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Maria Real, de Menàrguens, per les seves opinions, néta de la Teresa Piqué 
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INTRODUCCIÓ 
 

Quan vaig començar a treballar per cercar un tema per fer el Treball Fi de Carrera, tenia 
molt clar que havia de ser referent o relacionat amb la comarca de la Noguera; i en tenia 
dos, o un treball sobre història de l’art referent al romànic (ermites i torres de defensa) 
que es troben a la línia de frontera entre la Catalunya Vella i la Catalunya nova; o un 
treball antropològic sobre els artesans i oficis artesanals a la comarca. A més, em 
rondava pel cap fer una recerca on hagués de moure’m i voltar per la comarca, no 
m’interessava fer un treball assegut sempre darrera d’una taula; i tant l’un com l’altre 
m’oferien fer realment un treball de camp, ja fos buscant monuments o cercant i 
entrevistant artesans. 
 
Després de pensar-ho detingudament, vaig decidir-me pel treball antropològic, ja que 
del romànic hi havia, i hi ha, molta matèria escrita i documentada, en canvi sobre els 
artesans de la comarca de la Noguera, a excepció del forcaire d’Alentorn, el Casimir 
Brescó, el qual té un petit llibretó dedicat a ell; i dels germans Caelles que fan cadires de 
bova a Foradada i que surten en un article a la revista “Ara Lleida” de la Diputació, no 
vaig trobar res més escrit de manera concreta sobre els artesans propis de la Noguera, i 
això em va fer decantar cap a aquest tema per fer el Treball Fi de Carrera. 
 
Em vaig decidir per tres paraules claus per començar la meva recerca: Oficis, Artesania 
i La Noguera. A partir d’aquí vaig començar a buscar informació i a definir els objectius 
del Treball Fi de Carrera. 
 
Bàsicament volia contribuir al coneixement d’un aspecte de la cultura popular poc 
estudiat a la comarca de la Noguera. També em vaig plantejar uns objectius més 
concrets, més específics, com van ser: establir la relació dels oficis artesanals que estan 
actius a la Noguera; veure quins han estat els factors principals que han fet sobreviure 
alguns oficis artesanals i, finalment, poder veure com aquests oficis artesanals poden ser 
rendibles per a què no desapareguin. 
 
 
 
ASPECTES METODOLÒGICS 

 
 
D’entrada, l’objecte d’estudi del Treball Fi de Carrera, són els oficis artesanals a la 
comarca de la Noguera a començament del segle XXI. Malgrat això, també s’inclouen 
alguns oficis artesanals del segle passat que actualment no existeixen o han desaparegut 
a la comarca. A partir d’aquí, el treball s’ha realitzat basant-se en dos aspectes: 
 
 

a) Treball de camp per obtenir informació empírica, agafada “in situ” a partir de 
les vivències i experiències de cada artesà que s’ha entrevistat, i a la vegada, 
aquesta informació s’ha inscrit acompanyada amb un reportatge fotogràfic de 
cada ofici amb l’artesà corresponent; totes aquestes dades i imatges obtingudes 
del treball de camp etnogràfic, es complementen amb la bibliografia adient. 
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b) Treball de recerca bibliogràfica, realitzat sobre la resta d’alguns oficis 

artesanals de la comarca de la Noguera, explicats breument, i que ja no resten 
actius, o perquè l’artesà ja no hi és, o per altres motius, però que han estat oficis 
importants dins de la comarca. I també, sobre la comarca, redactant una síntesi 
geogràfica i econòmica de la comarca de la Noguera. 

 
 
c) Conclusions, reflexions basades en la relació dels trets característics de la 

comarca de la Noguera, amb els oficis artesanals tractats al llarg del treball per 
poder arribar a unes conclusions sobre els oficis artesanals que han estat, estan i 
poden seguir a la comarca. 

 
 
Per dur a terme aquest treball, sobretot pel que fa al treball de camp, la feina s’ha basat 
en fer una recerca etnogràfica dels oficis artesanals, utilitzant l’entrevista, la història de 
vida de cada artesà que s’ha visitat i l’observació. Aquestes entrevistes han estat 
obertes, no estructurades, flexibles i dinàmiques, exhortant a l’artesà a parlar sobre el 
seu ofici amb un mínim de preguntes o una guia per fer l’entrevista. Lògicament no hi 
ha hagut un temps límit, el temps el marcava el propi artesà amb les seves explicacions. 
 
 
Així doncs, la base del TFC ha estat el d’un treball etnogràfic on s’enregistraven les 
entrevistes en cintes d’àudio alhora que s’acompanyaven d’un reportatge fotogràfic. A 
part, hi ha hagut un diari d’entrevistes i un quadern de camp per anar anotant cada 
expressió de l’artesà que no podia quedar enregistrada en la cinta de casset. 
 
 
Les entrevistes, a causa de la seva durada, no s’han transcrit literalment, sinó que s’ha 
anat anotant aquells aspectes més interessants i que han tingut l’interès suficient per 
extreure’n conclusions, tot i que, en ocasions s’han fet citacions literals de l’artesà. 
 
 
Tal com s’ha dit, la metodologia que s’ha usat és qualitativa, la tècnica de treball de 
camp etnogràfic per obtenir dades empíriques, amb entrevistes i històries de vida i amb 
l’observació corresponent, ens ha portat a unes conclusions antropològiques vàlides per 
poder contestar les preguntes que em plantejava sobre la problemàtica dels oficis 
artesanals al segle XXI i en concret a la comarca de la Noguera. És a dir, poder 
respondre als objectius assenyalats al començament. 
 
 
Ara, una vegada acabat el Treball Fi de Carrera, puc assegurar que he conegut una mica 
més la part humana de la comarca de la Noguera i que he gaudit d’allò més amb les 
entrevistes fetes als artesans. Igualment, estimo més el meu país, ja que conec millor 
aquest patrimoni cultural que són els oficis artesanals. 
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LA COMARCA DE LA NOGUERA 
 

DELIMITACIÓ DEL MARC COMARCAL 
 
La comarca de la Noguera s’estén per un total de 1.733,2 km2, repartits entre trenta 
municipis. Malgrat la retallada que va experimentar el seu territori1, continua essent la 
comarca més extensa de Catalunya. 
 

MUNICIPIS INTEGRANTS DE LA COMARCA DE LA NOGUERA 
Municipi  Població

2003 
Extensió

Km2 
 Municipi Població 

2003 
Extensió 

Km2 

Àger 497 160,6 Ivars de Noguera 340 27,1 
Albesa 1.523 37,6 Menàrguens 830 20,2 
Algerri 507 54,3 Montgai 819 28,9 
Alòs de Balaguer 187 68,8 Oliola 283 86,3 
Artesa de Segre 3.413 175,9 Os de Balaguer 822 136,0 
les Avellanes-Sta Linya 475 103,0 Penelles 538 25,5 
Balaguer 14.068 57,3 Ponts 2.366 30,5 
la Baronia de Rialb 285 145,0 Preixens 522 28,7 
Bellcaire d’Urgell 1.215 31,4 la Sentiu de Sió 469 29,6 
Bellmunt d’Urgell 232 5,1 Térmens 1.394 27,5 
Cabanabona 96 14,1 Tiurana 30 15,9 
Camarasa i Fontllonga 886 157,1 Torrelameu 578 10,9 
Castelló de Farfanya 570 52,6 Vallfogona de Balaguer 1.511 27,0 
Cubells 381 39,2 Vilanova de l’Aguda 256 53,7 
Foradada 209 28,5 Vilanova de Meià 423 105,2 
NOGUERA 35.705 1.784,1 

FONT: Institut d’Estadística de Catalunya, Anuari Estadístic de Catalunya. 2003 
 
Límits geogràfics 
 
La comarca de la 
Noguera és una 
comarca molt 
heterogènia. Aquí més 
que en lloc hi ha una 
clara diferenciació 
entre el sector 
muntanyenc i el sector 
de la plana i entre les 
serralades de 
penetració difícil o 
impossible i les valls 
dels rius travessades 
per carreteres que són 
un clar punt d’atracció, com Artesa de Segre i Ponts. 

                                                           
1 Amb la última reinstauració de la divisió comarcal de Catalunya basada en la Llei d’Organització 
Comarcal de Catalunya, del setembre del 1987, feta pel Parlament de Catalunya, es va engegar el procés 
que va permetre que cinc municipis se segreguessin de la comarca de la Noguera; van ser Alfarràs, 
Bellvís, Linyola, el Poal i la Portella.  
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Els límits de la comarca al nord són totalment naturals: el Montsec d’Ares i el Montsec 
de Rúbies  (ambdós, amb altituds que superen els 1.600 metres en molts punts) i les 
serres de Comiols i Grau de Moles i les altituds de la Baronia de Rialb (aquestes a 
950 metres). Pel sud el curs inferior de la Noguera Ribagorçana, el Segrià i el Pla 
d’Urgell (amb altituds de 205 a 210 metres), a l’oest el sector mitjà de la Noguera 
Ribagorçana i a l’est l’Alt Urgell, el Solsonès, la Segarra i l’Urgell. 
 
La inevitable heterogeneïtat de la comarca 
 
La reducció dels límits comarcals va afectar molt negativament la demografia i 
l’economia de la Noguera, la qual, tanmateix, continua essent la comarca més extensa 
del país. Per la seva gran extensió, però sobretot per la seva heterogeneïtat, és 
aconsellable dividir la comarca en àrees amb característiques més o menys 
homogènies2: 
 

a) La Noguera Alta: Inclou tot el quadrant nord-occidental de la comarca, integrat 
pels municipis d’Àger, les Avellanes i Santa Linya, Camarasa i Fontllonga, 
Cubells i Os de Balaguer. Els trets unificadors provenen bàsicament del medi 
físic, amb un terreny de muntanya mitjana, i de l’economia, amb una agricultura 
de secà clarament regressiva. 

 
b) La Noguera baixa: Inclou els terrenys plans en forma de triangle que s’estenen 

des dels primers estreps muntanyencs fins arribar al Segre i a la Noguera 
Ribagorçana. Econòmicament, no és cap àrea uniforme, ja que hi coexisteixen 
municipis de reg amb municipis de secà, constituïda pels municipis on 
predomina la superfície de secà. Algerri i Castelló de Farfanya, i la Noguera 
baixa de reg, constituïda pels municipis amb una superfície important de reg: 
Albesa, Ivars de Noguera, Menàrguens i Torrelameu3. 

 
c) El Segre mitjà: Ocupa el quadrant nord-oriental de la comarca. El seu tret 

diferencial respecte a la Noguera alta és l’existència de dos nuclis urbans que 
cohesionen el territori: Artesa de Segre i Ponts. De fet, l’àrea del Segre mitjà es 
pot subdividir en les dues rodalies d’aquests nuclis urbans. La rodalia d’Artesa 
de Segre s’estèn fins a Alòs de Balaguer, Foradada i Vilanova de Meià i la 
rodalia de Ponts fins a la Baronia de Rialb, Cabanabona, Oliola, Tiurana i 
Vilanova de l’Aguda. 

 
d) L’àrea del canal d’Urgell: Tota l’àrea afavorida pel reg del canal d’Urgell té 

també moltes característiques comunes. S’hi poden distingir, però, dos àmbits 
amb diferències significatives. A la Ribera del Sió, el rec no abasta ni de bon 
lluny la totalitat de la superfície agrícola municipal. Aquest és el cas de la Sentiu 
de Sió, de Montgai i de Preixens. Els municipis de la plana urgellenca participen 
molt més directament del dinamisme de tota l’àrea agrícola central. Aquest és el 
cas de Bellcaire d’Urgell, Bellmunt d’Urgell, Penelles, Térmens i Vallfogona de 
Balaguer. 

                                                           
2 Aquesta divisió en àrees comarcals s’ha utilitzat  concretament  en la Diagnosi comarcal de la Noguera, 
publicació de l’any 1988 del Departament de política Territorial i Obres Publiques. 
 
3 Tots aquests municipis s’han vist afectats econòmicament, per la construcció del canal Algerri-Balaguer, 
que ha provocat que molts conreus de secà s’abandonin per substituir-los per conreus de regadiu. 
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e) La ciutat de Balaguer: La capital comarcal s’ha de considerar també com una 

àrea específica al si de la Noguera. Centre terciari i industrial, Balaguer ha seguit 
una evolució sòcio-econòmica molt diferent de la del seu entorn rural, amb el 
qual, tanmateix, està íntimament relacionat per lligams seculars. 

 
Mapa comarcal de les poblacions més importants de la comarca de la Noguera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL MEDI FÍSIC I ELS RECURSOS NATURALS 
 
El relleu i el contrast entre la plana i la muntanya 
 
Una primera percepció del territori comarcal a través del relleu ja dóna una idea de la 
diversitat de la Noguera. Per a un observador que se situï en algun punt prou 
sobresortint del territori (i és difícil trobar-ne algun que pugui abastar tota la comarca), 
els contrastos de la Noguera són un fet evident. 

 
Entre les diferències que marquen el relleu comarcal, d’entrada és pot constatar la més 
radical, la que separa muntanya i plana. Ara bé, on comença la plana o, on acaba la 
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muntanya?. La plana i la muntanya són conceptes amb implicacions socials evidents, 
que no es poden reduir a un fet purament físic, però sí que constitueix un bon punt de 
partida, que conjuntament amb els paràmetres de l’altitud i el pendent, ens permet 
aplicar les característiques del relleu i per tant poder diferenciar plana de muntanya. La 
quantificació de les altituds i els pendents esdevé, a més a més, d’una indubtable 
repercussió econòmica i social, pel fet que l’Administració té en compte aquests dos 
paràmetres en la delimitació d’àrees de muntanya que són susceptibles de beneficiar-se 
d’una política social i econòmica específiques. 
 
En conjunt, la incidència de l’altitud sobre les activitats humanes resulta bastant 
limitada en el cas de la Noguera. Els 600 o com a molt 700 metres d’altitud en els quals 
es desenvolupen les activitats econòmiques de les poblacions més enlairades de la 
Noguera no representen inconvenients o canvis climatològics espectaculars en relació 
amb les àrees més baixes situades entre els 200 i 300 metres. Més aviat, en augmentar 
l’altitud, augmenten també els accidents del relleu, i aquests sí que tenen unes 
repercussions clares en l’activitat humana. 
 
Gairebé tota la meitat nord de la comarca, que és també la més alterosa, presenta 
pendents de més del 20%, llindar al quual es refereixen les normatives sobre muntanya 
per establir-ne els límits oficials. Cal recordar, que als pendents de més del 20% es fa 
difícil l’existència d’una bona xarxa de comunicacions, es presenten limitacions 
importants per a la mecanització agrícola i el sòl agrícola es troba fortament amenaçat 
per l’erosió. L’accidentalitat fa també difícil que es doni un desenvolupament urbà o 
industrial de certa importància en aquestes àrees. Des del punt de vista del pendent, 
doncs, tota la part de la Noguera situada al nord de la Serra Llarga (la via que uneix 
Ivars de Noguera i Balaguer) i la línia que va de Balaguer a Vilanova de l’Aguda es pot 
considerar com a àrea de muntanya. 
 
Si es pot assenyalar amb una certa precisió allà on comença físicament la muntanya i on 
acaba, en canvi es fa més difícil dir fins a quin punt les comunitats humanes o pobles 
són de muntanya o de plana, perquè alguns es troben entremig o perquè disposen 
d’àrees planeres localitzades, relativament àmplies. En referir-nos als termes municipals 
actuals, que comprenen sovint diverses poblacions, la definició es complica encara més 
i les delimitacions oficials de la muntanya relacionades se’n ressenten d’aquestes 
dificultats. Així, resulta, per exemple, incongruent que tot el municipi de Camarasa i 
Fontllonga es beneficiï de la classificació de muntanya, quan la major part de la 
població viu a la plana, mentre que el municipi d’Os de Balaguer en queda exclòs i en 
queden excloses les poblacions de la part septentrional del gran terme d’Artesa de 
Segre. 

 
Recursos minerals 
 
Podríem dir que en conjunt, les formacions geològiques característiques de la Noguera 
no han determinat una presència significativa de minerals d’interès econòmic. Les 
explotacions minerals actualment existents es refereixen fonamentalment a roques 
industrials, que no tenen un valor locatiu especial. I les explotacions de minerals 
metàl·lics o energètics han estat sempre molt circumscrites i aprofiten recursos d’un 
volum molt limitat. 
Les calcàries del període cretaci-aptià de la Noguera alta apareixen en alguns bancs de 
lignit, de poc gruix i actualment d’un interès econòmic baix. Amb tot, el carbó fou 
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explotat els anys d’autarquia que seguiren la guerra civil, i que van donar renom a les 
mines de Corçà, al municipi d’Àger, que foren tancades quan van ser afectades per 
l’embassament de Santa Anna. El carbó també fou aprofitat a la font del Regué, al 
municipi de Vilanova de Meià. 
 
Les úniques roques de tipus metàl·lic que fins fa poc eren aprofitades són les bauxites, 
que a la comarca de la Noguera s’explotaven a la serra de Sant Mamet dins del terme 
municipal d’Alòs de Balaguer. 
 
També van tenir un interès important les salines de Vilanova de la Sal, dins del terme 
municipal de les Avellanes i Santa Linya. I com a dada singular es pot esmentar la 
calcària fina i grisenca de la pedrera de Rúbies i de la pedrera de la Cabroa, ambdues al 
Montsec de Rúbies, que foren explotades a principis del segle XX com a pedra 
litogràfica 

 
Recursos hídrics 
 
Si per al conjunt de la comarca es calcula una precipitació anual de 560 mm, mitjana 
més aviat alta, la quantitat d’aigua caiguda durant un any seria d’uns 1.031 hm3. 
Naturalment, no tota aquesta aigua s’aprofita. A part l’aigua que es perd per evaporació 
o la que es queda en el sòl i és aprofitada per les plantes, interessa destacar aquí les 
acumulacions d’aigua que es produeixen i són directament aprofitables per l’home. Es 
tracta de l’aigua acumulada en el subsòl o aigua subterrània i la qual per escorriment, es 
concentra en els cursos d’aigua superficial. 
 

 L’aigua subterrània ha tingut tradicionalment una gran importància a la 
Noguera, perquè les precipitacions són baixes i l’aigua retinguda pel sòl és en 
general escassa. L’aigua acumulada al subsòl té una gran importància, com a 
sistema de regulació i sobretot com a font de proveïment per a les persones, els 
animals o els conreus. Malauradament, tot i que els aqüífers s’explotin des 
d’èpoques remotes, la seva capacitat real resulta pràcticament desconeguda. 
 

 Els cursos superficials recullen una part de l’aigua que cau i constitueixen sobre 
tot la font més important de proveïment. D’una banda, hom troba que l’aigua 
precipitada a la comarca és recollida per petites conques circumscrites a 
l’interior de la mateixa conca, que vessen als tres grans rius que la travessen, els 
Nogueres Pallaresa i Ribagorçana i el Segre. Per una banda, aquests tres grans 
rius, amb l’aigua que porten dels Pirineus, constitueixen la major part dels 
cabals superficials i representen de bon tros el recurs més important. 

 
Vegetació i recursos biològics 
 
La vegetació característica de la Noguera és el carrascar, representat fonamentalment 
per l’alzina carrasca (Quercus rotundifolia). En aquest domini, la vegetació natural 
estaria formada per un estrat arbori ben desenvolupat, amb un sotabosc format per les 
espècies característiques de les màquies i les brolles: el garric, l’arçot, la gatosa, 
l’argelaga o el llistó. 
 
En front del carrascar, es troba el domini de les rouredes, que es pot considerar 
característic de l’extrem septentrional de la comarca i especialment de les obagues de 
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les serres que precedeixen el Montsec. L’arbre característic de les rouredes de la 
comarca de la Noguera és el roure martinenc (Quercus faginea ssp. Valentina), que 
encara ocupa extensions força importants dins del seu domini. La comunitat del roure 
martinenc es caracteritza per la presència del boix (Buxus sempervirens) al sotabosc. 
 
Malgrat el que s’ha dit, la meitat de la superfície comarcal està ocupada pels conreus. 
Entorn de la quarta part de la superfície comarcal correspon a les àrees pròpiament 
boscades, amb possibilitats teòriques d’aprofitament forestal. La quarta part restant es 
reparteix de manera bastant equitativa entre, d’una banda, les garrigues i els matolls, 
que tenen unes possibilitats pastorals, i, de l’altra, les àrees urbanes, les dominades pel 
rocam o les cobertes d’aigua, que és consideren improductives pel que fa a aprofitament 
agrari o a recursos vegetals. 
 
Naturalment, els conreus dominen tota la part meridional de la comarca, on els boscos 
són pràcticament inexistents i les superfícies improductives molt limitades. A la part 
nord-occidental de la comarca, l’Alta Noguera, són els boscos i la vegetació natural els 
que dominen, mentre que els conreus es limiten a les àrees més planeres entorn als 
nuclis de població o masos. A la part del Segre Mitjà, els boscos i els terrenys 
improductius ocupen àrees restringides i bastant marginals, en general sense 
possibilitats de ser convertits en terrenys de conreu. 

 
LA POBLACIÓ 
 
L’Evolució de la població comarcal 
 
La Noguera ha estat tradicionalment una comarca amb baixa densitat de població, el 
2003 tenia una densitat de 20,01 hab/km2, és a dir, 35.705 habitants repartits en els 
1.784’1 km2 de territori comarcal, molt per sota dels 210,19 hab/km2 del conjunt de 
Catalunya. 
 
La baixa densitat de població, és el resultat de dues realitats coexistents dins de la 
mateixa comarca: les àrees semidesertitzades del secà septentrional i les àrees més 
poblades del reg. Aquesta bipolarització actual, resultat d’un llarg procés històric, no és 
donava en èpoques passades, quan la població és repartia d’una manera molt més 
homogènia arreu del territori comarcal. 
 
De fet la comarca de la Noguera està dividida en dues zones, la septentrional, més 
muntanyenca, amb increments demogràfics molt moderats, i la meridional, amb 
increments molt més importants.  

 
EL SECTOR AGRARI 
 
Les orientacions productives dominants 
 
Dins del conjunt d’explotacions o d’unitats de producció agrària censades a la comarca, 
els cereals constitueixen l’orientació productiva més generalitzada. El 35,2 % de les 
explotacions deuen més de les dues terceres parts dels seus ingressos al cereal, sia blat, 
sia ordi. Segueix al cereal en importància la fructicultura, que representa l’ingrés 
econòmic  fonamental d’un 14’7 % de les explotacions agràries de la comarca. Després 
de la fruticultura, la següent orientació productiva en importància a la comarca és 
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precisament la fructicultura compaginada amb la cereacultura, concretament un 5 % de 
les explotacions. Les altres orientacions tècnico-econòmiques representen una proporció 
d’explotacions bastant més inferior. 
 
En general, però, a la Noguera, les explotacions que volen mantenir uns ingressos  
elevats han hagut de completar o canviar l’activitat agrícola de tipus extensiu, 
cerealicultura i arboricultura mediterrània tradicional, amb la ramaderia o la 
fructicultura.  
 
Avui dia moltes famílies de la Noguera viuen fonamentalment de la ramaderia, en el 
cens agrari del 1982 donava 101.424 unitats ramaderes en el conjunt de la comarca, que 
representa un 7 % del total de Catalunya, proporció ben destacada. 
 
La Noguera, la tercera comarca de Catalunya quant al nombre d’unitats ramaderes, 
després del Segrià i Osona, apareix també com la tercera comarca pel que fa al bestiar 
porcí, a bestiar oví i al concepte d’”altres sectors ramaders” (en particular del conill). El 
sector que representa un pes més alt dins del conjunt de Catalunya és el porcí, que suma 
prop de la desena part de la producció catalana. Però la Noguera apareix com a primera 
comarca pel que fa a un sector relativament marginal, el cabrum, molt repartit entre les 
comarques catalanes. 

 
Espècies i aprofitament forestal 
 
Considerant que un bosc és una massa vegetal prou densa on domina l’estrat arbori, és 
pot considerar que unes 35.000 ha, prop de la cinquena part de la superfície de la 
comarca, és trobarien en aquestes circumstàncies. Aquesta superfície boscada  es 
localitza fonamentalment a l’alta Noguera. Fora d’aquesta àrea es troben masses 
arbòries importants a la Baronia de Rialb i algunes de més petites del Segre mitjà. 
 
L’alzina és l’arbre que de manera natural devia cobrir la major part de la comarca de la 
Noguera, però les alzines que queden actualment tot just són un reflex d’allò que havien 
estat antigament. L’alzina domina amb prou feines als boscos de la Noguera, tot i que a 
la comarca probablement hi hagi les masses més importants de Catalunya. L’alzina ha 
estat aprofitada tradicionalment més com  a font d’energia que no pas per les 
possibilitats  d’utilització constructiva  o industrial de la fusta. 
 
Els roures tenen una presència molt més limitada que la de l’alzina a la Noguera. Tot i 
ocupar el medi més humit de la comarca, els roures existents no assoleixen una altura 
considerable, ni el seu tronc té una llargada, un diàmetre i una configuració que el facin 
forestalment gaire atractiu. En realitat, l’interès dels roures subhumits de la Noguera és 
pràcticament idèntic al de les alzines, amb les quals es troben sovint associats. 
 
Les pinedes es limitaven originalment a l’extrem nord-oriental de la comarca, 
especialment en l’àrea compresa entre els rius Boix i Segre. En aquesta part de la 
comarca, més humida i amb sòls més rics, és l’únic indret on encara avui dia és dóna un 
cert aprofitament dels pins per a fusta. 
 
Les espècies forestalment més interessants de la comarca són potser les que ocupen una 
menor superfície, els arbres de ribera. Les nogueres, els oms, els freixes, els àlbers, els 
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verns i, sobretot, els pollancres o xops que voregen els rius de la comarca han estat 
objecte tradicional d’explotació, sigui per a llenya, sigui per a la construcció. 
 
Subproductes forestals 
 
A part de l’extracció de fusta i de llenya, els forests forneixen tot una colla d’altres 
productes, que han estat objecte d’explotació en el curs de la història. El bosc 
mediterrani de la Noguera, que té un rendiment molt baix en fusta i és menyspreat en 
aquest sentit, ofereix altres productes que el fan un medi extraordinàriament ric i 
justifiquen, si es vol, la preservació del bosc típic de la comarca. 
 
El carbó vegetal havia estat la font d’ingressos forestals principal de les àrees on 
dominava l’alzina, el roure i frondoses semblants. La producció, tal com s’ha esmentat 
anteriorment, caigué amb l’adveniment del petroli i del gas, però ha estat represa en 
alguns indrets en funció de la demanda domèstica urbana4. 
 
De la mateixa manera que el carbó vegetal, també s’ha reprès la producció de carbonet, 
que s’utilitza per fer carn a la brasa. El carbonet, fet amb branquillons del sotabosc, 
representava antigament una primera matèria gratuïta per als carboners, que obtenien 
així un benefici net de la producció. 
 
L’aglà és el fruit de l’alzina i del roure, que avui tot just serveix  per alimentar els 
senglars i alguns remugants de pastura. Poques utilitats immediates es poden trobar a 
aquest fruit en l’estat actual del bosc; però a les èpoques de restricció i autarquia els 
aglans van tenir un paper important per alimentar el bestiar i es van arribar a vendre al 
mercat. 
 
El romaní, el timó, l’espígol i moltes altres plantes naturals de la comarca han estat 
recol·lectades de sempre, tant per al consum familiar com per a la venda, pel seu interès 
medicinal o industrial. A la vall d’Àger hi ha precedents de la transformació de l’espígol 
en colònia. 

 
Un altre producte que s’extrau del bosc són els bolets, molt variats a la comarca de la 
Noguera (pebràs, palomí, pinatell, rossinyol, etc.) però no representen cap negoci 
important comparat amb altres comarques de Catalunya; tot i que la recol·lecció de la 
tòfona és una excepció ja que té un valor econòmic molt gran i la comarca de la 
Noguera és una productora important d’aquest apreciat bolet. En bones condicions, un 
tofonaire pot arribar a collir 170 kg de tòfones en una campanya. Les zones més 
productives són als municipis d’Àger i de Vilanova de Meià. 

 
LA INDÚSTRIA 
 
El procés d’industrialització de la comarca 

 
Secularment, l’economia de la Noguera s’havia recolzat gairebé exclusivament en un 
sector agrari dominant i en un conjunt de nuclis terciaris que atenien la demanda de la 
població rural de les àrees d’influència. Aquest esquema senzill ja no és vàlid avui en 
dia. Malgrat les limitacions evidents de la comarca de la Noguera (carreteres de mitja 
                                                           
4 Això ha arribat quan ha deixat de fer carboneres l’única persona, ja d’edat, que encara en feia a la 
comarca de la Noguera, a la vall d’Àger, fa uns vint anys. 
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muntanya, grans vies de comunicació lluny de la capital de la comarca, deficient en 
infrastructures ferroviàries, etc.), la comarca ha experimentat un cert procés 
d’industrialització, que ha transformat d’una manera significativa la base econòmica. 
 
Ben cert que aquest procés ha estat insuficient i que no s’han confirmat les expectatives 
de la dècada dels seixanta, quan una sèrie d’iniciatives industrialitzadores, la majoria 
locals, però algunes de foranes, van fer concebre esperances que la comarca participaria 
més activament en el procés de creixement econòmic general del país.  
 
Però això no ha de servir per emmascarar el pes real de la indústria dins de l’economia 
comarcal, especialment als principals nuclis urbans, als quals, a més a més, la demanda 
de les persones ocupades en els sectors industrials contribueix al manteniment d’unes 
activitats terciàries que veuen decaure contínuament la població agrària que havien 
proveït tradicionalment. 
 
No serà fins a final del segle XIX quan apareguin a la comarca les primeres indústries 
de característiques modernes. Una sèrie d’iniciatives puntuals van crear una mínima 
base industrial, però sense alterar d’una manera substancial l’estructura econòmica de la 
comarca. A principis del segle XX apareixen indústries com les fàbriques de filats i 
teixits d’Alfarràs5, Alguaire i Artesa de Segre; de sucre de remolatxa a Menàrguens6; 
indústries totes elles sortides de grups aliens a la comarca de la Noguera. La ciutat de 
Balaguer romania encara al marge d’aquest mínim procés industrialitzador, ja que les 
activitats que s’hi desenvolupaven eren de caràcter clarament menestral, bé de 
transformació de la producció agrícola, bé adreçades a la demanda local: existien 
diferents espardenyeries; dues fàbriques de farines; cinc d’aiguardents; una d’alcohol; 
tres de serra de fusta; dues de rastellar cànem; tres de gaseoses; una de sabó i quatre 
premses d’oli7. 
 
En un període aproximat de deu anys, des de final de la dècada dels cinquanta fins l’any 
1970, tenen lloc les principals iniciatives d’industrialització de la comarca, les quals 
afectaran sobretot la ciutat de Balaguer, que fins aquell moment pràcticament no havia 
participat en el feble desenvolupament industrial de la comarca.  
 
EL SECTOR TERCIARI 
 
La principal activitat dins del sector terciari que ha tingut molta importància a la 
comarca de la Noguera, han estat les fires i mercats, seguit del comerç i avui per avui 
complementat per un turisme rural i d’oci. De fet l’activitat del sector terciari que més té 
a veure amb el món de l’artesania, són les fires i mercats i més modernament el comerç 
de botiga.  
 
 
 
                                                           
5 Recordar que Alfarràs va ser un dels municipis que el 1988 va passar a formar part de la comarca del 
Segrià, però que fins llavors, era la tercera població en importància de la comarca de la Noguera, en 
nombre d’habitants, després de Balaguer i Artesa de Segre. 
 
6 On des de la sucrera de Menàrguens sortia un tren pel transport del sucre, que anava de Menàrguens, 
Balaguer i Mollerussa, actualment desaparegut totalment. 
 
7 Revista local balaguerina: La Falç, núm. 125, juny del 1922, pàg. 10. 
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Les fires i mercats de la comarca 
 
Els tres nuclis principals urbans de la comarca de la Noguera, Balaguer, Artesa de Segre 
i Ponts, fan mercat setmanal. 
 
Balaguer 
 
Des de temps immemorials es feia a Balaguer el mercat del dissabte i el del dimecres. El 
primer és el realment important, mentre que el del dimecres pràcticament havia 
desaparegut fins a un cert reviscolament recent8. El mercat del dissabte continua essent 
un punt de trobada d’una bona part de la pagesia de la comarca, al menys de la part de la 
comarca més vinculada amb Balaguer. El dissabte al matí, el dinamisme de la plaça 
Mercadal, del carrer Major, del carrer d’Avall, res no ha d’envejar als principals mercats 
que es fan arreu de Catalunya. 
 
Si parlem dels esdeveniments que reforcen els atractius comercials de la ciutat, cal fer 
una pinzellada de les fires que s’hi fan, les quals són avui en dia més un record del 
passat que no una realitat tangible. La ciutat feia tradicionalment quatre fires: la de 
Carnaval o del congre, la de Sant Isidre o dels corders, la del 8 de setembre o dels 
enamorats i la de Santa Llúcia9. Aquestes fires enteses com a mercats grans ja són 
història, però la fira de Sant Isidre, coincident temps enrere amb la festa major petita, 
s’ha convertit en l’actual fira de Balaguer. Lògicament s’ha anat substituint tot el que 
era tracció animal, per tracció mecànica, i per tant, ara per ara, en lloc de veure mules, 
ases o cavalls, el seu lloc l’ocupen els tractors i altra maquinària agrícola. 
 
Segre mitjà: Artesa de Segre i Ponts 
 
Artesa de Segre i Ponts són els altres nuclis urbans que fan mercat setmanal. El mercat 
del diumenge a Artesa de Segre atreu visitants d’una àmplia rodalia, i conserva encara 
l’aire dels antics mercats rurals, amb una influència important de la pagesia del spobles 
dels voltants. La tradicional fira de Sant Bartomeu s’ha pogut conservar mitjançant la 
reconversió en exposició de maquinària agrícola, de productes del camp i d’artesania 
comarcal, i ara per ara també és famosa per la mostra monogràfica de la Fira del Meló. 
 
La vila de Ponts fa mercat setmanal el dimecres. És també resultat d’una certa simbiosi 
entre els mercats rurals tradicionals i la capacitat d’atracció del comerç ambulant, a 
igual que Balaguer i Artesa de Segre. L’àrea d’atracció es correspon a grans trets amb la 
seva rodalia, i a igual que a Artesa de Segre, hi fan un monogràfic per atreure visitants, 
que consisteix en l’anomenat Ranxo de Ponts. 
 
 
 
 
 
                                                           
8 A la història de Balaguer del pare Pere Sanahuja es poden trobar les dates de concessió dels mercats. El 
del dissabte data del 1211 i fou concessió del comte-rei Pere I el Catòlic. El del dimecres data del 1387 i 
fou concedit inicialment als jueus de Balaguer. 
 
9 La història del pare Pere Sanahuja dóna una relació de les fires que es feien a Balaguer; a més a més de 
les quatre esmentades, que són les que s’han conservat fins a èpoques recents, menciona les fires de 
mitjan agost o de Sant Bartomeu, i les fires de Sant Martí, al novembre, i les fires de Sant Pere Màrtir. 
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ELS OFICIS ARTESANALS  
A  

LA COMARCA DE LA NOGUERA 
 

DEFINICIÓ D’OFICI ARTESANAL 
 
Segons el diccionari de la llengua catalana, de l'Enciclopèdia Catalana, l'ofici artesà és: 
  

"la professió d'una art manual" 
 

 i com a professió, el mateix diccionari diu que és:  
 

"l'activitat permanent, que requereix un títol, que serveix com un mitjà de vida i que, 
 a més, determina l'ingrés en un grup professional determinat". 

 
Com a artesà, el diccionari de la llengua catalana, de l'Enciclopèdia Catalana, el 
defineix com a:  

"persona que fa obres d'artesania; menestral".  
 
I com a artesania, el mateix diccionari ho defineix com a:  
 

"la producció d'obres decoratives o amb pretensions artístiques fetes a mà o  
amb repetició de peces" 

 
però també ens diu que és:  
 

"la producció o obra menestral, feta a mà". 
 
Com a menestral, el mateix diccionari en diu que és:  
 

"la persona que professa un art mecànica i que, històricament,  
formava part d'un gremi o d'una confraria". 

 
 
 
Vistes aquestes definicions del diccionari de la llengua catalana de l'Enciclopèdia 
Catalana, podem deduir i afirmar que, l'artesà és aquella persona que viu del seu ofici, o 
que hi ha viscut, i que la seva producció és generalment, en la seva totalitat, manual, que 
cap màquina, o poques, intervenen en l'elaboració del seu producte; i que la garantia de 
la seva professionalitat la dóna el prestigi de la seva feina, no un títol ja que anys enrera 
cap ofici artesanal era de rang acadèmic. A la vegada també podem afirmar, que un 
artesà es pot considerar en general, tot un artista, ja que les seves obres, malgrat que 
sempre són les mateixes, difícilment són  exactament iguals (mai dos parells de sabates 
seran exactament iguals, ni tampoc dos cistells, ni dos eines de tallar...). 
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L’artesà és aquella persona que controla des de la idea del producte que vol realitzar 
fins a la venda d’aquest producte, i moltes vegades també el servei post-venda, l’artesà 
fa tot el procés productiu, des de la idea a l’embolcall, passa per les seves mans. 
L’artesà és una persona que fa coses útils, necessàries (un cistell, una cadira, una forca, 
etc.) que, generalment, previ encàrrec realitza un producte que té una utilitat pràctica. 
 
Així doncs podríem descartar com a artesà, tota professió que comporti títols acadèmics, 
com mestres, advocats, paletes, metges o farmacèutics; en canvi sí són veritables 
artesanes les trementines, que són les que busquen les herbes, les preparen, fan les 
pocions i les venen. També podríem dir que no es tracta d'una botiga, comerç o 
indústria, sinó de la persona que fa la feina, és a dir, no és artesà el carnisser que ven la 
carn, sinó el carnisser que trosseja i a la vegada la ven; o que el veritable artesà és el 
pastisser que fa la massa la cou i finalment ven el producte, no pas el que solament ven 
el pa. Igualment no es pot tractar com a ofici artesanal aquells que depenen de 
l’administració, com carters, escombriaires, etc. Tampoc hi entrarien els oficis 
tradicionals com el de pastor, sereno, etc. 
 
Ara bé, el que cal constatar és que l’artesà té un gelós amor propi professional, una fe 
que obté en el seu toc personal, fins i tot en el seu secret professional trobem una certa 
reticència al canvi, i li manifesta un culte a la tradició. D’aquesta manera, els productes 
artesans escapen al reduccionisme econòmic i han de ser observats fins i tot en la seva 
versió diacrònica amb un filtre antropològic. La bellesa d’un producte artesà s’aplica 
metafòricament a les arts, avui en dia molts productes fets artesanalment serveixen més 
com a productes de decoració (com podria ser una pintura a l’oli, una aquarel·la o una 
escultura), que no pas com a producte d’ús quotidià. Així ho veurem amb el forcaire, 
que en els seus últims anys de fer forques, les venia solament per decorar, ja sigui en la 
paret d’una casa o en la d’un restaurant. 
 
PRINCIPALS OFICIS ARTESANALS A LA COMARCA DE LA NOGUERA 
 
A la comarca de la Noguera, com a la majoria de les comarques catalanes, fins que no 
va entrar l'època industrial, la majoria de les feines i treballs que es realitzaven eren de 
caire artesanal. A la comarca de la Noguera la majoria dels productes artesanals anaven 
destinats a l'agricultura i a la ramaderia, és a dir: al camp; com per exemple, les forques, 
les eines de tall, els cistells, els carros, etc. Però, també n'hi havia bastants destinats al 
servei de la població en general, com ara: els flequers, les puntaires, els carboners, els 
espardenyers, barbers, sabaters, etc... 
 
Segurament que a la comarca de la Noguera han existit la majoria dels oficis artesanals 
que es podrien anomenar de manera general a tot Catalunya, sobretot els de terres 
endins, on molts d’ells estaven ubicats, generalment, en les poblacions de la comarca, 
però per motius diversos molts han desaparegut, d'altres no se'n té constància o, 
senzillament, no han tingut la suficient rellevància per a ser recordats en els diferents 
indrets de la comarca, i això ha fet que hagin passat desapercebuts; però és lògic 
d'entendre que en totes les poblacions de la comarca de ben segur que hi havia un 
flequer que feia pa; i que igualment, segurament que hi passava l'esmolet recollint les 
pells de conill, ja que a totes les cases de la comarca s’havien d’esmolar els ganivets  
per poder espellar els conills que es caçaven o es criaven als corrals, i com aquests 
exemples, molts d’altres. 
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D'aquesta manera , podem dir que a la comarca de la Noguera han existit durant el segle 
XX i se’n té constància al segle XXI, ja sigui per nostàlgia o com a manera de viure o 
continuar vivint, els següents oficis10: 
 
 
Barber En la majoria de les poblacions grans de la comarca. 
 
Boter  Balaguer, Vall d’Ariet, Fontllonga... 
 
Cadiraire A Térmens, Foradada; fan cadires de bova, en actiu 
 
Canyisser Balaguer, desaparegut com a ofici artesanal. 
 
Calderer Menàrguens, feia calderes de coure; desaparegut com a ofici artesanal. 
 
Carboner A la Vall d’Àger, Fontllonga, etc. Al nord de la comarca. Se’n fa una 

demostració a la fira d’Àger al desembre. 
 
Carreter Balaguer, actualment el de Balaguer fa escultures de figures de fusta, 

desparegut com a ofici artesanal. 
 
Cisteller Balaguer, feia cistells de vímec; desaparegut com a ofici artesanal a la 

comarca. 
 
Esmolador Balaguer, s’encarregava també de recollir les pells dels animals que es 

mataven a casa, desaparegut com a ofici artesanal a la comarca. 
 
Espardenyer Balaguer, molt popular en l’època d’esplendor de la indústria del cànem a 

Balaguer; desaparegut com a ofici artesanal 
 
Esquilador A Vilamajor, també dit xollador, en actiu. 
 
Ferrer de tall A Ponts, dels pocs que en queden a Catalunya i en actiu; fa tota mena 

d’eines que tallen. 
 
Flequer A tots els pobles de la comarca, actualment de manera artesanal a 

Camarasa, Pont d’Alentorn... 
 
Forcaire A Alentorn, fa forques de fusta de lladoner; l’únic que hi ha a tot 

Catalunya. 
 
Formatger La Clua, grup neorural en actiu, amb molt bona fama en l’elaboració del 

formatge de la Clua. 
 
Guarnicioner Balaguer, feia tots els estris per què un animal pugués tirar d’un carro, o 

d’una eina agrícola; desaparegut com a ofici artesanal a la comarca. 

                                                           
10 De ben segur que falten alguns oficis artesanals, però aquesta relació solament vol ser una bona mostra 
dels oficis que han estat o estan en actiu a la comarca de la Noguera, Igualment al citar algunes 
poblacions en cada ofici artesanal, no vol dir que sigui exclusivament en aquestes poblacions que han 
estat o estan els oficis artesanals, sinó que en són una mostra d’on han estat. 



Antoni Ricart i Serena  Treball Fi de Carrera d’Humanitats 

Els oficis artesanals a l’entrada del segle XXI. La realitat a la comarca de la Noguera - 21 - 

 
Llenyataire Fontllonga, Vilamajor... 
 
 
Matalasser Balaguer, Térmens, arreglava i feia matalassos de llana sobretot; 

desaparegut com a ofici artesanal, malgrat que a Térmens encara hi ha un 
artesà jubilat que n’arregla. 

 
Mataporcs Antigament en tots els pobles de la comarca, avui de manera residual a 

Albesa  
 
Puntaire A la majoria de les cases benestant de la comarca. Avui se’n fan trobades 

a molts pobles de la comarca. 
 
Rellotger A Balaguer n’hi havia de molt importants, avui dia continuen els seus 

descendents però ha deixat de ser un ofici artesanal a la comarca.  
 
 
Sabater A Balaguer, encara està actiu, malgrat que superi l’edat de jubilació. 
 
Sastre A Balaguer, desaparegut com a ofici artesanal a la comarca. 
 
Serraller Balaguer, feia claus, panys, etc; desaparegut com a ofici artesanal a la 

comarca; avui en dia les claus les fan els sabaters a la comarca. 
 
 
 
Antigament també hi havia artesans del vi, a Fontllonga, Vall d’Ariet, Artesa de Segre 
i a Balaguer mateix, i també artesans de l’oli, a la Vall d’Ager, Algerri, Fontllonga, etc. 
artesà de la mel, a Os de Balaguer, principalment a part d’altres poblacions de la 
comarca. Avui en dia, continua tenint importància l’elaboració de vi a la comarca de la 
Noguera sota la denominació de Costers del Segre, al castell del Remei i Vall de 
Baldomar, però ja és de forma industrial, igual passa amb la producció d’oli, i 
l’elaboració de la mel. 
 
Tampoc he esmentat totes les feines artesanals que antigament sortien de l’agricultura, 
com hortolà, esporgador, llaurador, etc., ja que el camp s’ha mecanitzat moltíssim i 
es barreja molt el treball artesanal amb el mecanitzat. 
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BOTER 
 

El boter de Balaguer 
 
Fernando Salud i Folguera, és fill de Muller, 
prop del municipi de la Sentiu de Sió a la 
comarca de la Noguera, va nàixer al 1920, 
lògicament amb 84 anys que té ara, ja està 
jubilat, va deixar de fer botes l’any 1968 o 1969. 
 

 
Fernando Salud i Folguera 

 
Quan tenia 20 anys va venir a Balaguer i llavors va acabar d’aprendre l’ofici amb el seu 
germà, que havia après l’ofici al Castell del Remei. Tot i ficar una espardenyeria, als 
pocs anys  d’estar a Balaguer, va continuar fent botes, ja que a Balaguer, tot el secà 
estava ple de vinya, fins que a meitat del segle XX es va a començar a arrencar les 
vinyes, però ell va continuar fins a finals dels seixanta. 
 
Ell mateix s’anomena un artesà “tonelero”, ja que va aprendre l’ofici de boter a 
Salamanca, mentre feia el servei militar; a hores perdudes anava a Tejares, poble prop 
de Salamanca, per aprendre l’ofici. I s’anomena a si mateix “tonelero” encara que sigui 
igual que boter, ja que el mot boter s’usava més per fer botes de cuir, i en canvi 
“tonelero” s’usava més per fer botes de fusta. A Balaguer n’eren quatre, fins que va 
quedar ell sol. 
 
La bóta 
 
Ell feia sobre tot bótes de 16 canyes on cada canya eren 16 litres, és a dir de 250 litres 
de capacitat, les venia, als anys cinquanta, a 19 duros (95 de les antigues pessetes), el 
que ara seria 0’57 euros. De fet valia més la aixeta que la bóta, l’aixeta sol ja valia 21 
duros (105 de les antigues pessetes) el que avui serien 0,63 euros, i això era degut a que 
l’aixeta era de coure. Aquest tipus de bóta també es diu barril. 
 
El ferro que encerclava les bótes, també el feia ell amb fleques que comprava en rotllos 
de 50 o 60 metres. A cada bóta anaven, en un principi, 7 cèrcols de ferro o de vegades 
també de fusta de lledoner, fins que van quedar en 6, al suprimir-se el que anava al mig 
de la bóta que s’anomenava ventre. Així van quedar els de la testa de 5 cm d’ample que 
eren els primers de dalt, després els segons s’anomenaven sota-testa de 2,5 cm d’ample i 
finalment els tercers anomenats el coll de 3 cm d’ample. Segons la bota en pot haver 
fins i tot 8 de cèrcols. 
 
La fusta de la bóta era de roure o de castanyer el qual venia del Montseny i a la vegada 
no tenia nusos. El roure del país, de la comarca de la Noguera, no anava gaire bé , ja que 
s’esquerdava, segons comenta el Fernando, i per aquest motiu s’havia de fer amb roure 
que tingués molt gruix. La preparació de la fusta es feia sense ribots, amb la baixoleta, i 
havia de quedar llisa per encaixar perfectament, i era tallada en dogues, que podien ser 
encorbades si van a la superfície lateral, o planes, si es destinaven per als fonells 
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Per conservar una bóta, es feia una aiguada al seu interior, es buidava i es cremava un 
lluquet de sofre. 
 
Diversos noms segons el tipus de recipient 
 
Hi ha la barrica, mot que fa referència a la bóta d’envelliment, que a la comarca de la 
Noguera s’anomena carretell on hi ha la “mare”, que és el carretell que mai s’ha 
d’acabar de buidar i sempre se n’ha de ficar cada vegada que se’n treu, i d’aquesta 
manera el vi que es posa nou es fa vell de seguida i el carretell sempre està ple per poder 
agafar una mica de vi per envellir altres bótes. De capacitat d’entre 250 i 500 litres, o 
una mica més. Sol estar proveïda de sis cèrcols. 
 
El barril mot que designa la bóta d’entre 70 i 150 litres de capacitat, també proveïda de 
sis cèrcols. 
 
Tona o bocoi, és la bóta d’entre 500 i 700 litres de capacitat 
 
Bóta, de vegades tonell o toneu, és el recipient de fusta, més llarg que ample, de secció 
transversal circular o oval i més gran al ventre que a les testes. Serveix per guardar i 
envellir vi i, antigament per transportar-lo. Una bóta considerada mitjana solia contenir, 
en un principi, 840 litres, per bé que posteriorment se n’han fet de 1200 litres de 
capacitat o més. 
 
Bóta catalana de 500 litres de capacitat. 
 
Bóta de cadireta, que és la bóta sostinguda per 
cavallets o pilars i que pot tenir una capacitat 
d’entre 2500 litres i 5000 litres. 
 

Bota de cadireta a Cal Batistó de Fontllonga, 
de 4000 litres de capacitat falcada a terra 

 
Carretell, que és una bóta portàtil d’aproximadament 30 litres de capacitat, amb un 
broc petit i esclafat. 
 
Botet o boteta, que és un recipient portàtil  de materials diversos, que a la comarca de 
la Noguera acostumava a ser de cuir, fins que va aparèixer el plàstic. La seva capacitat 
era d’entre 0,5 i 2 litres. 
 
 
Com es ficava una bota catalana dins de la bodega, si no passa per la porta? 
 
A la comarca, hi ha en cases antigues com a Can 
Batistó de Fontllonga o en cases abandonades 
de pobles com la Vall d’Ariet, unes bótes de 
capacitat molt gran dins de les bodegues que 
tenen una porta que justament passa una 
persona.. 
 

Dues de les bótes que queden  
a Can Batistó de Fontllonga 
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Segons el Fernando, aquests “tonells” com els anomena ell, es feien fora, ja que a dins 
de la bodega no hi havia prou espai per fer-los. 
Una vegada feta la bóta fora, es numeraven les peces, amb el número 1 la primera de 
baix de tot, la número 2 la de la dreta, l a3 la de l’esquerra, la 4 anava després de la 2 i 
així fins a l’última que acostumava a ser la 16. El cèrcols també és marcaven amb una 
escarpra i també es marcava a la fusta on havia d’anar cada cèrcol. Llavors es 
desmuntava i es ficava dins de la bodega ben sostinguda perquè no es pogués moure.  
A Can Batistó de Fontllonga, a la bodega hi havia tres bótes de fusta de roure de 4000 
litres de capacitat cada una, avui en queden dues, i per ficar el vi dintre de les bótes, les 
quals gairebé toquen al sostre i per la bodega no es podia ficar pas, xafaven el raïm en 
una habitació al costat de la cuina, al pis de damunt, on hi havia una finestreta que 
donava a peu de carrer, llavors hi abocaven les portadores del raïm i una vegada xafat, 
obrien uns forats fets al terra, cada forat donava exactament damunt de la boca de cada 
bóta. I perquè el suc i el raïm no s’escampessin pel terra, a l’habitació hi van ficar una 
paret al mig de 40 cm, d’aquesta manera una vegada treta la resta sòlida del raïm, queia 
el líquid dins de les botes. 
 
 
Futur del Boter 
 
Segons el Fernando, el futur de l’ofici de boter està acabat,  fins i tot diu que no 
l’ensenyaria a ningú, perquè abans, per fer una bóta de 250 litres, es tardava unes set 
hores, i ara amb set hores se’n fan vint, de bótes.  
 
L’ofici li agradava molt i el feia molt a gust , després d’anys encara té carretells per 
vendre de  5, 25 i 40 litres i bótes de 125 i 250 litres, però ho compra tot a Constantí al 
Tarragonès que ho fan industrialment, igual que a Reus. 
 
Que l’ofici artesanal de boter hagi desaparegut, no li fa cap nostàlgia, ja que entén que 
avui en dia es va a ser pràctic, es va al plàstic  ja que costa menys de manejar-lo i és més 
net. Malgrat reconeix que amb la fusta el vi es conserva més anys. 
 
 
 
Glossari 
 
Baixoleta Eina de boter no esmentada en cap diccionari, que servia per treballar la 

fusta (les dogues) i que quedessin  perfectes per poder encaixar. 
 
Bóta  Recipient de fusta, més llarg que ample, de secció transversal circular o 

oval i més gran al ventre que a les testes, que serveix per guardar i 
envellir vi i, antigament per transportar-lo. 

 
Canya Mesura de boter no esmentada en cap diccionari, que serveix per mesurar 

la capacitat de la bóta. Una canya equival a setze litres. 
 
Doga Cadascuna de les fustes que formen el cos d’una bóta o recipient 

semblant i es mantenen unides amb cèrcols. 
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CARRETER 
 
 
El carreter de Balaguer 
 
Antoni Camarasa i Gesé, va nàixer el 1922 a 
Balaguer, a la mateixa casa que està vivint actualment 
i on el seu avi ja tenia el taller on treballava la fusta. 
Actualment amb 82 anys ja està jubilat, però la 
jubilació de fer carros i rodes de carros va començar 
als anys setanta.. 
 
Va començar el seu ofici a casa del seu padrí (avi) que 
encara no feia carros, perquè la pagesia de Balaguer 
era una pagesia de rucs i someres i no gaire més, ja 
que l’agricultura era petita. Va ser quan el seu pare, 
va venir de la Guerra de Cuba, que es va  començar a 
fer algun carro a casa seva, però sobre tot encara feien 
escatimons  de les arreus, també esgranes per esgranar 
el cànem, feien taulons, etc.  

 
Antoni Camarasa i Gesé  (el Tom) 

davant d’una escultura de fusta del Moisès feta per ell. 
 

L’Antoni va estudiar als Escolapis de Balaguer fins als 14 anys, no va fer carrera però 
havia de entrar a treballar a un banc de la ciutat i per tant va continuar anant a repàs 
ensenyant-li tot tipus de problemes bancaris; però com que això no era el seu, se’n va 
anar a casa seva amb el seu pare a treballar. 
 
Quan va començar amb el seu pare, la pagesia a la comarca  de la Noguera ja era 
important, al taller del seu pare hi havia quatre o cinc homes que treballaven en l’ofici 
de carreter, a més del seu pare i el seu germà. Ell, el Ton com l’anomenaven, voltava 
pel taller netejant i ordenant les eines; malgrat tot ell ja tenia un aixolet per picar la fusta 
del qual s’havia de ficar el mànec sota el braç perquè no el podia aguantar tot sol amb 
una mà; segons l’Antoni, ell ja picava però no treballava. 
 
Malgrat tot, el fet de la Guerra Civil va fer que tot anés de qualsevol manera, ja que els 
pagesos que podien treballar la terra i conrear-la, havien de anar al front i solament 
quedaven els vells i a casa seva de feina no n’hi havia gaire, malgrat tot ell ajudava al 
seu pare al taller. 
 
Els carros  
 
El carro era el medi de locomoció d’aquell temps, i a Balaguer eren 4 ò 5 carreters, que 
agafaven comandes de tota la comarca, fins que al final de la Dictadura es va prohibir 
anar per la carretera amb rodes envoltades amb ferro, ja que feia malbé l’asfalt. 
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De carros n’hi havia de diversos tipus, hi havia el carro 
d’escalada, que era per transportar material de tot tipus 
i el carro de volquet, que com diu el seu nom, servia 
igual que ara fan els camions que volquen el material 
que transporten; per transport de persones hi havia les 
tartanes que s’usaven per portar la gent de les torres a la 
ciutat i les diligències que anaven de ciutat en ciutat o 
de poble a poble. 
 

Carro d’escalada anys quaranta al carrer Miracle de Balaguer 
 
 

 

Tartanes anys quaranta      Diligències anys quaranta 
a la pl. Mercadal de Balaguer    a la pl. Mercadal de Balaguer 
 
Cada carro, tenia el seu tipus de rodes i de tant en tant aquestes s’havien d’arreglar, ja 
que a l’estiu s’afluixaven, encongia la fusta i es feia petita i el ferro que envoltava la 
roda es dilatava i es feia gran, i d’aquesta manera la roda ballava; llavors s’havien de 
descollar, s’havien de treure els cèrcols de ferro i s’arreglava la roda i si hi havia alguna 
peça dolenta es canviava  
 
Les rodes de carro 
 
Per fer les rodes  de carro treballava conjuntament d’arreus, de carros. La fusta que 
usava per fer les rodes era d’alzina, que generalment l’agafava de Breda que és més 
dura, i amb la fusta d’alzina  feien els rais (radis) i la tinassa (el que envoltava els radis); 
en canvi per a fer el botó, on es col·locava l’eix, i es feia de fusta de freixe. 
 
El botó, havia de ser obligatòriament de freixe perquè s’havia de ficar a bullir tres hores 
en una caldera i una vegada tret de la caldera es posaven els radis, i també es feia un 
forat de costat a costat, una vegada bullit, per esventar l’aigua de dins i que tornés a 
quedar igual que en un principi, però amb els radis ficats i oprimits. Cada any tallaven 
freixes per fer botons, i guardaven els botons uns quatre o cinc anys. 
 
Les rodes de carro treballant aguantaven molt de pes, unes quatre o cinc tonades, i 
tenien un diàmetre de 1,60 o 1,72. Aquesta roda era més grossa que la roda de tartana. 
El pes que havia de aguantar una roda es mesurava en quintans, cada quintà eren 
quaranta quilos i d’aquesta manera feien el diàmetre segons els quintàns  que havia 
d’aguantar o portar. 
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El futur del carreter 
 
Al final de la dictadura de Franco, es va prohibir anar per la carretera amb rodes de 
carro fetes com sempre, amb fusta i envoltades de ferro. Això va fer que els oficis 
artesans de carreter, ferrer de rodes de carro, rambler (el que tenia els cavalls) i 
guarnicioners o baster (el que feia l’equipatge dels animals) anessin desapareixent. 
 
Malgrat això, es va passar a fer carros de roda pneumàtica deixant de banda els de llanta 
metàl·lica, fins que al final va venir el tractor i els pagesos es van treure els animals i es 
va acabar el carro. 
 
Recorda amb certa ironia, que va guanyar un concurs de la Diputació de Lleida per fer 
un projecte de carro amb roda pneumàtica 
 

“...em vaig presentar, ja que al tenir prohibit fer carros de roda metàl·lica, d’alguna 
manera m’havia de guanyar la vida [...], 

el premi eren 10.000 pessetes i que l’únic carro que es podia fer era el disseny del 
guanyador i, vaig guanyar el concurs!, ara bé,  les 10.000 pessetes no les vaig  

cobrar pas, ja que em van dir que ja se les havien gastat[...] 
això sí, el carro me’l van tornar...” 

 
A l’Antoni li va saber greu que s’acabés el seu ofici de carreter, ja que li agradava molt, 
fins i tot l’ensenyaria si algú li demanés, malgrat que ara per ara, ja no té les eines per 
fer carros. Una vegada prohibit anar per la carretera els carros amb roda de llanta 
metàl·lica, va haver de tirar al foc tots els botons que tenia guardats durant anys per fer 
rodes i radis que també tenia al seu taller. 
Lògicament veu que avui en dia l’ofici de carreter no pot tornar, ja que està superat amb 
vehicles amb rodes pneumàtiques i a ningú li agrada tornar enrera. 
 
Això sí, l’Antoni, el Tom com el coneixen a Balaguer, no ha deixat mai de treballar la 
fusta, i després de la retirada forçosa de l’ofici de carreter, es va dedicar a fer mobles, 
portes de fusta, etc. fins que una vegada retirat s’ha dedicat a l’escultura amb fusta, té 
uns retaules sobre l’ofici de carreter fets tots en fusta. 
 

Retaules fets per l’Antoni Camarasa, on s’explica visualment l’ofici de carreter 
 
Glossari 
 
Quintà Mesura de carreter no esmentada en cap diccionari, on un quintà 

equivalia a quaranta quilos. 



Antoni Ricart i Serena  Treball Fi de Carrera d’Humanitats 

Els oficis artesanals a l’entrada del segle XXI. La realitat a la comarca de la Noguera - 28 - 

CISTELLER 
 
El cisteller de Balaguer 
 
Antoni Serrato i Duero, és fill de Salinas a Osca, va nàixer al 1922, i ara, a l’any 2004, 
ja jubilat té 82 anys. Va venir a Balaguer a l’any 1944, el famós any de la nevada que va 
deixar uns gruixos de més d’un metre als carrers de Balaguer. 
 
Va aprendre a fer de cisteller a Hospitalet de Llobregat, durant la Guerra Civil, però ja 
als sis anys feia cistells tot preparant vímets, canyes, etc., però no sempre ha fet de 
cisteller, ha tingut diversos oficis: caminer, pagès, hortolà, obrer, collia herbes 
medicinals (recorda amb alegria que en un any recol·lectant herbes després de jubilat, va 
a arribar a fer 17.000 pessetes),  però com diu l’Antoni:  
 

“...home de molts oficis pobre segur...” 
 

Feia cistells per tots els hortolans 
de Balaguer i comarca, i recorda 
que quan va venir a Balaguer, ja 
n’hi havia quatre o cinc. També 
feia cistells per collir fruita fins que 
es va fer amb galledes de plàstic.  
 
 
 
 
Antoni Serrato i Duero 
amb un cistell fet per ell mateix. 
 

 
De fet, l’ofici principal era el de cisteller, i realment el va acabar d’aprendre a Balaguer, 
quan va venir amb 22 anys, i li van dir: ”espavílat”. L’ofici de cisteller li donava per 
viure, però era un ofici de molt sacrifici. Ho complementava fent canyissos per a cels 
rasos. Una vegada jubilat, va dir prou i no va fer cap més cistells. 
 
El cistell 
 
Per fer un cistell, primer s’ha de buscar el vímet, que són branques primes, llargues i 
flexibles de la vimetera i altres espècies de salzes; s’ha de ficar a estovar sec, encara que 
es pot treballar en verd, s’ha de deixar assecar, estovar i tornar a deixar secà, i d’aquesta 
manera no s’afluixa el vímet. 
 

                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

Cistells de cul de queixal 
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Millor, segons diu l’Antoni, pelar el vímet i, encara que s’hagi de mullar per treballar, 
aquest queda intacte i no perd. Amb un quilo de vímet es pot fer un bon cistell. Però 
segons la peça que es vulgui fer s’ha d’usar un vímet de gruix diferent : prim, mijanet, 
etc. per exemple, per fer un banastre o cove, ha de ser un vímet més gruixut que no pas 
per fer un cistell, ja que el cove ha de dur molts més quilos que no pas el cistell. 
 
Diu amb nostàlgia que li ha sabut greu deixar de fer cistells, fins i tot ensenyaria a fer 
cistells a aquell qui li demanés, això sí, que li portessin el vímet, ell solament 
l’orientaria com fer-lo. 
 
Pel que fa als cistells, no tots són iguals, és molt important el cul del cistell, un dels més 
forts és el cistell fet amb el cul de queixal; altres són cistells amb el cul d’estrella, de 
creu, etc. 
 
Futur del cisteller 
 
A l’Antoni li ha sabut greu que l’ofici de cisteller no continuï a Balaguer, però diu amb 
orgull, que no hi ha cap màquina avui per avui que pugui fer un cistell, i per això els 
cistells de vímet que es venen a Balaguer, per exemple a Cal Busquets a la pl. Mercadal, 
són cistells fets manualment a Cervera. 
 
I malgrat que el cistell ha deixat de ser imprescindible en moltes feines del camp, 
perquè ha estat substituït  pels caixons de fuita, ja que aquests encaixen molt millor que 
no pas els cistells rodons de vímet, segons l’Antoni sempre caldrà un cistell per anar a 
buscar bolets, o una caragolera, que també en feia, i que segons el lloc en deien 
anguileres. 
 
Glossari 
 
Cove  Recipient portàtil gros, d’una fondària major que l’amplària, més ample 

de la boca que del fons i fet generalment de vímets o de canyes, que 
serveixen per a diferents usos. 

 
Vímet Branca prima, llarga i flexible de la vimetera (Salix fragilis ssp 

neotricha) i altres espècies de salze. 
 
Annex 
 
Banastre Mot emprat per l’Antoni per anomenar el cove. 
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FERRER DE TALL 
 

Situació geogràfica i socio-econòmica que envolta al ferrer de tall de Ponts 
 
Ponts és una població situada a l’est de la comarca de la Noguera, a la vall del Segre, té 
30’31 Km quadrats i una població de 2317 habitants el 1995, amb una densitat de 76’44 
habitants per quilòmetre quadrat. Economia agrícola i ramadera, actualment, a l’any 
2000, amb indústria alimentària, tèxtil i materials de construcció. El comerç és 
important per la seva bona ubicació. Existeix a la població treball artesanal, picapedrers, 
cistellers i ferrer de tall entre altres. Ponts té  mercat propi, al qual acudeixen molts 
pagesos. 
 
Un terç de les terres del terme són boscades. Es dedica als conreus 1538 ha. Al secà 
(que ocupa 1134 ha) es conrea cereals, sols o associats amb oliveres, i també vinya. El 
regadiu (404 ha) està dedicat a cereals, alfals, hortalisses, gira-sol, fesols, patates i blat 
de moro (panís). 
 
Davant d’aquest tipus d’agricultura, l’ofici de ferrer de tall ho tenia molt bé per viure , i 
era un dels oficis més importants fins ben entrat els anys 60/70 quan el tractor es va 
apoderar del camp. 
 
Malgrat tot, comentava Miquel Olibar, ferrer de tall de Ponts, tothom té alguna eina de 
tall, ja que no es pot conrear, per exemple, un hort amb un tractor. 

 
 

El ferrer de tall de Ponts 
 
Miquel Olibar i Pujol va néixer el 1944, ara, l’any 2004 té 60 anys, el seu pare que era 
ferrer i de Juneda (les Garrigues), es va establir a Ponts com a ferrer de tall, fabricant 

destrals, ganivets, estisores, esbroçadors, volants, etc., és a 
dir tot tipus d'eines que tallen. 
 
Des dels 12 anys, que en Miquel Olibar, quan sortia de 
l'escola, anava al taller del seu pare per ajudar-lo, tot 
aguantant coses o realitzant petites tasques dins el taller, el 
ferrer de tall, és un ofici que no s'aprèn sol, necessites un 
mestre que te l'ensenyi, i el seu pare va ser el seu mestre. 
Treballa sol, ja que el seu fill fa de torner i no seguirà amb 
l'ofici de ferrer, així doncs amb el Miquel Olibar s'acabarà 
l'ofici de ferrer de tall a la província de Lleida (a 
Catalunya n'hi ha tres o quatre, a Lleida solament hi és 
ell). 
 
Miquel Olibar i Pujol 
 

És un treball totalment artesanal; es treu un jornal bastant bo, no per fer-se ric, però li 
dona per viure, amb tranquil·litat. Mai ha rebut cap premi de reconeixement de la seva 
feina, malgrat que últimament ha sortit quatre o cinc vegades a la revista local de Ponts, 
i l'any 1999 se li va fer un reportatge al diari provincial de "La Mañana" i l'any 2000 
també va sortir en un altre reportatge al diari, "El Segre" ambdós diaris editats a la ciutat 
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de Lleida. I aquest interès és, avui en dia, degut a que en queden pocs de ferrers de tall i 
ell es jubilarà aviat i com s'ha dit abans, l'ofici de ferrer de tall desapareixerà de les 
terres de Ponent.  
 
El material per a treballar 

 
En tota la seva producció d'eines, en Miquel Olibar hi posa 
la seva marca com a ferrer de tall: "Olibar Ponts". 
 

Enclusa amb les eines per poder ficar 
 la seva marca com a ferrer de tall 

 
 
Les eines són d'acer, que al trempar-lo agafa consistència, i 
això és el que talla. Actualment, conta en Miquel Olibar, de 
dificultats a l’hora d’usar material no n'hi ha cap, ja que el  
que es compra és bo, ja se sap de quina qualitat és, diferent 
era vint o trenta anys enrera, quan anaves a comprar a un 
magatzem el gènere, l'acer, per poder treballar i fer eines, 
no era tot de la mateixa qualitat, podia ser més bo o més 
dolent i quan havies fet l'eina i li donaves el "tremp" (és a dir: agafar un tros d'acer i 
esmolar-lo, després d'escalfar-lo de trempar-lo a l'oli quan estava calent, perquè l'acer 
tingué un color vermell, o a l'aigua i l'acer es tornava molt fort, llavors tallava bé, sinó 
és fes el tremp, l'eina no tallaria), havies d’anar en compte que no fos massa fort, ja que 
es trencaria, ja sigui al tallar una branca o al segar, i que tampoc fos massa fluix, ja que 
es doblegaria com el ferro (el ferro sí que es doblega, l'acer ben treballat, no). 
 
Així doncs, tenint en compte que el material avui per avui és bo, el ferrer de tall 
solament ha d'observar el color de l'acer una vegada ficat al foc, ha d'agafar una tonalitat 
anomanada "color cirera", una vegada té aquest to, es fica a l'oli i ja queda bé per 
treballar-lo. No hi ha cap aparell ni cap màquina que et digui quan està a punt l'acer per 
treballar-lo, és senzillament l'experiència del ferrer de tall que indica que ja el pot 
treballar. 
 
Abans, com que el material no era del tot bo, tot i tenir experiència per reconèixer el 
color que agafa l'acer quan l’escalfes, no sempre  sortien les eines bé, algunes vegades 
es trencaven i altres es doblegaven, avui per avui, això ja no és així, sempre surten bé. 
 
Eines de treball 
 
El forn o enfornal, per calentar l'acer, és alimentat per carbó mineral o de pedra. A 
l'enfornal, en Miquel Olibar sempre hi té més d'un tros d’acer per calentar, i així mentre 
en treballa un, l'altre s'està preparant i posant-se a punt per picar-lo a l'enclusa. 
L'enfornal sempre està encès mentre es treballa, i així, a part de servir com a estri de 
treball, també serveix, sobretot a l'hivern i en els dies de fred, perquè apareguin, de tant 
en tant, els amics d'en Miquel Olibar per donar-li conversa i d’aquesta manera fer “petar 
la xerrada”. 
 
L'enclusa és un tros d'acer que s'utilitza com a suport de l'escalaborn, que en aquest cas 
és de fusta, en els treballs manuals de forja. En Miquel Olibar té l'enclusa ben a prop de 
l'enfornall, i d'aquesta manera l'acer no se li arrofreda pel camí.  
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També es protegeix de les espurnes que salten, al picar l'acer, amb un davantal de cuir. 
Utilitza unes pinces per agafar l'acer de l'enfornall i dur-lo a l'enclusa, i segons la forma 
que vulgui donar a l'acer, usarà un motlle o un altre, un martell rodó o de cap pla, etc. 
això sí, ho té tot a mà, ja que l'acer no s'ha d'arrofredar sinó, no el podria emmotllurar 
bé. 
 
El martinet és la màquina que ha substituït el mall, que era utilitzat pel mallador per 
picar el ferro o l'acer. El mall és un martell gruixut, de mànec llarg, i és utilitzat pels 
forjadors, els picapedrers i els mecànics. 
 
La mola és un utensili en forma de cos sòlid de revolució, constituït per un material 
abrasiu natural o artificial que es fa girar al voltant del seu eix i que és emprat per a 
esmolar, polir, desbarbar, rectificar, perfilar, etc., eines o peces diverses. la 
característica principal d'una mola és la seva duresa. 
Abans les moles eren de pedra natural, pedra esmoladora, ara són artificials ja que 
aquesta indústria ha anat a menys i quan van plegar els ferrers de tall, que a cada poble 
n'hi havia un, les cases que feien les moles de les pedreres també van haver de tancar. 
En Miquel Olibar fa servir una mola d'aigua, ja que si esmolés amb una mola seca 
cremaria el tall i l'eina ja no tallaria, però amb aigua el tall no es crema. 
 

 
 
 

 
 
 

 Forn   Enclusa   Martinet         Mola 

 
Acabament de l’eina 
 
El ferrer de tall fa eines de tall, és el ferrer que fa coltells, 
instruments que consisteixen en una fulla d'acer 
relativament curta, amb un sol tall i amb un mànec de fusta, 
de metall, etc. a vegades formant una sola peça amb la 
fulla. 
 
En Miquel Olibar, es fabrica ell mateix els mànecs de fusta 
de les seves eines de tall, ho fa amb un petit torn de fuster, i 
amb fusta de la contrada, que sovint és fusta tova, del tipus 
com la del xop, d'arbres de bosc de ribera, ja que per Ponts  
passa el riu Segre i aquest d'arbres són abundant. 
 
Una vegada fet el mànec li encasta una arandella perquè no 
s'escardi, i finalment hi fica l'eina d'acer. 
 

En Miquel acabant de fer el mànec per a una de les eines de tall 
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Les seves eines de tall són famoses arreu de Catalunya, i més enllà. Una vegada, fa sis o 
set anys (al 1996 o 1997), un senyor francès li volia encarregar uns 12000 falçons per 
tallar canya de sucre a Cuba, però ho va descartar, ja que havia de estar com a mínim 
uns cinc anys per fer-los, i dedicar-se solament a aquest client. 
 
També fa eines de tall segons els model que li porten, i així ho va fer quan en va 
fabricar un centenar per a Galícia seguint el model que li van dur. 
 
Les eines de tall 

La gent de Ponts i Comarca li vénen a 
comprar, però ho envia tot a les 
ferreteries que li fan comandes d'arreu de 
Catalunya, ja siguin 20, 30 o 50 peces, 
que són enviades a Girona, Tarragona i 
Barcelona. Segons en Miquel Olibar, no 
podria viure solament de la gent de la 
comarca de la Noguera. 
 
Una mostra de les eines de tall que fabrica el 
Miquel. 

 
Cada any en fa de 2500 a 3000 eines, però cada vegada en fa menys i no produeix com 
ara fa cinc anys enrera. I malgrat que alguna vegada ha fet algun balcó de ferro forjat, el 
seu producte és bàsicament l'eina de tall agrícola. 
 
Les eines de tall que fabrica generalment en Miquel Olibar, estan adaptades segons els 
costums de les comarques, per exemple solament de Balaguer a Tàrrega, ja ha de 
fabricar la mateixa eina però de característiques diferents, cada comarca té el seu estil, 
de vegades li envien una mostra i les ha de fabricar tal com li demanen. 
 
Futur del ferrer de tall 
 
En Miquel Olibar comentava, no amb tristor, però si amb un xic de tristesa, que a les 
terres de Ponent, quan ell plegui, no hi quedarà cap ferrer de tall, malgrat que fa unes 
eines que sempre tindran una certa demanda, però la producció de forma artesanal, no 
serà rendible. 
 
No hi ha dubte que tothom que vulgui fer un hortet necessitarà una aixada per 
entrecavar, un falçó per esbrossar, etc., però seran les màquines que, amb els motlles 
corresponents, faran aquestes eines, i de ben segur que se'n fabricaran més de 2500 o 
3000 a l'any que és la producció que fa en Miquel Olibar de Ponts. 
 
Malgrat tot, ara per ara, en Miquel Olibar manté una certa cultura artesanal de com 
treballar el ferro, sobre tot l'acer, i de fer-lo viure, ja que de tant en tant rep la visita de 
col·legis de la comarca perquè expliqui als alumnes de què va la seva feina; i també de 
vegades li demanen que faci alguna exposició de les seves eines en diversos pobles de 
les comarques del voltant, i també que exposi un dels seus hobbis: la seva col·lecció 
d'eines de diversos oficis artesanals que té en miniatura. En Miquel Olibar és sens dubte 
tot un artesà. 
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FORCAIRE 
 
Situació geogràfica i socio-econòmica del forcaire d’Alentorn 
 
Alentorn és un poble del municipi d’Artesa de Segre, agregat a la població d’Anyà, i 
situat a 380 metres d’altitud, l’any 1981 tenia 136 habitants. 
 
El municipi d’Artesa de Segre té com a font principal d’economia l’agricultura. Els 
conreus principals de regadiu són : blat, blat de moro (panís), ordi, hortalisses, melons, 
alfals i arbres fruiters. Al secà hom conrea blat, olivera, vinya i civada. 
 
Alentorn, es troba concretament en una vall monosinclinal ben protegida de les 
inclemències del temps i dels freds intensos dels vents del nord. Té abundància d’aigua, 
amb un clima temperat malgrat que a l’hivern sovint hi apareix la boira. 
 
S’hi conreen uns tres-cents cinquanta jornals de terra (unes 140 hectàrees, tenint en 
compte que a la Noguera una Ha té 2,5 jornals), de secà principalment, però al peu del 
riu Segre hi té una rica hortalissa. Ara, en el secà, sols s’hi cull cereal i hi ha algunes 
oliveres. Malgrat aquesta agricultura, la seva principal riquesa ha estat des de segles i 
fins fa relativament pocs anys la fabricació de forques de lledoner destinades a les feines 
agrícoles i, en menor quantia, a algunes de la indústria, tèxtil principalment. 
 
Introducció 
 
L’entrevista amb el forcaire d’Alentorn, va estar una entrevista molt amena, es va fer 
juntament amb una jove d’Alentorn, l’Anna Armengol, que me’l va presentar. Es va fer 
a casa seva, i com no era la primera vegada que l’entrevistaven pel mateix, com aquell 
que diu, ja tenia les respostes i el tema preparat i va començar les seves explicacions, 
introduint de tant en tant, algunes anècdotes i casos que li havien passat a ell i al padrí 
de l’Anna. L’entrevista va durar unes tres hores, des de quarts de sis fins quarts de nou 
de la nit, que van passar volant. Solament de tant en tant, se sentia la veu de la seva 
muller des del pis de dalt dient: 
 

“Casimiro! No els cansis, que potser tenen tard i han de marxar...” 
 
 al que ell contestava: 
 

“No dona, no..., no en tenen de tard, que això quedarà tot escrit...” 
 
El forcaire d’Alentorn 
 
Casimir Brescó i Durany, conegut per tothom com “Casimiro” va nàixer l’any 1921, a 
Alentorn, avui dia té 83 anys i ja fa temps que està jubilat, malgrat que fins fa poc 
encara es dedicava a fer forques, però la pressió familiar (la seva filla ja li diu que deixi 
estar les forques) i l’edat, l’han fet desistir de continuar fent forques. Oficialment va 
deixar de fer forques l’any 1991, quan tenia 70 anys, però el seu amor a les forques el va 
fer continuar fins fa uns pocs anys.  
 
Fins i tot ha deixat de tenir cura de la plantació de més de dos-cents lledoners feta per 
ell i el seu pare, això li fa pena perquè han quedat totes les forques per aclarir, per 
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“asclarir” com diu el Casimir. Ara ven forques més pel record que no pas per treballar, i 
quan s’acabin les que té al garatge de casa seva s’hauran acabat les forques d’Alentorn 
com diu el Casimir. 
 
El Casimir comenta amb orgull la 
col·lecció de forques que té, que van de 
2 fins a 15 pollegons (pues), però també 
en té una de 16 pollegons a l’arbre i 
també una de 20 pollegons, però no creu 
que les pugui fer ja que les té molt 
primetes, té els llucs molt petits i prims, 
i una forca tarda de 5 a 7 anys a fer-se, 
però si és al secà pot arribar a tardar de 
10 a 11 anys. 
 

Casimir amb la seva col·lecció de forques 
Foto: Joan; Consell Comarcal de la noguera 

 
A Alentorn va arribar a haver unes quaranta cases que feien forques, i generalment a 
cada casa eren més d’una persona. Se’n feien de 8000 a 10000 dotzenes l’any, durant la 
temporada, i es venien a dotzenes. Aquestes forques, el 80 o 90 % es venien a tot 
l’Aragó, a les dos Castelles i a la resta de Catalunya, i solament el 10 o 15 % es venien 
als mercats de Balaguer, Artesa de Segre, Cervera, Solsona i a la fira de la perdiu de 
Vilanova de Meià, i a la d’Agramunt on va conèixer el Miquel Olibar, ferrer de tall de 
Ponts, i es van fer molt amics 
Al mercat de Balaguer, dels anys quaranta als cinquanta, s’hi trobaven cada dissabte uns 
10 ò 12 forcaires d’Alentorn, però tenien l’inconvenient d’haver de deixar les forques 
amuntegades a terra, en canvi, en altres mercats com el d’Agramunt, les ficaven 
recolzades a la paret aixi veien millor per vendre-les, ja que cada forcaire portava 70, 80 
ò 100 forques. El Casimir recorda que a Balaguer, en venia moltes a l’espardenyeria de 
can “Salud”, que abans va fer de boter, molt amics i parents de lluny, i també a can 
“Busquets” que tenia una botiga de cistells, senalles i coves i també catifes, entre altres 
coses. Igualment recorda que de Lleida li’n compraven a cal “Calçoner” i a Artesa de 
Segre a cal “Patac”. 
 
De fet, cada forcaire tenia el seu client o clients, segon diu el Casimir; un el tenia a 
Madrid, l’altre a Vitòria l’altre al “caralldendares”... Ell en tenia un a Peñaranda de 
Bracamonte, a Salamanca, encara conserva les cartes de comandes, “pedidos” com diu 
el Casimir, on un any li demanava 80 dotzenes de forques, un altre 90, un altre 50, i així 
cada temporada el mateix client li encarregava les forques que volia per aquell any. Una 
casa de Madrid, un any li va demanar 100 dotzenes de forques!, a casa seva se’n feien 
unes 300 dotzenes, i les volien per la “Fira de San Isidro” el 15 de maig i al febrer o al 
març havien d’estar fetes per enviar-les.  
 
Entre els forcaires hi havia col·laboració per poder vendre les forques de les comandes 
grans, s’ajuntaven tres o quatre forcaires i feien la comanda conjuntament. Però, és clar 
cada forcaire tenia els seus clients, i si un altre s’assabentava  de l’adreça del client d’un 
forcaire, li intentava prendre, oferint-li les seves forques més barates. Com a exemple, 
comenta el Casimir un cas que els va passar, a ell i tres forcaires més, que treballaven 
per una comanda de 500 forques per un gitano de Saragossa; un dia van rebre cada un 
una carta d’aquest client dient-los  que tenia una oferta millor d’un forcaire també 
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d’Alentorn, tots preocupats es van reunir un diumenge  a ca l’ “Aineta” per escriure 
cada un d’ells una carta al gitano de Saragossa per dir-li que era impossible tenir una 
oferta millor que la seva amb tan bones forques, i finalment es van assabentar que era el 
carter que els volia prendre el client de Saragossa, per poder vendre les forques d’uns 
altres forcaires, companys del mateix carter, els quals no podien vendre les seves 
forques de quatre pues. 
 
Aquest exemple és un de molts que passaven a Alentorn i per aquest motiu, pels pobles 
de la rodalia quan hi havia disputes entre els veïns,es deia: “aviat serem més mal 
avinguts que els forcaires d’Alentorn”.  
 
La forca 
 
Una forca es comença a fer a l’arbre, concretament als lledoners, i tal com ja ha dit el 
Casimir, en un lloc amb rec, des de que neix el lluc i queda enllestit passaran de cinc a 
set anys, i si és al secà on gairebé és rega, el doble de temps. El brot de lledoner que es 
triï perquè surti la forca serà conreat constantment, ja que no creixen els pollegons tots a 
l’hora, sempre n’hi ha un que és més gruixut que la resta i per tant, a aquest se li haurà 
de treure quasi totes les fulles perquè no creixi tant i d’aquesta manera els altres 
creixeran fins agafar tots el mateix gruix, i a la vegada es treuen tots els brots sobrers i 
aquesta feina anomenada de palar és la que determinarà el mànec, la pala i els 
pollegons en la forca acabada. 
 
Posteriorment es tallarà la forca que sempre es farà en lluna vella, quan es fa petita, és 
a dir quan és minvant, i a l’hivern, sinó es podriria la fusta, i es deixa la forca en brut a 
punt d’escapçar, tallar les parts que segons el forcaire són sobreres tant del mànec com 
dels pollegons. 
 
Una vegada es tenen varies forques, se socarren, és a dir, el sposen foc però, evitant 
que es cremin, solament s’han de cremar per fora perquè posteriorment es puguin pelar 
bé, abans que s’arrofredi la fusta. El Casimir per aquesta operació tenia, i encara té, un 
pal llarg, per matar una mica el foc o distribuir-lo proporcionalment per tot les forques. 
 
Una vegada socarrades, es pelen, es trenca la pellofa; llavors es deixen uns quinze o 
vint dies en repòs, dretes en una paret on corri l’aire perquè s’assequin. 
 
Es continua en l’embassat o amarat, on es fiquen en basses a remull i per on corre 
l’aigua, durant un o dos mesos, més no ja que la fusta es faria malbé, i d’aquesta manera 
la fusta es torna més flexible. 
 
Una vegadaseques, s’allisen, aquesta feina es fa amb el pal de forcaire, i amb el tallant 
es dóna el mateix gruix a tots els pollegons i s’allisa uniformement el mànec. Dels 
mànec més dobles i llistats, el forcaire en treu amb el tallant més gros, les peles per 
embridar les forques de dos i lligar els breçadors al posar la forca. 
 
Parar la forca, és un conjunt de manipulacions per donar-li un perfecte acabat. 
 
Embridar i tatxonar els pollegons, és emmotllar-los a una mateixa distància embridar-
los o tatxonar-los en el motlle. 
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Ara cal blegar la forca, que és donar la corba perquè tingui una correcta posició de 
forca, feina que es fa amb el merdaçal, fet pel propi forcaire, i de la mateixa fusta. 
 
Desemmotllar la forca, és un procés realitzat quan la fusta està prou seca, el forcaire 
procedeix a desparar-la o desemmotllar-la; i si les operacions han estat ben fetes, la 
forca quedarà pràcticament acabada. 
 
Caldrà però, punxonar-la, fet que consisteix en dues operacions: una escapotar-la, fer 
punta al pollegons amb la destral adient i afinar la punta amb el falcó. 
 
Eines de treball 
 
Pal de forjaria: és generalment un tronc de noguer, clavat a terra, amb unes mosses i 
forats adequats, per ficar la forca i treballar-la. 
 
El maurador i el badall, amb el primer el forjaria fa anar cap on li convé els polígons i 
amb el segon en fixa la separació. 
 
Tallant, per fusterar la fusta, rebaixar-li gruix i polir-la. 
 
El plegador i el marcador, el primer serveix per donar la inclinació necessària als 
polígons; i el martell marcador, deixa la marca del forjaria a la fusta. 
 
Les destrals, com la de dolar, la destral de tallar forques i la destral d’escapçar-les. 
 
Tipus de forques 
 
Una forca es compon de tres parts principals: les pues, anomenades sempre pollegons, 
la pala i el mànec.Hi ha generalment, tres tipus de forca: 
 
El forcat, de dos puntes o pollegons, servia per 
pujar les garbes i ficar-les dalt del carro 
 
L’arpiot, que normalment té tres pollegons, 
però amb la particularitat que un és postís i va 
collat amb uns caragols sobre el baix de la pala 
i el començament del mànec, s’utilitzava en 
comarques i llocs farratgers, com ara la 
Cerdanya, els Pallars, Vall d’Aran la Noguera... 
 

 
 
 
 
 
 

Forcats de dos pollegons darrera dels arpiots 
A la dreta les forques palleres 
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Les forques palleres, que sempre solen tenir un mínim de quatre pollegons, acostumen 
a  tenir el mànec més llarg, ja que servien per a fer els pallers i les palleres. També 
s’usaven a l’era per ventar la batuda, per separar el gra de la palla, llavors a la forca en 
diuen triança. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Últimes forques de les quals 
disposa en Casimir. 
En primer terme les forques 
palleres, de diverses pues,  i 
altres d’artístiques; darrera 
els arpiots i els forcats. 
 

 
El futur del forcaire 
 
El Casimir, té el carnet de mestre artesà donat per 
la Generalitat, amb orgull comenta que li va donar 
el mateix President de la Generalitat, el molt 
honorable  Jordi Pujol. Malgrat això, segons ell, 
l’ofici de forcaire està tocat de mort, al poble no hi 
ha cap jove que s’interessi, i als pobles del voltant, 
on en alguns també hi ha forcaires, tampoc hi ha 
indicis que es pugui continuar aquest ofici. Segons 
el Casimir: “si ara tornés a ser jove tornaria a fer 
forques i amb la furgoneta aniria als mercats a 
vendre-les”. 
 
 
 

El Casimir amb una forca pallera de nou pollegons 
 i una forca petita. 

 
 
Si que és veritat que algun jove parent seu i fins i 
tot el seu fill, s’han atrevit a fer-ne alguna, però el Casimir és escèptic, ja que ho fan per 
caprici, no pas per feina. Però mostra una mica d’esperança, quan comenta que li han fet 
molts vídeos i que alguns han sortit als reportatges de la televisió, l’han entrevistat per 
la ràdio i han publicat algun llibre sobre els forcaires i també articles als diaris de caire 
provincial, com són La Mañana i El Segre, de Lleida, i també en moltes revistes locals, 
com ara La Palanca d’Artesa de Segre. 
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A casa seva havien arribat a fer 300 dotzenes de forques, i no eren de les cases que més 
en feien, ja que n’hi havia unes quinze o vint que en feien més que ells. Però quan van 
venir les màquines de batre, sobraven la meitat de les forques que es feien a Alentorn. 
Alguns clients encara compraven forques als forcaires d’Alentorn, però era més per 
nostàlgia d’haver comprat any darrera any forques, que no pas pel benefici que podien 
treure a l’hora de vendre-les. 
 
El Casimir comenta molt orgullós, que les forques d’Alentorn són les millors que hi ha 
hagut i que hi ha actualment, fins i tot millors que les forques que encara es fan a 
València. El Casimir rep moltes visites, persones, col·legis, periodistes i altres i quan 
veuen les seves forques, li diuen sense cap mena de dubte que les d’Alentorn són les 
millors, però és que el Casimir afegeix, que de les forques que es feien a Alentorn, les 
seves, es clar, eren també les millors, ja que les preparava i les feia amb molt d’afecte. 
 
En Casimir, també és considera un artista, ja que segons ell, fer una forca és tot un art, a 
més a més, el Casimir, és creador de forques ben curioses, que segons ell no tenen nom, 
serveixen per penjar els barrets o els abrics, i també feia palmes pel diumenge de Rams, 
amb troncs de lledoner . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Casimir mostrant unes veritables obres d’art, com és una espècie de forca i unes plames de Rams 

 
 
Glossari 
 
Arpiot Mena de forca no esmentada a cap diccionari, i que fa referència a una 

forca de tres pollegons, rarament de quatre, un dels qualsés postís i va 
collat amb uns caragols sobre el baix de la pala i començament del mànec 

 
Badall  El “badall” forcaire es fa servir per obrir, separar o badar dos pollegons 

d’una forca. 
 
Blegar Es l’acció feta pel blegador, que és l’eina del forcaire la qual no apareix 

en cap diccionari, i es refereix a l’acció de donar la forma als pollegons 
que formen la forca. 

 
Embassar Sinònim d’amarar i de posar en remull. 
 
Embridar Accepció forcaire que no està registrada a cap diccionari. Fa referència a  

emmotllar els pollegons a una mateixa distància. 
 
Desenmotllar Sinònim de desparar. 
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Forcat  Fa referència a una forca de dos pollegons 
 
Marcador També dit martell de marcar. Accepció forcaire no esmentada en cap 

diccionari. 
 
Maurador Eina de forcaire que no figura en cap diccionari, serveix per adreçar els 

pollegons. 
 
Pal  Dit també, pal de les forques, pal d’adreçar. Principal útil del forcaire que 

servia per adreçar les forques, l’accepció del qual no és troba esmentada 
en cap diccionari. 

 
Pala  Part de la forca d’on arrenquen els pollegons. Tampoc apareix a cap 

diccionari. 
 
Pallera Forca per fer pallers. 
 
Parar  Accepció forcaire, no anotada en cap diccionari, és la feina consistent a 

deixar la forca ben acabada. 
 
Pollegó Pues de la forca. 
 
Punxonar Fer punxa als pollegons. 
 
Socarrar Consisteix en cremar l’exterior de la forca per poder-li treure fàcilment 

l’escorça del tronc. 
 
Tallant Eina del forcaire per treballar la forca. 
 
Tatxonar Feina del forcaire que no menciona cap diccionari. 
 
 
Annexos 
 
Asclarir  Mot emprat pel Casimir per indicar l’acció d’aclarir. 
 
Caralldendares Mot expressat pel Casimir per indicar: “vés a saber on, lluny”. 
 
Pedidos  Castellanisme usat pel Casimir per indicar les comandes 
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PAGÈS DEL CÀNEM 
 

La desapareguda indústria del cànem a Balaguer 
 

La indústria del cànem, una activitat marginal en el conjunt de l’economia del país, va 
tenir un gran arrelament a la ciutat de Balaguer, fins al punt que durant bastant temps en 
fou l’activitat industrial més coneguda. La guia mercantil i industrial del 1911 deia 
textualment: “Una de las industrias de mayor éxito es la del cáñamo”11. L’àrea del 
conreu del cànem s’estenia per diversos municipis de la comarca: Menàrguens, 
Vallfogona de Balaguer, Bellcaire d’Urgell, etc. Però sobretot era important a les hortes 
de Balaguer i de Castelló de Farfanya. El conreu del cànem tenia la propietat addicional 
de netejar la terra, cosa que garantia elevats rendiments als conreus posteriors. 

 
El procés de transformació del cànem tenia moltes característiques artesanals. De fet, 
mai va assolir una organització plenament industrial. En aquest procés, el pagès tenia un 
protagonisme gran. La sega és feia a darrers d’agost o primers de setembre. Una vegada 
segat el cànem, el pagès l’agrupava en petits feixos anomenats “manes”, les quals eren 
primer assecades al sol, i després escarriades, operació mitjançant la qual les branques 
quedaven netes. En acabar els agrupaven en feixos de deu “manes” cadascun, els quals 
eren embassats, és a dir, introduïts a les basses d’aigua que hi havia a l’horta de 
Balaguer, durant uns vuit dies. 

 
Una vegada assecat  de nou, el cànem iniciava el procés pròpiament industrial a les 
fàbriques de cànem, anomenades esgranadores. La primera operació era torrar el cànem 
en un forn. Després passava per les màquines esgranadores, que separaven la fibra de la 
riscla, residu que s’utilitzava com a combustible de les estufes. A continuació la fibra 
era sotmesa a dues operacions més, primer era netejada i després pentinada mitjançant 
pintes d’acer. La pentinada servia per separar la fibra de més qualitat, anomenada bri, 
que quedava a les mans dels pentinadors, de la de menys qualitat, anomenada estopa, 
que quedava enganxada a la pinta. 

 
Abans de l’aparició de les esgranadores era el pagès mateix 
qui feia manualment totes les tasques necessàries per 
l’obtenció de la fibra. Sembla que la primera màquina 
esgranadora va ser instal·lada a Balaguer l’any 1864. Un dels 
grans innovadors locals sobre aquesta activitat va ser Esteve 
Tena, que posteriorment va continuar la indústria del cànem, 
la seva vidua. Aquesta indústria va generar algunes activitats 
complementàries, com els petits tallers metal·lúrgics que 
s’encarregaven de fabricar la maquinària.  

 
Fàbrica de cànem d’Esteve Tena  a Balaguer, posteriorment de la vidua E. Tena 

 
La fibra de cànem tenia diversos usos segons la seva qualitat. Del bri s’obtenien les 
anomenades sogues de brí, utilitzades per vaixells, guarnicioners, pescadors, etc., i 
també llençols de cànem. L’estopa s’utilitzava normalment per fabricar cordes i 
espardenyes.  

                                                           
11 Consejo Provincial de Industria y Comercio: Guia Mercantil e Industrial de la provincia de Lérida, 
Lleida, Sol & Benet, 1911 
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Per Balaguer i comarca, hi ha una anècdota sobre el cultiu i transformació del cànem 
que explica que alguns treballadors i pagesos, durant aquest procés, arribaven, ben 
« col·locats » a casa per culpa del producte tòxic del cànem, tot i que en aquella època 
no es tenia coneixement de la toxicitat del cànem com a droga (cannabis). 

 
La indústria del cànem balaguerina estava constituïda per un nombre reduït d’empreses, 
totes de petites dimensions i sorgides d’iniciatives locals. Tot i que no va ser mai cap 
activitat potent, tenia el gran avantatge d’estar molt integrada dins de l’economia local, 
ja que involucrava la pagesia, les esgranadores, les corderies i espardenyeries i altres 
activitats complementàries, com els petits tallers metal·lúrgics. Costarà a trobar una 
activitat tan plenament integrada a l’economia de la comarca. A més a més, la ciutat de 
Balaguer era una veritable potència dins del sector, superada solament per Callosa de 
Segura, a la província d’Alacant. A mitjans dels anys seixanta del segle XX, van 
desaparèixer totalment les cinc fàbriques esgranadores que quedaven a Balaguer, que 
eren les de Josep Torrent, Esteve Tena, Josep Quesada, Josep Querol i Josep Dobà. 

 
El pagès del cànem 

 
Entre molt pagesos que es dedicaven al cultiu del cànem, hi havia l’Antoni Mestres, de 
Balaguer, nascut al 1932, i que actualment a l’any 2004 té 72 anys. Retirat, va cultivar 
cànem a les finques del seu pare juntament amb el seu germà. 
Recorda que feien feixos de tres o quatre 
manats i els ficaven a la bassa amb aigua 
durant una setmana fins que no bufava, però 
sobretot recorda que s’havien de protegir de la 
pols del cànem, ja que era molt irritant per la 
pell.  
 

L’Antoni al costat del sabater Josep que està mostrant 
una madeixa de fil de cànem que encara usa. 

 
El cànem segons l’Antoni es feia anar per a tot, fins i tot per fer fil que utilitzaven els 
sabaters, i era com les ametlles, que si durant l’any no anava bé de preu es guardava per 
un altre any en pallers, ja que d’un any per l’altre no es feia malbé, i quan el preu era bo, 
es venia. Recorda que l’última venda que va fer el seu pare va ser quan ell tenia 24 o 25 
anys, al 1956/57, que va vendre el cànem guardat en pallers a un duro per quilo. A partir 
de llavors, es va dedicar a la indústria del lli, a 
Balaguer mateix. 
Segons l’Antoni la indústria del cànem a 
Balaguer es va perdre perquè se n’importava 
molt de fora de la comarca 
 
Pallers de cànem nevats dels anys quaranta a Balaguer 
 
Glossari 
 
Cànem Planta herbàcia annual de la família de les cannabàcies (Cannabis 

sativa), de tija erecta, fistulosa,, i de fulles grosses, aspres, de color verd 
fosc i d’una olor penetrant. 

 
Esgranadora Eina que treia el gra d’alguna cosa. 
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PUNTAIRE 
 

La puntaire de Menàrguens 
 

Teresa Piqué i Bosch va néixer a Albesa l’any 1937, així doncs, l’any 2004 tenia 67 
anys. Es va casar i va anar a viure amb el seu marit a Menàrguens, població propera a 
Albesa 
 
De petita, la seva àvia ja li va ensenyar l’ofici de 
puntaire, i d’aquesta manera als set anys ja es 
defensava fent puntes, això sí, no va deixar d’estudiar, 
fins i tot va estar interna a Lleida per motius d’estudis. 
Malgrat que va haver un temps que fer punta va 
desaparèixer, va tornar, i ella estant ja a Menàrguens, 
va trobar un coixí que pertanyia a la seva sogra, que 
també era puntaire, dalt el perxe (esgolfes), amb els 
boixets, fils, patrons, etc. és a dir, amb tot el que calia 
per fer punta de coixí, i així fora com hi va tornar. 

 
 
 
 

Teresa Piqué i Bosch 
 
 
Tot i estar jubilada ella no deixa de fer puntes, fins i tot de vegades, per encàrrec per 
part de les seves joves, fa peces de punta de coixí. A l’estiu participa en totes les 
trobades de puntaires que es fan pels pobles de Catalunya. 
 
Les eines de la puntaire i les peces de punta 
 
La principal eina de puntaire és el coixí, que generalment està fet de palla i actualment 
el fan de forespan, però ella continua usant els de palla ja que el forespan rovella les 
agulles; també hi ha els boixets que pengen dels fils i a la vegada els estiren i finalment 
les agulles.  
El fil que s’utilitza ha de ser sempre de cotó, els altres no serveixen, ja que el fil s’ha 
d’estirar molt i  no s’ha de trencar. 
 
Els boixets, antigament, eren artesanals, fets de 
fusta i amb ganivet i de ben segur de boix, que 
és un arbust molt resistent i amb poca saba, 
d’aquí el seu nom; d’aquest arbust també se’n 
fan culleres de fusta. També hi havia boixets de 
ceràmica. Avui en dia, quan van a una trobada, 
diu la Teresa, hi ha màquines, amb ordinador, 
que fan els boixets a mida, segons com vulgui la 
puntaire i els fan com a “xurros” 

                                                                                   Boixet de ceràmica  
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El nombre de boixets a cada coixí varia segons la peça que es vol confeccionar, però la 
Teresa diu que generalment superen el centenar. Ella en aquests moments té tres 
coixins, això vol dir que té tres peces començades; és a dir, quan es comença una peca 
de punta, no es treu del coixí fins que s’acaba. 

 
Les peces de punta que fa amb el coixí són molt variades, i 
a gust de la puntaire, però ella fa cortines, sobretaules, 
mocadors i mocadors de butxaca, fins i tot lligacames per a 
núvies, etc. Recorda amb nostàlgia que la seva àvia havia 
fet totes les puntes dels vestits de batejar de la família 
Buixó. 
 
 
 
 
 
 
Cortines fetes a punta de coixí a casa de la Teresa 
 

 
La peça feta a punta de coixí 
 
Les peces de punta de coixí, es feien per ús familiar, 
ja que a cada casa benestant, es feia punta de coixí, 
perquè les àvies, com la seva, quan tenien 14 anys, 
les enviaven a aprendre tot allò que els calia saber 
per dur una casa o per poder anar a servir a les cases 
més riques, des de pentinar a les senyores, a fer 
pastissets, a tenir cura els nens, etc. i quan tenien un 
moment els ensenyaven a fer punta de coixí. 
Recorda de la seva àvia que tenia molta traça i li 
dispensaven el planxar roba i dos o tres coses més 
perquè fes punta de coixí, i diu la Teresa que la seva 
àvia feia anar les mans que no se li veien els dits. 
 
 

 
 
 

La Teresa tot fent punt al coixí 
 
 
No creu que antigament hi hagués algú que visqués de fer punta de coixí, però 
actualment, quan fan les trobades de puntaires, hi ha parades on s’exposen per a vendre 
peces fetes de punta de coixí, i que realment la gent en compra, de ben segur perquè 
avui per avui, segons diu la Teresa, no tothom sap fer punta de coixí, i les peces de 
punta són molt boniques. 
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Futur de la puntaire 
 
La Teresa creu que aquest ofici no desapareixerà mai, de raons en dóna alguna, i es fica 
com a exemple ella mateixa quan diu que en un poble com Menàrguens, que no arriben 
als mil habitants, a l’hivern quan es fa fosc a les sis de la tarda, el seu home torna del 
camp i ja sopen, i és clar una vegada acabats de sopar, fins a les deu o onze de la nit, hi 
ha moltes hores per no fer res i una distracció entre altres que té la Teresa, és fer punta 
de coixí (s’ha de dir que li agrada molt escriure poesia). 
 
També comenta amb certa gràcia que el fet de fer punta de coixí va molt bé per l’artrosi, 
i que relaxa molt el sorollet que fan els boixets quan s’entrecreuen. Igualment comenta 
que s’ha demostrat que els infants amb dislèxia fan una certa millora, ja que han de 
passar els boixets de dreta a esquerra i a l’inrevés. 
 
I, malgrat que hi hagi màquines que ho fan tan o més bé que les puntaires, que per 
diferenciar una peça feta a mà o feta a màquina, solament ho pot fer una puntaire amb 
molta experiència i ho reconeix per les punxades de les agulles, s’atreveix a dir que 
realment les fetes a mà són millors que les fetes a màquina. 
 
També la Teresa creu que no desapareixerà aquest ofici, tot i que avui en dia solament 
es fa artesanalment per nostàlgia, pel fet que a les trobades, també s’hi apunten els 
homes de les puntaires, i que també hi van bastants nens, fins i tot la seva néta, la Maria, 
l’acompanyava quan era petita, ara d’adolescent, ja no ho fa, però la Teresa, està 
esperançada, ja que la Maria, sí que va aprendre a fer punta de coixí perquè li va 
ensenyar ella mateixa. 
 
Tot i aquest moderat optimisme, la seva néta, la Maria Real, que ara té 16 anys, no ho 
veu tan clar. Recorda que veritablement acompanyava la seva àvia a les trobades i que 
va aprendre a fer punta de coixí. Però ara entrada a 
l’adolescència, fica com a excusa per no acompanyar-
la, el fet que ha d’estudiar (a part dels estudis 
obligatoris, també fa estudis de música). La veritable 
excusa, segons ella, és que a les trobades només hi 
participa gent gran i infants, no hi participen joves, ni 
adolescents com ella. 
 
Però això no li impedeix reconèixer i valorar les peces 
que la seva àvia fa per a ella i pels seus familiars. 
Afirma categòricament, que el jovent d’avui en dia té 
altres mètodes per passar el temps, com per exemple 
Internet. 
 

 
 

Maria Real, neta de la Teresa Piqué 
 
 

Glossari 
 
Boixet  Pal petit tornejat de fusta de boix emprat per a fer punta al coixí. 
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SABATER 
 

El sabater de Balaguer 
 

Josep Farré i Farré va nàixer a Castelló de Farfanya, a la comarca de la Noguera el 
1933, ara que té 72 anys encara està actiu, no es vol jubilar de la feina, això sí, no li ve 
de mitja hora per començar a treballar. I no es jubila perquè li agrada l’ofici i el treball, i 
això d’estar parat li fa una mica de cosa..., i encara que té 
un bocí d’hort i unes porques de “terreta”, per menys que 
pugui no deixarà la sabateria. 
En Josep diu que als 14 anys, per estudiar no era bo, però 
per treballar ho era massa. Dels 14 als 16 anys va fer de 
pastor de vaques i va treballar al camp, sempre amb parents 
seus. A partir dels setze anys va començar a fer de sabater i 
li va ensenyar un tal Muñoz de Balaguer, que tenia la 
botiga-taller a la pl. del Pou, que segon en Josep era un 
artista. Durant cinc anys pujava de Castelló de Farfanya 
fins a Balaguer i tornava amb bicicleta, tot i anar coix ja 
que tenia una deficiència a la cama que encara té . 

 
Josep Farré i Farré 

 
Sempre ha fet de sabater i a la mateixa botiga, i ho feia als anys cinquanta per 200 de les 
antigues pessetes (1,20 €) a la setmana, i no li venia de treballar deu, onze o dotze hores, 
ja que allò que més l’interessava era el poder aprendre, perquè com diu ell mateix: 
“l’important era que el meu amo m’ensenyés”. I treballava sense assegurança, ni pagues 
dobles, ni res de tot això, i encara que nevés o plogués, ell agafava la bicicleta i cada dia 
cap a Balaguer, fins i tot els caps de setmana; i els 5 aprenents que hi havia a la botiga 
menjaven d’entrepà vora el riu, i si feia fred en algun bar prop de la sabateria; i no 
plegaven fins a la nit, però quan el seu “amo” els deia que podien plegar. 
 
Als 21 anys es va quedar la botiga, i durant tres anys va dormir a terra, per la feina, per 
poder pagar una hipoteca de  21.000 de les antigues pessetes (126,21 €), diners que li 
van deixar els bancs i que havien de pagar!. I tot festejant, pujava i baixava de Castelló 
els caps de setmana, anava al cinema amb la seva núvia, l’actual muller de tota la vida, i 
de vegades mentre ella feia les seves coses, ell treballava tot cosint sabates quedant-se a 
la botiga a dormir a terra, ja que no hi havia espai per poder ficar un llit, l’indispensable 
era acabar la feina per al client. 
 
A Balaguer, era el lloc de la comarca de la Noguera on hi havia més sabaters, n’hi havia 
uns nou, i ara en queden tres, ell i el seu fill, i un altre que també està jubilat. El mercat 
setmanal de Balaguer feia que molta gent de la comarca portés les sabates a arreglar, a 
“remendar” com diu el Josep, ja que les sabates eren de sola i s’havia de “remendar” 
més sovint que no pas ara, ja que la majoria són de sola de goma. 

 
Al Josep li agrada fer les coses difícils, ja que les fàcils tothom les sap fer. Conta una 
anècdota: un dia li va venir una senyora que deia que era la sabateria del miracle, ja que 
si no ho arreglava ell no ho arreglava ningú. 
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Eines de treball 
 

La ganiveta o “cutxilla”, com l’anomena el Josep, que l’usa per retallar les soles. 
 
El “sacabocao” que usa per fer forats als cinturons, fer ullets. 
 
Les agulles per cosir a mà; que eren del pèl del coll del porc senglar, o com diu el Josep 
de “jabalí”, on es feia el “cabo” tot ficant la pega, que el Josep anomena “pez”, al fil, 
que aquest  era de cànem, i a l’agulla: llavors es cosia. Això sí, no és pot usar més 
d’una vegada. El Josep diu tot orgullós, que de ben segur que no en té cap més sabater 
en tota la contrada. 
 
El peu de burro, que antigament era de tres peus, el taló, el “caballero” i la senyora, el 
primer peu és per picar  el taló, el segon per picar la sola de sabata d’un home i el tercer, 
tal com diu la paraula, per les sabates de senyora. Es fica damunt de les cames, 
d’aquesta manera no fa soroll al terra, encara que veritablement feia mal a les cuixes. 
Posteriorment va sortir el peu de burro d’un peu, que aquest estava posat sobre una base 
de fusta i es recolzava al terra, d’aquesta manera alliberava les cames del cop del martell 
que es donava damunt la sola per enganxar-la a la sabata. 
 
El peu de rei, per mesurar el peu del client que li encarrega de fer un parell de sabates. 
 
El martell, les estenalles de muntar, el ràpid, etc. 

 
 

Rodet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peu de rei, plantilla i pega 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Peu de burro de tres peus 
   Peu de burro de tres peus 
 
 
 
Martell, “sacabocao”, ganiveta, pega, agulles, estenalles, plantilla de paper, etc. 
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Com fa unes sabates 
 
Primerament s’ha d’agafar la mida del peu, es fica damunt d’un paper i amb el peu de 
rei es mesura el número, es mira l’ample, s’indica els galindons, als quals el Josep 
encara anomena “juanetes” mot castellà molt usat a Balaguer, els ulls de poll, ungleres, 
etc. tot el que té o hi ha en cada un dels peus del client, i d’aquesta manera el Josep feia 
i fa encara les sabates a mida, tenint en compte que del parell de sabates, una era 
diferent a l’altra, ja que sovint cada peu també és diferent un de l’altre. El Josep 
conserva amb orgull les llibretes amb les diferents mostres de peus dibuixades per ell 
amb totes les indicacions de com són els peus. 
 

En Josep matxacant la sola d’una sabata 
 

 
 
Una vegada té les mesures, comença pel tall, tallant la pala 
que és la peça que va damunt de la sabata, i les altres peces 
que formen la sabata sense sola, després la plantilla, es 
munta, s’empeltmilla, , fica la sola, que s matxacava a la 
pedra a cop de martell damunt dels genolls perquè quedés 

més forta, i la cus amb el fil de 
cànem i l’agulla de porc 
senglar, la poleix, actualment 
ja ho fa amb el ràpid però 
abans ho feia manualment, li dóna llustre i ja està. El Josep 
recorda tot cofoi, que una vegada va fer unes sandàlies a un 
pastor que li van durar cinc anys!, i que encara conserva 
unes sabatetes de nen de l’any 1945, que és la peça més 
antiga que té a la botiga. 
 
 
 
El Josep mostrant tot orgullós les sabates  
més antigues que té a la botiga, que daten del 1945 
 

 
El futur del sabater 
 
El Josep treballa sempre amb 
davantal, i li agrada usar 
sempre el mateix, encara que 
estigui brut, ja que sembla més 
autèntic, fa més sabater. 
Treballa a la mateixa botiga 
que va començar i que, com ja 
s’ha dit anteriorment, la va 
comprar.  
 

La botiga d’En Josep, que és tot un 
museu sobre la sabata 
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Una botiga, que segons el Josep, no s’ha pintat en cent anys. Avui encara fa sabates a 
mida si li demanen, però sobretot es dedica a arreglar-les. Però així com ell només 
arregla sabates i de tant en tant en fa alguna per encàrrec i va fent, el seu fill que també 
és sabater, per poder viure, a part d’arreglar sabates també n’ha de vendre, també fa 
claus, fa de tot; però també les arregla artesanament, ja que fa tapetes, fa les mitges 
soles..., ara bé, per cosir el seu fill ja té una màquina, però ell ho fa encara a mà amb una 
agulla que és de paraigua. El Josep considera que el sabater és un artista, el fet de fer 
sabates que s’adaptin al peu que correspon, fa que siguin originals. I com a mostra 
ensenya una sabata feta per un amic seu també sabater, el Sr. Comet, que va fer per 
plaer, una sabata de pisos, començant al número 45 i acabant al 36, tota feta a mà, sense 
veure’s cap tipus de cosit, diu amb orgull:  “això solament ho fa un artista, era bo, bo, 
bo, millor que el meu amo”, el Josep anomena amo amb molt afecte al seu mestre 
sabater. 

 

 
 

 
Sabata d’artesania 
 
 
 
 

Reconeix que la sola de sabata és més cara que la goma, i això ha fet que per cada 
sabata que tingui sola de sabata, n’hi ha setanta amb sola de goma, i aquest ha estat el 
motiu pel qual molts sabaters pleguessin: l’aparició de la sabata esportiva i de les 
sabates amb soles de goma ha fet mal a l’artesania del sabater. Afirma, però, que per als 
peus és millor la sola de sabata i que a la vegada és més elegant. 
 
El Josep ensenyaria l’ofici de sabater, però hi veu dos 
problemes, el primer que el jovent és molt còmode, no és 
com abans, on no venia d’una hora de treballar per poder 
aprendre, avui s’ha de fer l’horari i agradi o no quan toca 
l’hora a plegar, i a la vegada que el jovent s’interessa 
més per la qüestió econòmica que pel fet d’aprendre, i 
vol altres feines menys sacrificades. Un altre problema és 
la qüestió legal, d’assegurances, que no es pot cobrir 
econòmicament, almenys ell.  
 
Segons el Josep, l’ideal seria que hi hagués una escola 
d’artesans on l’artesà cobrés per ensenyar, que a part de 
poder viure del seu ofici, a hores pogués ensenyar als que 
veritablement tinguessin ganes d’aprendre.  
 

 
El Josep mostrant com es treballava antigament amb el burro de tres peus. 
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Altres oficis artesanals de la comarca de la Noguera 
en els últims darrers anys 

 
CADIRAIRE 

 
Actualment, a la comarca de la Noguera, hi ha actius cadiraires a Térmens i a Foradada, 
cadiraires que fan cadires, les reparen o les venen.. 

 
La matèria primera per a la construcció de les 
cadires és la fusta de xop, ja que treballa 
millor que altres com el pi, l’alzina o el roure. 
I sobretot, és bàsic la boga, que a la comarca 
de la noguera se’n diu “bova”, que es treu de  
l’espardenya, que és una planta perenne, de 
fulles molt llargues i que es cria a la vora dels 
rius, amb aigua entollada i llot, i també en 
aiguamolls. Això és ideal en zones com 
Térmens per on passa el riu Segre. 

 
Germans Caelles, cadiraires de Foradada 
(Foto: Oriol Rosell, Diputació de Lleida) 

 
Actualment, l’espadanya desapareix d’indrets on havia viscut tota la vida, ja que sovint 
es trenquen les seves condicions medioambientals, i per tant, avui per avui comença a 
ser un problema proveir-se d’aquesta matèria essencial per fer cadires de bova. 
 
 

CARBONER 
 

L’ofici de carboner és un del molts que van extingir-se durant el segle XX. A la 
Noguera era usual veure el fum de les carboneres a les zones nord de la comarca, com 
ara a la Vall d’Àger, a la Conca de Meià, a Alòs de Balaguer, a Fontllonga, etc. Ja que 
són zones molt poblades per boscos de roure, alzina i de vegades de pi blanc o pinassa. 
L’any 2004, ja no existia cap carboner a la comarca de la Noguera 

 
La base de la carbonera està feta amb llenya 
d’alzina, roure i pi distribuïda verticalment i 
s’anomena “pila”. El carboner tallava la fusta, 
la trossejava, l’encenia, en tenia cura, en treia 
el carbó, el posava a les sàrries per portar-lo a 
vendre; i això ho feia cada vegada que tenia el 
producte fet. A la vegada, els carboners, 
vivien en cabanes anomenades barraques de 
carboner per poder tenir cura de les 
carboneres.  

 
La pila de llenya just abans de ser enterrada 
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La pila es recobreix totalment, primer amb bruc, que és una espècie d’arbust del sota 
bosc, i després amb terra. Es deixa en la part alta, un forat que serveix per encendre-la i 
alimentar-la. Quan el carbó ja estava fet, es treia la terra i es comercialitzava el carbó 
vegetal. 
 
 
A Balaguer hi havia la Dolores que tenia una botiga on venia carbó al final del carrer la 
Cadena i començament de la plaça del Pou, on li portaven el carbó d’Os de Balaguer. 
Però malgrat que encara tingui carbó vegetal, l’any 1992, fa tretze anys, va tancar la 
botiga ja que el carbó que venia no tenia sortida. 

 
Segons la Dolores, venia carbó vegetal fet de 
troncs de roure i alzina, i també venia 
carbonilla que estava feta igual que el carbó 
vegetal però de “rebolls”, d’arbusts del sota 
bosc, i servia sobretot pels fogonets que hi 
havia a les cases per a  cuinar, ja que el carbó 
vegetal s’usava més per a estufes, planxes, i 
per cuinar en cuines econòmiques (cuines de 
ferro forjat). 

 
Sacs de carbó vegetal a Can “Batistó” de Fontllonga 

 
Avui en dia només es fan demostracions de com es feia el carbó vegetal a la festa major 
d’Àger, i fins i tot se’n ven per a barbacoes, però ha perdut tot el seu interès comercial i 
econòmic de temps enrera.  

 

FORMATGER 
 

A la comarca de la Noguera, hi ha una població, la Clua de Meià, dins del terme 
municipal d’Artesa de Segre, que va arribar a estar deshabitada.  L’any 1981 tenia 5 
habitants fruit d’una petita població neorural, que es van dedicar a fabricar formatges de 
cabra artesanalment, creant la cooperativa formatgera de Clua i que han obtingut, en 
pocs anys, reconeguda fama obtenint diversos guardons en certàmens nacionals i 
internacionals, especialment l’anomenat formatge del Montsec. 
                                                                            
El formatge que fabriquen els artesans de la Clua és un formatge de llet de cabra, amb 
un gust franc, nítid, làctic i molt cremós al paladar, on s’equilibren els components 
àcids amb el retrogust fètid, amb una palatabilitat  plena, degut al seu alt percentatge de 
matèria grassa. 

 
Aquest formatge anomenat també formatge 
Cendrat del Montsec, és un formatge madurat, 
semicurat i elaborat totalment amb llet crua i 
sencera de cabra.  
 

 
Formatge del Montsec, de la Clua de Meià 

Durant la seva elaboració, s’empastifa amb 
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cendra de llenya i posteriorment es deixa curar en caves subterrànies, on s’emmotlla. La 
peça té un pes que va de quilo a quilo i mig. 
 
És un formatge de tipus madurat semicurat, de llet de cabra en forma cilíndrica amb un 
contingut de matèria grassa del 61’35 % i és conserva a uns 10ºC embolicat  en un drap 
humit. 
 

La matança artesana del porc 
 
Relat de l’última matança del poc en la qual vaig participar vaig participar a casa de la 
meva cunyada, l’Agnès i del seu home el Pepito de Ca l’Abat, a Albesa, on de fet hi 
participa quasi tota la família. En aquest acte tan ancestral i artesà de la matança del 
poc, cada participant té la seva tasca ben definida 
 

A la casa del Pepito d'Albesa, de renom Ca l’Abat, encara es mata el porc com 
abans, malgrat estigui "prohibit", i tampoc miren el mes per matar-lo, ja que 
actualment  es pot congelar tot en congeladors. 
Quan van matar el porc, ens vam reunir un bon grapat de familiars, una 
persona li agafava la cua i els altres les potes, i els matadors, que eren els 
Carrutxos d’Albesa, li van clavar un ferro al coll i el varen deixar dessagnar i la 
sang, la varen posar en un cubell. Després, un agafava el bufador i el cremava i 
l'altre, amb un ganivet, li treia el rastre que li quedava del foc. Quan ja estava 
tot cremat, li van fer la clenxa a l'esquena, 
el van obrir i li van treure el llom, el fetge, 
la cansalada.... L'Agnès es va preparar  
per fer la botifarra negra. Mentrestant, la 
padrina de la casa, la mare de l'home de 
l'Agnès, la Bepa, va treure els budells i els 
va netejar. Després li van treure el cap, la 
cansalada i tot el que quedava. Ho van 
posar tot en cubells i van començar a fer 
el mandongo.  

Desagnament del porc 
 
Durant tot el dia es feia rodar la màquina. Vam començar a fer les botifarres 
negres i blanques mentre la Teresa, l’Úrsula i l'Agnès lligaven les llonganisses i 
els xoriços, un altre membre de la família, el Pepito, tallava a bocins el que li 
donava l'Agnès, la seva dona, com la panxa, la cansalada, les costelles. Al final 
no va quedar ni rastre. Ho vam posar tot al congelador i a gaudir del porc. 
Treball a banda és la preparació del pernil. Van agafar  les potes de l'animal i 
les refregaven amb llima i les reblien de sal dins d'uns caixons o "pernileres" i  
els posaven pes per damunt per tal que es mantinguessin ben atapeïdes. 
Aproximadament al cap d'un mes les trauran i les untaran de pebre roig. Quan 
en fan varies les tapen amb un saquet de gassa i les posen a secaven en un lloc 
ben ventilat de casa 

 
 

A TALL DE CLOENDA:  
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L’ECONOMIA I ELS OFICIS 
ARTESANALS A LA NOGUERA 

 
 
TRADICIÓ A LA NOGUERA DELS OFICIS ARTESANALS  
 
La Noguera ha estat tradicionalment una comarca agrícola, on predominava 
l’agricultura i la ramaderia davant de la indústria i altres sectors econòmics, com la 
mineria, la construcció, el tèxtil, etc., això no vol dir que no hi hagués indústria, però 
l’agricultura era el sector més fort, econòmicament parlant. 
 

 A la comarca hi havia un sector miner basat en el carbó, en concret de lignit; 
també de la bauxita com a mineral de tipus metàl·lic, i d’un interès important 
eren les salines de Vilanova de la Sal. Avui dia aquestes activitats mineres han 
desaparegut a causa de al seu poc rendiment. Entre els factors que van fer 
desaparèixer l’activitat minera de la comarca de la Noguera, destaquem: en 
primer lloc, que tot es feia artesanalment, l’extracció del mineral era a cop de 
“pic i pala” o manualment i, en segon lloc, el transport, que generalment era a 
base de tracció animal on tenien molta importància els artesans que feien carros. 

 
 En el sector de la indústria basada en l’aigua, recursos hídrics, han tingut 

importància, i encara en tenen, sobretot la fabricació d’energia elèctrica, i bastir 
els canals de rec de la comarca. Malgrat tot, la riquesa d’aigua de la comarca era 
utilitzada per artesans com el cisteller, el cadirer, el forcaire, etc, per treballar el 
material que usaven i usen per fabricar els seus productes. 

 
 Pel que fa a la vegetació i recursos biològics, estarien molt relacionats amb 

oficis artesanals com el del carboner a les zones de boscos, on dominava l’alzina 
i el roure; i el de l’esquilador a les planes i zones de muntanya mitjana. A més, 
la fusta d’alzina havia estat emprada per fer mànecs d’eines12, rodes de carro i 
telers, però aquests usos han anat desapareixent. Els roures, poden donar una 
fusta interessant per torneria i mobles, però l’espècie existent a la comarca, 
queda lluny de satisfer les condicions requerides; per aquest motiu, els boters 
importaven fusta de roure de fora de la comarca. També hi ha el boix, amb el 
qual es confeccionaven, entre altres coses, culleres i cullerots de fusta. 

 
 En el sector agrari també  podem destacar les orientacions ramaderes presents 

en moltes poblacions i a tots els municipis. Fa quaranta anys el bestiar era encara 
un producte bàsicament d’autoconsum familiar, i en la majoria de les cases de la 
comarca criaven un porc que, pel desembre o pel gener, el sacrificaven al mateix 
corral de la casa. De fet aquesta tasca de sacrificar el porc la duia a terme el 
“matador de tocinos” com l’anomenaven a Menàrguens, o també anomenat 
mataporcs. 

 
 Referent a la indústria, si analitzem històricament el procés d’industrialització 

de la comarca, el podríem iniciar amb una dada prou coneguda: la Noguera va 
                                                           
12 Malgrat això, el ferrer de tall de Ponts utilitza fusta tova, de bosc de ribera, no pas d’alzina, per acabar 
les seves eines de tall artesanalment. 
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romandre completament aliena al procés de naixement de la indústria catalana. 
Abans de l’aparició de la indústria moderna, el món rural i els petits nuclis 
urbans desenvolupaven un ampli ventall d’activitats menestrals o artesanals 
adreçades bàsicament a la demanda d’una rodalia més o menys immediata. 
Lògicament això també succeïa a la comarca de la Noguera. Les úniques 
activitats industrials de les quals en es té coneixement són les referides a la 
transformació dels productes del camp, com ara els molins d’oli o els molins 
fariners, i al segle XVIII hi hagué un intent d’introducció dels filats de cotó a la 
vall d’Àger; i al segle XIX l’espardenyeria a Balaguer juntament amb la 
indústria del cànem van ser les més importants a la comarca de la Noguera, com 
a indústries artesanes. 

 
Podem constatar que a la Noguera hi havia un bon ventall d’oficis artesanals els quals 
eren una font de riquesa econòmica per a moltes famílies, a més dels petits oficis 
familiars que es movien al voltant d’aquests; d’aquesta manera, tenim com  exemple 
l’ofici de miner, que a més de donar vida a unes quantes famílies també feia treballar el 
carreter, el baster, etc. I no parlem dels oficis de necessitats bàsiques com els productors 
d’oli, de farina, els flequers, els hortolans, etc., etc. els quals feien moure un bon grapat 
d’altres oficis artesanals. 
 
 
 
PER QUÈ UNS OFICIS SOBREVIUEN I ALTRES NO 
 
Ara bé, la pregunta principal és: quines condicions han permès la supervivència d’uns 
determinats oficis artesanals i la desaparició d’altres?, la resposta és molt complexa i 
també molt variada segons l’ofici del qual es tracti.  
 
Per exemple: l’ofici artesà de carboner va desaparèixer de la comarca tan aviat es va 
començar a consumir energia provinent del petroli i del gas; la producció de carbó 
vegetal ja no era rentable. Un altre cas és l’ofici artesà del carreter, que va 
desaparèixer per força major, tal com ho comenta el carreter de Balaguer, en Ton 
Camarasa, al qual la Diputació li va prohibir, com a la resta de carreters, que els carros 
de rodes de fusta i envoltades de ferro poguessin circular per les carreteres asfaltades. 
Igualment veiem que altres oficis artesanals, desapareixen per competència comercial, 
ja que la indústria oferta el producte a més baix preu, com passa amb les forques, el 
forcaire d’Alentorn, el Casimir Brescó, a l’any 2005, ven una forca de cinc pollegons 
directament al comprador, al client que en vol una, per 50 euros, en canvi una forca de 
sis pollegons de ferro, en una ferreteria, val solament 48 euros, tot i els intermediaris; si 
el Casimir tingués distribuïdors, de ben segur que el preu de la forca de lladoner es 
dispararia molt més.  
 
En canvi altres oficis artesans sobreviuen, com és l’ofici artesà de ferrer de tall, ja que 
sempre és necessària una eina de tall, qualsevol que faci hort posseeix algunes eines de 
tall per fer tasques de neteja, ja que hi ha feines que un tractor no pot realitzar, com 
treure herbes i altres feines de l’hort, així ho comenta el Miquel Oliber, ferrer de tall de 
Ponts. Altres, encara avui en dia, sobreviuen per necessitat del client, d’aquesta manera 
tenim que al Josep Farré, sabater de Balaguer, el visiten persones per a què els faci   
sabates adaptades al seu peu o, algunes adaptacions, per prescripció mèdica, a les 
sabates, encara que aquestes estiguin comprades o fetes en alguna altra botiga.  
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I també hi ha oficis artesanals que perduren i tenen èxit, sobre tot aquells relacionats 
amb l’alimentació, a la comarca de la Noguera n’hi ha diversos, com són per exemple: 
els artesans formatgers de la Clua, els forns o fleques on encara preparen la pasta a 
mà i la couen al forn de llenya, com a Camarasa i al Pont d’Alentorn, com també el 
mateix ofici artesà de pastisser, com ara Pepe Daza de Balaguer, que els fa tots 
artesanalment i que l’1 de desembre del 2004 va rebre la carta de Mestre Artesà de mans 
de la Generalitat de Catalunya. I altres que perduren per pur romanticisme, com podrien 
ser l’ofici de puntaire, tal com ho comenta la Teresa Piqué, puntaire de Menarguens, 
que ho fa per gust. 
 
Però en general, hi ha quatre motius que fan que els oficis artesans desapareguin com a 
tal a la comarca de la Noguera: 
 

 La industrialització de l’ofici, que ha fet que el producte surti més barat i amb 
les mateixes i/o millors característiques que el producte artesà. 

 
 La poca rendibilitat econòmica d’un producte artesà, que fa que el jovent no 

s’hi vulgui dedicar com a mitjà de vida. 
 

 L’aparició del materials plàstics (rodes de cautxú en lloc de rodes de fusta, 
galledes de plàstic en lloc de cistells de vímets i canya, soles de goma en lloc de 
soles de sabata, carretells de plàstic en lloc de fusta de roure, etc.) 

 
 La substitució d’un producte obtingut artesanament per un altre millor i més 

còmode d’obtenir o més net, com és la substitució de carbó vegetal per petroli i 
gas, o la de tracció animal per tracció mecànica. 

 
Però també hi ha quatre motius, que fan que els oficis artesanals puguin sobreviure, a la 
comarca de la Noguera, com són: 

 
 L’esperit artístic de disseny que fa l’artesà de totes les seves obres, les seves 

peces o els seus productes, que fan que siguin diferents o amb característiques 
pròpies; en poques paraules, el caràcter vocacional que té actualment un artesà, a 
la vegada que també professional, ja que avui en dia, malgrat que l’artesà cobra 
un preu pel seu producte mai és un preu adequat a l’hora treballada, ja que els 
productes serien molt cars en comparació als que s’obtenen industrialment. 
L’exemple el tenim amb en Josep Farré, que feia, i ara fa si convé, sabates a 
mida, on un client pot sortir de la seva botiga amb la sabata dreta diferent de 
l‘esquerra per la necessitat dels peus del client; el seu fill també és capaç de fer-
ho com a sabater que és, encara que es dediqui més a reparar-les i a la venda de 
sabates fetes industrialment. 

 
 
En Josep, ja no es planteja pas de viure del negoci de fer sabates, de fet ja està 
jubilat; durant l’entrevista, va entrar una clienta a buscar unes sabates a les quals 
havia de ficar una sola nova, la conversa va anar així: 
 

Clienta: Hola Josep, que m’has fet les sabates? 
Josep: No, solament les soles, no és el que volies? 
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Clienta: Home, és una manera de dir... 
[...] 

 
El Josep agafa les sabates arreglades tot fent petar la xerrada i les embolica amb 
un full de diari, que no sé sap de quin any és, les hi dona i continua la conversa: 

 
 [...] 

Clienta: Quan et dec? 
Josep: Un euro 
Clienta: no més? 
Josep: Si et faig pagar més no tornaràs, i sempre és bo veure cares 
boniques com la teva per la botiga. 

 
Veritablement crec que la feina que va fer el Josep valia més d’un euro, però el 
Josep va ficar davant del negoci el tracte humà amb el client, aquest caràcter 
vocacional, fa que el negoci quedi actualment en un segon terme. 

 
 L’esperit romàntic de l’artesà, moltes vegades la seva feina captiva algunes 

persones per seguir fent el treball que fa l’artesà. Això li passa al Casimir 
Brescó, forcaire d’Alentorn, on hi ha anat algun jovent per a què els ensenyi a 
fer forques tal com les fa ell. Se sent orgullòs que el jovent vulgui aprendre el 
seu ofici. 

 
 L’auge dels productes gastronòmics fets artesanalment. Així ho veiem en 

coques, pans, pastissos, mel, vins i licors, etc. que es donen a conèixer en totes 
les fires de la comarca. Sobretot a les fires d’artesans d’Àger o les de Santa 
Llúcia, que es fan en diverses poblacions de la comarca, o en mercats medievals 
com el de Montsonís, al municipi d’Artesa de Segre, a la Noguera. 

 
 El gust per l’antic, el de tenir productes artesans, que en certa manera va molt 

relacionat amb l’esperit romàntic de l’artesania, que fa que una persona fiqui un 
carretell  ple de flors per ornamentar la casa, o que un restaurador fiqui una forca 
penjada en el seu  restaurant per decorar la paret. 

 
FUTUR DELS OFICIS ARTESANALS A LA COMARCA DE LA NOGUERA 
 
És indubtable, que els oficis artesans han estat una font d’ingressos econòmics 
important per moltes famílies de la comarca de la Noguera durant molts anys. Ara 
entrats al segle XXI, veiem que hi ha oficis que sobreviuen i altres que encara tenen 
èxit. Com també n’hi ha que han desaparegut, malgrat tot, aquests últims encara 
apareixen en fires artesanes i mercats medievals de la Noguera. De ben segur que 
aquests artesans no apareixerien en aquestes fires i mercats si no fos perquè hi tenen uns 
guanys econòmics, o perquè el seu esperit romàntic els fa resistir a desaparèixer; que de 
fet és el mateix estil que feia el forcaire d’Alentorn, quan anava a vendre les seves 
forques per les fires de Agramunt, Solsona, Vilanova de Meià, Artesa de Segre o al 
mercat de Balaguer. Així doncs sembla ser que, sense ajuts de cap tipus, els artesans en 
general, han de vendre i donar a conèixer els seus productes en fires i mercats, sempre 
que no tinguin una clientela fixa, com és el cas del sabater de Balaguer. 
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No és una mala idea, ja que en un mercat o en una fira, hi ha molta gent de llocs 
diversos que poden donar a conèixer els seus productes i d’altres a qui els poden 
interessar els productes que allí s’exposen i d’aquesta manera tancar contractes de 
compra i venta, i així l’artesà pot obtenir uns guanys que provenen dels seus productes 
fabricats artesanalment i continuar en la seva tasca d’artesà. 
 

Així passa per exemple a la fira de productes artesans d’Àger, on a més de 
vendre productes artesans, sobretot gastronòmics, també hi ha una demostració 

d’oficis artesans. 
 

A la fira d’Àger, els productes 
 artesanals són principalment

 gastronòmics fabricats 
artesanalment,  com són patés, 
embotits, mel, vi, ametlles,  licors, 
pa, coques de samfaina, panadons, 

formatges, mostillo, codonyat o 
ratafia, entre altres. 

 
Una de les moltes parades amb productes gastronòmics,  

típics del Montsec 
 

Però el que també té de bo aquesta fira, és que es fan demostracions de com es 
confeccionen els productes artesans de certs oficis. D’aquesta manera, el públic 

és més conscient de la dificultat i laboriositat de la confecció de qualsevol 
producte artesanal. 

 
 

Picapedrer de 
Terradell 

(Vic) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cisteller de Lleida 
 

 
Matalasser de Térmens 

Cadiraire de Balaguer 
 
 

 
Malgrat tot, encara que els artesans es puguin mig defensar en fires i mercats, a 
excepció d’aquells que tenen una clientela pròpia com poden ser el ferrer de tall de 
Ponts o el sabater de Balaguer, entre alguns altres (sobretot els d’elaboració de 



Antoni Ricart i Serena  Treball Fi de Carrera d’Humanitats 

Els oficis artesanals a l’entrada del segle XXI. La realitat a la comarca de la Noguera - 58 - 

productes gastronòmics); no hi ha dubte que a causa del caire vocacional i artístic de 
l’artesà, si l’administració pública no dóna ajuts als artesans, de ben segur que la 
majoria desapareixeran. 
 
I per què s’ha d’ajudar als artesans?, doncs perquè formen part del patrimoni cultural 
del nostre país i amb ells coneixem millor la nostra societat i per tant la podem entendre 
millor. De fet els oficis artesanals formen part de la nostra cultura, i amb la cultura ens 
formem com a individus i com a societat, si fiquem en el bagul de l’oblit una part de la 
nostra societat com ara són els artesans, perdrem una riquesa impressionant del nostre 
patrimoni cultural, i és llavors quan pot aparèixer el fantasma de la substitució de la 
nostra cultura per una altra. 
 
L’exemple ens ho comenta el Casimir, forcaire d’Alentorn, quan diu: 
 

“Una vegada, un client d’Andorra, havia anat a comprar forques a València, i les 
trobava força ben fetes, per ell estaven molt bé [...],  

vet aquí que un dia va veure una forca d’Alentorn, feta per mi, no va tardar gaire a 
venir-me a veure i va constatar que les forques d’Alentorn estant millor fetes que les 

forques de València [...], 
 des de llavors no va anar a comprar més forques a València [...] 

de fet, les forques que faig, o feia, no tenen res a envejar a les de València, ans tot el 
contrari, les de València tenen molt a aprendre de les d’Alentorn...” 

 
Aquest és un exemple de pes pel qual s’han de conservar els oficis artesanals, encara 
que sigui de manera puntual en un museu. I per tant, per poder conservar aquest 
patrimoni cultural, és per això que les institucions públiques haurien d’ajudar als oficis 
artesanals, ja que aquests no poden competir amb la indústria, ja que l’artesà produeix 
coses que no es poden fabricar massivament i el seu producte sortiria molt car si 
l’haguessin de vendre equiparant-lo a un producte fet industrialment. 
 
El taller artesà, la botiga artesana, és de fet una empresa productora de cultura, segons 
diu Jesús Àngel Prieto13, i per aquest motiu, molts artesans reivindiquen un tractament 
fiscal especial com el que ja s’aplica a altres empreses culturals. Caldria potser, que 
l’administració pública considerés el taller artesà com una empresa i, per tant, gestionar-
lo segons criteris d’eficàcia i rendibilitat econòmica, ja que l’artesà té una capacitat 
productiva limitada donat que no pot mecanitzar la producció, i a la vegada que l’ofici 
tingués continuïtat generacional. 
 
De fet és el que reivindica en Josep Farré, sabater de Balaguer quan diu: 
 

“...els artesans hauríem de poder tenir hores remunerades per poder ensenyar en 
escoles  els oficis artesanals, de ben segur que hi hauria molt jovent que s’hi apuntaria                           

[...] seria una manera de que l’ofici no desaparegui...” 
 

Cal dir que quan el Josep Farré, sabater de Balaguer diu escoles, es refereix a escoles 
d’oficis, com ja existeixen arreu de Catalunya, però aquestes són escasses; per exemple, 

                                                           
13 Jesús Ángel Prieto (Astúries, 1955) assessor cultural del Poble Espanyol-La ciutat dels Artesans i 
professor de l’Escola Massana. 
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a la província de Lleida l’any 2004 només hi ha l’escola taller de la Seu d’Urgell, on es 
fan cursos de fusteria, guies de turisme eqüestre i experts en restauració d’àrees 
degradades; de fet, poca cosa de caire artesanal. 
 
A més, cada vegada més els productes artesans es revaloritzen, sempre hi ha aquella 
senyora que confia més en el Josep Farré a l’hora de ficar unes soles a les sabates del 
seu fill que no pas comprar-n’hi unes de noves, o que al Casimir, el visitin nombroses 
persones per comprar-li forques de lladoner, o que avui en dia es busqui carbó vegetal 
per les barbacoes, ja que sembla que dona més bon gust a la carn, i no parlem ja de 
l’artesania de les puntes de coixí, el valor que està agafant al mercat, només cal recordar 
l’entrevista feta a la Maria Real, néta de la Teresa Piqué, que malgrat que ella no farà ni 
seguirà amb la punta de coixí, no fa cap lleig a les puntes que li regala la seva àvia, tot 
el contrari, les admira i li encanten. 
 
Per què doncs aquesta revalorització dels productes artesans? Potser per diversos 
motius, en primer lloc perquè no hi ha un producte igual a un altre, cada producte artesà 
és un original. En segon lloc, per la qualitat del producte, no hi ha dubte que un 
producte artesà, segurament té més bona qualitat que un no artesà, en concret: 
segurament dura més temps. Recordem les sandàlies que va fer el Josep Farré a un 
pastor, un calçat per a un ofici ben sofert, que li van durar cinc anys!. 
 
Així doncs, si hi ha un reconeixement social sobre els productes artesans, sempre hi 
haurà una demanda d’aquesta productes i per tant sempre estaran revaloritzats. Ara bé, 
no n’hi prou amb les fires i els mercats, i per això, per conservar aquest patrimoni 
cultural, cal que l’Administració Pública s’involucri en la seva conservació i el seu 
patrocini. 
 
També hi ha una manera de perdurar els oficis, però lluny de la remuneració econòmica, 
és  a través de museus etnogràfics o de grans exposicions didàctiques, com és el cas del 
Poble Espanyol, on existeix la ciutat dels artesans, que també és una manera de difondre 
els oficis artesanals. Dins del Poble Espanyol hi ha una quarantena de tallers artesanals, 
però no hi ha oficis, en general, que han estat típics de la comarca de la Noguera, és a 
dir, relacionats amb feines pròpies del món rural, com són l’artesà del forcaire, el del 
ferrer de tall, i molts altres. 
 
Així doncs, els oficis artesanals que es troben al Poble Espanyol (tallers de brodats, del 
metall, del vidre, de bijuteria, de pintura, de gravats, d’escultura, de joieria, de ceràmica, 
de titelles, de cuir, etc.) seria una mostra d’oficis per donar a conèixer el fet artesanal de 
zones vinculades  prop de Barcelona o els seus voltants, a excepció d’algun cas, però no 
com a referent de tots els oficis artesanals de Catalunya. Caldria doncs, que a les terres 
de Ponent, hi hagués també una mena de “Poble Espanyol” on es mostressin els seus 
oficis típics. 
 
I per acabar, de ben segur que la millor manera de recuperar i perdurar els oficis 
artesanals d’una comarca, serien fer escoles taller on els alumnes, amb l’ajut i 
coneixements de l’artesà, aprenguessin aquests oficis, que poguessin tenir rendabilitat 
per poder viure i els medis suficients per poder-lo desenvolupar. 
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