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INTRODUCCIÓ 
  

Avui, aquí, passejarem. Anirem d’un lloc a un altre, caminarem a poc a poc pel simple 
plaer de fer-ho, i escoltarem i ens endinsarem en una vall, la nostra.  
 
En aquest passeig per les veus literàries que ressonen per la Vall de Camprodon, 

davallarem fins al mar i sentirem la seva olor, ens perdrem entre els verds i els blaus, 

se’ns faran presents escenes, personatges i històries, i gaudirem de les nostres 

muntanyes, les nostres aigües, la nostra gent i la nostra literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FRAGMENTS LITERARIS DE SETCASES 
 

 

Una mica d’història dels camins 

A la nostra comarca trobem una quantitat molt important de camis, dels quals degudament 

enllaçats es convertirien en varis centenars de quilòmetres. Els camins segons la seva funció 

agafen el nom de camins de servei o d’esplai. També els podem agrupar segons la seva 

procedència històrica, així podem citar els camins reials, els veïnals, les vies romanes, els 

camins de la transhumància, els senders de gran recorregut...  

Els primers camins cal atribuir-los als poblats íbers, que els utilitzaven per apropar-se a llocs de 

residència i de cacera.  

Posteriorment trobem els fenicis que no van canviar l’ús d’aquests camins però si la seva 

finalitat ja que eren utilitzats també pel comerç.  

Els grecs van tenir grans assentaments a casa nostra on van començar a traçar una xarxa de 

camins important. Els Romans eren uns grans experts en qüestions de territori i van construir 

grans vies de comunicació, van aprofitar molts camins del íbers. L’objectiu de les conquestes 

romanes no era l’extermini de la població que ocupaven sinó que utilitzaven racionalment el 

seu saber i el seu poder en col·laboració amb els habitants del territori ocupat. La història ha 

deixat grans records dels romans en el seu pas per les nostres terres.     

De la denominació musulmana podem afirmar que va salvaguardar aquell patrimoni cultural 

romà i hel·lènic que havia queda intacte després de les guerres dels cabdills bàrbars.  

De la reconquesta no se’n tenen moltes dades sobre la construcció i recuperació dels camins 

romans, però se suposa que durant aquesta època molts foren millorats en el seu traçat.  

Per tan tenim una vall pelen de camins que es poden calcificar de moltes maneres i una seria 

aquesta: 

 Camins reials       

 Camins d’abast 

 Camins ramaders 

 Camins romeus 

 Camins de passejar 

 Camis dels cims  

 Camins dels lladres o contrabandistes 

 Camis dels ermitatges 

 Camins dels aplecs 

 Camins veïnals 

 Camins de Gran Recorregut 

 Camins de Petit Recorregut  
Francesc morera i Expòsito 
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Les cases pairals catalanes 

Heus ací una figura ben típica, ben original, del nostre pairalisme.  

El pubill, com el seu nom indica, és el marit de la pubilla que entra sobrevingut a ocupar un lloc 

a la casa pairal on, a manca d’hereu mascle, és la pubilla mestressa i senyora. 

El pubill jugarà un paper o un altre segons qui sigui la seva personalitat. S'imposarà a tots en el 

govern de la casa i del patrimoni o serà un mer instrument al servei de la perpetuació de la 

nissaga. (…)  

     J. De Camps i Arboix 

F. Català Roca  

La vall de Camprodon  

(...) La posició geogràfica fronterera, la força de les muntanyes, la velocitat dels rius, la 

intensitat del verd, els sons de les aigües i el del rellotge, ,la lluminositat i la rosada dels matins 

dels dies d’estiu, les flors de muntanya, les fulles grogues dels faig, i les vermelles dels cireres a 

la tardor, els cants dels ocells a la primavera, els remats de vaques, de xais i de cavalls, la 

majestuositat dels isards, la por de les marmotes, la potència dels ruixats d’estiu, el tou de les 

nevades d’hivern, la nevada del cucut a la primavera, el glaç dels mesos de desembre i gener, 

el tro dels llamps de tempesta... tota aquesta força de seducció em va captivar, fascinar a 

primera vista. 

Joan Vila 

(...) Un món coronat per altes muntanyes que acullen els pobles més encisadors. Aquesta terra 

entre cims, boscos, abundants fonts i un romànic excepcional, és el veritable paradís per 

l’excursionista. 

Anònim 

Els pobles i les ombres 

 

Recórrer la vall de Camprodon de poble en poblet, o de vila en vila, té quelcom d’idíl·lic. Hi ha 

calma, cases antigues, la noblesa del romànic, una laboriositat segura, la sensació de 

comunitat. Una xarxa de la vida social que, si no fos per la modernitat que fa evident per a tots 

costats.  

 

      Baltasar Porcel 
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La Ginesta 

La ginesta altre vegada  
la ginesta amb tanta olor 
És la meva enamorada 
que vé al temps de calor 
Per fer-li una abraçada 
he pujat dalt del serrat: 
de la primera besada m’ha deixat tot perfumat.  
 
Feia un vent que enarborava,  
feia un sol molt resplendent: 
la ginesta es regirava 
furiosa al sol rient. 
 
Jo la prenc per la cintura: 
la tisora va en renou 
desflorant tanta hermosura 
fins que el cor me’n ha dit prou. 
  
Amb un vimet que creixia  
innocent vora seu  
he lligat la dolça aimia  
ben estreta en un pom breu. 
 
Quan l’he tinguda lligada 
m’he girat de cara al mar... 
M’he girat de cara el mar de cara, 
que brillava com cristall;  
he aixecat el pom enlaire 
i he arrencat a còrrer avall.  

           Joan Maragall  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FRAGMENTS LITERARIS DE SETCASES 
 

 

Camilo José Cela a les fonts del Ter 

Si t'agrada córrer món, 
algun dia, sense pressa, 
emprèn La llarga travessa  
de Ribes a Camprodon,  
passant per Queralbs i Núria,  
per Nou Creus, per Ull de Ter 
i Setcases, El primer 
llogarret de La planúria 

Narcís-Jordi Aragó 
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Les fites frontereres de Setcases 
 
Amb el tractat dels Pirineus de 1659 i els complementaris immediats, França va 
arrencar de Catalunya les terres situades entre les Corberes i les Alberes. Com que la 
frontera no segueix sempre la línia de coms principals ni respecta la divisòria d’aigües, 
les confusions i les disputes locals en moltes valls i indrets determinen nombrosos 
problemes de relació.  
Per tal de superar aquests problemes que no consolidaven l’ordre ni les bones 
relacions, els anys 1856, 1862 i 1866 foren signats a Baiona tres tractats de límits, a fi 
de fixar de manera definitiva la frontera comuna entre les corones d’Espanya i França 
alhora els drets, els usos i els privilegis invocats per les comunitats fronteres. El tractat 
de 28 de maig de 1866 va ser el que afectà ell territori del departament dels Pirineus 
Orientals i la província de Girona. Com a disposició addicional, el dia 11 de juliol de 
1868, es va signar, també a Baiona, l’acta que aprovava l’operació d’haver col·locat les 
fites que assenyalaven la línia de frontera. Eren les “mugas duraderas” de què parlava 
l’acord de 1866 i que s’havien de fixar en un ermini relativament breu.  
 
Els senyals de límits, segons la lletra de l’acta, consisteixen en fites o pedres de terme i 
creus, amb l’excepció de les que envolten el castell de Bellaguarda, les quals presenten 
un altre aspecte per l’antiguitat de la col·locació. Les pedres o pilars eren prismàtiques, 
de 80 centímetres d’altura. Les creus tenen 20 centímetres, els quatre braços eren 
iguals i eren gravades a la roca ferma. La conservació de totes aquestes marques 
correspon als municipis fronterers d’una banda i altra per això l’autoritat ha de fer-hi 
visites periòdiques.  
 
En el terme municipal de Setcases es van col·locar dues fites en forma de pilar i una en 
forma de creu. Les dues primeres són fàcilment visibles quan passem arran del camí 
que comunica pobles d’un altre costat la serralada o ens enfilem cal als cims porpres. 
 
Perquè observeu la toponímia que va fer servir la burocràcia de l’època, transcic tot 
seguit la manera de descriure la línia de cims i el  lloc on foren ubicats els senyals 
fronterers.  
“511. Después de haber pasado por el primer pico de la Vaca, el Coll dels Llacs de 
Carenzà o de les Arenas, el segundo pico de la Vaca, el del Infierno o ddels Gours, el Coll 
de la Coma del infierno, el pico del gigante o dels Bastiments, está la portella de 
Mantet, donde se plantó un mojón al este del sendero”. 
“513. Se sigue la cresta de la sierra de Camp Magre hasta Roca Colón, y en ésta se 
grabó una cruz en una superficie vertical.” 
 
Avui dia, a part del comentari que sorgeix la castellanització dels noms de lloc, és 
evident que hauríem de fer diverses precisions a la redacció e l’acta 1868. No és el 
mateix el pic de l’infern que el pic dels Gorgs. Hem de tenir en compte, però, que els 
senyors que signaren aquell document no havien pujat mai per aquestes altures ni 
sabien exactament on eren. 

Josep Clara  



FRAGMENTS LITERARIS DE SETCASES 
 

 
Fragment de Setcases, camí de l’exili. Un testimoni de la guerra civil, 

. 

Encara no veiem cap franquista pel poble, del qual el meu pare continua essent 
l’alcalde. Un dia, sense haver-hi hagut cap tret, apareixen els tricornis. El 15 de febrer 
de 1939, a les 18 hores, té lloc l’últim Consell Municipal republicà convocat per Jaume 
Pujol i Molas. Hi assistirà, a més de l’alcalde, un conseller, en Pere Casadesús i Giralt, 
de can Batlló, i el secretari, en Miquel Gardella i Hubach, de can Malet 

 
Jacques Pujol i Cuadrado 
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La modista de Setcases 
 
(...) des del camí que vorejava el riu sentia el xerriqueig dels cotxes, i veient la lluentor 
de les medalles i corretges es va adonar que eren militars. Quan van passar per on era 
ella van alentir la marxa cap amunt fins que els va perdre de vista entre els arbres. 
L’Adelaida no hi va donar cap importància, perquè la caseta era una mica més amunt al 
costat del riu. 
Acabava d’esbandir la roba i l’aigua era un encotonat d’escuma dansant entre les 
roques. Era normal veure per allà persones que tenien un càrrec important i ho 
amagaven o persones que no eren conegudes i volien passar la frontera ajudats per un 
guia. Alguns donaven per excusa que anaven al camp a fer salut, però resulta que al 
cap de pocs dies s’esfumaven cap a França per escapar-se dels perills d’una guerra 
que, justament perquè era a les acaballes, cada vegada es presentava més crua.  
Mentre ella anava fent la bugada, els cotxes se li van parar a davant i, en veure que 
baixaven els oficials, es va preguntar per què feien aquella parada – a veure si em 
maten, jo no soc cap espia. Va fer com si res i continuà esbandint la roba. 
Per a uns homes d’alta posició acostumats a veure dones de gran bellesa, generalment 
del món de l’espectacle, resultava molt curiós veure el quadre campestre que formava 
l’Adelaida rentant al riu.  
-Renta molt bé la roba, vostè; tot i que potser aquests cops la fan malbé. 
-És el costum. 
-Fa servir un sabó molt bo.  
Amb el tràfec que comporta la guerra i ara tinc sis oficials tafanejant una pastilla de 
sabó. 
-Miri, dona, allà hi ha una truita! 
-Vol que l’agafi? 
-No; a Camprodon hi ha un sabater que es desviu per pescar-me-les, i aquesta està 
destinada a venir a parar al meu plat. 
En sentir aquelles paraules l’Adelaida no va dir ni piu. Aquell home se li va acostar 
trampejant les pedres però no es va adonar que en una hi havia una pastilla de sabó. 
-Carai amb la pastilla, quina relliscada! 
-no la insulti, és francesa i el preu és caríssim. 
-I puc saber cm li arriba? 
-No ens arriba, hem de caminar un dia per comprar-la. 
-Només un dia?, -li va preguntar mirant al cimi albirant la muntanya. – Un dia...-tornarà 
enrere mentre els militars que l’acompanyaven se li van posar al voltant. (...) 

 
Fe García Cuadrado  
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CLOENDA 
 

Diuen que entre l’escriptor i el territori hi ha un vincle estret, una relació sensible i 
fràgil. El paisatge és capaç d’inspirar les més belles paraules i de donar veu a les més 
petites sensibilitats.  
 
Ens hem passejat, al bressol d’aquestes lectures, per una terra coneguda i estimada. I 

potser, sense adonar-nos-en, hem aprés a mirar i a escoltar de nou la nostra Vall. 
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ORGANITZA 
 

 
 
Mancomunitat de la Vall de Camprodon  
C-38, Pk. 9,600 17867 – Camprodon  
Tlf. 972 740 936  
turisme@valldecamprodon.org  
www.valldecamprodon.org  

 

COL·LABORA   
 
 
Biblioteca municipal 
Adreça: C/ Catalunya, 1 - 17867 Camprodon 
Telèfon: 972 130 628 
Fax: 972 130 628 
E-mail: biblioteca@camprodon.cat 
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