos de s us pueblos y de las
nufac turas de la ciudad de So lso na y o tros parages.>>

ninproque
m a-
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Tenim un altre testimoniatge en el llibre «Prontuario de la mayor parte
de los caminos y veredas del Principado de Cataluña», escrit entre els anys
1808 i 1809, per Pere Serra i Bosch , militar i arquitecte, que en el curs de la
guerra del francès era el cap de la companyia de guies de l'exèrcit català. Dels
primers apunts d'aquest tracta t escrit a mà se'n van fer moltes còpies, manucrites també, que van fer un gran servei a les forces catalanes en les operacions i emboscades contra els francesos . Aquest Prontuari que va ésser
imprès l'an y 1814 conté un plànol on hi ha be n traçats els principals camins
de carro i els de bas t que en aquell començ del segle XIX travessaven el solar
català. En la Catalunya central sols s'hi veuen un camí carreter que uneix Vic
amb Berga, el que va de Manresa a I gualada i el de Barcelona, Igualada, Cerve ra, Lleida o Balaguer. Cap al litoral n'hi ha més abundor però no se n'hi
troba cap que pugi vers les terres de muntanya, llevat d'un tros del que de
Cervera havia d'anar a Tremp, però llavor s l'obra estava parada al peu de l
riu Segre.
Dels mals camin s que hi havia a l cap mateix dels calms segarrencs en
podem donar un nou testimoniatge. En el llibre «Memorias del General E spoz
y Mina», publicat a Madrid l'a ny 1962, hi con s ta que el dia S d'octubre de
l'a ny 1822 (trienni lliberal 1820-1 823), trobant-se a Calaf el general E spoz i
Mina, distribueix en diverses columnes totes les t ropes disponibles que coma na, per tal d'anar a posar setge a la vila dc Cas tellfollit de R iubregós. Comanan t la quarta brigada, a quest gene ral s urt de Calaf disposat a anar a
l'a tac de la vila per la banda de pone nt. La brigada surt cap als poblets de
Mirambell i de Conill, per anar a fer cap a la masia del Maset. Quan tota la
tropa a rriba a Conill re p una notícia urgent on li demanen què cal fer, puig
que a causa dels mals camins s'ha tre nca t la curenya de l'únic obús que duia
la columna del general Zorraquín i, a la vegada, el comandant responsable
dc tota la artilleria de la brigada li fa sab er la seva opinió respecte a l'estat
del canó d'artiller ia que posse'ien, dient-li que no c reu que arribi sencer a les
envistes de Castellfollit, si és que cal seguir p er aquells camins.
Aquests testimonis ens demostren ben cl a rament quina era la xarxa dels
camins de Catalunya i el seu estat a principi s del segle passat. Per tant, el
trans port de gairebé to tes les m ercaderies e ra necessari fer-ho a bast. Per
aquest motiu , la represa agrícola i demogràfica iniciada a mb força cap als
primers decennis del segle xvru, que es va converti r en una sòlida reali tat
cap a finals de segle, es troba en bona part frena da i contingu da per manca
de camins carr eters. No podem pas parlar de carreteres, que tardaran encara
uns quants anys a creuar aques ta pa rt de la depress ió central catalana. Cada
dia es fa n ecessari un transport més ràpid, m és abundós i més extens, car la
població catalana augmenta i necessita disposar d'un proveïmen t més copiós
i a m illor preu. Com que, en gene ral , el poble millora de condjcions de vida i
el dine r corre amb major quantitat, sorge ixen nombroses iniciatives parti culars, municipals i comarcals, fins i tot, que malden per dur a terme alguns
treballs, certament dispersos i m al o poc coord inats, encaminats a obrir nous
camins carreters o b é a eixamplar els de tragí fent per manera que hi pugui n
passar els carros de qualsevol mena i acomodar un nou transport per a càrrega i dis tàncies superiors. Naturalment que cap d'aques ts es forços i treballs
es van fer per obrir camin s carreters cap a la muntanya. Aquests camins h aurien estat difícils, econòmicament molt costosos i el poc transport que hi
hauria circulat no podia de cap m a ne ra compensar ni el cost ni l'esforç esm erçat.
A les comarques olieres catala nes, com que són , en general, m enys tren-
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cades i més planeres, no hi va caldre massa esforç per transforma r els camins
de ferradura en camin s carreters; camins que poc a poc, i procedents de viles
i llocs b en distants, van anar apropant-se cap a la nova carretera de Barcelona a Lleida, en la qual es treballava des de l'any 1761.
Cal pensar seriosament amb el canvi que va experimentar tota la estructura antiga del transport , a partir del moment en el qual una bona part d'aquell es va poder fer amb carro. Mentre a bast cada mul o atzembla sols
portava una càrrega o somada d 'oli de dos bots, amb cabuda de 120 litres,
una mula tirant d'un carro d'escala normal podia transportar còmodament
deu bots equivalents a 600 litres. El s carros, a mesura que anaven fent tirades
de camí m és llargues, van necessitar de m ajo r nombre d'animals. Un carro
amb tres animals va esdevenir b en normal en aq ues ta mena de transport,
i podia carregar uns 450 quartans de 4 litres, que fan un total de 1800 litres.
Cada mul, amb carro, duia cinc vegades més de càrrega.
De seguida va h aver-hi traginer que es va proveir d'un bon carro i, junyinthi les atzembles, va començar a anar a com prar l'oli a l'engròs, i un cop el
tenia a casa, l'aconduïa en les piques o b é en deixava en els mateixos bots,
si pensava fer-ne tot seguit una traginada dc venda. Ben avia t ap areix en mi g
d'aquest negoci de l'oli un nou per sonatge que, posseint prous diners a la
butxaca, compra grans quantitats d'oli que després va venent als traginers.
Cal ia con servar en bon estat els més vell s camins de carro, i els nous era
precís fer-los cada vegada millor. Apa re ixen <<els carros de torn », que transporten els primers bocois per camins i carreteres. Aquests carros tenien les
rodes un xic m és grosses que les dels carro ordinaris i anaven equipats a mb
uns torns i unes cadenes que permetien alçar els bocois de terra estant i conduir-los penjats. Aquests grans b ocois e re n de planxa dc fe rro, degudament
e ncerclats, i soli en tenir una capaci ta t de ci nc càrregues, uns 600 litres. N'hi
havia d'aquests carros que eren capaços per a dur tres b ocois, és a dir, una
carretada de 1800 litres, per al trans port de Ja qual hauria calgut, anys enrera, una rècula de quinze m a txets de traginer . Amb l'ús dels bocois, les «piques» dels ol iaires va n perdre t ota llur utilitat, j a que sols podien buidar-se
amb comoditat posan t-los sobre la boca d 'un cup deguda ment acondicion at.
Aquest canvi havia de trasbalsar forçosament al tragí a bas t que fins llavors havia predom inat. Mentre els camins s'allarguen , l'oli poc a poc anava
all unyant-se també de les possibilitats dels traginers . El tra nsport a bast come nça a llanguir i molts atzemblers es troben ja sense o amb poca feina, i per
als que no possee ixe n terres de conreu la situació esdevé d ifícil. Sobren homes, però l'agricultura, amb l'empenta dels nous mitjans de tra nsport, segueix
el bon camí. Coincideix, més o menys, aquest trasbals i la forta crisi que se'n
segue ix amb la cons trucció i posta en marxa de les primeres colònies fabril s
dels rius Cardoner i Llobregat. Les a igües d'aquests rius, encaminades per
rescloses i canals, accion aran rodes d'aigua i potents turbines, i aquesta mateixa empenta indus trialitzadora es farà activa, a mb més força encara, cap a
les terres baixes i més poblades del litoral i pre-litoral català. Era, encara, el
temps dels «pintats» o «indianes», i aviat les primer es màquines de vapor
mouran potents enginys m ecànics que conformaran els grans establiments
industrials i els «vapors••.
En a quest te mps - mitjan segle passa t-, la pe tita indús tria artesanal que
des de feia dos o tres segles s'havia es tablert i afermat en una bona part de
les viles i pobles més importants de les comarques i de ls a ltipla ns catalans
-Vic, Solsona, P rats de Lluçanès, Sa nt Llorenç de Morunys, Martinet, Sant
Feliu Sasserra, Moià, Castellterçol, etc.-, forçosamen t tindrà dificultats i cal59

drà desplaçar-la cap a viles més grans o cap a aquelles q ue amb el temps se'n
faran, degut a a lguna especial condició. Des d 'ara ja no caldrà qu e els traginers portin cap a aquestes viles càrregues de llana bruta per a teixir els «Piteu s>>, flassades o altra m ena de drap. Els tele r de «ta lles de fil» per a fer
llençols emmudiran també al ca p de poc temps.
L'èxode dels traginers castellfollite ncs i de llurs famílies, i ta mbé d'altra
gent a la qual minva la feina, comença ininterrumpudament entre els dos
decennis de 1860 a 1880.
Després d'acabada la carretera que enllaça Barcelona amb Lleida, Saragossa i Ma drid, l'activitat constructora d'obres públiques llangueix en tot Catalunya i arreu d'Espanya i no es reprèn a mb nova empenta fin s cap a finals
del segle xvUT. Però, entra t ja el segle XI X, les guerres a mb França i la crisi
que originen, a turen novam ent Ja construcció de camins i carr e ter es, que no
serà r epresa fin s a mitjan segle, quan els govern s lliberals hi donaran un nou
impuls. L'any 1815, sota el r egnat dc Ferran VII, es va crear a Barcelona la
primera «Compañía de Rea les Diligencias» de la Peníns ula, amb serveis regulars entre Tarragona i València per u na banda i, pe r l'altra, e ntre Barcelon a
i Reus, Saragossa i Madrid. A partir << d'aquest moment el carro i la dili gència
seran els vehicles que conformaran el relligam ent comercial entre les terres
hispàniques de l'interior amb Catalunya, realitzan t més amplament aquella
pene trac ió de catalans m itjançant Ja botiga que venia ten int lloc des de mitjan
segle XVTII. Nosaltres compraríem el blat a Castella, i Castella compraria els
nos tres manufacturats >> (Ferran Soldevila: Història dels catalans, vol. V, pàgina 2567).
L'any 1848, el govern de Madrid cedeix determinades fac ulta ts a la «Junta
de Carreteras de Cataluña», creada per la Diputació de Barcelona, que va
promoure, no sen se grans esforços, la cons trucció de noves carret er es i l'allargam ent de moltes d'altr es q ue arribarien, a nys enllà, fins a les com arques
pirinenques.
L'any 1866 es va ina ugurar el tram de carretera que de Lleida anava fins a
Ponts, i que tres a nys després, en 1869, assoleix la Seu d'Urgell. Des de feia
anys que hi h avia fe t el projecte d'una carretera que, sortint del poble de
Jorba, al p eu mateix de la carretera gener al de Barcelon a a Lleida, havia d'arribar al poble de Folquer, so ta m ateix dels davallants de Ja Serra de Comiols,
passant p er Els Prat s del Rei , Calaf, CasteHfolli t, Torà i Ponts. El tram de
Calaf a Ponts va ésser posat en servei l'a ny 1888. E l tros restant, fi ns a Faiqu er, encara avui espera qui ha de cons truir-lo. Per a quests mateixos anys
es projectava la carretera que avui enllaça Solsona amb Bassella, al p eu del
riu Segr e, passant u na llarga tramada pel costat mateix del riu Ribera Salada,
de singular bellesa. Es feien estudis per a fer la de Ponts a Guissona i Agramunt i que arribés després fins a Cervera, la capital de la Segarra . E n aquells
temps, la cons trucció d'aquestes i altres carret er es van costar m olts esforços
i molts diners, però degut a aquestes obres molts som ader s castellfollitencs
van poder e ncara treb a llar duran t anys, tr aginant-hi pedra, ciment o fent trastrasbalços de terr es.
Però havia de ser el ferrocarril - que no passa pas pel clot de Castellfollit- el qu e h avia de donar la definitiva e mpenta per a fer desaparèixer el tragí
i els traginers . El primer tren d'Espanya, el de B arcelona a Mataró, va ésser
inaugurat l'any 1848. Sis anys després, una nova línia carriler a, que també
parteix de Barcelona, arriba a Moli ns de Rei, localitat important i estratègicament emplaçada al peu de l ca mí per o n passava tot el tràfec d 'homes i m ercaderies que de bona part de Catalunya feien cap a la ciutat comta l. L'any 1854,
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Església dc Fonta nct. Quan els traginers feien camí cap a ls verals de Solsona, anaven cap a Torà i cap a Fontanet, q ue llavors pertanyia al municip i
de Llanera del Solsonès. Havia estat esglósia parroquial, sota l'advocació dc
Sant Miquel. L'antic camí, una vegada travessada la r iera dc Llanera, puja
cap a la Creu, Fus tagueres i Sa nta Maria dc Vallferosa i sense repetj ons
massa forts va a fer cap als plans dc L'Hostalnou.
110 tren arriba a Granollers; vint-i-un anys després - 1875- arriva a Vic i, p er
l'octubre del 1880, a Ripoll, i al cap de poc, a Sant Joan de les Abadesses, que
es creia una terra rica i plena de bon carbó.
En el 1853 es van com ençar seriosa ment les o bres del tre n que h avia d 'enllaçar Barcelona a mb Saragossa. Dos anys m és tard, el tren passa j a p er Sabadell, i el 1860 arriba a Lleida. Des de l'any 1855, la «Sociedad Tranvía o
Ferrocarril Económico de Manresa a Ber ga, S. A.» com ença l'explotació de la
línia de Man resa a O lvan i seguidam ent fins a Guard io la. L'a ny 1892, el «F errocarril Centra l Catalan» uneix Marto rell amb I gualada. L'a ny 1905 es va posar
en servei el tren que de Mo llerussa a nava fin s a Ba laguer a mb un bra nc fins a
la sucr er a de Menàrguen s. Entre tan t, .l a ca rre tera de Ponts a La Seu d'Urgell
també havia arriba t a Puigce rdà .
E l camí-ferrat principal, l'eix Barce lona-Lleida, creua les comar ques m és
colli teres d'oli , i els a ltres brancs carriler s arriben poc a p oc cap a locali ta ts
i comarques on se'n produeix el m ajor consum. E ls ferrocarrils i les carreter es
es van obrin t camí, endintza n-se cap a contrades i comarques en les q ua ls
ben pocs anys aban s sols hi podie n a rribar e.ls traginers. E ls nous mitjans de
transport, molt m és ràpids i segurs, traginen o poden traginar en un sol viatge
molt m és o li que no en d ui en totes les mu les de Cas tellfolli t en mig any de
treballar de sol a so l.
Pe rò, a un s pocs som aders, queda encar a un red ucte força ex ten s i de difícil comunicació, on podran traginar-hi molts anys sense cap compe tència,
m a lgra t que es troba gairebé tota lment encerclat per les noves vies de comunicac ió. Vegem quin e ra aq ues t últim redu cte . Per la part del riu Segre, la
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carretera arriba a Puigcerdà, i per la banda oposada, per la part de Ma nresa
i el riu Llobregat, el tren arriba a Berga i fins a Guardiola. Per la part baixa,
aquests dos camins queden units per la carretera de Jorba a Ponts, que passa
per Castellfollit.
Dins d'aquesta mena de triangle -certament ben irregular- hi trobem
una bona part del Berguedà, la part a lta especialment, i tot el Solsonès , i a
cavall de totes dues comarques, la imposant serralada del Cadí. En aquesta
zona hi ha, cert és, petites poblacions, però hi ha una població dispersa im·
portantíssima, emplaçades unes cases i altres en llocs molt difícils d'arribar·
hi. Els darrers traginers que podran aguantar totes aquelles maltempsades
i sobreviure al gran canvi prodult en els medis de transport, seran els que
traginaran dintre d'aquest reducte muntanyenc precisament.
Les famílies de Castellfollit i del camp en general segueixen abandonant
el poble -ja ben entrats en el present segle- i van cap a Manresa, Terrassa,
Sabadell, Barcelona, etc., en busca de treball, que serà totalment diferent al
que habitualment desenrotllaven. N'hi ha d'altres que, després d'haver treballat en la construcció de camins i carreteres , van cap al peu dels rius a treballar en la construcció de canals i rescloses. Altres, traginers especialment,
faran cap a la mitja muntanya, a traginar pedra i ciment per a la construcció
dels primers barratges p er fer els embassaments de les gran s centrals elèctriques : Talarn, Camarasa, Terradets, Gavet, etc.
N 'hi h a d'altres, oliaires i tragine rs d'oli, més o menys arren cats, que bé
podran espavilar-se si són amatents a abandonar la vila i van a viure i establir-se als mateixos llocs i localitats on habitualment traginaven l'oli. Allà hi
tenen uns clients -amics millor dit- que seguiran formant par t de la seva
clientela, tal com venien fent-ho des dc feia anys. Si no hi van aques ts traginers coneguts, se n'hi establiran d'altres, i quan es decideixin, el camí ja no
serà tan planer. Quan el somader-oliaire deixa la vila i va a establir-se en altre
poble on té la clientela m és o m enys propera, sap segur que per aprovisionarse d'oli no tindrà pas el més lleu inconvenien t. Coneix on hi ha bon oli i qui
el pot s ubministrar a bon preu. També sap que per ferrocarril i amb carro els
bocois arribaran a la porta de casa seva. Serà fàcil continuar la venda a la
menuda a l'an tiga clientela, serà senzi ll captar-ne de nova i, de passada, proveir-n e a les tendes dels poblets del veral.
D'entre els molts traginers que van marxar de Castellfollit i que es van
establir d 'oliaires en altres localitats, val la pena de citar-ne uns quants:
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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Solsona van establir-s'hi els de Ca la Carme.
Cardona, els de Cal Gavatxa.
Manresa, el Garrell de Can Frare, els de Cal Gaspar i els de Cal Millàs.
Sant Vicens de Castellet, els de Cal Colau.
Terrassa, el Gassó de Cal Guinart.
Vic, els de Cal Litet.
Casserres, els de Ca la Minyona.
Berga, un germà Gassó de Cal Guinart.
Gironella, els de Cal Quei.
Caldes de Montbuy, els de Cal Griñó.
Pon ts, un fill de Ca l'Ombra, En Vi cenç.
Puigreig, els de Can Picassó de la Plaça.
Valldan, els de Cal Martrilla.
Bagà.
Avià.

Aquest èxode durarà anys. Diríem que des de l'any 1870 fin s a l'any 1936,
una tongada tanmateix ben llarga, de gairebé setanta anys, que són, innegablement, setanta anys de pobresa extrema. Ja hem dit a ba ns que els 854 habitants
que tenia Castellfollit l'any 1860, van quedar reduïts a 414 l'any 1930.
Per a molts, el fet d'haver hagut de marxar forçosament del poble els va
ésser la sort. Els oliaires que van establir-se en noves localitats gairebé tots
van guanyar molts diners. Els que van haver d 'anar a treba llar a les fà briques
o ta llers, de viles o ciutats de << per vall», malgrat que no tot van ser sempre
flors i violes, van poder fer anar la fillada a l'escola i els més grandassots a
aprendre un ofici. La indústria i e l comerç també passava greus problemes
i sofria fortes crisis, per molts devien preguntar-se si després de tot no va
ésser un fe t provindencia l que la p obresa els forcés a abandonar el poble on
havien p assa t tants afanys. En la fàbrica ta mbé se'n passaven d 'èpoques dc
crisi, però les del poble eren sempre més agudes i moltes sols tenien una solució - que no estava a les seves mans-: la sequera, l'excés de pluges, les
gelades, el llampar-se les collites, els preus dels adobs, etc.; malgrat to t,
aquests traginers desplaçats devien estimar molt més el pla t de sopes calentes
menj ades a casa i dormir en un llit net i tou, que no pas h aver-ho de fer en
aquells hostals de camí, on també tantes n 'havien passades.
Pocs, ben pocs, van ser els traginers que es van poder ma ntenir aferrats
a ll ur feina. Quedaran solament aquells que podran traginar a ls veïnatges
compresos dintre del cercle o de les contrades sua ra esmentades. D'aquests
solament quatre faran el tragí de l'oli fins que es produirà la revolta de l'any
1936. Val la p ena de recordar-los, puix en són m ereixedors, en premi a aque lla
persistent perseverança i fide litat a Ja feina i lleia ltat a ls seus antics clients.
E n Ja ume de Cal Graells, que gràcies a Déu encara manté una regular bona
salut i que va fer el tragí d'oli a Gòsol fins el juliol del 1936.
En Ramonet del Jan, vivent, però al qua l una greu malaltia ha privat de
la parla. Aquest traginava a Pinós i verals muntanyosos de la part de Cardona.
En Vicenç de Ca l'Ade la del Ferrer, que va morir fa pocs anys i que traginava a Su , El Miracle de Riner i masies de l'entorn.
En Perlcta, que va morir poc aban s de la revolta, p erò que fins a la mort
havia esta t fide l a la seva clientela de Tuixén, Canalda i Cap del Pla.
Aques ts q ua tre castellfollitencs, de vella nissaga traginera, resoluts i treballadors, que van fer activa i honrada la feina del tragí fins fa solament quaranta-tres anys, són dignes del nostre apreci i de la nostra s impatia i recordança. Acabada la Guerra Civil, els tres somaders c itats en primer term e van
intentar reprendre novament el tragí de l'oli, creient que per r aó de l'escassesa podrien fer-hi b'on n egoci, però l'oli era racionat i el seu comerç i tra nsport molt vigilat s. Després de molts a fanys i p erills , i dc m és d'una topada
amb la Guàrdia Civil, decideixen penjar «l'aubarda» i dedicar-se a la ter ra o a
altres feines.
Després de la Guerra, el transport p odia fer-se en carro, però l'oli calia
dur-lo el més a magat possible -dintre de les bosses- i no podia traginar-se
en bots. Va ser precís improvisar nous atue lls. Fa exactament tres anys que
el fu ster dc Su recordava, davan t nostre, a un traginer de Castellfo llit, que
l'últim oli que va comprar- li tenia una sentor ta n fo rta a gasolina o petrol i,
q ue el va fer totalment inaprofitable.
Els més vells del poble sempre expliquen, p er haver-ho recol lit dels seus
parcs i avis, que des de mitjan segle passa t fin s a ls seus últims anys, cada
dilluns a la matinada sor tien de Castellfollit cap a traginar, oli principal ment,
més d'un centenar d'atzem b les. A la vila hi vivien llavors dos manescals que
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tenien cu ra de la salut de tot a quest bestiar. Avui, a Castellfollit, no hi queda
ni un sol mul i ni tan sols un ruque t. No h i ha ni un carro ni menys encara
cap manescal.
Per acabar, val l a pena de parlar, per breu que s igui, de la vila , avui. Fa
una trentena d'anys que la r iquesa i el benestar van com ençar, poc a poc,
a millorar sensiblement la vida de les fa mílies. Avui comp ta a mb uns 280 habitants . Hi ha les mateixes terres de conreu que anys enrera, però estan en
possessió segu rament de m enys propie taris. Els nous adobs químics, les llavors seleccionades que es sembren, les noves m àquines emprades i el no h aver
de deixar p ràc ticament cap p edaç de terra a gua re t, assegura unes collites
tres o qua tre vegades s uperiors a les d 'anys passa ts . Les granges d'engreix
de pollastres, les de ponedores seleccionades, la cr ia de porcs, els forns de
ciment i les noies teixint a màquina peces de punt, han fe t canviar totalment
i beneficiosa la fesomia del poble i la vida de les fa mílies. Avui ningú no
marxa del poble, excepte a lgun que altre cabaler que en surt amb un títol
acadèmic a Ja butxaca.
Anys passats , entre les cases benestan ts i e ls traginer s hi h avia com una
mena de riva litat o compe tència per veure qui tenia o podia tenir les m illors
mules i «matxos» del poble. Avui, no uns pocs , sinó to thom, es frissa per comp etir amb aquell que té el m illor o millors a utombils, la segadora-batedora
més capaç o el tractor més potent i més ben acond icionat. Els noranta i ta nts
automòbils que hi h a a la vila - un per cada tres habitants- h an re llevat
beneftciosament a quella bonior de cap s de bes tiar de peu rodó, q ue anys
enrera -no pas molts- traginaven o con reuaven les terres pobres d'aquest
cantell segarrenc on la vila de Castellfollit està assen tada.

Refranys i locucions de traginer
Quan és mort el ma txo, s urten els traginers.
(És com aquell q ue diem en el Vallès, que «quan les filles són casades, sur ten
els gendres r ics».)
No se sap de qui són e ls matxos ftns que el traginer és mort.
Xalm a fora da da, la palla escampada.
No hi ha pitjor bès ti a que Ja de tragí.
La bèstia que porta la càrrega, la manta a l damunt la ma ta.
N i ase de traginer, ni gos de mariner , ni fi lla d 'hos taler.
(De sem pre, to ts tres han tingut ma la fama. Cal gua rdar-se'n .)
Figa verdal i mossa d'hos ta l, pa lpant se m a duren.
La rècula del traginer, un ase davanter.
E ls a ses només corre n quan van de cara a casa.
Més avia t és un ho me casat, que un a sc a lbardat.
(Significa que l'ase es resisteix a deixar-se albardar. Es belluga, tira guitzes,
mossega. A un home, ben p rompte una don a s'el fa seu, és a d ir, li carrega
l'albarda.)
Qui no se les pot h aver a mb l'ase, se Ics heu a mb l'albarda.
Mare, si marit me cla u, no me'l doneu tragine r,
que com pegu en a l b estiar, també pegue n a la muller.
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Host al dc la Birrota. Sembla q ue no era ben bé un hos ta l, sinó una masia, les
dones de Ja q ua l feien menjars pe r alguns traginers i passavolants. És al peu
del camí ral dc Torà a Solsona i a poc menys d 'un quilòmetre dc l 'H ostal Nou.
Actua lment es tà abandonat, però les seves parets s'agua nte n ferm es per la
gruixària i quali tat de llurs pedres.

La vida del traginer n 'és vida molt regalada,
sempre m enja del millor i no tast a l'aigua.
La vida del traginer n'és vida molt regalada,
cada d ia bo n menjar i el di umenge a jugar a cartes.
En desembas tar es veuran les nafres.
Qui no pot robar, tragina.
Bon camí sempre és drecera.
No deixis la carretera p er la drecera.
La culpa de l'ase, donar-Ia a l'albarda.
Els «Cuidados» de l'ase maten al traginer.
Cada untura, mitja m ula.
(Sinònim a l'anterior i s ignifica que aquell que vol curar un ase o una mula
malalta , s'exposa a gastar en remeis més que no val l'a n imal.)
La sobrecàrrega m ata l'ase.
Cavall o mul ben amblador, no sacseja gens.
(Amblador : que camina b é.)
A l'amic i al cavall no cansa'J.
No passis mai a cavall per pon t, barca o xa ragall.
(J a que si l'a nimal s'espaordia , podria llençar-te a l'aigua.)
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Per un clau es perdé una ferradura, per una ferradura un cavalJl,
i per un cavall un cavaller .

Parlant, el camí s 'escurça.
Al qui es lleva de matí, el. bon J esús li s urt pel camí.
P er anar de camí, bon calçat i bon vi.
Bones alforges i bon vi fan pla el camí.
Quan no hi ba h os ta l ni posada, tot el camí d'una jornada.
Quan vagis de camí, no vagis sense pa ni vi.
Tard o d'hora, a dormir a casa.
Llarg camí, una pa lla pesa.
Parla nt i caminant, el camí va passant.
Parlant i caminant, el camí passa volant.
Sempre es posa la càrrega m és grossa al mul que la duu m és bé.
Mula roïna, o molt dolenta o molt fina -o molt roïna-.
Per casa, un home valent i una mula falba.
(Falb: color gris fosc. Les mules de color falb es con sideraven les m és valen tes.)
Si els matxos vols p er treballar, no els h as d'estalviar e l gra.
Qui de matxo d'altre es refia, sovint ha d'anar a peu.
Qui té matxos i no els veu, es fa pobre i no s'ho cr e u.
Dé u ens gu ardi de mula que fa hiii i de dona que sap llatí.
Mula i dona, el garrot la fa bona.
Mula que no m enja civada, la sella la té ma tada.
Mula guita, ven-la prest.
Mul a gui ta, de to tho m sospita.
Ésser corn el ruc d'En Pla, que enca ra no veu l'albarda o la càrrega,
ja sua.
A on ani rà l'ase que no dugui l'albarda?
(Vol dir que to ts els esta ts dc la vida fa n sofrir a cadascú les conseqüè ncies
de les seves qualita ts.)
Inflar-se com un b o t.
(Que les persones petites acos tumen a teni r mal geni. )
De mica en mica s'omple la pica.
Qui oli remena, els dit se n'unta .
Oli d'oliva, tot mal esquiva.
Amb o li a les piques, les cases són r iques.
Antany es morí el m ul i encara li put el cul.
(Es diu quan es fa r e fer ència o esm ent a coses tardanes.)
Anar a mb Ja mula d'En Taló.
(Anar a peu.)
Caure de l'ase o del ruc.
(Adonar-se després de temps d'un a cosa que no es comprenia.)
Comptar els peus a una mula corrent.
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A l'hivern els ras tres dels camins sovint desapareixien sota la tofa de neu i als traginers se'ls feia difícil de cond uir els a nimals pel bon camí.
En aquests casos era millor
deixar-los marxar lliurement
sense encarrerar-los. Si havien
fet el camí alguna vegada no
calia pas passar cap mena de
neguit, ja que mai no erraven
el bon camí. En mig d'aquestes boscúries, pujant o baixant de Tuxent, ma nta vegada
els traginers havien tingut necessitat de confiar en el guiatge dels ani mals.

(Es diu del que és molt a ixeri t.)
Costar de comprar matxo.
(Es diu d'aquella no ia casadora que no troba pretendent.)
Fer el mul.
(Fer una cosa ins ignificant però amb pre te n ions dc g ran cosa.)
Matxo manso, mata l'amo.
(Que la gent pacífica, q uan se'ls moles ta

provoca, es torna peri llosa.)

Mula que no vol sella, Déu li dón a a lbarda.
(Que aquells que n o volen p atir molès ti es ni incomod ita ts, a vegades n'han
de passar de m és grosses.)
Don ar m és llenya que a un ase de tragí.
(Pegar, garrotejar, bastonejar.)
Posar l'albarda o fer portar l'albarda.
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(Carregar amb desmesura, o abusar d'algú .)
Merèixer una albarda.
(Que una persona és burra, ignorant. )
Portar l'albarda sota la panxa.
(Dur o fer una cosa al revés.)
Dur una bona somada.
(Portar sobre si un feix de responsabilitats, obligacions, feina.)
Somada que plau, n o p esa.
(Que tot a llò que ve de gust no p esa ni cansa.)
Sem blar unes calces d'hostaler.
(Antigament els sastrinyolis a naven pels hostals p er veure com els hos tes anaven ves tits i copiar-los. En agraïment, els sastres tallaven i cosien de fra nc les
calces dels h ostalers sense mirament de cap mena. D'una cosa o peça de vestir
malgirbada se'n deia que <<semblava unes calces d'hostaler».)

68

Vocabulari del tragí

de Castellfollit de Riubregós

A LA SEVA CONEGUDA
Avui aquesta frase és usada solament per la gent d'una certa edat i preferentment entre al que té ofici. Expressa un sentit del bon coneixement d'allò
que hom sap fe r, de com dur a terme un afer o cosa, de tractar-ho, de deixar
que hom faci el que ha de fer a la seva manera puix que té prous coneixements per a fer-ho. Es també una manera de dir com algú sap apreciar o veure
una cosa. Segons la seva opinió.
E.s molt antiga, ja que es troba escrita en el llibre del Consolat de Mar,
«Ordinacions de la ciutat de Barcelona sobre assegurances marítimes», proclamades el dia 21 de novembre de l'any 1435: ... «que ells e los sucessors lur
ho puxen esmenar e daclarar e interpretar aytantes vegades com se vullen,
a lur coneguda».
ABASTE.IXUT. - Partícip passat del verb «abastar» en el seu significat de
proveir, avituallar o subministrar.
ADOBASSAR. - Apariar, apanyar, adobar, arreglar o posar en bon estat una
cosa que s'h a romput o fet malbé.
AIX~C . - Tupada, pallissa, llisada.
<<He clavat un aixèc al ruc »
<< Mira que s'hi t'arreplego e t donaré un aixèc>>
A Cas tellfullit de Riubregós i pobles circumdants aques t mot sempre té la
mateixa accepció, tant si s'aplica a una persona com a un animal.
Amb aquesta accepció no és registrat en el Diccionari Català-ValenciàBalear, d'Alcover-Moll ni en la Gran Enciclopèdia Catalana. El primer diu
que es sinònim d'aixecament de gent, d'aixecar les anques i les potes del
darrera un animal gros quan se sent molestat; rebeHió, interpretació de
Mallorca.
AJOVAR. - F er creure, amansir, domesticar, adondar.
Es diu preferentment quan cal avesar un animal a fer les feines de la terra
o del tragí que li són pròpies, anant proveït dels guarniments, albarda,
sella, etc. Etimològicament derivat de <<jOU>>. Seria equivalent a posar
el jou.
AMBLADOR. - Es diu de l'animal de tragí que camina bé.
AMOSTEGUIR. - E.s sinònim de <<pansir>>.
<<Espereu uns dies i deixeu amosteguir els raïms.
Aquesta accepció no és exactament ni en el Diccionari C.B.V. ni en la Gran
E.C. El Diccionari diu, però, que és equivalent a <<esmorteir» (Bellpuig,
segons el diccionari Aguilo) i llavors pot significar: mancat de vivesa,
d'energia, de força.
ANAR-SE'N. - Verb pronominal. Vessar o perdre un atuell o recipient que
conté un líquid, però no per la boca, l'aixeta, forat de buidar-lo o d'om-
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plir-lo, sinó p er a lgun po rus, e querda o clivella . E s diu quan es vol significar concre tament que el r ecipient deixa de r e te nir molt lentament el
líquid qu e conté.
APERDUAR. - Mot equivalent a << perdre», que h a sofe rt pèrdua. <<Aquests
olivers estan molt aperdu a tS>>, m olt perduts.
APRIAR. - Varia nt p er pronúnc ia d'<<apariar».
A la Segarra i ribera del riu Llo bregós és emprat sempre com a s inònim
d 'arreglar o a do bar. També m olt concretament es diu per preparar, posar
a punt.
«El m a txo i el carro ja es tàn a pria ts»
ARNA. - Rusc d'abelles ; al Vallès: buc.
ASTA. - Tenir <<bona a s ta » o <<m a la as ta ».
El mot <<a ta » es expresió de qualitats físiques i a s pecte del b estiar en
general ; n o ap a reix ni en el Diccio nari C.V.B., ni en el Labèrnia, ni en la
Gran E.C., ni en els sinònims.
Tenir «bo na as ta» és una exp ress ió e ncara en ús a Cas tellfollit i també
l'hem r ecollida a Sabadell i en a lgún a ltre lloc del Vallès. Es diu per do na r
a cornpcndrc que un o dive rsos animals de qua lsevol m ena tenen bona
aparença, que se'ls veu gr assos, que van ben cuidats, ne ts i lluents . Que
<< tenen b on lluc» corn diuen en a ltres llocs.
Quan un animal es veu poc a ixc rit, magrós , brut i sec o mal cuidat, es
diu que << té mal a asta ».
En el Dic. C.V.B. la frase <<tenir as ta » es d iu que és pròpia del Ripollès i
s 'empra únicame nt per assenyalar les ovelles que te nen aspecte de g rosses.
AUBARDA. - Varia nt p er pro núnc ia del mot <<a lba rd a».
AUMETLLES. - Variant per a nap tixi o introducció d 'un a voca l al costat d'una
altra en e l mot correcte: am etlles .
BAGA. - Afèresi de obaga , lloc o mb r iu. Coster ombriu, és a dir <<d 'esquena a
migdia». E l. Dic. C.V.B. diu que a qu est mot es pro pi de la Cerdanya i del
Confle nt. A Cas te llfollit i en tota la Segarra la gent de mitj a eda t en amun t,
sempre u e n baga, com també a l Solsonès, Moia nès i altr es indre ts dc
Ca talunya.
BALÇ. - Sinònim de timba , c ingle, precipici. A la ribera del Llobregós el
«ba lç» és, també, un m ar ge de certa a lçada, molt verti ca l i que pot <<esbalçar-se» per si mateix.
BEC DE PERDIU. - Es el bole t qu e a l Vallès en die m <<cama de perdiu ».
BElEN. - Ter cer a persona de l'imperfecte de l ve rb beure . Usat en lloc dc
<<b evie n ». Avui en cara us ualment emprat.
BERRERIA. - Aquest m o t no és en e l Dic. C.V .B., ni en la Gran E.C., ni en el
diccionari Labèrnia. A Cas te llfollit i els seus ver a ls és sinònim de brutícia,
de porqueria en quantita t. Sembla que pot provenir del mot <<ve rro », p o rc,
mascle , sem ental, que sol ana r sempre molt ple de brutícia enganxada a
la pell. En aquest cas caldria escriure Verreria.
BfSTIA. - Varia nt per pronúncia de l mot «bèstia».
BLANQUET. - Qua litat d 'un teixit del qual correntme nt se'n feie n flassa des
que s'uti litzaven per tapa r la car ga de les atzembles traginer es. E l Dic.
C.V.B. diu que era un a roba de llana blanca, segons es deia a Pont de
Suert. En el pro pi diccionari hi h a quatre cites documentals antigues i ca p
d 'elles no fa referència a Po nt de Suert ni m enys a l'ús que e n fe ien els
tragine rs.
BOFIOT. Hi ha qui diu esbofio t. Segons e l Dic. C.V.B., << bòfia>> es un a
<<clo ta da produïda a terra per l'acció de l'aigua de les p luges» . (Solson a ,
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Cardona, Plana de Vic).
A Castellfollit de Riubregós és normalment emprat per assenyalar un
marge, roquissar o guixera, que és molt foradada, esquerdada o clivellada,
que pot «esbofiarse>> i que us ualment és aprofitada p els conills de bosc p er
a fer-hi llurs caus.
BOLLO. - És la cabota convexa d'un clau que s'aplica com ornament. Per
això acostuma ser de llautó; és brillant.
BORET.- Variació dialectal de guaret . Dit correntment a Castellfollit de Riubregós i a la Segarra.
BOVA.- Sinònim de boga, planta de la família de les tifàcies, emprada per
a teixir culs de cadira i tapar els forats que queden quan es fan les arnes
o bucs d'abelles amb canyes entreteixides. Després es recobreix tot en
fang.
BRENC. - Ramal o branca d'un camí.
BRIVALLA. - Grup de canalla enjogassada, entremaliada, rencuenta i sorollosa.
BROMA. - Boira, en general. Senyal de pluja. «Quan al cel hi ha brometes, a
la terra pastetes».
BROMA PLANA O APLANADA.- Es Ja boira baixa esp essa, persistent, que a
l'hivern és molt freda i a vegades tarda molts dies en alçar-se.
BUGADER. - Cubell o cossi gran de terra, fusta i darrerament de planxa, on
es posa la roba de la bugada.
BUSCALLADA. - Cop o garrotada pegat amb un buscall.
CA SEUA. - Contracció de <<casa» i <<seva».
CAÇAR GOTLLES. - Dir mentides, enganyar. Enredar o estafar.
CANSALADA BLANCA. Accepció no compresa ni en el Dic. C.V.B. ni en la
Gran E.C. Es Ja cansalada totalment grassa, sense víes, és a dir, la que no
és viada.
CANSALADA VERMELLA. - Accepció no inserta ni en el Dic. C.V.B. ni en
la Gran E.C. Es la que coneixem amb el nom de <<Cansalada viada», que
té víes; de color vermell, naturalment.
CANYA-XIULA.- Algú també en diu canya-siula. És sinònim de «canyota»,
<<canya borda» i en alguns llocs <<canya d'escombres». Planta de la família
de les gramínies que es fa en llocs aigualosos o molt humits i abans s'emprava com a «mosquer».
CAMPANATGE. - · Mot que no hem trobat en cap dels diccionaris consultats;
Gran E.C., Dic. C.V.B., Dic . Labèrnia i Dic. Llengua Catalana Salvat. A
Castellfollit era usat com a equivalent o sinnim de <<gasto» o millor dit,
<<de fer el gasto» a una persona donant-li allò que necessita per a menjar
en tots e ls tres àpats del dia. El mot corrent és <<COmpana tge».
CAPÇO. - En algunes contrades catalanes, el <<Capçó» és equivalent a la <<Cabeçada» o capçada. Se'n diu <<bridó», en algunes comarques com el Vallès,
la Garrotxa, l'Anoia, Sort, Organyà, Pla d'Urgell, segon s el Dic. C.V.B.
En els traginers i pagesos de Castellfollit, la que nosaltres en diem <<cabeçada» ells n'han dit sempre <<capçó», i és el conjunt de corretges que
guarneixen el cap del mul o altre bèstia cavallina, a les quals van unides
les regnes per guiar-lo.
CARGA. - Variació o síncopa del mot <<càrrega» . Unitat de pes equivalent a
120 quilograms.
CAURE A SOMALADES. - Frase no correcta, per corrupció dialectal. El mot
<<Somalada» no l'hem trobat en cap diccionari. La frase correcta sembla
que hauria d'ésser: <<Caure a somades», tota vegada que «somada» és la
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càrrega que normalment duu un animal de bast. E s l'equivalent de la que
usem en el Vallès : «Caure a bots i a b arrals».
CAVEC. - Sinònim d 'aixada.
CERTUS. - Equivalent a cert, verídic. El Dic. C.V.B. diu que Ja frase «el certus és» és una form a mig catalanitzada de la castellan a, «lo cierto es» .
CIUSTIA. - Corrupció dia lectal de <<Celístia >>, claror dels es tels .
CIURú. - Cigró. Corrupció per pronúncia.
CIVADER. - Equivalent al «morralet>>, o b ossa que s'aplica a les bés ties cavallines per a donar -los m enjar.
CLAU DE GEL. - Clau de ferr ar q ue té Ja cabota tallant o punxeguda.
COBERTA. - Sinònim de flassada. L'usaven els traginers p er tapar i abrigar
els animals quan plovia o feia fred, especia lment quan es taven molt suats.
CONVIDADA. - El Dic. C.V.B. diu: acte de convidar. Per no hi h a l'accepció
amb la qual enten em el sen tit d'aquesta p araula , que és precisament la
<<Convidada» a beure que feien els traginer s quan en un d ia de festa arribaven a un hostal. Generalment solia con sistir e n un s tragos d'aigua amb
anís que es preparava din tre d 'un càntir.
CORNALú. - Cada una de les boses que formaven les sàrries.
CORTA. - Corru pció del mot << quartà ».
CòVIM. - Cove. Forma dialectal pròpia dc Cas tellfollit i de la S egarra, no
inserta ni en el Dic. C.V.B. ni en la Gran E.C.
CREIXUT. - Parti cipi passa t del verb <<créixer», molt emprat a Cas tellfollit
i el seu rodal i a Ja Segarra. << Avui el riu baixa o·eixut >>. «M'a legre que e l
noi h agi cr eixut tant>>.
CRUALGA. - E s el bolet que a l Vallès en diem << poagra>>. A Cas tellfollit en
dis tin geixen les següents vari etats: <<crualga llora>>, <<crual ga verda», <<Crua lga verm e lla>> o <<escalda becs>> i la <<crual ga g roga>>.
CUDRú. Sinònim de << qu a dró >> per pérdua de la vocal anaptíctica A. ParceHa
de terra de conreu p etita i destinada amb prefer èn cia a p lantar-hi hortalissa.
DAVANTAL. - És el que en diem <<pitral», penjoll fet de cordills de colors
varis, adornats al capdavall amb arom es o bellugons que pengen del «davantal>> just fi ns clavant les potes de l'animal, i serve ix per a esqui var les
mosques i com a ornament.
DESENCUSA. - Sinnim de <<excu sa>>, per vari ació dialectal vulgar.
DOBLU. - Per doble, gruixut. Variació d ialecta l pròpia de la Segarra i de
Castellfoll it de R iubregós.
DONEGAL. - Aquest mot és l'equivalent a l nos tr e <<bisbe>>, m ena de butifarr a
que es fa del budell groixu t del porc. A Ca s tellfo llit i a part de la S egarra
i el Solsonès fan el <<donegal>> blanc, sen se sang, i el <<donegal>> negr e, que
en conté.
EMBOÇ. - És el corresponen t al nostre «morrió >> que es posa a la boca dels
animals cavallins perquè no mosseguin o no puguin m enjar, especialment
quan van de camí.
EMMELAR. - Posar mel, endolcir , d iu el Dic. C.V.B., però no hi ha l'accepció
q ue emmelar també vol. significar un tar amb m el l'interior dels bots p er
a dur-hi o li i evita r que somiquin.
ENCATIAR.- Variació dialectal d'<< inquietar>>, m oles tar, empipar, importunar.
<<No encatiïs el gos, que e t m ossegarà>> . <<Vols deixar d 'encatiar-me?>>
ENCUAR. - Mot no comprès ni en el. Dic. C.V.B. ni en la G ran E.C. «En cuar>>
vol dir, amarrar l'un darrera l'altre els a nimals d 'una rècul a, per mitjà del
r onçal de l'un lligat a la cua del del seu davant.
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ENDREÇORIA.- A Castellfollit vol dir «d recera». E l Dic . C.V.B. dóna com a
definició d'aques t mot, «endre t >>, «COntrada >>, i diu que etimològicament és
derivat d'«endreçar>> a mb el s ufi x «uria>>, pres de mots com boscúria, cantúria. La Gran E .C., diu, «indre ts desavinents>>.
ENDRET. - Per «indret>>. Var iació per pronúncia.
ENFORENCAT. - A Castellfollit és lloc perdedor, bosc esp ès, indret difícil de
passar-hi. En e l Dic. C.V.B. i en la Gran E.C. hi ha solament << foranca>>, que
el donen com a propi del Lluçanès i de Sta . Colom a de Queralt.
ENFONYAR. - E l Dic. C.V.B. diu: «enfonsar», «introduir dins d 'un cos>>. La
Gran E.C., diu: «amagar, enta forrar». A Ja vall del Llobregós, especialment
a Torà i a Castellfollit, sembla d 'accep ció m és concreta: «apretar una cosa
dins un recipie nt p er a fer-n'hi cabre més>>.
ENGERRA. - Equivale nt a la nos tra «gerra>>, és a dir, recipient destinat a
tenir-hi oli, vi, olives i bolets en conserva, t upi na, e tc.
ENTEIXONAR. - No és ni en e l Dic. C.V.B. ni en la Gran E.C. Derivat de
«teixÓ>>. Entre e ls traginers segarrencs i castellfollitencs, i crec que també
solsonesos, s.ignifica recobrir de pell de teixó. «El mul duia la rebasta molt
ben enteixonada >>.
ENTATXONAR. - Clavar o guarnir una cosa amb tatxes. La rabas ta, a m és
d'enteixo nada, podia ser «entatxonada >>.
ENTRECANVI. - Sinònim de «bescanvi>>. Ara, alg uns en diuen «intercan vi>>.
ENTRANT DE SUC. - Plat que es m enja abans del llevant o postres.
ESBALAïT. - A Castell follit és estar decaigut, a la-caigut, cansat, esgotat, mig
desmaiat. En aquest cas és encara m olt corrent dir «m'he fet un full de
sopa, car em sentia esbalaït>>.
ESBALÇAR-SE. - Verb pronominal. Caure, estimbar-se d 'un balç.
ESBOFIOT. - Sinònim de «bofiot>> (veure aquest). No és en el Dic. C.V.B.
ESCALDUMS. - Só n les restes o tota Ja carn d'olla que q ueda després d'haver
fe t una bona escude lla i que es fa amb un suc compos t d'oli, ametlles
picades, un gra d'a ll i a vegades encara s'hi afegeixen unes pa tates i t rossos
de ceba.
ESFEREIR. - Espan tar, esgarrifar, espaordir, fer feredat. «Al tirar-se-li el gos
a sobre, es va esfereir>>.
ESLLIVISIADA. - Mot ben usual a Castellfollit. E l Dic. C.V.B. diu les variants
«esllavissada>> i «esllivassada >>. Desprendre's i cau re una massa de terra, de
roques, de neu, e tc.
ESPETEC. - Mena de llonganissa llarga i prima, que es fa assecar i és el que
nosaltres coneixem per «pe tador>>. Ni l'un ni l'a ltre d'aquests dos mots no
són en el Dic. C.V.B . ni en la Gran E.C. Aquests mots poden e timològicament provenir de q uan es trenca un espetec ben sec que es diu que «peta
o espetega».
ESTARTIRó. - És emprat sempre cons tr uint la frase «fer l'estartirÓ >>. És
equivalent a la forma e mprada encara actualment i, pe r cert ben poc correcta, quan es diu d'a lgú que «ha esti rat la pota>>, és a dir que ha m o rt.
Aquest mot no l'he m tro bat ni en el Dic. C.V .B. ni en la Gran E.C. ni en
el Labèrnia. Com a terme de cacera, vol dir que la p eça de caça tocada
per la perdigonada del tre t està fe nt les ú ltimes estremituts.
ESTASSAR. - A Castellfollit li donen el significat de tallar, trossejar amb la
destral un arbre caigut. En canvi e n el Dic. C.V.B. diu, «abatre, fer caure
o fer posar violenta m ent en p osició hori tzonta l>>. La definició de la Gran
E.C. és de ta llar les bardisses, les maleses, etc., d'un bosc o terreny qualsevol.
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ESVOL. - A Castellfollit s'aplica p er assenyalar l'esbart d'ocells i potser més
correctament de volianes i papallones xiques. En altres contrades és esbart d'a nimals en general.
FALB. - De color gris fosc.
FERAM. - Sinònim d 'aviram, conjunt d'aus casolanes. A vegades també l'usen
per assenyalar irònicament un grup de xicalla avalotada, que juga esbojarradament, etc.
FESOLS. - Sinònim de «mongetes », llegum com estible de la qual n'hi ha moltes classes i varietats.
FORANCA. - Lloc feréstec, bosc espès, perdedor. Veure <<enforencat>>.
FUET. - Sinònim <<d'espetec» i de <<petador». (Veure <<espetec»).
GALL D'HOSTAL. - Mosso jove, valent i decidit, que hi havia en hostals de
certa importància , missió del qua l era procurar que no es produïssin discussions ni baralles entre els hos tes, i t ambé treure'n tota persona desplaent, pispa, bruta o tocada del vi. Ni e n el Dic. C.V.B. ni en la Gran E.C.
hi ha a questes dues accepcions.
GAMBANEJAR. - En la Gr an E.C. a quest mot no hi és insert. La definició,
pròpia de Menorca, que en dóna el Dic. C.V.B. és la següent: <<Camellejar »,
caminar d 'ací d'allà. Entre e ls traginers es diu quan la càrrega està m al
repartida o equilibrada en el bast que duu el mul i que, quan aquest
camina, la càrrega va d'un costat a l'altre o, m illor dit, tambaleja. Cal
anivellar-la correctament, ja que es corre e l p erill que, en passar per algún
tros de mal camí, Ja càrrega vagi a terra i també que el matxo o mul en
sofreixi. Sembla derivat de <<gambejar», moure molt les cames.
GAMó. - Aquest mot no és en el Dic. C.V.B. ni en la Gran E.C. Ca da un dels
qu atre garrons i cuixes que té la pell d'un bot i que corresponen a les que
té la pell de l'animal cabrum del qual està fet. Solia haver-n'hi tres de
cosits i un sense cosir pel qual podia treure's l'oli sense baixar el b ot de
l'albarda.
GARVILLó. - Mot no comprès ni en el Dic. C.V.B. ni en la Gran E.C. Sinònim
de <<garró» o <<turmell» del b estiar de peu rodó.
GARRIGó. - Nom que a Castellfollit es dóna al bolet anome nat també <<car let » o <<carlet vermell».
GARRóS. - Part inferior de la cama de darrera d 'un animal de peu rodó i
a ltres qu adrúpeds, entre la canya i la peülla.
GOITAR. - Corrupció per pronúncia del verb <<guaitar», mirar. «Goitava amb
insistència».
GOTLLA. - Corrup ció per pronúncia del mot <<gua tlla»; mot a més d'u sat p er
assenyalar la petita i eixerida gallinàcia, es fa servir com a sinònim de
m enti da.
GRUA. - Enginy empra t per a treure aigu a de po us poc p rofonds, que consisteix en un tronc dret, gruixut, clavat a terra, que a l'extr em oposat sol
tenir forma de forca. Els dos pollegons d'aquesta forca són travessats
p er un cargol de ferro suficientment lla rg on s'articula una llarga barra
que porta un contrapès e n l'extrem separat del pou i en l'altre hi h a
una corda on penja la galleda. En alguns exemplars, en lloc de la corda h i
ha una barra més prima, del gruix d'un sam a!, que perm et introduir més
fcilment la galleda o poal dinter de l'aigua del pou .
GUIMBARRO. - Tros de pa molt gros.
HERBA MOSQUERA. - També en diuen << herba d'agafar o d'agarrar mosques».
En gener al és coneguda amb el nom «d 'espunyiella groga». És l'espècie
<< Galium verum ».
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LLANGONISSA DEL VISTAIRE. - Correctament és «llonganissa del vistaire».
El «Vistaire» era el jove o fadrí que anava a «Vistes», és a dir, a veure si
trobava una noia que li pogués agradar i amb la qual iniciar el festeig per,
després, maridar-s'hi. Quan el vistaire rebia el beneplàcit de la noia i
l'acceptació i acollida dels pares d'aquesta, els dies de festa el deixaven
entrar a la casa i li permetien festejar tota la tarda. Per entretenir-lo prop
de la noia, i també com a obsequi, li treien un porró ben «Carlí» i una
«llonganissa de vistaire>>, que no era més que un «espetec>> molt llarg i
prim que era fet amb un budell dels més prims que es trobaven. El «vistaire>>, primmirat i amb bones maneres, mentre festejava anava tallant
primes rodanxes i feia un trguinyol de vi de tant en tant.
LLEVASSI. - Pluja molt ~forta, xàfec, espetec d'aigua.
LLOBREGóS. - De «Jlòbreg», fosc, tenebrós, pregon, feréstec, cavernós, etc.
MANTA, LA.- També «convidada». Veure aques t mot. En aquesta accepció
no és ni en el Dic. C.V.B. ni en la Gran E.C.
MATA BAIXA, I!sser de la. - Accepció o grafia que no és ni en el Dic. C.V.B.
ni en al Gran E.C. En el veral de Castellfollit ho diuen de la persona xica,
petita, curta de talla.
MATELOT. - Mosso d'hostal o, m és concretament, mosso de quadra encarregat de tenir cura de les atzembles dels traginers i vianants.
MATXET D'OLIAIRE. Característica del matxo o mul del traginer d'oli, que
no figura inclòs ni en el D.i c. C.V.B. ni en la Gran E.C. L'ano menat << matxe t
d'oliaire » solia ser sempre m és baix que un de mida o alçada normal.
MESURADORA. - El Dic. C.V.B. diu que és la que mesura. Anys passats en els
pobles i viles productores d'oli la <<mesuradora» solia ser una dona ,a la
qual se li reconeixia honradesa i s uficient competència p er a fer aquesta
feina. Aquesta accepció no es troba en el diccionari esmentat .
MIRAR BOLETS, Anar a.- Sinónim <<d'anar a buscar o collir bolets». En altres
llocs en diuen <<anar a caçar o sacar bolets». No és en el Dic. C.V.B .
MISÈRIA. - Tenir polls de tota m ena, puces i xinxes a con seqüència de la
molta brutícia, pegadella, ronya i crostissers.
MIJA. - Corrupció de «mitja».
MOCAR EL BOT. - Aquesta accepció del verb «mocar» no és ni en el Dic.
C.V.B. ni en la Gran E.C. Manera de preparar el coll del bot d'oli, abans
de ll igar-lo, i assegurar que no vessi.
MOSQUER. - Manat d'herbes -se'n feien servir de vàries menes- que abans
es penjava al sostre i al qual s'hi posaven les mosques, que després, al
captard o al vespre, era aplegat dins d'un sac i les mosques s'ofegaven
dintre d'un bugader.
MOTA- La. - A Castellfollit significa el capital que una persona ha anat aplegau t poc a poc.
NEIXUT. - Participi passat del verb <<néixer», encara molt emprat en tota la
Segarra, en sustitució de <<nascut ».
NO EL SALTARIA UN GAT. - Aquesta frase és usada a Castellfollit en substitu ción de la que nosaltres diem <<DO el saltaria un gos», quan fem refència a un plat molt ple de menjar, destinat a una persona de bona gana.
NIRVI.- Variació dialectal de <<nervi ».
OLIVER. - Correntment emprat en s ubs titució del femení <<Olivera».
ORELLANA. - Bolet comestible. Creiem que és sinònim del que al Vallès li
d onen e l nom de <<pampa».
ORELLA DE GAT. - Bolet comestible, que a l Vallès coneixem amb aquest
mateix nom i amb el de <<barretet».
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PANISTRE. - Sinònim de cove gran.
PEDRA-CLAR. - A Castellfollit donen aquest nom a la pedra calcària, regularment poc dura. És molt probable que sigue una variació dialectal o un
síncope de «pedra calar» o pedra per a fer-n e calç.
PEDRA DE LLAMP. - Des tral prehistòrica de p edra a Ja qual eren conferides
moltes propie tat s amulè tiques, cura tives, preservatives dels llamps, etc.
PEDRAPIQUER. - Variació dilaectal, molt corrent, de l mot «picapedrer».
PEIXERA. - Sinònim de <<resclosa», <<presa», <<asut».
PIQUENT. - Variació dialec tal del mot <<picar», que pica, que és coent, perquè té pebre o bitxo. << Aquesta llangonissa és m olt piquenta».
PICA. - El Dic. C.V.B. diu que és cada una de les cavitats practicades a terra
prop de la prem sa, per a r ecollir-hi l'oli. A Castellfollit i pobles de l'entorn
són, com s'ha dit, uns grans recipients o xups de pedra d 'una sola peça,
que van sempre emplaçats sobre el sòl o pavime nt.
PINXO D'HOSTAL. - Veure <<gall d'hos tal>>.
PONT DE SIRGUES. - E s el que avui en diem << pont penjant >>. L'accepció
<<pont de sirgues>> no és ni en e l Dic. C.V.B. ni en la Gran E.C. La <<Sirga>>
era abans un gruixut ramal de corda, que després va ésser substituït per
un cable d 'acer.
PUNXENT. - Punxegut, que punxa. Que té punxes.
PURGAR. - Netejar, llevar alguna cosa, esp ecia lment dels cereals, llegum o
a ltres matèries.
QUEP. - Tercera p ersona del present d'indicatiu del verb <<Cabre>>. Al Vallès
usem la forma <<cap >>. <<No s'hi empenyi que la caixa no hi quep >>.
RABASTA. - Sinònim de << retranga >>.
RASA . - Barranc, torrent profund, còrrec. A Castellfollit i encontorns, la
<< rasa >> sempre és fonda, m és que un rec o un regu er. Ha donat lloc a molts
topnims: <<Rasa del Frare>>, << Rasa de la Casilla>>, << Rasa de Rotés>>, << Rasa
del Benet >>, etc.
RASQUENT. - Raspós, esgarra pós. «Pedra rasquenta>>, p edra que rasca o per
rascar.
RtCUA . - També d ia lectalment << rècula>>. Es el conjunt d'ani mals de t ragí
que van l'un darrera l'altre.
REBOTIT. - Acce pció no inclosa en el Dic. C.V.B. ni en la Gran E.C. Empatxat, fart de menjar, massa tip. Infla t.
REBLEGAT. - Mot polissèmic car té dos significats: <<rebregat>> i << dolent>>,
de males idees, de caràcter indòmit. << Aquest paper est reblegat>>. <<Hi ha
una xicalla més reblegada! >>.
REFAIXAR. - Mot d 'ú s encara molt corrent i que no es troba ni en el Dic.
C.V.B., ni en la Gran E.C., ni en Labèrnia. Equivalent al verb recolzar.
<< El vaig trob ar refaixat a la soca d 'un arbre>>.
REGALó . - També s'usa el femení. Cavall o euga de luxe que va b en alimentat, n e t i destinat solament a sella.
RESSOL. - Sola tge de qualsevol producte, oli , vi, etc.
RIBERADA. - Mot no comprès ni en el Dic. C.V.B. ni en la Gran E. C. A Castellfollit de Riubregós i en molts altres pobles, del << riU>> també solen
dir-ne << ribera>>. Quan baixa riuada, diuen que baixa r iberada. Aquesta forma d'expressió s'ha fet extensiva a torrents i rases. Quan baixa molta aigua
pel << Magrà>> ho expressen dient que baixa << magranada>>.
ROVINóS. - De tèrbol, brut, fangós. El femení és més usat quan es fa esment
a l'aigua que baixa pel riu i torrenteres. <<Avui l'aigu a del riu baixava molt
rovinosa>>.
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ROVINADA. - Riuada violenta i sobtada que porta sempre l'aigua molt «rovinosa».
BUFEJAR. - Fer molt mal temps, amb vent fort i pluja o neu. Temps rúfol,
inclement.
SERVAR.- Sostenir, aguantar, emparar.
SEUMANA. - Variació dialectal de l mot «Setmana ».
SICLA. - Variació dialectal de sèquia, rec, canal, sequiola. Aquesta forma no
és ni en el Dic. C.V.B . ni en la Gran E.C. En altres verals de la Segarra en
diuen «SÍquia ».
SIRGA. - Corda gruixuda. També, més e nçà, cable d'acer. Del que avui en
diem «pont penjant», abans en deien <<pont de sirgues» . També es donava
el nom de <<Sirga» a la corda amb què estiraven una embarcació per fer-la
anar d'una vorera a l'altra del riu o per estirar-la contra corrent.
SOBRANY. - Variació per pronúncia de <<Sobreany », més enllà d'un any.
SOGA. - Corda més o menys gruixuda.
SOMICAR. - Traspuar, exudar, deixar sortir poc a poc el líquid a través de
porus d'un recipient.
SUERA. - Drap, flassada prima que es posa sobre l'esque na d'una atzembla,
sota del bast.
TABAL. - A Castellfollit i bona part de la Segarra és sinòn im de <<tàvec>>.
TANA. - Mena de tabac que es conreava a Andorra i bona part del Pirineu
i que sense elaborar es fuma en pica dura.
TENIR L'ESQUENA COM ELS SANTS DEL MIRACLE. - Per aques t cap de
Segarra i el Solsonès ho diuen dels ganduls, mandrosos, esquena-drets, etc.
Fa esment dels sants que hi ha en el gran i fastuós altar barroc del Santuari del Miracle de Riner, al Solsonès. Hi ha sis gran imatges de talla de
fusta, d'alçada molt superior a la d'una p ersona. L'escultor Carles Marató
(1747-58) els va fer l'esquena molt planera perquè, no fent tant volum,
pogués acostar-los m és a les grans columnes que sostenen tota la part superior de l'altar.
TARAMBORI. - Mot que no figura en el Dic. C.V.B . ni en la Gran E.C. A Castellfollit i altres locali tats segarrenques és equivalent a rebombori, soroll
fort, aldarull, abalot.
TARTELLó.- No insert en la Gran E.C. però si en el Dic. C.V.B. Remolí de
vent molt fort que a vegades desfeia les ga rberes i s'endu ia alguna garba
enlaire fins que la ben desfeia.
TERÇó. - Animal boví, cavallí o de llana, des dels dos fins als tres anys.
TERRADOLÇA. - Bole t comestible encara que fort i picant. També se'n diu
<< terrandolça». Sinònim de pebràs lle ter. Aquesta accepció és en el Dic.
C.V.B . i en la Gran E.C. amb el nom de «Terrandós ».
TOMATIC. - Variant del mot «tomàquet».
TOMATICA.- També dit com a variant dels m ots tomàquet o tomàtic.
TRAGINADA. - Quantitat de càrrega o matèria que tragina una atzembla.
Aquesta accepció està continguda e n el Dic. C.V.B., però la defineix com
a «acció de traginar».
TREBOL. - Sostre. Revoltó.
TRIGAR. -Variació dialectal del verb «triar », netejar, escolli r, llevar brosses i coses sobreres a ls cereals i llegums.
TRONADOT.- Tronada llunyana que a vegades acaba de la mateixa manera
que comença. Molts llampecs i molts trons i ni una gota d'aigu a. Accepció
no inserta en el Dic . C.V.B. ni en la Gran E.C.
TRUMFA. - Patata.
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Trossos de carn de porc o altre animal, botifarres, etc., cuits
i conservats en oli o llard .
VENCI. - És molt usual dir tam bé «vencill ». A Castellfollit i encontorns és
equivalent a cordill, de la mena que s igui; també lligall fet d'un manoll
de brins, especialment d'espart i que es feien servir per lligar les garbes.
VERRA. - Truja, femella del porc de cría.
VERRERIA. - Veure «berreria>>.
VISTAIRE. - J ove o fad rí que va a <<visteS>>, a veure si troba cap noia que li
agradi per iniciar-hi e l festeig i casar-s'hi després.
VOLIANA. - Papallona, especialment si és petita.
XALMA. - Corrupció oral de <<Salma>>. Coixí o gruix de materia l tou que es
posa sobre l'esquena de l'a tzenbla per ta l que la càrrega no li fac i mal.
TUPINADA. -
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El Cens del 1595. Bisbats de Solsona,
Vic i Alt Urgell
per Antoni SIMON I TARR!:S

I.

Ramon ALBERCH I FUGUERAS

PRESE TACIÓ I CRÍTICA DEL CE S. D ATACI Ó

E l cens que tot seguit passem a comentar es serva a l'Arxiu Diocesà de Gi·
rona, concretament a la Secció A, dins els lligalls n.0 147 i 153. Consta de 58
fols escrits per una sola cara i té unes mides de 32 x 21 cm. Tant per les demarcacions que cobreix com p el tipus d'arxiu on l'hem trobat, sembla indub table
que fou realitza t per l'església.
De tota manera, aqu est cens, encara que no estigui datat, conté s uficien ts
elements de judici per poder-ne situar la seva data de realització amb molta
segu retat. Al fo l. 28, que es refereix al Bisbat de Vic, s'esmenta que es publicà
un edicte a Formiguera per l'oc tubre del 1955, el qual edicte apuntava cap a la
realització del cens.
Ara bé: Per què es realitzava aquest cens? Pen sem que el 1593 es creava
el bisbat de Solsona, a expenses de les diòcesis d'Urgell i de Vic, a les qu als
els manllevà força pobles (1). Certament , aquest cens no era més que un repartiment de parròquies entre els bisbats s uara esmen tats ; a m és, al fol. 21
del cen s, quan comença Solsona, s'hi afegeix a l darrera u na nota que diu textualment : «erígese en obispado».
Altrament, Ja informació que forneix aquest cens és força interessan t. Abarca l'espai geogràfic de les coma rques d'Osona, Bages, Pallars Sobirà , Cerdanya
espanyola, Berguedà, Solsonès, Noguera, Pallars Jussà, Alt Urgell, Ripollès
i Anoia, amb escadusseres refer èn cies a algunes parròquies de la Garrotxa, la
Selva, el Va llès i Ribagorça. Tanmate ix, e ns mostra el nombre de veïns i la
jurisdicció a la que pertanyien.
Per altra banda, hem optat per comparar-lo amb els censos del 1553 i del
1717 (2), de manera que fos possib le una mínima confron tació i així copsar-ne
e ls canvis més rellevant s. Pensem que molt sovint s'h a assenyalat Ja manca
d'un cen s intermedi entre e l del 1553 i 1717, de manera que esdevé molt problemà tic fixar el ritme de cre ixement de la població catalana entre amb dues
dates. Cal esmentar que alguns fogatges i recomptes de població fets durant
(1) Gran Enciclopèdia Catalana, vol. 13, pp. 750·75 1. De tota manera, la creació d'aquest nou bisbat ocasio nà llargs litig is atès que e l plet dels bisbes d'Urgell du rà del 1593
al 1621. Al capdavall, les 258 parròquies de l Bisbat d'Urgell que s'havien atorgat a l nou
bisbat quedaren reduïdes a 114. Amb el bis bat de Vic hi hague ren menys problemes, tot
i que Solsona hagué d e renunciar a l deganat d 'E ls Pra ts de Rei. Dc tota m anera, el primer
b isbe d e Solsona ho és a partir d el 1595, data en la que fou rea litzat el cens que presentem.
(2) Ens hem b asat en els censos del 1553 i 1717 p ublicat s per Josep J c u lSlES I FORT,
Fundació Salvador Vives Casajoana , 1974 i 1980 respectivament.
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les darreries del segle xv1 i bona part del xvn són gairebé inutilitzables, atesa
la poca seriositat i rigor de les dades que aporten (3).
Dins d'aquest panorama tan poc falaguer cal esmentar, però, l'estudi d'Antoni Pladevall sobre un cens del 1626 (4), que, en cas dc trobar-se a d'altres
zones de Catalunya, permetria concretar molt l'abas t del creixemen t d'aquest
període. Nosaltres l'hem cercat sense èxit a l'arxiu municipal de Girona i al
diocesà, encara que aquestes recerques donaren lloc a la troballa del cens
que a ra presentem.
E n aquest sentit, si comparem les xifres del nostre cens amb el que aporta
Pladevall, hom copsa un volum de població més elevat en el del 1626, la qual
cosa ja assenyala uns límits a la cronologia del cens que aportem (5).
Aquest cens del 1595 comprèn 595 llocs, amb un total de població que ateny
els 23.205 focs; cal d ir que respectem la presentació del cens, fi ns i tot en el
desordr e comarcal, llevat de l'ortografia dc les dis tintes parròq uies, que les
hem posades al dia.
Per altra banda, deixem les xifres en focs - tal com vénen al cens- p er la
dificultat d'aplicar un coeficient correcte per una banda (6) i per tal d'afavorir la comparació a mb els censos del 1553 i 1717, que també es don en per focs.

li. EL

M ARC DEMOGRÀFIC

En primer lloc, cal situar el cens en el context de l'evolució poblacional de
les darreries del segle xvi i comen çaments del xvu a Catalunya, p er tal de
poder-nos explicar amb més certesa els canvis que hom cop sa en e l creixem ent
de la població des del cen s del 1553 al del 1717.
I per tal d'entendre a ques t creixem ent, hom ha de tenir en compte el paper
jugat per Ja inmigració francesa vers Catalunya. Tal com rem arquen NADAL
i GIRALT (7), l'augment de població del 1553 (52.145 focs) a l 1717 (94.518) és
massa e levat per poder-lo explicar només a partir de l 'augmen t vegetatiu de la
població; a ltram ent, l'a nàl isi del creixement comarcal ens fa adonar de la desigua ltat del c reixement, comarques que multipliquen de m anera inversemblant la seva població me ntre d'altres ga irebé es manten en estacionàries. La
clau, òbviamen t, està en l'anàlisi del feno men immigratori, ver tade r motor
del creixement del nombre d'h abitants .
Per altra banda, aquest període és ple de salts sobtats dc pob lació, deguts
m ajoritàriament a ls .Oagclls epidèmi cs. E l guany de població experimentat a l
lla rg del segle XVT només es deturà mo mentàn iament per Ja pes ta del 1589-1592

(3) N'és un bon exemp le del que diem el «Ouadcrno del repartirnien to dc las collectas
dc las 50.000 libras para las fortificaciones dc la fron tera de Cataluña en confo rmidad con
el ú lti mo roga¡e, conforme disponcn las Constituciones. 1466», servat a l'A.C.A. Consell
d 'Aragó, i cita t per NADAL T GIRALT: «La popu /ation catal ane de 1553 a 1717. L ' immigratio n
f ra.r1çaise», S.E.V.P.E.N ., 1960, pp. I X.
(4) Antoni PLAilEVi\1.1 .: «Un cens general dc Ca talunya dc 1626 fin s ara descon egut»,
a Ausa, Vic, 1973.
(S) Altrament, cal menysprear totalment la poss ibilitat que el cens q ue nosa ltres a por·
tem s igui el del 1626, car aquest assenyala el nombre dc cases, el d'habitan ts -subdividits
en homes i dones- i el con tingent d 'im post q ue s'ha de pagar, m entre que el n ostre només
fa es m ent del nombre total dc focs dc cada poble i la j u r isd icció a la que p ertanyien .
(6) En aques t sentit vcgi's Francisco B USTELO GARCiA DEL R EAL: «La t ransformación de
vecinos en habitantes. E l problem a del coefi cientc», a Estudios C eogrd{icos, 130 (1973).
(7) NAilAL/ GTRALT: «La popu1ation cata/an e... », p. xnr.
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(8), m e ntre que al xvn els assots epidèmics del 1629- 163 1 i 1649-1654 minvaren clarament el nombre de pobladors. Sobre tot e n l'epidè mia d'aquest darr er
quinqueni h om copsa la profundita t de la crisi, atès el cas concret de La Bisbal
i Caldes de Ma lavella, on s 'ex peri menta un r emarca ble retard en l'augment
dels naixe me nts (9). De tota manera, els tre ts m és relleva nts d 'aquest període
ens són prou coneguts: << r edreç>> demogràfic del segle XVI, des prés d'un llarg
període d'estancamen t, altame n t positiu fins a les darreries de segle ; per als
anys 1600-1640 h om parla (10) d 'un redreçame nt de mogràfic r ela tiu, a tès que
les p estes de l 1599-1602 no a fecta ren tant Catalunya com Castella, de manera
que aquest dinamisme en la població arribarà fin s el 1640-54.
A par tir d'aques t moment, h om ass is teix a una sèri e de guerres - dels segadors, sovinteja ts enfrontaments i invasions franceses- que fa n difícil avaluar a mb un mínim r igor el nombre d'habitants del .1 640-1690, moment cl au
per poder conc retar el ritme dc creixement, i la seva dis tribució comarcal,
fills arribar a les primeres dades fiab les que e ns forneix el cens del 1717. I encara aquest darre r sembla ser certa ment defectiu, a teses les crítiques que li
ha n fe t Jordi NADAL ( 11) i Franc isco Bu STELO ( 12).
Ens trobem, p er tant, dins d 'un lla rg p eriodc - del 1553 a l 1717- a mb una
absència de censos fiables, que només l'andegam ent de nombrosos es tudi s dc
caràcter local. o comarcal poden fer-hi un xic de llum . É s per això que entenem
d'interès Ja p ublicació i interpre tació de les dades d'aques t cens del 1595.

III. EL VOLUM DE POBLACIÓ: L'EVOLUCIÓ COMARCAL
Per a qu a lsevol mena de comparació trametem a l lector a l'apèndix estadístic que conté les dades del cens del 1595, fl anquejades p er les del 1553 i
1717. D'aques ta manera, hom pot veure - amb totes les limitacions que comporten aquesta mena de fonts- l'evolució del pobla me nt en els censos esmentats.
Tanmateix, i amb la intenció d 'assajar un mode l de creixement, a les linies
que segueixen en fem una anàli i comarcal, r e ma rcant-ne els seus a specte
més importants, i alhora els exempl ifiquem amb re ferències concretes a ls tres
censos . Al capdavall del comen tari de cada com arca hi a djuntem un pe tit quadre del seu poblament en e ls tres censos, m entre que a l final fem una m en a
de r ecapitulació que afavoreixi les comparacion s entre comarques.
Ca l asse nyalar que les úniques comarques e n les que comp tem amb un
nombre de parròquies suficients per ta l que la m ostra sigui prou representativa són les següents: Osona, Bages, Berguedà, Ri pollès, Alt Urgell, Pa llars
Jussà, Pa llars Sobirà, Cerdanya espanyola i Solsonès. De la res ta de com arques
en t enim m assa poques dades per poder-ne treure un mínim de conclus ions.

(8) J . H . ELUOTtt «La R evolta Catalana>>, Col. B iografies Ca talanes, n.0 3, Ba rcelo na,
Edit. Vicens Vives, 1966, p. 24.
(9) J aume PORTELLA 1 CoMAS: << Es tudi d emogràfic del prelitora l giro ní (segles xvr-xvrn) >>,
a Treballs d'H istòria, Girona, Imp. Masó , 1976, p . 42.
(10) Picrrc Vn.AR: «Catalunya dins l'Espanya Moderna », Barcelona, Edic. 62, 1973, volum II , pp. 346-350.
(11) <<Sur la population catalane au XV /1/ èeme siècle•, Comunicació presen tada al
«Con grés Intem a tional de la popula tio n», o va Yorò (1961), Londres, 1963, p p. 591 i egs.
(12) «La población d e Ca taluña e n e l s iglo XVIII », a H aciencla Pública E spañola», I.E.F.,
1976, núm. 38, pp. 81-91.
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III. 1. Osona
L'evolució de Ja p oblació a l llarg de ls tres censos ens mos tra una clara tendència a l'alça, sobre tot en e ls pobles que voregen o s uperen els 100 focs -Vic,
Tona, Tarade ll, San t Hipòlit de Voltregà, Torelló, e tc. -, però la res ta de pobles i llogarrets cal fer esment de dos diem-ne «models» dis tints de creixement: e ls que tenen un creixement que podríe m qua lifica r de «normal>> (p. e.
Prui t: 16, 22 i 46 en e ls tres resp ectius censos; Es pi nelves: 12, 25, 60) i d 'altres
amb alces molt elevades, arribant en alguns casos a multiplicar p er cinc la
seva població entre 1595 i 1717 (p. e. Sta. Maria de Corcó: 28, 47 i 234; Roda de
Ter: 30, 39 i 176).
Una explicació correcta a aquest creixem ent desigual només es podrà atènyer a base de monografies locals que en s expliquin l'es truc tura econòmica i
demogràfica, les seves possibili tats de creixença, e tc.

Osona

1553

1595

1717

I 956

3 382

6 766

lli. 2. B ages
Tal com dèiem en referir-nos a Osona, aquesta comarca experimenta una
clara creixença de població, encara que en cap moment ateny els índexs alcistes que hem vist per a la comarca veïna.

Bages

1553

1595

1717

1 389

2 742

3 986

III. 3. El Pallars Sobirà
E ntre el 1553 i el 1595 es fa p resent un creixement global del nombre de
focs, mentre que una comparació amb el cens del 1717 -ultra la petita baixa
que hom veu-, se'n s mos tra una desorde nada coexis tè ncia d'alces, baixes i est ancam en ts, certam ent difícils d'explicar.

Pa llars Sobirà

1553

1595

1717

940

2 354

2 018

11 I . 4. La Cerdanya espanyola
De Ja comparació de les dades del 1553 a mb les que a portem, hom copsa
un a ugment de p ob lació important - quasi el doble-, llevat de l'estancament
que es de tecta a ls llogarrets, que osciHen ent re 5 i 10 focs . Entre el 1595 i el
del 1717, llevat d'algun cas exce pc ional, hi predomina l'estanca ment amb tendènc ia a la b a ixa.
Cerdanya Espanyola

1553

1595

1717

881

1 549

] 377

/I/ . 5. E l B erguedà

Si ens fixem en l'evolució dels pobles de m és de 100 focs -com ara Berga
i Bagà-, tot i que a ugmenten la seva població entre el 1553 i e l 1595, s'esta n83

queri i fins i to t min ven en re lació a l 1717. Pel que fa a la resta de pobles, el
fenomen és ga irabé contraposat ; augment sostingut que pren m és relleu quan
el comparem amb e l cens del 1717.
Ber gu edà

1553

1595

1717

834

1 549

2 193

111. 6. El Ripollès

Augment sostingu t al llarg dels tres censos, encara que se'ns mostra amb
més força a ls pobles de 3-4 i 20-30 (ocs.

Ripollès

1553
1595
-----684
1 548

1717
1 790

Ili. 7. El Solsonès

Entre e ls dos prime rs censos quasi es dobla Ja p oblació, men tre que e n relació a l 1717 hi ha fin s i tot una davallada. Tre nque n a quest r itme ta n poc dinàmic sis o set pobles qu e en a lgun s casos arriben a dobla r el nombre d'habitants (Cf. Besora, Cambr ils, Rin e r i Ardèvol).

Solsonès

1553

1595

1717

981

1 581

1 081

III. 8. L'Alt Urgell
Comarca d 'una tra jectòria m olt variada; entr e 1553 i 1595 augmenta de
manera considerable la pobl ació, i en relació a l 1717 minva el nombre d'habitants, dona nt-se casos d'a lces, b aixes i estancamen ts.
1553

Alt Urgell

1232

1595

1717
----2 330
2 171

III. 9. El Pallars Jussà
S egue ix la t endència d'aquestes da rreres comarques que hem esmentat:
alça moderada en els dos primers cen sos i una davallada -en aques t cas molt
pronunc iada- pel que fa a l 1717.
Pallars Jussà

1553

1595

1 717

1432

2 114

1 313

Dc les comarques del Noguera i Anoia en tenim p oques da des, fet que limita
molt les nos t res interpre tacions ; malgrat tot, pot a puntar-se que Ja seva tendència segueix fidelment les darreres que acabem d'esm en tar.
III. 10. R ecapitulació comarcal

Osona
Bages
Berguedà
84

1553

1595

1717

1 956

3 385
2 742
1 549

6 766
3 986
2 193

1 389

834

Ripollès
Alt Urgell
Pa llars Jussà
Pa llars Sobirà
Cerdanya Espanyola
Solsonès

684
.I 232
1432
940
881
981

1 548
2 330
2 114
2 354
1 549
1 581

1 790
2 171
1 313
2 OlH
1 377
1 081

Podem a fegir que e l nomb re de (ocs del nostre cens ateny la xifra de
23 205, am b un r itme de creixement mo lt des igual. Les comarques que perden
població del 1595 al 1717 -ja que ent re els dos p r imers cen sos en gua nyen
totes- ens fa pensar en la possibilita t d 'Lma emigració importan t cap a Barcelona i p otser al f et de ser centres que no reberen l'impacte de la immigració francesa.
I V.

L ES E TITATS DE POBLACI Ó MÉS RE L LEVA 1TS

Si ens fixem en el q uadre adj u nt, en l'evolució de Ics poblacions que en el
nostre cens u ltrapassen els 100 focs, s'hi copsen u ns canvis que mereixen un
comen tari específic.

La Seu d 'Urgell
Orga nyà
Castell bó
Andorra la Vella
Tremp
Conques i Cas te ll talla t
Talarn
Llimiana, St. Serni
i St. Cris tòfol
Areny
Sa làs
Sort
Pu igcerdà
Llívia
Bellver de C.
Rjbes de Freser
Pon ts i el seu terme
Artesa de Segre
Olia na
Sa naüja
Torà de R iubregós
Solsona
Berga
Bagà
St. Llorenç de Morunys
Cardona
Vic
Ta ra dell
St. Hipòlit de Voltregà

1553

1595

1717

Comarca

227
81
46

400
120
110
100
180
11 0
100

257
50
134

Alt Urgell
Alt Urgell
Alt Urgell
P r in cipat d 'Andorr a
Pa llars Jussà
Pa llar s Jussà
Pa lla rs Jussà

68
72

53
64
52
377
56
58
71
174
65
11 9
176
99
345
178
151
135
216
598
55
21

120
160
110
100
450
100
125
150
300
100
200
200

ISO
700
450
200
180
450
.I 000
130
100

11 3
54
80
57
180
273
143
101
113
245
20
84
152
123
33 1
440
148
78
206
1 044
409
392

Pa llars Jussà
Ri bagorça
Pallars Jussà
Pa llars Sobirà
Ce rdanya espanyola
Ce rdanya espanyola
Cerdanya esp a nyo la
Ripollès
Noguera
Noguera
Alt Urgell
Segarra
S egarra
Solsonès
Berguedà
Ber guedà
So lsonès
Bages
Osona
Osona
Osona
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Sta. Coloma de Centelles
St. Pere de Torelló
Torelló
Manlleu
Moià
Castell terço!
St. Feliu Sasserra
St. Hilari
Osor
Manresa
Artés
Sallent
Santpedor
Els Prats del Rei
Calaf
Ripoll
St. Joan de les
Abadesses

128
230

160
108
200
130
320
150
105
120
110
900
110
170
150
150
200
400

216
129
280
170
364
263
148
196
218
1 030
157
23 1
257
93
185
302

Osona
Osona
Osona
Osona
Bages
Vallés
Bages
Selva
Selva
Bages
Bages
Bages
Bages
Anoia
Anoia
Ripollès

83

240

120

Ri pollès

22
46
98
177
59
58
66
350
54
106
118

Altram ent, els 45 pobles que depassen els esme nta ts 100 focs, que representen exactament el 7,56 % de ls pobles del cen s, sumen una població de 10 377
focs (el44 ,71 %), el que denota el seu pes es pecífic i r ecomana seguir-ne la seva
evolució:
del 1595 al 1717, 23 pobles m inven de població
19 pobles augmenten de població
3 pobles no perm eten la comparació per manca de dades.
De tota manera , primfilant més la comparació ens adonem que els pobles
que guanyen població pertanyen majoritariàment a les comarques del Bages
i Osona . En canvi, d 'una comparació del cens del 1553 a mb el nos tre es despr èn:
39 pobl es guanyen població
6 pobles no p ermeten la comparació per manca de dades.
Alho ra al cons tatar que aques t cr eixem ent global, que en a lguns casos arriba fin s i tot a doblar Ja població, es fa m és present a les comarques del Bages
i Osona , on els incr em e nts són certame nt esp ectacular s.
Tot el q ue hem dit permet sugeri r la consideració següe nt: alça global del
nombre de pobladors en tota la segona m eitat del segle XVI; a partir del 1595
començaria una davalla da - o tal vegada un estancament- que prendria força
amb la guerra dels segador s, pestes, enfrontaments amb França, etc. El fe t
qu e a ixò es faci present a unes coma rques amb més intensitat que a d'altres
només es pot veure clar a partir de treballs de caire comarcal, a tès la m anca
de cone ixe ments que envolta aques ts anys.
V. LA

J URISDICCIÓ

A més de l'es tudi demogràfi c, e l cens del 1595 ofereix la possib ilitat de treballar sobre la distribució de la jurisdicció a les zones que abraça. La seva
informació ens permet obtenir el r epartiment tant dels llocs com dels focs
del cens per a cada j uris dicció; dades que resumim en el següent quadre :
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Juris dicció re ial
Juri sdicció eclesiàs tica
Jurisdicció b aronial
Jurisdicció reia I-eclesiàstica
J urisdjcció reial-baronial
Jurisdicció ba ronia l-eclesiàstica
No especificada

Llocs

%

Focs

%

145
11 5
305
3
14
3
8

24,36
19,32
51,26
0,50
2,35
0,50
1,34

7398
4587
9727
169
559
732
33

31,88
19,76
41,93
0,72
2,40
3,15
0,14

D'aquestes xifres se'n dedueix com a conclusió princ ipal Ja importà ncia
-almenys a aq uesta zona- del dom ini senyorial, contras ta nt amb la feblesa
del poder reial. Per al conj un t del Pr incipa t, J . H . E lliott, basant-se en les
dades que aporta Luys de Peguera a Pratica, Forma y Estil de Celebrar Corts
Generals en Cathalunya (13), dóna les següents xifres (com ptant cada j urisdicció compartida com una m eitat):

Llocs
Jurisdicció baronial
Ju r isdicció eclesiàstica
Jurisd icció reial

1114 1/2
589 'lz
68 1

%

46,72
24,7 1
28,55 (14)

Com veiem, e l 7J % de totes les jurisdiccions del Principat estarien en
m ans no reia ls , i és possible -tal com assenyala el mateix E llio tt- que aquestes x ifres vagi n a favor de la Corona.
Els estudis dels q ue di sposem sobre e l règim senyor ial-feudal de la Ca talunya dels segles xvt i xvn ens permeten distingir dos factor s que poden exp licar aques ta preponderància del poder senyorial. En pr imer lloc, s'h a dc [er
referència a Ja Se ntència Arbitral de Guadal upe (1486), que, si per una b anda
va cloure les guerres camperoles catalanes de la Ba ixa Edat Mitjana, fou
a lhora el punt d'arrencada d'un n ou equili bri social en el medi r ural català.
En general, la hi to riografia catalana ha tingut una certa tendè ncia a valorar la sentè ncia de Guada lupe com a un triomf dels campe rols ; Jaume Vicens, a la H istoria de los R emensas, conclou : «consideram os el mencionada
fallo j us to y equitativa en su aspec to social y, desde luego, favorabl e a los
rem en sas>> (15 ). Una da rrera r evisió de la sentència de Guadalup e, realitzada
per Eva S erra, m ati tza aques ta interpretació. Si b é la sentèn cia allib erà al
camperolat dels «m als usos», en contrapar tida, reafirmà el r ègim senyorialfeuda l amenaçat per la mobilització camperola (16). Jurisdiccio ns, homena tge,
drets derivats de l senyoriu directe, tot això es confirma el 1486 per l'esme ntada sentèn cia. En conseqüèn cia , dura nt els segles xvr i xvu, el poder dels
senyors j uris di ccionals sobre ll urs dominis és encara molt gran. Recorde m
les forq ues aixecades sobre els seus estats, s ímbol del poder judicia l del que
(13)
(14)
(l S)
p. 263.
(16)

Barcelona, 1701. La seva primera publicació data del 1632.
J. H . ELLI01ï: Op. cit., p . 90.
J . VICENS r VivEs: Historia de los rem ensas, Barcelona, Edit. Vicens Vives, 1978,

A la seva tesi doctoral inèdita La societat rural catalana dels segles XV I i XVII:
Sentmenat, un exemple local del Vallès Orie11ta/. Llegida a la Un iversitat de Barcelona

a l curs 1977-78.
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gaudien (el «m er i mix t imperi»), i els intents dels pobles per sortir de la
jurisdicció senyorial per tal de poder form ar part de la reial.
P er altra banda, tot sembla indicar que des de finals del segle xvr assistim
a Catalunya a una fase de reacció senyorial que es m a ni fes ta en un endurim ent de les relacions sen yor -camperol i en una extensió del poder b aronia l.
Hi s toriadors com Lawrence Stone o Jerzy Topolski han m os trat els efectes
de Ja formació del mercat mundial en el segle xvr sobre les classes dirigents
del sis tema feudal, assenyalant les dificultats d'adaptació de la noblesa pe r
mantenir, en les noves con dkions econòmiques, el nivell habitual de despeses,
essent tot això cau sa d 'una fase de r eacció senyorial (17).
A Catalunya, de la documentació de l'Arxiu de Sentmenat treba llat per Eva
S erra se'n desprèn que des de les darreries del segle XVI les economies senyorials catalanes es tan afectades per un seriós procés d'endeutament (18).
Això provoca qu e els senyors, invocant vells deutes de la comunitat camperola o dret s j a en desús -tal com passa a Anglaterra o Itàlia- inten ten
trans ferir, mitjançant con còrdies estab lertes a mb els seus cr editors, aquest
endeutament als camperols (19).
Elliott, comentant una s uggerència de Pell a i Forgas sobre la re-feudalització del camp català al segle xvTI, ha d it : «Puede legítimamente hab larse de
un nuevo fe uda lismo fi scal y judicial en la Cataluñ a del s iglo XVI I. El amplio
malestar agrario puede parc ial m ente haber sida una respuesta a la ex tensión
del poder baronial y a la aspcreza mostrada por baranes y terratenientes en
sus tra tos con los vasa llos, ta n poca se conoce de la Catalunya rural que esta
no puede ser mas que una hipó tesis» (20).
E ls pocs estudis que s'ha n fet en aquest sentit confirmen la hipò tesi exposada per E lliott. Ricard Garcia i Càrcel i Vicenta Martínez i Ruiz cons taten
que «a lo largo de l sig la xvr, paralelam ente a la refeudalización s ubsidiaria
de la cris is de es te sigla, el panorama de la .iuri sdicción señorial, a tra vés dc
los da tos aportados por Bote t, m ejora osten s iblem en te. El condaclo de Ampurias recobra diferentes señoríos segregados, dominando un amplio espectro
demografico comparabl e al sigla XIV>> (21).

(.17) J. ToPOI.SKI: «Les tendences de l'évolution agr aire dc l'Eumpe Centrale et orientale
du 16 au 18 s iècle>>, a Le deuxil'íme servage en Europe centra/e et orienta/e. Rechcrches interna tionalcs à la lumière d u m arxism e, núms. 63-64, 1970. L. STONE: La crisis de la aristocracia 1558-1641. Ma drid, Ed. Revis ta d e Occidente, 1976.
(18) Eva SERRA: << Evolució d'u n patrimon i nobiliari ca talà durant e ls segles xv n i XV I TT.
E l pa t r imoni nobiliari dels Sentmena t», a Recerques, 5 (1975), p p . 48-58.
(19) Vegi's p er exem ple Tra nsactio y concordia entre lo exce/ent isim senyor Duch de
Cesa Soma y Vah ena, Sen.yo e de las Baronias de Bellpuig y Vila de Linyola la una, las
Universitats y singula rs de dilas B aronias de altra, y los acrehedors censa/is/as de dilas
Baron.ias de part altra. Firmades en poder de Joan Fita Notari de Barcelo11a en lo A11y 1628.
F. Bon. 4869. El Duc concedeix als cred itors la llenya dels b oscos per tal d e facilita r els
pagaments que li devien .
(20) J. H . ELLIOTT: «A provinc ia l Aris tocracy: the Catalan ruling class in Lhe s ixteen th
and scventccn t h centur ies». Barcelona, Homenaje a Jaime Viv es, 1976, vol. II, p. 137.
(21) R . GARCÍA CARCEL/ V . MARTÍNEz: Poblaciú11, jurisdicción y propiedad del Obispado
de Girona (siglos X IV-XVfl ), Girona, Col·lcgi Universitari , 1976, p . 80. A nivell e uropeu
també s'ha n constatat síntomes d 'aquesta r eacció senyori a l; per exemple, a Angla terra
L. S tone h a comprovat que a principi s del segle XV IT es pmdueix una r ed ucció en la durada d els arrenda m en ts, arribant en alguns casos a contr ac tes dc r endes a bus ives per
a un sol any. Al mateix temps , e ls propietat-is p er incr em entar els ingressos d e .les r endes
exigiren el p agament de tots els d r ets feudals que havien o estaven caient en des ús. Vid .
La crisis ... , 1976 , p. 158.
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LA CIUTAT DE VIC I LLOCS DE L'OFICIALITAT; VEÏNATGE I SENYORIU
N.o

LLOC

VE1NS

JURISDICCiú

COMARCA

1553 1595 1717
I

Vic

2 La Móra
3 Tagamanent
4 Tona amb suf. de S. Cugat

s

Malla

6 Sent fores
7 Gurb de la Plana
8 Sta. Eugènia de Berga
9 Taradell
.10
ll

12
13

14
IS

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33
34

Pruit
Rupit
Sant Martí de Can ta llops
Susqueda
Priorat del Coll
Sta. E ulà lia de R iuprimer
El Brull (2)
La Castanya
Sta. Cecília de Voltregà
Sant Hipòli t d e Voltregà
Vinyoles d 'Orís
Viladrau
Aiguafreda
Validen eu
Sant Martí d e Centelles
Sta. Coloma de Centelles
Bale nyà
Sant Qui rze Safaja
Bertí
Múnter
Munta nyola
Sant Feliu de Terrasso la
Sant Joa n d'Oló
Sta. Maria d'Oló
Seva

598 1000 1044
Dc.l Rei
6
6
29 25 94
>>
47 81 214 (1)
»
26 26 so
16 19 so
41 44 152
»
11
36 79
Del Rei i de Carles
))

))
))

ss

130 409
16 22 46
48 80
19 15 43
17 13
19
55
li

21
7
41
IS

15
13

31
25
17
11

li

30

s

12
26
55

41 66
24 44
10 19
25 52
100 392
23
60 134
44 78
12 37
18 36
160 216 (3)
35 96
23 35
12 20
1I
29
26 59
60 26
16 32
32 173
60 125

35 Sant Ju lià Sassorba

15

36
37
38
39
40
41
42
43
44

22 108 129
12 10 32
46 200 280
28 47 234
30 39 176
s 30 10
31 41 103
22 26 98
12 25 60

Sant Pe re de Tore lló
Sant Vicenç de Torelló
Torelló
Sta. Maria de Corcó
Roda d e Ter (S)
Sant Llorenç de Dosmunts
Casserres
Sant Bartomeu del Grau
Espinelves

18

56

de Vilademany
Carles de Vilademany
))

))

»

»
»
»

»
))

Carles Sarriera
Del Bis be

Osona
Vallès
))

Osona
))

»
»
»
»
))

»
Selva
))

»

Osona

))

»

»

»

»

))

))

))

»

))

Carles de Vilademany
Bernat de Cruïlles
Comte de Quirra

»

Vall ès
Osona

))

))

))

))

))

))

»

»

))

))

))

Vallès

»
Pere Clariana
Abadiat de l'Estan y (4)
»
»
»
»
»
Bi s be, Marquès d'Aitona i Com te d e Quirra
Del Re i i tres cases
del Marquès d'Aitona
Marquès d'Aitona
))

))

))

))

Osona
»

Bages
))

))

Osona
»
))

))

))

))

»

))

))

))

))

))

))

))

))

))

»
»

»
»
»

»
»

Bergue dà
Osona
»

El 1553 va sense la sufragània de San t Cugat.
En el cens del 1553 Ja seva població va amb la de Seva.
En el cens del 1553, Sa nta Coloma de Centelles va amb Santa Magdalena.
A l'original diu exactament: «Abadiado del Estano».
(5) El 1553 va juntament amb Sant Miquel de la Guàrdia.

(1)
(2)
(3)
(4)

89

LLOC

N ."

VEïNS
1553 1595 1717

45 Sant Julià de Cabrera
46 Falgars d'En Bas
47 Manlle u (6)

19 52
8
13 12
98 130 170

48 Sant Martí Sescorts
49 St. Es teve de Granollers
de la Plana
so Ve s pella
SJ St. Quirze dc Besora
52 Sta. Maria de Besora
53 Sadcrra
54 Folgueroles
55 St. Julià de Vilatorta amb
Sufr. S. Ma rtí R iudeperes
56 Olost amb s u fr. St. Martí
del Bas
57 Ga ià
58 St. Agus tí de Lluçanés
59 La Vola (7)
60 Moià
61 Sta. Coloma Sasser ra
62 Castellc ir
63 Castell terçol
64 Monis t rol de Calders
65 Marfà
66 St. Pere de Rodors
67 S t. Pe re de Fe rre rons
68 Tavcrnoles
69 Castanyadell
70 St. Andreu de Bancells
7 l Vila nova de Sau
72 Sant Rom à dc Sau
73 Sant Martí de Querós
74 Tavertet
75 Orís
76 St. Feliu Sasserra
77 Pard ines (Prats de LI .)
78 Sta. Eugènia de Re la t
79 Priorat de Lluçà
80 Sta. Martí del Bas
81 Per a fita
82 Oris tà
83 B a lsareny (8)
84 Cornet
85 Av inyó
86 St. Boi de Lluçanès
87 Alpens
88 Sal tor
89 Sta. Maria de Merlès
90 St. Mar tí de Sobremun t
91 Sora

4
20

30
35

11

6
18
60

lO 41
65 237
30 73
7 22
25 103
60 209

27

30

20

34
7

(6)
(7)
(8)

90

40

28
117
IS
59
11
3
7

19
7
9
12
17
8
20
21
17
8
9
7
22
42
36
13
15
31
8
9
11
21

52
58

El 1553 va juntament amb Vilacetrú .
El 1553 va juntament amb Curull.
El 1553 va juntament amb Argençola.

Marquès d'Aitona

24
47
11 6

))

))

De l Rei i del Marquès
d'Ai tona
Marq ués d'Aitona
Del Rei i S cases dels
Conse llers de Vic
De l Rei

Osona
Garrotxa
Osona
))

»
))

))

))

))

Osona

))

))

))

))

))

))

Bages
Osona

))
))

))

))

Bages

))
))

))

))

))
))

))

Bages
Va llès
Bages

))
))
))

))

))

Dc la v ila de Vic

Osona
»

))

))

))

»

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

Senyor d 'Orís
Del Rei
))
))

))

))

))

Bages
Osona
Bages
Osona

))

))

))

))

»

))

Del Rei i d'Oliver
Del Senyor de Foixà
De P au de Rocabe rtí
De l Rei
Abadia de Ripo ll
Se nyor de Merlès
J oan Sarricra
))

COMARCA

Ripollès

»

154

95
37
lO 126
320 364
li
12 33
150 263
20 77
6 30
6 24
13 30
19 31
7 31
7 31
38 63
25 so
16 24
25 86
20 85
lOS 148
34 53
30 40
26 141
12 68
38 70
90 313
43 147
13 20
36 109
so 136
33 94
19
16
23

JURISDICCió

))

Bages
))
))

Osona
))

Ripoll ès
Berguedà
Osona
))

N."

LLOC

92
93
94
95
96
97

St. Hilari Sacalm
Osor
Sta. Margarida
Joanet
Sta. Maria de Mo ntseny
Granera amb Sufr. Castelle t
98 Vilalleons

VErNS
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58 120 196
66 110 218
lO
9 14 81

JURISDICCI O

Joan Sarriera

,

»

»

»

COMARCA

Selva

,

))

71

28

48

Marquès d 'Aito na
Carles de Cruïlles
Antoni Pa lau

11

36

59

Del Re i

Osona

I Ma nresa
2 Vaca risses
3 Castellbe ll i El Vilar
4 Castell galí
s Ta la manca
6 Mura
7 Calders
8 Vi ladecavalls
9 Ar tés
JO St. Salvador dc Guardiola
li Santpedor
12 St. Fruitós dc Bages
13 Navarcles
14 Rocafor t

350 900 1030
30
19 30 68
20 12 53
lS 20 66
16 20 73
20 20 11 8
12 18
54 110 157
s 19 25
11 8 ISO 2S7
12 20 62
18 30 Sl
10
15 40

De l Re i
J. Amat

Bages

))

))

IS
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

16
12 29
106 170 23 1
25 30 95
16 20 32
23 20 32
li
27 27
12
8 26
4
5 13
2
4
6
3
3
6
16
4 24

DEGA AT

DE

»

Vallès
»

MANRRESA

Horta
Sallent
Súria
St. Mateu de Bages
Fals
Rajadell
Callús
St. Iscle i Victòria
St. Joan dc Vilatorrada
Sta. Maria dc Viladordis
Salelles
Sta. Maria de Claret
Monis trol de Rajadell
Sta. Maria de Forcadell
St. Salvador de Vallformos a

»

Pau Bonaventu ra
Mane l de Plan ell a
Del Re i

))

))
))

))

))

))

))

De l Bis be
De l Re i

))
))

»

))
))

))

Sant Benet de Bages
E l civil de Sant Be ne t
dc Bages i e l c rim inal
deG. Pagès
Bisbe de Vic
))

))

))

»

Berenguer de Pegue ra
Duc dc Cardo na
Bernat Eimeric
Aleman i de Desca tll a r

))
))

))
))

))
))
))
))

»
))
))

))
))

s

))

9

))

3

6
4

lO

))

39

ISO

93

11

))

DEGANAT o'ELS PRATS I)E REl
E ls Pra ts de Rei a mb s ufr.
la Manresana, Segués i
San t Pere
2 Calaf
3 Grevalosa

128 200 .1 85
7
17
8

Del rei

Anoia

Duc de Cardona
Cabilde de Barna.

Bages

))

91

N.o

LLOC

4

Veciana amb Sufr. S t. P ere
St. Martí de Maça na
La Guàrdia Pi los a
Castellfo llit de l Boix
Aguilar dc Boixadors
Castellar
Soler i Sufr. St. Miquel
Castellta ll at

s

6
7
8
9
10
11
12
13
14
IS
16

Fonollosa
Sta. Maria d e l Camí
Pujalt
Segu r amb sufr. Astor i
Vilamajo r (9)
17 Miralles (Sta. Maria de)
18 Ca longe de S egarra
19 B o ixadors i Sant Pere
Sallavine r a
20 St. Domí
21 La Tallada
22 St. Pe re Sall a vinera amb
s ufr . Solane lles

VE:tNS
1SS3 1S9S 1717
9
li
16
JS
12

lO

16
16
20
18
17
32
12
20

11
JO
36
19
26
2S
IS

JURISDICCIO

Caldes de Se gu r
E I Re i i Don Bernat
Eimeric
H os pital dc B arcelona
P aborde de Manresa

COMARCA

Ano ia
))

))

Bages
))
))

Aba t d c Cardona
Duc dc Cardona

Anoia
Bages

Abat de Ca rdona
Montserrat
Duc d c Cardona
E ls Ca lde rs, Barons
de S egu r

Bages
Anoia

32
18

9
20
47
42

41
19

22
28
36

7
42
20

13
38
40

Duc dc Cardona
Galcera n de Foixà

7
JO
36

20
20
28

6
10
1S

Segimon dc Merlès
Elvira SoleJo
La parroquial de (?)

S ega1-ra

230 400
3
3
8 20
12 28
3 22
4 23
27
83 290
3 27
7
12
JO 60
30
7
8
1
3
30 65
J9 34
8 14

302
6
23
33
29

Aba t de Ripoll

Ripol lès

s

))

))

))

))

))

))

))

))

Anoia

DEGANAT DE RLPOLL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
lO
11
12
13
14
15
16
17

Ripoll
St. Ma r tí d c Puigbò
Sta. Maria d c Matam a la
Les Llosses
St. E s teve d c la Riba
St. Vicenç d c Maçanós
St. Sadurní de Sovelles
St. Joan dc les Abades ses
St. Pau dc Segúrics
St. Ma rtí Surroca
St. Pere dc Montgrony
St. Bartome u d e Llaés
St. M artí d c Vinyoles
St. Vice nç de Puigma l
Val lfogona dc Ripollés
Vidrà
St. Llorenç d e Campdevànol
18 St. Martí d'Armàncies
19 St. Juli à de Saltor

2

LA CIUTAT DE LA S EU n'URGELL I LES VILES
1 La Seu d 'Urgell
2 Arcavell i Sufragània d e
7 cases
(9)

92

2
2
I

24
120
39
24
J04
11
17
141
J02
27

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

Abat de St. J oan

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

Ves. dc Canet

))

))

))

))

De l Rei

))

23

))

))

11

))

))

LLOCS DEL SEU OFlC fALITAT

227 400 257
21 32
30

El 1717 només consta població dc Segur.

Bis be d'Urgell
))

))

Alt Urge ll
))

))

N.o

LLOC

VErNS

JURISDICCió

COMARCA

1553 1595 1717
3
4
5
6
7
8
9
10

E l Pla de St. Tirs
Asnurri
Alàs
Tos t
Fígols d'Organyà
La Vansa
Adraén i Banyer es
Tuixén

24
10
24
33
9
28
8
34

28
24
33
36
25
50
11
25

37
10
60
31
15
34
19
46

Bisbe d'Urgell
))

))

Capíto l d 'Urgell

Alt Urgell
))

))

))

))

))

))

))

))

))

>>

))

>>

))

))

))

>>

))

))

))

>>

))

>>

))

11

12 Bescaran
13

14
15
16
17
18
19
20
2l
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4l
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Fórnols
Artedó i Lle tó
Montferr er
Ad rall
A rfa
Orga nyà
F r eixa
La Bas tida d 'H ortons
La Parròquia d'Hortó
St. Semi
Coll de Nargó
Valldarques
Vall d e Cabó
E l Vilar i Cabó
Montanisell i Salle nt
Cas tellbò
Belles tar
Noves de Segre, Be llpui i
Malgrat

18 30 32
13 25 14
8 28 15
20 23 23
11 12 18
24 36 69
81 120 50
4
8
5 22 37
24 25 34
10 24
31 30 29
12 13 lJ
25
10 25 30
10 25 10
46 110 134
6 20 31
24
11

Parròquia de St. Climent
Sendes
Alb et
Sol anell
Sta. Creu, Sc ix i St. Andreu
Carmeniu, Ferés i Turbiàs
Vila mitj ana
Bereni Arges tucs
Mira vall
Estamariu
Cas tellàs i Aypuis (?)
E spaén i Trejuvell
Taús, Cas tells i La Guà rdia
Guils, So lans, Vilarrubla
i Biscarbó

1
4
4
4
14

10
8
8
16
27

9

20

6
2

22
16
14
2

3
2l

32
20
47

41
81

15

40

Cas tellciutat
E s tamariu
La Vall de St. J oan Fuma t
Civís
Os
Bellestar

21
20
3
20
14
6

60 11 9
30 55
30
50 49
25 20
20 3l

11

))

))

))

))

))

))

>>

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

Del Capítol i de l Rei
Del Rei
Capítol d'Urgell
))

De l Rei
))

))

))
))
))

>>

))

P. Jussà
Alt Urgell

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

»

))

))

»

))

))

))

41
21

>>

))

))

»

))

))

))

))

))

))

))

))

))

»
))

»

))

»
))
))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))

))
))

))
))

»

»

Del Rei

))

))

))

))

))
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J URISDICCió

VEXNS

COMARCA

1553 1595 1717
53
54
55
56
57
58
59
60

Ara vell
Gramós i Avellanet
Campmajor
Pallerols del Cantó
Saulet i Casavall
Vilanova
Arsèguel
Calbi nyà

s
9
4
8
9

6
16
9
16
16

11

16
18

Capítol de Castel lbó
>>

))

Pieron d e Cavel

13

17
10

))
))

))

))

18

1\lt Ur ::;-::!1

De l Rei
Francesc Vilanova

22
28

>>

))

))

))

))

))

>>

Josep Boquet

>>

))

))

))

LA VALL D'ANDORRA, QUE ÉS OFICIALITAT DE LA SEU EN LO TEMPORAL, ÉS MITJA JURISDICCIÓ DEL
BISBE D'URGELL l DEL BISBE DE Forx; SÓN SIS PARRÒQUIES

61
62
63
64
65
66

100
55
80
70
70
80

Andorra la Vell a
Ordino
La Maçana
Canillo
Encamp
St. Julià de Lòria

Bisbe d'Urgell i Foix
>>

))

))

))

))

))

))

))

))

))

>>

))

>>

))

>>

V ILES I LLOCS DE L'0HC IALITAT DE TREMP

67 Tremp
68 Vilamitjana
69 Montesquiu, Puig de
70
71
72

73
74
75

l'Ane ll i Ga lliner
I son a
Cove t
Biscarri i Llordà
Conques i Castelltallat (1)
F iguerola d'Orcau
B esturç i St. Bartomeu

11 3 180 113
40 70 35
12 20 35

Bisbe d'Urgell

P. Jussà

>>

))

))

))

))

))

55 80
6 10
17 15
68 110
56 70
15 20

61
8
10
44

))

))

>>

13

))

))

))

20
20
20
40
10
14
36

11

))

>>

>>

))

))

))

>>

))

))

>>

))

>>

))

>>

so

Capítol d'Urgell
>>

))

))

))

B a ró d 'E rill

))

))
))
))

(2)
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

B enavent d e la Conca
Aransís
Barruera
Boí
Cabdella
Cérvoles
Durro
Orcau
Es p ui
Suterranya
St. Serni, Castell vell , Abellanós i Cas tellno u
Torrogó i Gave t
Taüll
Vallmo ll , Torre d e Cabdella i Aiguabella
Vall de St. Se rni
(I)
(2)

94

13

6
20
17

18
8
44
18
19
16
23

so

20
20
20

10

JO

27

40
14

9

22

El 1717 manca població Castelltallat.
El 1717 manca Sant Bertomeu.

10
6
8
9
10
18
17
17

21
85
22
17

))

))

>>

))

))

>>

>>

>>

>>

))

))

>>

))

))

>>

>>

))

>>

))

>>

))

))

))

>>

))

>>

))

>>

»

LLOC

N ."

91 Abe lla, St. Romà d'AbeHa
i Bóixols
92 Antis t , E s tavill i CastellEstaò
93 As tell
94 St a. Coloma d'Erdo, La
Bastida, Laren i Erdo
95 La Bastida de Corroncui
i Oveix (3)
96 Senterada, Burget, Puigcerver i Lluçà (4)
97 Sarroca, Vilella i Buira
98 Mur i Meüll
99 M oror i Alzina
100 Puigccr cós
101 La Guàrd ia de Tremp
102 Ta larn
103 Llimiana, St. Serni i St.
Cristòfol
104 Areny
105 Torre de Tamúrcia
106 Montanyana i e l Pont de
Montanyana
.107 St. Miquel de Ja Vall de
Llimiana i Castanesa
108 Claverol i Hortoneda
109 Erinyà i Serradell
110 Toralla i Torallola
lli Claret
112 Casterner de les Olles i
Escarncr (5)
113 Aram unt
114 M ont-Ros, Paüls i Pobellar
liS
.116 La Pobla de Segur
I 17 Salàs
118 Sta. Engràcia i Gurp de
la Conca
119 Vi lanova de Pessonada i
Herbasavina
120 St. Salvador de Toló i
Toló
121 Branui i Gramenet
122 Eroles i Fígols de la
Conca
123 Noalls i Benifons
124 Cardet
125 Erill Ja Vall
126 St. Pere de Val seviu
(3)
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Bernat de Guimerà

48

60

25

23

18

16
20

20
19

11

7

.13

s

20

21 22
7 20
15
IS 22
31 49
72 100
53 129
10

JURISDICCió

Ba ró de Bellera
))

»
))

12

))

))

))

11

))

))

))

))

))

))

22
15
52
54
80

160
6
70

F. Maga
Vda. de Bardasí
Del Rei

40
45

30
53

51 69
64 110
18 24

so

36

60

))

))

Ribagorça
P. J ussà
R ibagorça

))

P. J ussà

))

27
35

57
14

23

))
))
))

))

1

))

))

))

7
3

29

))

))

9

55
24
14
6

10

»

»
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El 1553 manca la Bastida de Concurri.

(4) Per al 1553 només ten im les dades de Senterada.
(5)

El 1717 manca Escarner.
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El 1553 manca Castellvell.
Manca la població dc Tabcrnt:ra el 1553.
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El 1717 manca població Arava.
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Quer albs i Fustanyà van junts el 1595.
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El 1553 manca el nombre de pobladors de Comaposada.
El 1553 manca la població de Sint a l'anar bancjada amb Castellserà i Capolat.
El 1717 va amb Saló i Meià (núms. 388 i 389 del cens) .
Manquen els habitants d'Osea i Anglarill del 1553 al 1717.
El 1553 manca pobladors de Sant Serni .
(IS) El 1553 manca Fustanyà.
(16) Ell 553 manca Sant Andreu.
(10)
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(13)
(14)

102

LLOC

N."

VErNS
1553 1595 1717

420 Montma jor
421 L'Espunyola
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