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La farga catalana al Vallespir 

Del segle X al segle XIV, els habitants 
del Vallespir van treballar i fer progres-
sar la indústria del ferro a partir de les 
tècniques de les fargues primitives 
que provenien del temps dels romans. 
Durant els segles següents, fins a la 
fi del segle XIX, van anar incorporant 
tècniques cada vegada més modernes, 
com ara la trompa d’aigua (un sistema 
de ventilació molt potent amb caiguda 
d’aigua i d’aire barrejats). Tant al vessant 
nord del Canigó (el Conflent) com al 
vessant sud (el Vallespir), els fargaires 
disposaven de mena de ferro de bona 
qualitat (la matèria primera), de carbó 
vegetal abundant dels boscos d’alzines 
i fagedes (per a la fusió del metall) i de 
l’energia de l’aigua dels torrents, molt 
generosa arreu als voltants del massís 
del Canigó (una muntanya de ferro). Era, 
doncs, natural que la indústria del ferro 
es desenvolupés al Vallespir. 

From the 10th to the 14th century the 
inhabitants of Vallespir worked in and 
advanced the iron industry using original 
foundry techniques that came from Ro-
man times. Over the following centuries 
and up until the end of the 19th century, 
they introduced modern techniques 
such as the trompe (a very powerful 
ventilation system using falling water and 
air). On both the northern side of Canigó 
(el Conflent) and on its southern side 
(Vallespir) forgers had good quality iron 
ore (raw material), abundant charcoal 
from oak and beech forests (for melting 
the metal) and the abundant energy of 
the water in the streams all around the 
Canigó massif (an iron mountain). It was 
thus natural that the iron industry should 
develop in Vallespir.

Volem informar el 
futur lector sobre 
el contingut i el 
plantejament que 
han presidit la rea-
lització d’aquesta 

obra de divulgació sobre la farga cata-
lana al Vallespir, i comentar-ne breu-
ment l’origen. En primer lloc, durant 
els anys 2009 i 2010, alguns membres 
del Centre Cultural Català del Valles-
pir (CCCV) vàrem participar en una 
recerca documental encarregada per 
l’IPEC (Inventari del Patrimoni Etno-
lògic de Catalunya) del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalu-
nya. L’equip de la recerca documental 
sobre «La farga catalana al Vallespir» va 
ser dirigit per Gentil Puig i comprenia 
quatre grups de treball:
– Grup 1: Recerca als arxius: Enric 

Loreto, Guillem Arnau, Rubén 
Molina i Guillem Bazià. 

– Grup 2: Entrevistes etnogràfiques: 
Martine Berthelot, M. Llory, J.-P. 
Taguet i Gentil Puig.

– Grup 3: Institucions, realització i 
control: Joan Iglésies, Carles Prat i 
Joan Pau Escudero.

– Grup 4: Assessorament tècnic: Victor 
Fusés, Gilbert Llong i Sergi Roca.

Acabada i lliurada a l’IPEC la recerca 
documental sobre la farga, va semblar 
molt evident que calia fer-la conèixer a 
la gent del Vallespir i d’arreu. A partir 
dels diversos documents recollits calia 
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transformar la recerca documental de 
l’IPEC, que era molt tècnica, en una 
obra de divulgació que fos accessible 
per al gran públic. S’ha pensat, amb 
prioritat, en els ensenyants i els alum-
nes de les xarxes bilingües que tracten 
sovint el tema del ferro i de les fargues 
del Vallespir. Però també és dedicat a 
totes aquelles altres persones del Valles-
pir i d’arreu interessades pel tema de la 
farga catalana.

Així va néixer la idea d’una publicació, 
i amablement la senyora Maria Àngels 
Falquès, d’Edicions Trabucaire de Per-
pinyà, va proposar d’incloure el llibre 
de la farga Catalana al Vallespir en la 
seva col·lecció «Rutes i Camins». Dit i 
fet. Ara és el lector qui haurà de dir si 
hem aconseguit una obra interessant i 
útil per la descoberta del nostre patri-
moni industrial, cultural i humà.

Introducció. Breu història de la 
farga catalana al Vallespir (1)

Del segle X al segle XIV, els habitants del 
Vallespir van treballar i fer progressar 

la indústria del ferro a partir de les 
tècniques de les fargues primitives 
que provenien del temps dels romans. 
Durant els segles següents, fins a la 
fi del segle XIX, van anar incorporant 
tècniques més modernes, com ara la 
trompa d’aigua (un sistema de venti-
lació molt potent amb caiguda d’ai-
gua i d’aire). Tant al vessant nord del 
Canigó (el Conflent) com al vessant 
sud (el Vallespir), els fargaires disposa-
ven de menes de ferro de bona qualitat 
(la matèria primera), de carbó vegetal 
provinent dels boscos d’alzines i fage-
des, així com de l’energia de l’aigua 
dels torrents, molt generosa arreu als 
voltants del massís del Canigó. Era, 
doncs, natural que la indústria del 
ferro es desenvolupés al Vallespir. 

El nom de farga designava els obradors 
on era obtingut el ferro a partir de les 
menes o minerals de ferro. Aquests 
obradors eren freqüents als vessants 
nord i sud del Canigó, sobretot del 
segle XIV fins al segle XIX, especialment 
al Vallespir. Les fargues catalanes van 

adquirir arreu bona fama per la qualitat 
del metall obtingut i pels seus produc-
tes manufacturats (eines, ferradures 
de portes, reixes, armes, claus, etc.). 
El mètode emprat en la seva elabora-
ció fou conegut arreu (especialment, 
a l’Arieja veïna i a Occitània) com a 
mètode català o farga a la catalana. 

Les restes arqueològiques de les far-
gues del Vallespir són avui relativament 
nombroses, així com els topònims: la 
Menera, Montferrer, Riuferrer, el Mar-
tinet de Sureda, la Farga de la Presta, 
la Farga del Mig, la Farga de Reiners, 
etc. N’hi havia documents d’arxius 
als Arxius Departamentals dels Piri-
neus Orientals (ADPO) de Perpinyà. 
Aquests documents històrics depenien 
de la Procuració Reial de la Corona 
d’Aragó i eren escrits en llatí i després 
en català medieval de la Cancelleria 
Reial de la primeria del segle XIII. 

Amb la indústria moderna de mitjan 
segle XIX, l’activitat de les fargues va 
anar perdent rellevància i a la darreria 

El Canigó des de Leca (Cortsaví). GENTIL PUIG (2010)
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del segle XIX gairebé havien desaparegut. 
A Catalunya Principat hi ha un treball 
de recollida de la memòria industrial de 
les fargues. S’han fet estudis i simposis, 
com ara el Simposi Internacional sobre 
la Farga Catalana, de Ripoll, l’any 1993. 
Les actes d’aquest Simposi es van publi-
car amb el títol de La farga catalana en el 
marc de l’arqueologia siderúrgica (Tomàs, 
1995). Al Vallespir ens hem inspirat del 
Primer Simposi Internacional de Ripoll 
del 1993 i hem iniciat el treball de reco-

llida d’arxius històrics, de documents 
diversos i de la memòria oral. Hem 
recopilat la documentació històrica 
als arxius departamentals dels Pirineus 
Orientals de Perpinyà i hem consultat 
documents, articles i publicacions. Per 
contra, era molt difícil obtenir rastres 
de la memòria oral dels descendents de 
fargaires, perquè ja no hi són. Per aquest 
motiu, hem hagut de trobar persones 
especialitzades en el treball del ferro, les 
fargues i les mines del Canigó. Les hem 

entrevistat i hem obtingut un interessant 
material etnogràfic i informacions molt 
útils.

Documents històrics dels 
arxius ADPO de Perpinyà
Guillem Dalmau i Rubén Molina, amb 
l’ajut d’Enric Loreto (que coneixia els 
arxius ADPO del Vallespir), han par-
ticipat, de setembre de 2010 a març de 
2011, en les recerques documentals als 
Arxius Departamentals dels Pirineus 
Orientals situats a Perpinyà, 72 avenue 
Paul Alduy.(2) Els nostres documentalis-
tes han pogut recollir i fotografiar docu-
ments provinents de diversos arxius, 
entre els quals el fons de la Procuració 
Reial (Sèrie 1B) de la Corona d’Aragó. 

L’any 1999, la doctora en geografia 
Véronique Izard, de Perpinyà, menci-
onava en el volum II de la seva tesi una 
llista completa de fons documentals 
consultables als ADPO de Perpinyà 
que fan referència al tema de les fargues 
de tot Catalunya del Nord (sèries AC, 
Comunals - B, Procuració Reial, C, 
Administració General francesa - E, 
Fons notarials - L, Fons del Període 
revolucionari - S, Obres públiques, 
etc.) (Izard, 1999). La llista d’arxius 
de Véronique Izard ha servit als nos-
tres especialistes en documentació per 
trobar el fons més específic de les far-
gues del Vallespir. És el fons 1B de la 
Procuració Reial catalana, en el qual 
s’han trobat documents històrics com 
ara: concessions, autoritzacions, pri-
vilegis, permisos, reclamacions, regla-
ments, ordres, ordenances, denúncies 
i queixes, vendes o títols de propietat, 
que s’estenen de l’any 1146 al 1722 
(encara que uns anys després del Tractat 
dels Pirineus de 1659 l’Arxiu passés a 
dependre de l’Administració General 
Francesa). Aquests arxius fan referència 
a fargues i mines de ferro del Vallespir, 
com les de: la Presta, Prats de Molló, 
el Tec, Manyaques, Montferrer, Leca, 
Sant Guillem de Combret, Galdarès, 
Sant Llorenç de Cerdans, Ceret, Cos-
toja, la Menera, Cortsaví, Arles, Mont-El campanar de l’abadia d’Arles. ORIOL CLAVERA (2010)

La part alta del poble de Cortsaví. ORIOL CLAVERA (2010)
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boló, els Banys d’Arles, Reiners, Sant 
Joan de Pla de Corts i el Voló.

Jean Ribes tracta de les mines, les far-
gues i els boscos de l’alt i mig Valles-
pir en el seu volum II Haut et Moyen 
Vallespir au fil du temps (1981: 37-39). 
En la seva obra, aquest autor es refereix 
a la intensa activitat, de 1732 a 1859, 
de les fargues de Cortsaví, Palaldà, els 
Banys d’Arles, el Pont Nou i Sant Fer-
reol d’Arles, Galdares, Manyaques, i 
les fargues i martinets de clavetaires de 
Sant Llorenç de Cerdans.

Tots aquests documents històrics 
d’arxiu també ens deixen entreveure 
aspectes de la vida social, laboral i eco-
nòmica, com ara la relació que mante-
nien amb l’administració de la Corona 
d’Aragó. L’existència de les fargues cata-
lanes és una peça central per entendre 
la història industrial, social i humana 
de tot el Vallespir. S’ha pogut selecci-
onar i fotografiar una seixantena de 
documents d’arxiu provinents del fons 
de la Procuració Reial 1B als ADPO. 

Tesis, estudis i altres 
documents sobre les fargues
A més dels documents històrics d’arxiu 
que acabem de mencionar, hi ha altres 
documents més recents que tracten 
de les fargues i del treball del ferro al 
Vallespir. En primer lloc, cal esmentar 
quatre tesis de doctorat: les de Cathe-
rine Verna (2001), Véronique Izard, 
Jean Cantalaube (2005) i Víctor Fusés 
(2011), i, a més, llibres i articles que 
tracten sempre entorn del tema de les 
fargues i de les mines del Vallespir. 

Catherine Verna va presentar la seva 
tesi l’any 1994 a la Universitat de París 
I amb el títol Le temps des moulines. 
Le fer et son exploitation du comté de 
Foix à la vicomté de Béarn (fin XIIe-fin 
XVe siècle). Tracta de les fargues a la 
catalana als Pirineus centrals. És una 
investigadora que ha estat precursora 
dels estudis universitaris moderns 
sobre les fargues.

Véronique Izard va presentar la seva 
tesi el 1999 al Departament de Geo-
grafia de la Universitat de Toulouse-
le-Mirail amb el títol Les Montagnes 
du Fer, Eco-histoire de la métallurgie et 
des forêts dans les Pyrénées méditerra-
néennes (de l’antiquité à nos jours) pour 
une histoire de l’environnement. És una 
defensa dels ecosistemes naturals i una 
descripció històrica de les indústries del 
ferro a la Catalunya del Nord.

Jean Cantalaube va presentar la seva 
tesi doctoral l’any 2005 a la Univer-
sitat de Toulouse-le-Mirail, amb el 
títol La forge catalane dans les Pyrénées 
ariégeoises, une industrie à la montagne 
(XVIIe-XIXe siècle), Techniques et His-
toire. Jean Cantalaube ha centrat la 
seva investigació sobre la farga dita a la 
catalana al departament llenguadocià 
de l’Arieja.

Victor Fusés va defensar la seva tesi 
de doctorat el 2010 al Departament 
d’Enginyeria elèctrica de la Universitat 

Politècnica de Catalunya (UPC), amb 
el títol Noves aplicacions de la trompa 
d’aigua o trompa dels Pirineus: eleva-
ció d’aigua, aire comprimit i generació 
d’electricitat. Victor Fusés proposa 
una aplicació moderna d’una tècnica 
antiga.

Entre els altres llibres, o parts de llibres, 
hi ha obres de divulgació del tema de la 
farga catalana, però també treballs de 
recerca universitària i comunicacions a 
trobades i congressos, com ara els arti-
cles de Véronique Izard o de Catherine 
Verna. Entre aquests documents tro-
bem alguns documents històrics com 
són els Cahiers de Doléances (Memorial 
de greuges), que exposen les reclama-
cions dels fargaires de Sant Llorenç de 
Cerdans, un document redactat just 
abans de la Revolució Francesa (abril 
de 1789).

Gilbert Llong, de Sureda, i Louis 
Roque, de Sant Llorenç, citen fons 
documentals dels ADPO que tracten 

Segells de cera. Document d’arxiu ADPO, 1J408. RUBÉN MOLINA (2010)
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de l’època que va des del Tractat dels 
Pirineus de 1659 a la Revolució fran-
cesa de 1789. Aquests fons ADPO 
(sèries B, C, E, Mi i Q) són citats 
en el llibre de Gilbert Llong (2010: 
172). Louis Roque va fer una reco-
pilació de documents dels ADPO 
de Sant Llorenç, no només sobre les 
fargues (Roque, 1988). Aquest autor 
esmenta les sèries documentals A, B, 
C, E, G, H, J, F, L, O, Q, R (p. 186-
187). En Joan Saqué, de Sant Llorenç, 
ha esmentat el fons dels ADPO de la 
Revolució Francesa. Gràcies a ell hem 
pogut referenciar alguns documents 
històrics provinents d’aquest fons, com 
els Cahiers de Doléances i gravats de 
l’Encyclopédie de Diderot i d’Alembert 
(Diderot/D’Alembert, s/d). 

La documentació recollida comença 
per les tesis, les publicacions de llibres, 
d’articles, i de revistes que tracten de la 
temàtica de les fargues. La major part 
són publicacions escrites en francès, 
modernes o recents (algunes de la dar-
reria del segle XIX i primeria del segle 

XX, i d’altres de la darreria del segle XX). 
Gràcies a aquests dos tipus de docu-
ments, els arxius històrics (ADPO) 
i els documents textuals més recents 
s’obté una informació d’una gran part 
del territori de la comarca del Valles-
pir, amb els seus entorns immediats 
(Arieja i Conflent al nord; Albera, Alt 
Empordà, Garrotxa i Ripollès al sud), 
i un ample ventall de documentació 
històrica que fa referència a uns vuit 
segles, és a dir, documents manuscrits 
o publicats d’ençà del segle XII fins al 
segle XX.

Camins del ferro del Vallespir
El tema dels camins del ferro del 
Vallespir és poc conegut. Només 
alguns estudiosos de l’Alt Vallespir 
com ara Enric Loreto, d’Arles, Sergi 
Roca, del Tec, i Renat Coste i Marc 
Zeziola, de Sant Marçal, s’hi han 
interessat i ens n’han confiat algunes 
informacions. Per aquest motiu ens 
haurem de limitar en aquest capítol 
a formular algunes idees en espera de 
poder-les controlar a partir de l’estudi 

de nous documents als arxius ADPO 
de la Cancelleria Reial, dels arqueò-
legs de la Universitat de Perpinyà, i 
també dels diferents cadastres muni-
cipals del Vallespir. 

Els camins del ferro, que sempre 
han existit, també han anat canviant 
d’itinerari de segle en segle perquè 
canviava la localització de les fargues, 
de les places carboneres i dels destins 
d’exportació dels productes manu-
facturats. Una cosa que no ha sofert 
gaires canvis és la localització de les 
mines de ferro, siguin les de Batera o 
de la Menera. Podem localitzar cada 
farga del Vallespir a partir dels plà-
nols de cada segle gràcies a Véronique 
Izard, qui va localitzar les mines i les 
fargues del Vallespir i de tot Catalunya 
del Nord. Però, no hem trobat en la 
seva tesi cap referència precisa al tema 
dels camins del ferro. En els seus plà-
nols són mencionades i localitzades la 
major part de les fargues catalanes, a 
prop dels rius del Vallespir. Comen-
çant per la conca del riu Tec, el riu 

El Rojat des del pla de Sant Guillem de Combret. GENTIL PUIG (2010)
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més important del Vallespir, i dels 
seus afluents: al nord, l’Agrafull, la 
Percigola, la Comalada i el riu Ferrer, 
i al sud els rius de la Menera, de Sant 
Llorenç i de Montdony. Certs camins 
del ferro baixaven des de les mines de 
Batera fins a les fargues d’Arles pas-
sant per Montferrer, i potser s’unien 
al camí que baixava de la farga de Sant 
Guillem de Combret, a la vora de la 
Comalada, o des de Batera fins a les 
fargues de Cortsaví i Arles passant per 
Leca. 

Els camins del ferro de l’època 
romana i les roderes de Sant 
Marçal

Renat Coste, exbatlle de Sant Marçal, 
poble situat a la falda del Canigó, just 
per sota de la torre de Batera, i prop dels 
pobles dels Alts Aspres la Bastida i Bell-
puig, ens va indicar l’existència i el tra-
çat d’un camí del ferro molt antic que 
data de l’època romana, i que han des-
cobert i rehabilitat (Lahousse, 2003). 
Aquest antic camí del ferro baixava des 
de les mines de Batera, com de la mina 
de Menerots al cim i prop de la Bastida, 
seguint la carena de la muntanya, pas-
sava per Sant Marçal i arribava fins a 
Bellpuig i Prunet. Els arqueòlegs de la 
Universitat de Perpinyà (Mut, 2007) 
han descobert indicis que demostren 
que aquest camí antic continuava cap 
a Montoriol i Trullars seguint les valls 
dels rius Reart i Cantarana fins a la 
plana del Rosselló i la vila romana de 
Ruscino (Comps, 2003). 

L’Ajuntament de Sant Marçal i l’As-
sociació de Salvaguarda del Patrimoni 
dels Alts Aspres han descobert nous 
trams i han netejat i restaurat aquest 
antic camí del ferro que baixa des de la 
Torre de Batera fins al pla de l’Abella. 
A certs indrets amb roques granítiques 
es veuen unes marques de roderes molt 
antigues ara ben visibles. Després d’ha-
ver operat unes recerques arqueològi-
ques als Alts Aspres, els especialistes de 
la Universitat de Perpinyà han suposat 
que durant segles de l’època de la Repú-

blica romana (200 aC) s’havia explotat 
el mineral de ferro amb forns primitius, 
perquè Francesc Roig va descobrir l’any 
1956 al llarg del camí prop de Sant 
Marçal, al Mas de l’Oratori, uns aboca-
dors que contenen tones d’escòries de 
ferro (Roig, 1956). Un altre camí bai-
xava pel vessant nord cap al Conflent, 
de les mines de Batera i de la Pinosa, 
passant pel coll de la Palomera fins a 
les fargues de Vallestàvia. 

Camins del ferro del Vallespir vers 
la Garrotxa, el Ripollès i l’Albera

Tornant a la vall del Tec, els camins del 
ferro continuaven cap amunt més enllà 
d’Arles, fins a Prats de Molló, i després, 
passat el coll d’Ares, fins a Camprodon, 
Sant Joan de les Abadesses i Ripoll. 
En sentit contrari, riu Tec avall fins a 
Sureda, passant pels Banys, Ceret, Sant 
Joan de Pla de Corts i el Voló. La major 
part de les fargues estaven relacionades 
i connectades a les mines de ferro i a les 
places carboneres. Podem suposar que 
existien unes connexions que han anat 
fluctuant segons les èpoques. Només 
la compilació de les dades recollides en 
alguns cadastres municipals podrien 
ajudar-nos a reconfigurar aquests tra-
çats i itineraris.

Transport del ferro, traginers  
i mulaters

Des de les mines de Batera o de la 
Menera, els mulaters i traginers bai-
xaven les menes i minerals de ferro pels 
camins del ferro vers les fargues situades 
prop dels rius, i sobretot a la vora del 
riu Tec. En certes èpoques, sobretot del 
segle XIV al segle XVIII, i en funció de la 
intensitat de la producció, alguns llocs, 
com el Pas del Llop (situat al límit del 
terme municipal d’Arles) han pogut 
servir de plataforma per redistribuir el 
mineral de ferro a les fargues, el carbó 
de llenya provinent de les places carbo-
neres, o encara els productes manufac-
turats als destinataris de les comarques 
veïnes, o vers altres llocs de destí més 
llunyans, embarcats des de Portvendres 
o Cotlliure. 

El llibre El camí de Cotlliure de Gilbert 
Llong (2010), de Sureda, descriu un 
camí que conduïa des de Sureda fins a 
Cotlliure i podria haver estat un antic 
camí del ferro durant els segles ante-
riors, car Sureda posseïa la farga del 
Martinet i els seu productes manufac-
turats podien embarcar des dels ports 
de Cotlliure i de Portvendres. Les far-
gues situades a Sant Llorenç i prop de 
Serrallonga, la farga de Galdarès, la 
farga de Manyaques a la vora del Tec, 
podien rebre menes i mineral proper, 
des de les mines de la Menera, o mine-
ral més llunyà de les mines de Batera. 
Les fargues de Sant Llorenç podien 
exportar els seus productes manufac-
turats fins a ciutats de la Garrotxa, 
com Tortellà i Olot, passant pel coll 
de Costoja. Els camins del ferro de tot 
el Vallespir estaven relacionats pel nord 
amb les fargues del Conflent i pel sud 
amb les fargues de la Garrotxa, de l’Alt 
Empordà i del Ripollès. Els productes 
de ferro manufacturats vallespirencs, 
que eren molt apreciats, podien arribar 
encara més lluny.

A la darreria del segle XIX i la primeria 
del segle XX, amb el procés creixent de 
la industrialització del Vallespir, els 
camins del ferro tradicionals van ser 
abandonats. Han estat substituïts per 
vies de comunicació més modernes, 
com ara carreteres més amples, el fer-
rocarril de via estreta a l’alta muntanya, 
que baixava de les mines de Batera, i el 
ferrocarril d’amplada normal a la vall, 
que va arribar a l’Alt Vallespir cap a la 
fi del segle XIX. El mineral de ferro era 
transportat per sistemes de transport 
aeri amb cables i vagonetes que baixa-
ven des de les mines Batera fins a les 
fargues o les estacions de trens d’Arles 
o dels Banys. 

Història i implantació territorial 
de les fargues del Vallespir
Si es vol obtenir una visió històrica 
del treball del ferro a les fargues del 
Vallespir es pot consultar la docu-
mentació recollida en els documents 
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d’arxiu ADPO. Aquests documents 
permeten accedir a una informació 
que s’estén del segle XII fins al segle 
XIX. Véronique Izard, en la seva tesi, 
ha confeccionat diversos plànols de 
la localització, segle rere segle, de les 
diverses fargues del Vallespir. Són 
interessants els plànols que van del 
segle XIV al segle XIX, perquè anterior-
ment es tractava més aviat de fargues 
primitives amb unes tècniques de fosa 
del ferro diferents. Algunes d’aquestes 
antigues fargues eren situades molt a 
prop de les mines de Batera o de les 
mines de Menerots, prop de la Bastida 
i de Sant Marçal als Alts Aspres i de 
Vallestàvia al Conflent. 

Sembla més complex establir una clara 
visió geogràfica de la implantació de 
les fargues del Vallespir, sobretot per-
què aquesta ha anat canviant segle rere 
segle d’una zona a l’altra, de l’alt al baix 
Vallespir. Gràcies a la presentació cro-
nològica dels plànols de Véronique 
Izard, podem precisar la localització o 

desaparició de certes fargues en funció 
de llur evolució històrica (com ara la 
farga de Ceret, que va cessar durant el 
segle XV). La desforestació va ser una 
de les causes de la cessació de funcio-
nament d’algunes fargues. Aquest és 
un tema sensible perquè va modificar 
tot el paisatge i fins i tot els recursos 
dels habitants. La desforestació ha estat 
descrita per autors com Jean Susplu-
gas (1942) i V. Izard (1999). S’observa 
que les fargues eren nombroses a l’alt 
Vallespir a partir del segle XIV entre la 
Presta, Prats de Molló i Sant Guillem 
de Combret, Sant Llorenç. La darrera 
farga del Vallespir del Pont Nou d’Arles 
va funcionar fins al 1918. 

Entrevistes als especialistes  
de les fargues del Vallespir
L’objectiu de les entrevistes etnogrà-
fiques era poder recollir o reunir unes 
informacions orals complementàries 
dels documents històrics dels ADPO. 
La realització concreta d’aquestes 
entrevistes ha estat centrada sobre unes 

Postal de la Farga del Pont Nou d’Arles.

persones o informadors especialitzats 
en les fargues.

 Pel que fa a les tres primeres entrevistes 
realitzades, concernien a Gilbert Llong 
de l’Associació Pastor, responsable de 
les obres de restauració de la farga del 
Martinet de Sureda; Joan Garrigue, 
responsable del Museu del Ferro de 
Vallmanya; i Renat Magna, director 
del Museu Medieval i de la Farga de 
Serrallonga. 

Les set entrevistes següents són les de 
Joan Pere Vergès, sobre les mines de 
Batera; la conferència de Louis Auclair, 
del servei d’Eaux et Forêts, que va fer 
a Reiners; l’exposició de Joan Saqué 
sobre les fargues dels voltants de Sant 
Llorenç; de Sergi Roca, secretari de 
l’Ajuntament del Tec; i de Renat Ban-
toure, batlle d’Arles, sobre el projecte 
de restauració de la farga del Pont Nou. 
Les dues entrevistes finals són les de 
Jaume Taurinyà, batlle de Vallestàvia 
(Conflent), i la d’Enric Loreto, d’Arles. 
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Tres entrevistes sobre deu són exteriors 
a la comarca del Vallespir. Són les de la 
farga de Sureda (Albera) i de les fargues 
de Vallmanyà i Vallestàvia (Conflent). 
Justifiquem aquest fet per la proximitat 
d’aquestes tres localitats amb el Valles-
pir, i per l’existència dels camins de 
ferro que comunicaven durant segles 
aquestes fargues entre elles, sobretot 
la farga de Vallmanya i les mines de la 
Pinosa i les de Batera (un túnel, actu-
alment ensorrat, les unia totes dues 
per sota del Canigó, prop del coll de 
la Cirera).

Subsisteix una certa memòria de l’úl-
tima farga del Pont Nou d’Arles o de la 
de Cortsaví. Per contra, no hem pogut 
obtenir cap memòria de les fargues de 
la Presta, de Prats de Molló, de Manya-
ques o d’altres, perquè aquestes fargues 
de l’alt Vallespir van abandonar llur 
activitat cap a la fi del segle XVIII o el 
començament del segle XIX, d’aquí que 
no haguem pogut trobar informadors, i 
encara menys descendents de fargaires. 

No hem pogut recollir més informa-
ció sobre les condicions de treball i de 
vida dels fargaires, dels miners i llurs 
famílies, tot i que sempre ho hem tin-
gut present. En les entrevistes, alguns 
especialistes ens han indicat informa-
cions, com ara Joan Pere Vergès, sobre 
el treball perillós a les mines de Batera; 
Joan Garrigue, sobre els terribles tra-
jectes per als infants de Vallmanya a la 
mina de la Pinosa, a l’hivern; i Louis 
Auclair, sobre el dur treball a les fargues. 
Però pocs documents textuals o literaris 
relaten aquestes situacions, ni tan sols 
Ludovic Massé, l’escriptor prolétarien 
(1900-1982) del Vallespir, que tampoc 
no s’hi refereix en la seva obra Le sang 
du Vallespir, de 1980. 

Conclusions 
En acabar el treball sobre La farga cata-
lana al Vallespir constatem que s’han 
recollit molts documents i s’han des-
cobert aspectes del passat industrial del 
ferro i de les fargues del Vallespir, com 

la riquesa mineral del Canigó. Encara 
es poden veure algunes parets de far-
gues en ruïna a la Presta, Sant Guillem 
de Combret, Galdares, Manyaques, 
la Farga del Mig, Cortsaví, Arles de 
Tec, Sureda, etc. Sergi Roca, del Tec, i 
Renat Coste, de Sant Marçal, ens han 
rememorat els camins de ferro de l’Alt 
Vallespir, on les menes de ferro rovella-
des eren abandonades. Són testimoni 
d’indrets on van passar i paraven per 
descansar homes i dones, traginers i 
mulaters que transportaven menes de 
ferro i carbó de llenya amunt i avall 
del Vallespir. 

Els aspectes socials del passat industrial, 
com també les condicions de treball a 
les fargues del Vallespir, ha estat un dels 
punts més difícils d’aprofundir. Aquest 
passat era sovint massa llunyà, sobretot 
perquè aquells fargaires o descendents 
de fargaires no dominaven gens la cul-
tura de l’escrit, com ho podien fer en 
aquell temps passat notaris i procura-
dors, o recentment, els enginyers. Hem 
recollit informacions sobre la duresa 
del treball a les mines de Batera, grà-
cies a Joan Pere Vergès, en el seu llibre 
Arrels de ferro. L’autor posa en relleu la 
vida social, humana i cultural d’Arles, 
Cortsaví i Montferrer. Esmenta les 
dures condicions de treball dels miners 
de Batera, la memòria de les quals és 
encara present perquè, contràriament 
a les fargues, les mines van continuar 
funcionant fins a la dècada de 1960. 
Louis Auclair va evocar un document 
del prefecte dels Pirineus Orientals 
sobre les estadístiques de la primeria 
del segle XIX i la mortalitat dels fargaires, 
situada per sota dels cinquanta anys. 
Els fargaires eren sotmesos a condici-
ons de treball duríssimes, amb la calor 
del foc al davant, i el fred a l’esquena, 
provinent de les obertures per a evacuar 
l’espès fum del carbó de llenya. 

En Jaume Taurinyà, batlle de Vallestà-
via, al Conflent, ha recordat les dures 
condicions del transport del ferro, 
viscudes i suportades pels seus propis 

NOTES

(1)  
Cf. Informe final de la recerca documental del 
CCCV a l’IPEC, Departament de Cultura, Gene-
ralitat de Catalunya, 2011. URL: http://lafargadel-
vallespir.com/pdf/documents/03_ipec.pdf.

(2)  
Archives Départementales des Pyrénées Orienta-
les (ADPO). http://www.cg66.fr/55-les-archives-
departementales.htm. 

avantpassats, sense matxos, és a dir, a 
esquena d’home, durant trajectes de 
llargues hores a peu (4 hores d’anada i 
6 de tornada), des de les mines de ferro 
de la Pinosa fins a les fargues del Llec i 
de Vernet a les valls de la comarca del 
Conflent. Volem notar l’actitud espe-
cialment pejorativa del Sr. Monin, pro-
pietari de les mines de Batera, contra 
els treballadors catalans del Vallespir, 
que considerava inaptes per al treball 
a les mines.

El batlle d’Arles, Renat Bantoure, 
promou la creació d’una associació de 
restauració de la farga del Pont Nou 
d’Arles, després que el maig de 2011 el 
consistori municipal d’aquesta pobla-
ció comprés el terreny de la farga. Hi ha 
l’exemple dels membres de l’Associació 
Pastor de Sureda, que d’ençà de fa deu 
anys treballen en la restauració de la 
farga del Martinet, i pensen trigar-ne 
deu més a acabar-la i fer-la funcionar. 
Tots ells són voluntaris.

Desitgem haver aconseguit una presen-
tació prou clara i coherent dels resul-
tats més significatius sobre La farga 
catalana al Vallespir. Gràcies a aquestes 
orientacions, els ensenyants podran 
accedir més fàcilment a aquest patri-
moni industrial i etnològic, i servir els 
alumnes, els habitants del Vallespir i 
també la gent interessada d’arreu de 
la Catalunya del Nord i dels Països 
Catalans. n

http://lafargadelvallespir.com/pdf/documents/03_ipec.pdf
http://lafargadelvallespir.com/pdf/documents/03_ipec.pdf
http://www.cg66.fr/55-les-archives-departementales.htm
http://www.cg66.fr/55-les-archives-departementales.htm
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Joan Moreira Ramos:  
músic, escriptor i folklorista

Albert Aragonés Salvat 
Joan Francesc Vidal i Arasa
Amics i Amigues de l’Ebre

Joan Moreira Ramos (Lleida, 1878 - 
Tortosa, 1951) és un dels escriptors 
tortosins més destacats de la primera 
meitat del segle XX. L’article pretén donar 
una idea de la magnitud de la seua labor 
cultural i artística, que va més enllà del 
seu llibre Del folklore tortosí (1934), la 
seua obra més coneguda.

Joan Moreira (Lleida, 1878 - Tortosa, 
1951) was one of the most prominent 
writers in Tortosa during the first half of 
the 20th century. The aim of this article is 
to give a general idea of the magnitude of 
his cultural and artistic work beyond his 
most famous book, Del folklore tortosí 
(1934).

L’objectiu d’aquesta 
recerca, que es va dur 
a terme en el marc 
d’un programa IPEC-
Documentació,(1) 
era catalogar l’obra 

musical, folklòrica i literària de Joan 
Moreira Ramos (Lleida 1878- Tor-
tosa 1951), un dels escriptors tortosins 
més destacats de principis del segle XX. 
Esperonats per l’encàrrec de publicar 
un article a la revista Recerca, 
e l s  au to r s 
vam coinci-
dir a fer un 
treball junts 
sobre l’obra de 
Joan Moreira i, 
gràcies a la col-
laboració de la 
família, vam 
publicar un pri-
mer inventari de 
la seua obra.(2) Va 
ser llavors quan 
ens vam adonar 
que calia analitzar 
un gran volum de 
dades no només de 
caràcter etnogràfic, 
sinó també musical, 
literari i periodístic.

El folklorista
La faceta més coneguda de Moreira 
és la seua obra folklòrica, recollida en 
gran part en el llibre Del folklore tortosí 
(Tortosa, 1934), una obra cabdal per al 

coneixement dels costums, del folklore 
i de la llengua de la ciutat de Tortosa 
del començament de segle.

Dividit en tres parts, «a modo de tríp-
tic»: Tortosa treballant, Tortosa xalant, 
Tortosa pregant, es tracta d’un llibre 
miscel·lani en el qual trobem un reper-
tori de materials folklòrics gairebé com-
plet: costums del cicle de la vida (naixe-
ment, festeig i casament, jocs infantils 

i d’adults, etc.); 
descr ipcions 
d’oficis (pesca-
dors, tartaners, 
bugaderes…), 
festes popu-
lars (carnaval, 
la nit de Sant 
Joan, festes al 
riu i de carrer, 
bous, cór-
rers i nits de 
ronda, alba-
des…) i fes-

tes religioses (advocacions, 
processons…); creences (advocacions, 
oracions, supersticions, medicina i 
meteorologia populars, éssers fantàs-
tics); toponímia i onomàstica popu-
lars; partitures d’himnes, novenes, 
gojos, balls i danses, tocs de dolçaina i 

Coberta del llibre 
Del folklore tortosí 
(1934).

Paraules clau: folklore, música, teatre, costu-
misme, Tortosa

Keywords: folklore, music, theatre, costum, 
Tortosa




