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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. MOTIVACIÓ  

Des del primer moment que vaig haver d’escollir un tema pel meu treball, vaig 

tenir clar que no tan sols volia que tractés d’un tema relacionat amb el que vull 

arribar a ser, sinó d’un tema que expliqués d’on vinc i, al cap i a la fi, per què 

sóc com sóc.  

No oblido mai els records d’anar a casa dels avis (Cal Guirre) a matar el porc a 

l’hivern, ni les estones que l’àvia ens ensenyava el molí i ens deia que l’avi feia 

les migdiades allà perquè era el lloc més fresc o les tardes a la vora del foc 

escoltant anècdotes del seu passat, de la seva terra, convertint-les així, en una 

història que mica en mica s’ha anat fent meva.  

Amb l’envelliment dels avis aquesta casa cada vegada es va anar deteriorant 

més, un fet que va provocar un interès per restaurar-la i mostrar-la públicament 

a totes aquelles persones que els despertés admiració. La restauració es va 

dur a terme al 2015 i avui dia és un museu.  

Segur que més d’una vegada heu escoltat els avis dir “això abans no era així” o 

segur que recordeu els pares quan ens deien que de joves havien d’anar  a 

treballar i no com ara. Tot això és a causa d’una sèrie de factors que han fet 

que l’estil de vida de les persones amb el temps canviï, de la mateixa manera 

que les prioritats també han canviat.  

Així doncs, he escollit aquest treball per conèixer el que per mi és molt més que 

una simple masia, el que per mi és les meves arrels i un lloc especial on van 

néixer i créixer persones especials.    

1.2. OBJECTIU I HIPÒTESI  

L’objectiu principal d’aquest treball és descobrir si Cal Guirre era o no una 

masia autosuficient en els seus anys de funcionament, és a dir, una casa que 

podia valer-se per si sola amb els recursos naturals i econòmics que tenien.  
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Un altre factor que m’ha decantat per cercar sobre aquest tema és el canvi pel 

que fa la vida quotidiana del passat amb la d’avui dia, encara que aquest no 

sigui el motiu principal de la meva recerca.  

Un altre propòsit és recopilar el màxim d’informació possible centrada en 

aquesta casa, per deixar constància d’ella  quan no hi quedin testimonis 

d’aquella època. Seria una pena que una casa amb un passat tan històric com 

aquesta es deixés perdre i caigués en l’oblit.  

Un últim objectiu és crear una maqueta del que és un dels tallers més 

importants de la casa, el molí, amb totes les seves màquines que s’utilitzaven 

des que el blat arribava allà fins que en marxava en forma de farina.  

La meva hipòtesi sobre el principal objectiu és: Cal Guirre era un mas 

autosuficient durant els temps que va funcionar.  

1.3. METODOLOGIA  

Per tal de dur a terme aquesta recerca que voldria que fos entre el 1940 i 1990, 

primer hauré de fer una contextualització tant històrica com geogràfica per 

conèixer una mica més la zona. Per començar a analitzar l’economia de la casa 

em centraré en els factors que hi influïen com podien ser els oficis dels 

estadants, les seves compres i vendes, el preu dels recursos naturals que 

obtenien, etc. L’estil de vida que tenien és un tema que hauré de desenvolupar, 

ja que contribueix en la constatació de la meva hipòtesi.  

D’aquest tema concretament no hi ha molta informació, per tant, faré 

entrevistes de gran importància pel meu treball a la Núria Pujols, la meva àvia, i 

als seus fills, ja que són testimonis de tot el que era la vida en aquella casa.  

Aquesta informació extreta de les entrevistes la contrastaré amb la 

documentació d’arxius de temes relacionats i del material que em proporcionen 

els plafons del que és avui el museu.  

L’espai del molí i les seves màquines és un lloc molt característic i especial de 

la casa, per aquest motiu vull construir una maqueta tenint en compte els 

mínims detalls.  
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Aprofitant la meva capacitat artística per les manualitats i tenint en compte els 

mínims detalls, construiré la maqueta del molí de Cal Guirre. 

2. UNA PINZELLADA D’HISTÒRIA  

2.1. L’AIGUA, FORÇA MOTRIU  

L’energia hidràulica és una font renovable que s’aconsegueix de corrents 

d’aigua dolça. Es pot aprofitar de dues maneres diferents: per una banda, quan  

el corrent és horitzontal,  aprofitant la 

mateixa força que duu durant el 

trajecte, i per altra banda, quan és 

vertical, canviant de nivells perquè 

adquireixi una major força i potència. 

La força de l’aigua fa girar una roda 

o turbina i transforma aquesta 

energia en mecànica. 

Simultàniament aquesta roda fa rotar 

un eix que desenvolupa un sistema 

d’embarrat1 i permet el funcionament d’altres màquines. Aquest mateix 

moviment pot fer funcionar un alternador per crear corrent elèctric.  

Des de fa molts anys, l’ésser humà ha utilitzat la força de l’aigua per fer més 

fàcil les feines quotidianes, com podria ser la mòlta de gra. La industrialització 

va fer que les rodes hidràuliques fossin importants per a la creació d’electricitat. 

El cabal d’aigua llavors, era suficient per satisfer amb les demandes d’aquell 

moment, però a mesura que augmentava la demanda, el recurs d’aigua era 

insuficient en algunes èpoques i les rodes hidràuliques es van veure 

substituïdes per màquines de vapor, ja que aquestes no depenien de l’aigua i  

tenien una producció constant.   

                                                           
1
 Embarrat. Sistema d’eixos, politges i corretges que transmet la força mecànica a la resta de 

maquinària.  

Imatge 1. Turbina hidràulica, (Vall d’Ora, 2016).  
Font: elaboració pròpia 
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2.2. HISTÒRIA DE LA RODA HIDRÀULICA  

Les primeres informacions que hi ha de la utilització de la força de l’aigua per 

transformar aquesta energia en mecànica són de civilitzacions gregues i 

egípcies.  

Les rodes hidràuliques van ser 

inventades i creades per grans enginyers 

de l’època: Filó de Bizanci 2 i Vitruvi 3.  

Al segle III aC, Filó de Bizanci va 

contribuir en la invenció de la roda 

hidràulica, anomenant-la nòria. Aquest 

enginy consistia en una simple roda de 

fusta amb unes pales planes i senzilles, 

que no permetien un bon rendiment.  

La nòria no aprofitava la força hidràulica per fer girar un eix que fes treballar 

diversos mecanismes, sinó que hi havia uns recipients enganxats al perímetre 

que recollien l’aigua. Llavors, aquests recipients la dipositaven a un canal i es 

conduïa cap al lloc on s’havia d’utilitzar.  

Més endavant, en la civilització romana, es van 

crear rodes millorades i més productives, per 

exemple, la roda horitzontal, feta amb unes 

pales que rotaven amb el corrent de l’aigua. 

Aquesta permetia fer girar uns eixos verticals 

com podien ser els d’un molí o d’un escairador.  

Vitruvi, un dels grans inventors de l’època 

romana, va dissenyar el molí que accionava amb 

una roda vertical de pales, anomenada Molí de 

Vitruvi i va tenir una gran importància sobretot a 

Europa i Amèrica.  

                                                           
2
 Filó de Bizanci. Fou un famós enginyer grec contemporani possiblement del segle II aC.  

3
 Vitruvi. Fou un arquitecte, enginyer i tractadista del segle I aC. 

Imatge 2. Nòria de Filó de Bizanci. 

 Font: http://es.paperblog.com/la-historia-de-los-
oficios-imperio-bizantino-vi-705540/ 

Imatge 3. Molí de Vitruvi.  

Font: http://geotecnia sor.blogspot. 
com.es/2011_03_13_archive.html 

http://es.paperblog.com/la-historia-de-los-oficios-imperio-bizantino-vi-705540/
http://es.paperblog.com/la-historia-de-los-oficios-imperio-bizantino-vi-705540/
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2.3. EVOLUCIÓ DE LA TECNOLOGIA PER 

MOLDRE EL GRA  

Per moldre el gra, s’utilitzava un molí, un artefacte que triturava el gra a través 

d’unes moles rotatòries o d’altres mecanismes similars. 

Els molins es podien classificar segons la font d’energia que utilitzaven. Per 

exemple: el molí de sang, es movia per tracció animal o humana; el de vent, 

utilitzava la energia eòlica; i, l’hidràulic, aprofitava l’energia de l’aigua. També 

es solien ordenar segons la dedicació: fariner o arrosser, depenent si molia 

cereals o arròs; draper, dedicat al tèxtil; olier, produïa oli; paperer, utilitzat per a 

la fabricació de paper; i, el molí de producció 

d’electricitat.  

A l’antic Egipte, a la vall del Nil, es va 

desenvolupar el cultiu de blat. En aquesta 

zona i a Europa s’utilitzaven els molins de 

vaivé que consistien en una pedra gran fixa 

per col·locar el gra i una més petita per 

colpejar-lo.  

En l’Època ibèrica a Europa es seguia utilitzant 

molins de vaivé, però es van millorar pels de 

rotació. Continuaven sent manuals però van 

significar un avenç important, ja que les pedres 

eren treballades de forma cònica i s’obtenia una 

millor i major producció. Els més antics d’Europa, 

aproximadament del segle V aC, s’han trobat en 

jaciments d’època ibèrica a Catalunya.  

Imatge 4. Molí de vaivé. Font: 

http://lmhistoria2014.blogspot.com.es/2014_
06_01 archive.html  

 

Imatge 5. Molí de rotació. Font: 

https://blog.uclm.es/molinoferrera/pagi
na-ejemplo/los-molinos/  

http://lmhistoria2014.blogspot.com.es/2014_06_01%20archive.html
http://lmhistoria2014.blogspot.com.es/2014_06_01%20archive.html
https://blog.uclm.es/molinoferrera/pagina-ejemplo/los-molinos/
https://blog.uclm.es/molinoferrera/pagina-ejemplo/los-molinos/
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En l’Època romana es va generalitzar 

l’ús de l’aigua com a força principal. En 

anar augmentant la mida de les 

moles4, calia un esforç major i per 

aquest motiu utilitzaven la força dels 

animals o la de les persones en els 

molins de sang.  

A l’Època Moderna amb la Revolució 

Industrial es va permetre millorar molts 

mecanismes i utilitzar el vapor com a 

força motriu. 

A l’Edat Contemporània, concretament al segle XX,  ja feia uns quants anys 

que existia la instal·lació elèctrica en alguns llocs. És aquí quan comença 

lentament l’abandonament dels molins d’aigua per ser substituïts pels elèctrics 

a causa de la industrialització i mecanització.  

3. LA VALL D’ORA  

3.1. SITUACIÓ GEOGRÀFICA  

La Vall d’Ora és una petita vall que es troba al municipi de Navès i a l’extrem 

septentrional de la comarca del Solsonès. És un territori marcat per la imponent 

Serra de Busa, les cingleres de Taravil i la Serra dels Bastets, i banyat pel riu 

Aiguadora, un riu prepirinenc que neix a Castellar del Riu. Encapçalant la vall, 

hi ha l’església romànica de Sant Pere de Graudescales, que fou un monestir 

benedictí construït al segle XII.  

En aquesta vall hi trobem dotze cases, dues de les quals en el seu temps eren 

importants i es podien permetre tenir un molí fariner. És el cas de la masia del 

Solà i el Pujol, que els pertanyia el molí de Cal Guirre i de Ca l’Ambrós 

                                                           
4
 Mola. Pedra rodona mòbil d’un molí que gira sobre una altra de fixa per triturar el gra o altres 

coses.  
 

Imatge 6. Molí de sang. Font: 

https://blog.uclm.es/molinoferrera/pagina-
ejemplo/los-molinos/ 

https://blog.uclm.es/molinoferrera/pagina-ejemplo/los-molinos/
https://blog.uclm.es/molinoferrera/pagina-ejemplo/los-molinos/
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respectivament.  En la mateixa zona s’hi localitza Sant Lleïr, una petita ermita 

romànica dels segles XI – XII amb una masia a tocar.  

Seguint el trajecte del riu, molt a prop s’hi 

troba l’antic camí ral de Cardona, un camí 

públic fet abans que apareguessin les 

carreteres. Aquest camí enllaçava Cardona 

i Gósol, passant per Llinars, i era aquí on 

es comercialitzava la sal. Això beneficiava 

les cases properes com Cal Guirre, ja que 

era un camí accessible per tothom i feia 

que la gent aprofités per parar i comprar.  

En aquesta zona, com també en altres, la 

muntanya ha estat un element fonamental 

en l’època carlina o la Guerra Civil, ja que 

servia de refugi pels emboscats.  

Un monument situat a prop del pont romànic de la Vall, rememora la llegenda 

de Guifré el Pelós, comte que fou ferit de mort en aquestes contrades i que 

impregnà els quatre dits plens de sang sobre l’escut daurat, conformant la 

bandera catalana.  

3.2. CONTEXT HISTÒRIC I DEMOGRAFIA  

El procés d’industrialització a Catalunya va accentuar-se al segle XIX, 

principalment a la ciutat de Barcelona i a les colònies industrials. Aquest procés 

lent i progressiu va donar pas a la mecanització, la qual cosa va permetre 

elaborar noves eines i millorar-ne altres. Molts pagesos es van veure obligats a 

abandonar les seves petites explotacions, ja que no podien competir amb 

aquells que hi havien introduït maquinària i per tant, tenien explotacions molt 

més productives. A més a més, les condicions de treball a la indústria  de les 

ciutats atreia poblacions rurals.  

Imatge 7. Localització de la Vall d’Ora.  
Font: elaboració pròpia. 
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Al primer terç del segle XX, va ser un dels períodes on l’èxode rural5 va tenir 

importància, gràcies a la nova fase d’industrialització a Barcelona que va 

concentrar moltes fàbriques a causa de la substitució del carbó per l’energia 

elèctrica.  

Al 1939, acabava de finalitzar la Guerra Civil, deixant una dura postguerra 

gairebé a tot el territori espanyol. Aquesta postguerra produeix un cert retorn al 

camp, ja que la població fugia de les ciutats  per la dificultat de trobar aliment.  

A finals dels anys 50, es va tornar a iniciar el procés de despoblament rural fins 

a l’actualitat com a conseqüència de les inversions estrangeres. La introducció 

de màquines en alguns terrenys, va causar que el cost de producció de 

pagesos tradicionals, augmentés i no fos rendible seguir venent. El mateix va 

passar amb els productes artesanals fets a Cal Guirre, és a dir, les fàbriques 

produïen eines mitjançant màquines, per tant el preu era més baix del que ells 

venien. Llavors, als  artesans no els pagava la pena seguir produint i lluitant 

contra aquesta competència.  

A finals dels anys 70, després de la mort de Franco al 1975, el país va caure en 

una gran crisi a causa de la situació econòmica mundial com a conseqüència 

de la Crisi del Petroli, l’any 1973. En aquests moments, els preus dels 

productes eren molt alts i les vendes havien minvat molt. A l’any 1977 

aproximadament, Espanya es va obrir a mercats a l’exterior i va causar una 

gran inflació del 24,5%, llavors, com a conseqüència moltes fàbriques, sobretot 

tèxtils, van haver de tancar.  

Tot i així, a les ruralies, les crisis i els creixements econòmics no es notaven 

excessivament, ja que vivien del que produïen a través de l’agricultura, 

ramaderia i la venda de productes artesanals.   

                                                           
5
 Èxode rural. Emigracions de persones del camp a la ciutat.  



Laura Murcia Pujol                                                     Cal Guirre, valer-se per viure                                                                                         
 

11 
 

 

Gràfic 1. Evolució demogràfica del Solsonès.  

Font: elaboració pròpia.  

 

 

Gràfic 2. Evolució demogràfica de Solsona.  

Font: elaboració pròpia. 

 

Gràfic 3. Evolució demogràfica de Navès.  

Font: elaboració pròpia. 
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Aquests tres gràfics de temàtica demogràfica ens mostren a l’eix de les 

abscisses els anys des del 1930 fins al 1990 i a l’eix de les ordenades hi ha 

col·locat el nombre d’habitants.  

El primer és de tota la comarca del Solsonès, on es pot apreciar molt bé el 

creixement de població a causa de la Guerra Civil  que afectava les zones 

urbanes, i els decreixements al 1930 amb menor importància i al 1950 fins 

l’actualitat per raons d’industrialització.  

El segon és de la ciutat de Solsona, una zona més industrialitzada on al 1960 

aproximadament es va construir la fàbrica de Tradema. Aquesta fàbrica era la 

més important de la comarca i va donar feina a molta gent. Solsona al ser més 

desenvolupada en comparació amb les altres zones rurals com Navès, la 

població només va créixer.  

El tercer, corresponent a la comarca de Navès, és una de les moltes 

comarques de zona agrícola i rural. Aquest territori, a causa de la mecanització, 

va anar perdent habitants, que es van dirigir no tan sols cap a Solsona, sinó 

també cap a Berga i Avià, que tenien fàbriques.  

La informació més concreta sobre els habitants de la Vall d’Ora, no l’he obtingut 

mitjançant llibres, sinó preguntant-ho a persones que van ser-hi presents en 

aquests anys. A partir d’aquestes dades, he elaborat aquest gràfic.  

 

Gràfic 4. Despoblament de la sufragània de la Vall d’Ora i les parròquies veïnes. 

Font: elaboració pròpia.  
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En aquest gràfic anterior sobre els despoblaments en les parròquies de Busa, 

la Selva i de la Vall amb la seva sufragània, la Vall d’Ora, a l’eix d’abscisses hi 

ha els anys 1940 i 1980. A l’eix de les ordenades hi ha col·locat el número de 

cases habitades.  

Així doncs, al 1940 les dotze cases de la vall estaven habitades, però tan sols 

Sant Lleïr, Ca  l’Ambròs, el Solà i Cal Guirre van seguir estan ocupades l’any 

1980. Si observem les parròquies properes com la Vall, hi ha hagut un descens 

de 14 cases a 4, la de Busa va passar de 7 a 2 i finalment la de la Selva va 

disminuir de 16 a 6.  

3.3. MOLINS FARINERS DE L’AIGUADORA  

Al riu Aiguadora encara s’hi 

localitzen alguns dels molins fariners 

que hi havia antigament i també 

restes d’altres. A la vall, només hi 

han dos molins que estiguin en un 

bon estat de conservació i s’aprofiten 

per mostrar al públic.  

Començant a la capçalera del riu hi 

trobem el molí del Vencell, un edifici 

que s’ha recuperat com a segona 

residència, on poc abans d’arribar-hi, 

hi ha una antiga serradora.  

Molt a prop de l’església de Sant 

Pere de Graudescales, s’hi pot veure 

algunes restes del molí de Molinots.  

Seguidament hi trobem els molins de 

Cal Guirre i de Ca l’Ambròs, tots 

dos daten del segle XVIII, i tenen un molt bon estat de conservació i 

s’ensenyen al públic.  

Imatge 8. Molins fariners de la Vall d’Ora i la Vall 
Font: elaboració pròpia. 
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Tant el molí Nou com el molí Vell de Postils són edificis grans, ja que tenien 

la funció de molí i d’habitacle i així ho demostren les  moles6 als terres i parets. 

Actualment, serveixen de segona residencia.  

El molí de Can Feliu està al començament de la pista forestal de la Vall. Per 

davant es veuen unes moles i al darrere una petita bassa. Avui dia, també és 

segona residència.  

Un edifici ben conservat i que s’usa actualment de residència, és el molí de 

Moscavera. Sota un petit porxo de fora hi trobem un molinet pelador o molí 

escairador7.  

Un greu problema que tenien els molins anomenats anteriorment, era la 

insuficiència d’aigua.  Això era degut, per un costat, a les èpoques de sequera, 

i, per un l’altre, les captacions d’aigua.  

La ciutat de Berga, per bastar-se quan l’aigua dels pous i de les fonts 

s’esgotava, va fer una captació a la capçalera de l’Aiguadora, a Castellar del 

Riu. Això va causar una disminució del cabal durant l’any, però sobretot a l’estiu 

i provocava una pèrdua de temps important, ja que havien de tancar els panys8 

de les turbines i esperar que les basses s’omplissin de nou.   

4. CAL GUIRRE, UNA PETITA INDÚSTRIA  

4.1. TRES CASES, TRES FAMÍLIES  

Tot i que amb el nom de Cal Guirre englobem tot l’edifici, anys enrere no era 

així, i es dividia en tres cases o tres parts.  

La primera part, era on vivia i treballava el moliner, aquesta rebia el nom de Cal 

Guirre; l’altra part, hi habitava el ferrer i s’anomenava Ca l’Armenter, 

                                                           
6
 Mola. Pedra rodona mòbil d’un molí que gira sobre una altra de fixa per triturar el gra o altres 

coses.  
7
 Molí escairador. Molí que pela el blat de moro i està format per una mola sotana amb parets 

de maó, com una pica circular i fonda, i un trull connectat amb l’eix de l’arbre que fa girar el 
rodet en empènyer l’aigua que baixa de la bassa.  
8
 Pany. Comporta per obrir o tancar el pas d’aigua cap al rodet.  
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anomenada així segurament per les possibles armes que s’hi feien; i la casa 

del serrador, tenia lloc a la mateixa zona que hi havia la serradora.  

Eren tres departaments adossats i de famílies diferents, però amb el temps la 

família de Cal Guirre es va fer càrrec de les altres dues. D’aquesta manera les 

tres cases es van unificar i va passa a dir-se tota la masia, Cal Guirre.  

4.2. LA FAMÍLIA DE CAL GUIRRE 

 

Imatge 9. Arbre genealògic de la família de Cal Guirre.  

Font: elaboració pròpia. 
 

La família de Cal Guirre comença amb l’arribada del Jaume Pujol quan era jove 

a la masia, juntament amb un company, el Ramonet i el seus pares. L’any del 

grip, el pares del Ramon van morir i tant el Jaume com ell van continuar 

treballant allà amb altres mossos. Ells eren els serradors, ferrers, moliners i el 

que fes falta, perquè eren homes polivalents. Va ser en aquest moment on tota 

la masia va rebre el nom de Cal Guirre.  

El Jaume va conèixer la Maria Pujols, amb qui poc després es va casar i va 

tenir-hi dos fills, el Josep i la Carme Pujol. El Ramonet va marxar a la Coma, a 

un altre molí, perquè no hi havia prou feina.  

El Josep Pujol va continuar les feines de serrador, moliner i ferrer. 
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L’any 52, el Josep i la Núria van casar-se i quatre anys després van néixer la 

Mª Dolors i el Josep Mª Pujol, dos bessons i posteriorment la Mª Carme. El 

Josep va ser l’últim que va dur a terme les feines del molí, de la serradora i de 

la ferreria a la Vall d’Ora, ja que el Josep Mª no va seguir els oficis del seu pare 

i va marxar a viure a Montmajor, on va començar a treballar de mecànic. No va 

marxar perquè no tingués feina, sinó perquè tenia uns ingressos majors fent 

aquesta altra feina. 

Al 1985, el Josep es va jubilar, però 

va seguir fent funcionar els seus 

tallers per casa i per alguns veïns 

com Sant Lleïr. Aquests anys, ell va 

procurar que totes aquestes 

màquines que amb el temps es 

deixaven enrere, quedessin 

retratades en la memòria d’alguns, i 

així, avui, hi hagi persones que ho puguin explicar i documentar.  

Finalment l’any 1999 va morir, la qual cosa va fer que Cal Guirre quedés 

deshabitat, ja que la Núria va anar a viure amb la seva filla Dolors a la masia El 

Pujol, i els altres dos fills ja havien marxat a viure fora de la vall uns anys 

abans.   

4.3. DISTRIBUCIÓ DE LA CASA 

En general, les masies estaven aïllades i orientades al sol ixent i acostumaven 

a tenir una era, camps de cereals, horts, basses, boscos i també algunes 

pastures. L’aigua era imprescindible al costat de casa i es solia recollir en 

basses o fonts.  

La majoria de les masies tenien una estructura similar per tal de tenir un 

funcionament més senzill i eficaç. A la planta baixa o baixos s’hi podia trobar 

els estables, els tallers i els cellers, ja que acostumava a ser una de les zones 

més fresques de la casa. A la primera planta s’hi localitzava l’habitatge amb les 

Imatge 10. Família de Cal Guirre.  
Font: elaboració particular de la família. 
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habitacions, la cuina del foc a terra i l’eixida. A la segona planta o àtic s’hi 

situaven les golfes o el traster.   

4.3.1. L’eixida  

L’eixida de Cal Guirre des de la seva construcció ha estat orientada cap al sud 

– est, és a dir, encarat a al sol naixent.  

Com les típiques eixides, eren petits patis oberts dels quals et podies refugiar 

de la calor de l’estiu i solien tenir unes parres o uns arbres que fessin una mica 

d’ombra.  

Aquesta eixida és molt calorosa i il·luminada. Dóna pas a dues habitacions i al 

menjador d’hivern, un espai petit amb una estufa, per tal que s’escalfés més 

ràpidament.   

Poc abans del 1956, a l’espera de bessons de la mestressa de la casa, la 

Núria, es va decidir tancar l’eixida perquè d’aquesta manera s’aïllava del fred 

en les èpoques més gèlides. 

4.3.2. La cuina del foc a terra  

La cuina es situa al costat del foc a 

terra amb dos bancs i una taula d’un 

sol peu clavada a la paret, que 

permet recollir-la.  

El foc era el lloc de reunió de la 

família durant l’hivern i allà a part de 

fer-s’hi caliu, s’aplegaven per 

reposar.  

L’aigüera era feta de pedra o 

marbre i sobre d’ella s’hi col·locava el plater o escorredora dels plats feta de 

fusta.  

La llar de foc de Cal Guirre està situada a la cara nord-oest, ja que en haver-hi 

la bassa és la zona més freda i humida.  

Imatge 11. Cuina del foc a terra, (Vall d’Ora, 2016). 

Font: elaboració pròpia. 
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4.3.3. Les cambres  

La primera habitació és la dels amos de la casa, on hi acostumava a haver una 

fotografia del nuvis i al costat del llit la caixa de la núvia9. A tocar de la cambra, 

s’hi localitza l’habitació dels padrins.  

En unificar-se les tres cases,  es van construir dues cambres més. L’una és 

l’habitació de la Carme i l’altra la dels més petits, és a dir, la de la Mª Dolors, el 

Josep Mª i la Mª Carme.  

Sovint a l’hivern hi havia els brasers que es col·locaven unes hores abans 

d’anar a dormir sota del llit per escalfar-lo i era un element típic a les cambres 

dels amos i dels fills.  

4.4. LA VIDA A CAL GUIRRE  

A l’estiu el dia a dia de les dones, com la Núria o la Carme, consistia en llevar-

se ben d’hora per poder anar a l’hort, ja que era quan feia més fresca. A l’hivern 

aquesta rutina no començava tant d’hora, perquè es feia de dia més tard. 

Després anaven a donar menjar al 

bestiar, a netejar les conilleres, a cosir 

o a rentar la roba al safareig amb 

l’aigua residual de les turbines. La 

pellofa del gra que en sortia del molí o 

les sobres del menjar també servien 

per alimentar els animals. Fins l’any 

1976, la Maria s’encarregava de fer el 

menjar, mentre els altres continuaven 

les obligacions de la casa. Va ser 

aquest any, quan la Carme es va ocupar 

d’aquesta feina entre moltes altres. En 

canvi, els homes, com el Josep, es llevaven per anar a treballar al molí, a la 

fusteria, a la serradora o a la ferreria. A la tarda cadascú seguia amb la seva 

feina fins al vespre, i tot seguit sopaven. Després feien caliu davant del foc a 

                                                           
9
 Caixa de la núvia. Caixa gran de fusta com un bagul que s’hi guardava les pertinences de la 

núvia.  

Imatge 12. Ferrant un ruc.  
Font: elaboració particular de la família. 
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terra explicant històries i contes als més petits. Llavors, anaven a dormir d’hora, 

ja que calia matinar l’endemà.  

Durant la setmana, hi havia uns dies concrets que feien canviar aquesta rutina 

per una altra. Els dimecres la Núria o la Carme es llevaven ben d’hora, 

carregaven un parell de rucs amb ous, conills, pollastres i bolets (quan n’era el 

temps) i marxaven cap al mercat de Montmajor, per vendre tots aquests 

productes. Als anys 50, el taverner, un senyor de Sant Lleir, tenia un camió 

petit i a vegades la família Guirre aprofitava els trajectes. Llavors, cap a la tarda 

tornaven amb el que havien comprat com podia ser arròs, pasta, oli, etc. ; i de 

camí, també compraven tela per cosir. Tant els homes com les dones que es 

quedaven a casa feien la feina del dia a dia. Els diumenges al dematí, tota la 

família anava a missa a Sant Lleïr i a la tarda havent dinat, venien a Cal Guirre 

alguns veïns i tots jugaven a cartes.  

Un cop al mes o quan més els fes falta, el Josep marxava a peu cap a 

Casserres, prop de Berga. Allà, encomanava tot el ferro que necessitaven a 

una ferreria perquè els hi portessin a casa. Això sí, si necessitava alguna cosa 

més, aprofitava per comprar-la. Al 1980, aproximadament, el Josep va 

comprar-se un cotxe que va millorar els desplaçaments.  

A la primavera, llauraven els horts per plantar-hi patates i verdures, i 

sembraven alfals per donar al bestiar. Per Sant Joan plantaven les mongeteres 

i segaven els camps d’ordi i de blat. Un cop els camps ja estaven segats, 

tornaven a llaurar-los i els deixaven a punt per sembrar a la tardor. Un petit 

tractor a l’any 1969, va ser la primera màquina per als conreus, que va 

substituir els rucs.  

Passat l’hivern, la família comprava uns quants porcells per engreixar-los 

durant l’any. Quan arribava el temps de fred una altra vegada i els porcs ja eren 

grossos, es solia fer la matança del porc. Era un estil de festa on convidaven 

els veïns, esmorzaven sopa de blat de moro escairat i després començava  la 

matança. D’aquests porcs s’aprofitava gairebé tot i els conservaven de 

diferents maneres, per exemple, en forma de llonganisses i bulls, de pernils 

salats, llom curat amb sal i pebre o les costelles i botifarres confitades (fregien 
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aquesta carn amb llar de porc i  posteriorment les posaven dins d’unes olles de 

fang cobertes amb llar); d’aquesta manera se’ls conservava molt temps.  

4.5. L’AIGUA, FORÇA MOTRIU A CAL GUIRRE 

Catalunya és un territori relativament poc plujós, però la gent al llarg del temps 

s’ha anat adaptant i aprofitant tots els recursos possibles per tal de tenir una 

vida més senzilla.  

Els rius amb un cabal abundant durant 

totes les èpoques de l’any, són una font 

de vida, no tan sols pels ecosistemes 

sinó també per les masies que s’han 

establert al llarg del seu transcurs com 

Cal Guirre.  

La vida a Cal Guirre girava al voltant de 

l’aigua, a causa que era un element 

imprescindible i la seva força era 

fonamental per fer funcionar mecanismes 

importants de la casa. En un tram del riu Aiguadora hi ha una resclosa que 

desviava l’aigua cap a Cal Guirre, concretament a la bassa i al cup10. L’aigua 

sobrant de la bassa es dirigia cap a una altra bassa més petita que alimentava 

el rodet de la serradora.  

Tant l’aigua residual que sortia per les turbines dels molins, com la del rodet de 

la serradora es canalitzava i s’entollava per utilitzar-la per rentar la roba. 

Posteriorment, l’aigua seguia per un rec que arribava fins a la bassa de Ca 

l’Ambrós, per fer funcionar el seu molí. Tot aquests sistema estava creat de tal 

manera que s’aprofitava al màxim l’aigua abans que tornés al riu.  

L’aigua era un recurs que no requeria cap cost, però en sortien molts beneficis 

en tots els aspectes, tant econòmics com quotidians. Aquest element 

fonamental, era necessari pel bestiar i els horts, però també gràcies a l’aigua 

podien fabricar productes que després vendrien.  

                                                           
10

 Cup. Orifici de sis metres de profunditat que subministra aigua a tres turbines: la de 
l’escairador i les dues dels dos molins fariners.  

Imatge 13. Rodet de la serradora, (Vall d’Ora, 
2016). Font: elaboració pròpia. 
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4.6. MECANISMES MOGUTS PER L’AIGUA  

Els mecanismes accionats per l’aigua són: la serradora, els molins, l’escairador, 

la ferreria  i la fusteria. Alguns d’aquests es podien combinar entre ells o amb 

altres, d’aquesta manera el treballador aprofitava més bé el temps.  

4.6.1. El molí fariner 

Moldre el blat per obtenir-ne farina des de 

sempre ha estat una activitat molt important, 

ja que el pa era la base de l’alimentació 

sobretot per famílies amb dificultats 

econòmiques. 

Un dels mètodes més habituals ha estat 

col·locar el blat entre dues rodes de pedra, la 

volandera i la sotana,  per moldre’l.   

Els molins fariners, principalment, funcionen 

gràcies a l’energia hidràulica, com s’ha dit 

anteriorment, que les turbines transformen en 

energia mecànica. L’aigua provinent del cup 

baixa a pressió fent girar els rodets col·locats horitzontalment, i de manera 

simultània l’arbre (tronc de fusta que feia d’eix) unit a les moles, també gira 

amb la mateixa força.   

El procediment que es seguia quan el blat batut i ensacat arribava al molí, 

consistia en col·locar-lo a la llímpia, on es netejava d’impureses. Un cop net, 

es tirava a la tremuja, un recipient on s’abocava el gra i per el canalot anava a 

parar entre la mola sotana o fixa i la mola volandera o mòbil, que molien el 

gra. Quan aquest blat ja estava mòlt, queia al farinal i a través d’un bisenfí es 

transportava al torn de la farina. Allà un sedàs de roba amb trames de 

diferents gruixos separava la farina i la pellofa. 

En el primer sedàs, en sortia la farina blanca i fina per fer el pa; en el segon, el 

que abans se’n deia els trits (farina poc premsada, de mida més gran i amb la 

pellofa); i, en el tercer sedàs es filtrava la pellofa més gran.  

Imatge 14. Molí fariner, (Vall d’Ora, 
2016). Font: elaboració pròpia. 
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Quan els sacs ja estaven plens de farina, el moliner amb la llosa11 agafava la 

quantitat de farina que li corresponia per haver mòlt aquell gra.  

Moldre uns seixanta quilograms de gra, es trigava de dues a cinc hores, en 

funció de la mida que el client volgués la farina. 

En la maqueta del molí, es pot apreciar cadascuna de les màquines que hi ha, 

amb la mateixa distribució, embarrat i funcionament. Això sí, he substituït la 

turbina que s’encarregaria de fer accionar els mecanismes per una manovella.  

4.6.2. L’escairador 

L’escairador és un mecanisme que treu la clofolla del gra. Per fer-ho, el gra es 

col·loca en una pica i és pelat pel trull12. El trull està unit a l’eix que gira 

simultàniament quan la força de l’aigua fa girar el rodet.   

Molts clients duien sacs de blat de moro 

gavatxó, ja que era molt habitual menjar 

escudella de blat de moro escairat quan es 

feia la matança del porc, festes amb la 

família o per Nadal.  

Sistemes annexos que funcionen amb 

l’embarrat  

A Cal Guirre, la mateixa turbina que feia 

funcionar l’escairador, feia funcionar 

l’embarrat. Aquest sistema permetia que 

accionessin altres mecanismes relacionats 

amb la fusteria.  

Mai no accionaven totes a la vegada, sinó que hi havia algunes corretges que 

estaven desconnectades, per tal que el conjunt tingués suficient potència i no 

anés lent.  

                                                           
11

 Llosa. Mesura amb la qual el moliner es cobrava amb farina la seva part de la feina.  
12

 Trull. Peça feta de pedra amb una forma troncocònica.  

Imatge 15. Escairador, (Vall d’Ora, 2016).  
Font: elaboració pròpia. 
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Algunes màquines del molí com el torn de la farina o la llímpia no es 

desllaçaven mai, per raó que funcionaven d’una manera més complexa i això 

ho impedia.  

Els principals mecanismes que no sempre tenien les corretges connectades 

eren: l’aplanadora, el torn, el trepant, la mola d’esmerilar i la mola d’aigua.   

Un altre aparell que treballava gràcies a aquest sistema era el ventilador de la 

ferreria i servia per atiar el foc.  

4.6.3. La serradora  

En un entorn com és el de Cal Guirre, ple de boscos i pastures, treballar la 

fusta de la zona era normal. Per això, hi havia una serradora, i també una 

ferreria, ja que necessitaven nombroses 

eines.  

Les serradores eren unes màquines 

mogudes per l’energia hidràulica, on es 

serraven troncs d’arbres de forma 

longitudinal. Aquests troncs es 

transformaven  en taulons i bigues per  

fabricar des de carros fins a elements d’ús 

domèstic.  

Tot començava en una petita bassa amb un 

pany13, que  regulava el pas d’aigua cap al 

rodet14, situat generalment fora de l’edifici. 

Aquest rodet,  transformava l’energia 

hidràulica en mecànica a través d’un 

mecanisme d’embarrat15.  

                                                           
13

 Pany. Comporta per obrir o tancar el pas d’aigua cap al rodet.  
14

Rodet. Roda vertical de pales o àleps connectada a un embarrat.  
15

Embarrat. Sistema d’eixos, politges i corretges que permetia posar en marxa maquinària 
d’oficis ben diferents com la serradora i la mola d’esmeril.  

Imatge 16. Serradora de Cal Guirre.  
Font: elaboració particular de la família. 
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Un cop estava tot en funcionament, el serrador col·locava els troncs 

horitzontalment sobre el carro mòbil que es feia lliscar sobre els carrils mentre 

la serra serrava la fusta.  

A Cal Guirre, aquesta feina la feien pràcticament els homes de la casa, ja que 

treballar a la serradora era molt perillós. No hi havia mètodes de seguretat en 

cas que es trenqués la serra o alguna corretja.  

Enginys pel manteniment de la serra 

Aprofitant la mateixa força i el moviment de l’embarrat, es van crear uns 

enginys per al manteniment de la serra i les seves dents. 

Sense allunyar-se de la zona s’hi podia trobar la mola d’esmeril, el fornal de 

soldadura i el mecanisme per entrescar la serra.  

- La mola d’esmeril, era un artifici que servia per esmolar cada una de 

les dents; es necessitava bastant espai per col·locar tota la serra.  

- El fornal de soldadura, s’utilitzava quan les serres es desgastaven o es 

trencaven i necessitaven una reparació amb soldadura de bronze.  

- El mecanisme d’entrescar, s’usava per inclinar les dents cap a un 

costat i cap a l’altre per tal que tallés més.  

4.6.4. La fusteria  

A la fusteria bàsicament es feien els acabats d’algunes eines o es posava 

mànec a la part metàl·lica.  

Per fer aquests detalls, el fuster disposava d’un petit espai dins del taller del 

molí, on hi tenien cinc màquines pròpies del fuster:  

- L’aplanadora allisava la superfície de les peces de fusta.  

- El trepant servia per fer forats, bàsicament a les rodes dels carros.  

- El torn s’utilitzava per fer els acabats de la fusta i els petits detalls.  

- La mola d’aigua i la d’esmerilar s’accionaven per esmolar eines de tall.  
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Les serres per tallar materials tous, els filaberquins per foradar la fusta, els 

ribots per rebaixar-la o els esclopets16 pels segadors, eren unes de les moltes 

eines que ells mateixos es feien per treballar i per vendre.  

Els carros i carretes eren una de les altres coses que també fabricaven. Eren 

molt importants pel que fa el transport de persones, de sacs de blat, de fustes o 

qualsevol cosa. Quan aquests carros tenien alguns desperfectes, aprofitaven 

l’anada a Cal Guirre perquè el fuster els ho arreglés.  

4.6.5. La ferreria  

Treballar el ferro roent i donar-li forma és un altre ofici habitual a Cal Guirre. La 

ferreria està a un departament situat al costat del molí, ja que d’aquesta 

manera s’aprofitava la rotació de l’embarrat i que aquest accionava un petit 

ventilador que atiava el foc del fornal.  

En aquest taller, el ferrer elaborava tot tipus d’eines. Per al camp es fabricaven 

volants, dalles, aixades, forques i arpiots que s’acabaven de fer a la fusteria. 

Altres eines que el propi ferrer es feia i les utilitzava per treballar eren: 

estenalles, martells, malls i el segell amb el qual 

marcava les eines forjades.  

El més normal en aquella època era que els 

homes com el Jaume, el Josep i també el Josep 

Mª fessin aquesta feina, ja que era una feina 

dura i les dones s’encarregaven d’altres feines 

com el bestiar i els horts.  

Gràcies al “Llibre del ferrer”, aquest ofici era el 

més documentat. En el llibre, podem observar 

quines eren les cases que més compraven i les 

que menys, també quines eines o instruments 

eren els que els clients venien a comprar. 

                                                           
16

 Esclopet. Peça de fusta que es col·locava a la mà contraria a la falç, per evitar lesions als 
segadors.  

Imatge 17. Ferradures, (Vall d’Ora, 2016).  
Font: elaboració pròpia. 
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Ferrador 

En aquells temps, els animals de càrrega eren imprescindibles al camp, però 

també ho eren pel transport fins gairebé els anys 1950. Una de les moltes 

feines del ferrer era fer de ferrador i ferrar els cavalls i rucs. 

Al pati de davant de la casa, al llarg de la paret s’hi disposaven unes anelles 

per estacar-hi els animals. Llavors, quan tenia les ferradures fetes, les hi 

col·locava o els referrava, és a dir, arreglaven la ferradura que ja duia l’animal i 

la tornaven a posar.   

Amb la mecanització dels transports, els animals de càrrega es van veure 

afectats i també la feina del ferrador, però tot i així, les últimes quatre 

ferradures i referrats fets com a feina, els va fer al 1989.  

4.7. OFICIS SECUNDARIS  

Per una banda, els oficis més importants els duien a terme els homes, com per 

exemple, les feines del serrador, ferrer, moliner i també, llauraven, sembraven, 

etc. Però, per altra banda, hi havia altres tasques que les feien les dones i nens 

de la casa com podia ser dur l’hort, cuidar el bestiar, confeccionar peces de 

roba i algunes altres més.  

4.7.1. L’agricultura, la ramaderia i l’horticultura  

Com era habitual, totes les cases de pagès estaven envoltades de camps, 

boscos i pastures. Treballar la terra per obtenir-ne blat o farratge permetia una 

economia de subsistència, és a dir, obtenir uns diners suficients per alimentar-

se i comprar productes bàsics. La combinació de la força animal amb les eines 

fabricades a la mateixa casa, ajudaven a facilitar totes les feines que s’hi 

havien de fer.  

Normalment, en els camps que tenien al voltant de la masia, el que més  

sembraven era blat i ordi. També hi tenien alfals per alimentar el bestiar.  

Els terrenys prop del rec s’aprofitaven molt per als horts, ja que així, 

s’assegurava la humitat del sòl. Acostumaven a plantar-hi enciams, cols, 

bledes, patates, carbasses, mongeteres, tomaqueres i altres verdures, però 
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també hi tenien arbres fruiters com la pomera pasquina, el perer, la servera, la 

figuera i el prinyoner.   

La ramaderia era una activitat que es combinava amb l’agricultura.  

La casa tenia diferents tipus de bestiar, des d’un ramat de vint cabres, una 

dotzena de gallines, una desena de porcs i truges, uns seixanta conills i uns 

vuit ànecs. Aquests animals proporcionaven carn, ous, llet de cabra i els seus 

derivats.  

Entre cases, sempre s’intentava extreure benefici mutu com fos. Per exemple, 

en temps de zel de les truges, les cases veïnes com Sant Lleïr, Ca l’Ambròs, el 

Rial de Busa o el Fornell duien les femelles a Cal Guirre, perquè allà tenien un 

porc mascle que les inseminava. D’aquesta manera podien fer criar les truges, 

engreixar els porcells i a l’hivern matar-los per obtenir-ne la carn sense el cost 

que requereix comprar-los. Era molt habitual aquest estil de favors entre cases 

veïnes, ja que es proporcionaven productes que no tenien entre si.  

Les dones de la casa i els fills petits eren els que normalment duien a terme 

aquestes tasques i s’encarregaven dels horts. També se’n cuidaven d’alimentar 

el bestiar i a la vegada s’ocupaven de la casa.  

4.7.2. Modista i barber  

Si es tenia una modista a casa, s’hi 

guanyava en temps i en economia. 

La modista de la casa només havia 

de comprar la tela, ella la cosia i 

sovint en venia les peces. Això feia 

que guanyessin algunes pessetes o 

s’estalviessin el desplaçament a 

altres llocs per comprar-la.  

Temps enrere la gent no es canviava 

la roba cada dia, sinó que només la 

Imatge 18. Màquina de cosir, (Vall d’Ora, 2016).  

Font: elaboració pròpia. 
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rentaven quan estava bastant bruta. Això feia que cada persona tingués 

poques mudes i les portessin molts anys, fins i tot quan els anaven petites. 

Posteriorment, es passava als més petits, d’aquesta manera mai es llençava.  

Confeccionar peces de vestir no era una feina molt important a Cal Guirre, però 

ajudava en l’economia de la casa. Aquesta feina la va dur a terme la filla de 

l’amo, la Carme Pujol, que va aprendre a cosir a Can Bertran de Taravil.  

Després ella se’n va encarregar d’ensenyar-la als més petits, sobretot a les 

nenes de la casa. 

Tallar els cabells i arreglar la barba era una ocupació senzilla, ja que no 

requeria molt espai ni aparells. Els dos homes de la casa, el Jaume i el Josep, 

van aprendre a fer de barbers, una feina que combinaven amb les més 

importants i que els servia també per guanyar algun cèntim.  

Quan la gent anava a Cal Guirre, aprofitaven per servir-se de tot el que 

poguessin, com moldre el gra, arreglar el carro, ferrar els cavalls o el que fos. 

Llavors, mentre esperaven els encàrrecs, podien tallar-se els cabells i/o 

arreglar-se la barba.   

4.8. L’ARRIBADA DE LA LLUM A CAL GUIRRE  

El 24 d’octubre de 1896 es va establir electricitat a la ciutat de Solsona, però 

com és evident a les zones rurals el corrent elèctric va tardar bastant més.  

A la dècada dels anys vint, el masover de Cal Guirre va comprar una dinamo 

de segona mà. Aquesta s’ajustava al funcionament de l’embarrat i aprofitant la 

mateixa força, obtenien corrent elèctric.  

Aquest aparell, que els va ajudar a tenir electricitat abans que moltes altres 

cases de la mateixa ruralia, treballava a 110V i permetia tenir llum, emesa 

mitjançant unes bombetes distribuïdes per tota la casa.  

El corrent produït a la masia no tan sols l’utilitzaven ells, sinó que a les cases 

més properes com Sant Lleïr i el Solà també se’n beneficiaven.  

A l’hora de fer llum, també hi havia alguns inconvenients, per una banda, el poc 

cabal d’aigua del riu feia que la bassa es buidés i s’hagués d’esperar a que 
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s’emplenés de nou. Per altra banda, quan les cases endollaven alguns aparells, 

disminuïa la intensitat de la llum.  

5. ECONOMIA DE LA CASA  

L’economia i els preus dels productes han anat canviant amb el temps.  

A Cal Guirre, les finances no eren mai exactes ni del tot comptables, a causa 

que no tot es pagava amb monedes, i habitualment es realitzaven intercanvis 

de productes que els mancaven, uns amb els altres.  

Un exemple és el del molí, on la gent podia moldre el seu gra a canvi d’una 

certa quantitat de farina del mateix sac. D’aquesta manera era com el moliner 

cobrava la seva part.  

El troc17 també era comú amb Ca l’Ambrós, la casa veïna on feien pa, i que 

canviaven per farina. Amb altres cases també es feien canvis de productes com 

el blat de moro o el vi.  

Els ingressos que tenien de la venda d’eines de la ferreria i fusteria, dels 

aliments dels camps, horts i bestiar,  de les peces de vestir i de tallar els cabells 

eren suficients per cobrir les despeses de les compres de material per treballar, 

les domèstiques i, de tant en tant, les d’oci per als nens, com les pintures.  

A part d’això, no pagaven un lloguer per la casa a canvi d’arreglar desperfectes 

de la casa ni l’aigua que era un recurs fonamental, encara eren més evidents 

els beneficis que en podien obtenir. A més, la principal font d’aliment de la 

família era a base de productes fets a la mateixa casa o de les cases veïnes, 

és a dir, era molt poca la quantitat de diners que es destinaven en comprar 

aliments, un factor importantíssim a l’hora de posar en evidencia si era o no un 

mas autosuficient. 

El fet que poguessin combinar una sèrie d’oficis permetia que quan els clients 

anessin a Cal Guirre, aprofitessin per comprar des d’eines de treball, passant 

per la mòlta del gra i fins comprar carn, ous, llet, etc.  

                                                           
17

 Troc. Intercanvi de productes entre dues o més persones.  
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El “Llibre de ferrer” és una llibreta que s’organitzava per masies i s’apuntava 

algunes de les feines 

relacionades amb la ferreria 

que s’havien fet per 

cadascuna d’elles des de 

1940 fins a 1989.  

A la llibreta només 

s’apuntaven els imports de 

cada feina que es feia a les 

cases més habituals i que 

ho pagaven quan podien. 

En canvi, els arrossegadors de troncs, que duien els cavalls a ferrar molt 

freqüentment i durant tot l’any, ho pagaven al moment.  

Mitjançant aquest llibre que tenia el Josep, es pot observar clarament l’evolució 

del cost d’algunes eines o activitats, com per exemple, la creació i col·locació 

d’una ferradura, i a la vegada també l’economia en general. 

Les cases que més compraven, sovint eren les que estaven a una distància 

acceptable, és a dir, que no estaven molt allunyades. La casa principal era Sant 

Lleïr, perquè era la més propera i comprava tot aquells productes que li 

mancaven. Altres cases eren les de Cal Dansa, Boixadera, Casa Vila, Casòliva 

i Postils, entre moltes d’altres.  

Des del 1940 fins al 1989, el procés de mecanització de les eines i de les 

tasques ha anat augmentant periòdicament, de manera que cada cop més es 

podia prescindir dels treballs fets manualment. Això va fer que a Cal Guirre i en 

molts altres llocs amb la mateixa situació, disminuïssin les vendes i que cada 

vegada hi hagés menys feina. 

5.1. COMPTES DE LA FERRERIA I FUSTERIA  

Mitjançant cerques a internet sobre l’IPC i també amb el “Llibre de la ferrer”, he 

pogut extreure una sèrie d’informació i dades pròpies de l’època per poder 

desenvolupar gràfics de temàtica econòmica, com els preus i les vendes.  

Imatge 19. Compte de Postils l’any 1971.  
Font: elaboració pròpia. 
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Gràfic 5. Evolució del preu de les ferradures i referrats.  

Font: elaboració pròpia.  
 

En el gràfic anterior, es pot observar l’evolució del preu d’una ferradura i el d’un 

referrat. En l’eix de les ordenades si situa el preu en pessetes i en les 

abscisses si troben els anys des del 1940 fins al 1989.  

En ambdós casos, podem dir que es tracta d’un gran creixement sobretot de 

l’any 1970 fins al 1989. Aquest preu per anys és una aproximació, ja que si es 

consulta el “Llibre del ferrer” es pot veure que depenent de la casa a la que 

anés destinat el producte podia variar una mica. Segurament aquesta 

diferència és gràcies a la confiança que es tingués amb el client i la freqüència 

amb la que aquest hi anava a comprar.  

Durant els anys on els preus eren més baixos, era més rendible vendre 

productes artesanals, per raó que el cost del material era molt baix i permetia 

més beneficis. En canvi, quan els preus van pujar molt en general, els 

ingressos eren suficients per cobrir les altes despeses del material, per això 

quedaven pocs beneficis. 

Aquest augment exagerat del preu dels productes de Cal Guirre, també va ser 

present en tots els altres productes d’arreu d’Espanya.  
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Gràfic 6. Índex de Preus al Consum d’Espanya.  

Font: elaboració pròpia.  
 

En aquest gràfic sobre l’IPC18 d’Espanya, en l’eix de les abscisses s’hi 

representa els anys des del 1960 fins al 1990. A les ordenades, hi ha col·locat 

l’índex.  

Aquestes dades s’han pres considerant que l’any de base 100 és el 31 de 

desembre del 1959. Llavors, va anar augmentant de manera estable fins al 

1975 amb un IPC del 325,7amb 17% d’inflació. Però a partir d’aquest any, va 

anar creixent fins arribar a l’any 1990 amb un índex del 1858,5.  

Per entendre l’IPC, podem considerar que un producte 1959 tenia un cost de 

100 pessetes i al 1960 amb una inflació del 1,2%, va passar a tenir un preu de 

101,2 pessetes. Aquest mateix producte a l’any 1990 va augmenta fins a un 

1858,5. 

Per tant podem veure que els preus van augmentar molt tant a Cal Guirre com 

a la resta d’Espanya, en canvi, les vendes tan sols van disminuir a Cal Guirre, a 

causa de la mecanització, despoblaments i alts preus.  

                                                           
18

 IPC. L’índex de Preus al Consum és un índex de preus que compara d’un conjunt de béns i 

serveis o  productes de consum. 
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Gràfic 5. Evolució de la venda de ferradures i referrats.  

Font: elaboració pròpia.  
 

El gràfic anterior tracta sobre l’evolució del nombre de vendes amb els anys a 

l’eix d’abscisses i el nombre de vendes a l’eix de les ordenades. Aquestes 

dades són extretes del “Llibre del ferrer” i concretament són de Sant Lleïr, però 

ho he pres com a model per parlar d’aquest decreixement en general.  

Analitzant les dades, es pot observar que entre els anys 40 i 60, aquest nombre 

de vendes eren molt irregular, però força altes. A partir de l’any 1960, les 

vendes d’ambdós elements van començar a disminuir fins a arribar al 1985 

amb gairebé cap.   

Observant les vendes principals que hi havia, es tractava d’eines agrícoles com 

arreus, ferradures i referrats pels animals de càrrega, alguns carros, etc. A 

mesura que el temps passava ja no es feien tantes eines agrícoles i es 

centrava més en la reparació d’aquestes, i a finals d’aquest període la feina era 

escassa, però tot i així, era habitual la reparació de cadenes de tractors.  

Amb l’estudi d’aquests gràfics conjuntament amb el “Llibre del ferrer” puc 

concloure el resultat següent: del 1940 al 1960, la demanda i els preus dels 

productes eren més estables, però a partir d’aquest any el preu va augmentar 

fortament i la demanda va disminuir.  
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6. CONCLUSIONS  

He arribat a la part final del meu treball amb els objectius assolits i gràcies a la 

recerca feta en llibres i a les entrevistes fetes a familiars, he aconseguit 

confirmar parcialment la meva hipòtesis: Cal Guirre era una casa autosuficient 

durant el seu funcionament.  

He basat l’estudi de l’autosuficiència en l’anàlisi de diversos factors que han 

influït en el funcionament de Cal Guirre: 

 SITUACIÓ GEOGRÀFICA: gràcies a seva la localització, sempre ha tingut 

gratuïtament l’aigua com a força motriu per fer funcionar els mecanismes i 

la fusta com a matèria primera per treballar. A més, aquesta energia 

hidràulica va permetre la producció de corrent elèctric.    

 CONSTRUCCIÓ DE LA CASA: Cal Guirre es va construir orientada al sud 

– est, perquè d’aquesta manera s’aconseguia més escalfor i així només 

necessitaven un foc a  terra a la part més freda i humida, la del darrera. La 

bassa la van fer en una zona de desnivell cap a les turbines per tal 

d’aprofitar més aquesta força hidràulica. Totes les màquines estaven 

col·locades de manera concreta, perquè així funcionava tot perfectament, 

amb eficàcia i tenint en compte que els residus d’unes activitats fossin 

utilitzades per una altra.  

 PRODUCCIÓ PRÒPIA: Cal Guirre treballava amb tres línies de producció 

de recursos: la primera, eren els tallers (ferreria, molí, serradora i fusteria); 

la  segona, l’hort i el camp; i, la tercera, el bestiar. Els productes alimentaris 

eren suficients per mantenir la família, a més encara tenien excedent per 

vendre.  

Cal tenir en compte que en l’economia de la casa, hi influïen els factors 

anomenats anteriorment i altres com els despoblaments i la influencia de la 

mecanització en les tasques agrícoles.  

D’una manera cronològica puc explicar que des d’abans del 1940 fins al 1960, 

les vendes que feien eren molt altes, tot i el baix preu dels productes en 

general.  Al anys 60, les vendes van començar a disminuir lentament a causa 
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de l’èxode rural com a conseqüència de la mecanització de les tasques 

agrícoles i la introducció dels vehicles. Però a més, el preu dels productes va 

anar augmentant. Finalment, l’any 80 aproximadament, les vendes ja havien 

minvat molt i els preus dels productes es van disparar sense aturar-se fins a 

l’actualitat.  

Un altre objectiu que m’he marcat és una breu comparació de la vida quotidiana 

durant els anys més esplendorós de Cal Guirre i la nostra vida actual.  

A Cal Guirre, treballaven moltes hores al dia pel baix sou que tenien, però el 

seu dia a dia no girava entorn als diners. En el temps lliure que tenien, 

normalment era el diumenge, aprofitaven per anar a missa i jugar a les cartes. 

En els desplaçaments que feien ja fossin llargs o curts, anaven a peu o amb 

rucs. Principalment, la família només depenia dels productes agrícoles i el 

bestiar, ja que els proporcionava l’aliment diari. Finalment he arribat a la 

conclusió que vivien pràcticament del que es produïen ells mateixos. A 

diferència, avui en dia, les feines que tenim són d’hores limitades i amb uns 

sous, teòricament, suficients que a vegades poden causar-nos dificultats 

econòmiques, ja que la nostra vida gira al voltant del consum i dels diners. El  

temps lliure, habitualment l’utilitzem per estar connectats a una pantalla i la  

dependència més gran que tenim actualment és als diners, sense ells no 

podríem gairebé tenir res i per això, necessitem comprar-ho.  

Finalment, la conclusió general a la que he arribat i que he pogut verificar és 

que Cal Guirre era una masia autosuficient fins al 1960 aproximadament, 

gràcies als recursos naturals, la construcció específica i a la pròpia producció. 

Als anys posteriors ja no s’obtenien gaires beneficis i van haver de trobar altres 

mètodes per continuar. A més, puc afirmar que la principal dependència que 

tenien era a l’alimentació, però això mai els mancava.  

Fer aquest treball, m’ha servit per conèixer més profundament  el que són les 

meves arrels i l’estil de vida que tenien. A part també, per recopilar tot 

d’informació que no podria trobar en llibres i que per mi, són molt importants. 

No obstant això, he tingut certes dificultats en trobar dades més concretes en 



Laura Murcia Pujol                                                     Cal Guirre, valer-se per viure                                                                                         
 

36 
 

llibres, i per aquest motiu les utilitzades són extretes de deduccions de la 

família i altres persones, això pot significar que siguin una mica subjectives.  

Ara quan els avis em diguin “això abans no era així”, tindré una amplia visió de 

com era la realitat i de com ha canviat tant tot, ja sigui cap a bo o cap a dolent.  

La maqueta del molí de Cal Guirre, m’ha fet combinar la part més teòrica amb 

una part més pràctica, de manera que he pogut gaudir molt més d’aquest 

treball.  
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des del primer moment i m’ha obert les portes del que és tota la història de la 

família i la casa; a la meva tutora, Mercè Santasusagna, per ajudar-me a 

encara aquest treball d’una millor manera i polir-lo amb noves idees; a l’Arxiu 

Comarcal de Solsona per proporcionar-me material necessari per desenvolupar 

alguns apartats i en general a totes aquelles persones que han estat amb mi 

des del principi al final.  

En els dies de creació de la maqueta, he tingut el suport constant de la família, 

sobretot el del meu pare. A ell també li vull agrair molt tot.  

A tots els que poc o molt m’heu ajudat: moltes gràcies.  

ANNEXOS  

1. ENTREVISTES  

Les entrevistes han tingut un significat molt important pel meu treball, ja que era 

informació de primera mà i molta de la qual no podia trobar en llibres. A part de 

les entrevistes següents, sempre que he tingut dubtes i qüestions he contactat 

amb la meva família materna, concretament amb la meva àvia, la Núria Pujols 

Vilar o amb els meus tiets, la Mª Dolors i el Josep Mª Pujol.  

La entrevista amb la Núria:  

La Núria Pujols és una dona que des que va néixer que viu a la Vall d’Ora i que 

va contribuir en la vida a Cal Guirre, primer com a nora i després com a 

mestressa.  

 Quina relació teníeu amb Cal Guirre? Jo n’era la dona del Josep Pujol, fill del 

Jaume, l’amo de Cal Guirre. 

 Com vau arribar en aquella casa? I en quin any? Jo vaig anar a viure a Cal 

Guirre el mateix dia que ens vam casar amb el Josep, el 14 de juny del 1952.  

 Com era la casa en aquell moment? La casa era molt semblant a ara, tenia la 

mateixa distribució però l’eixida era un espai obert, diferent d’ara. 
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 Amb vos quanta gent més hi vivia? A la casa hi vivien els sogres, el Josep, 

la seva germana i jo. També hi vivia el Ramonet, un mosso que treballava allà 

des que el Jaume va arribar a Cal Guirre.  

 Quines feines hi feia cadascú? I vos? El sogre feia de ferrer, moliner i 

construïa carros amb l’ajuda del Josep i amb la d’altres mossos que també 

treballaven allà. La Carmeta, la germana del Josep,  va aprendre de modista a 

Taravil i per tant ella era qui ens cosia la roba, però junt amb la sogra i jo ens 

en cuidàvem de les hortes, el bestiar i les feines de la casa.  

 Quins productes teníeu a Cal Guirre (horts, granja,...)? Les verdures, 

hortalisses i fruites les extrèiem de l’hort i dels arbres fruiters. Teníem una 

petita granja amb uns vuit porcs, remats de cabres, conills, gallines, ànecs i 

pollastres. El Josep fabricava eines, des d’estris pel camp fins a ferradures pels 

cavalls, també construïen carros. I al tenir un molí, teníem farina pel pa i trills 

(farina més gruixuda i amb pellofa) pels animals.  

 Què veníeu? Qui us encomanava coses? Quines coses? S’havien 

d’esperar gaires dies? Veníem productes per menja, bestiar, eines de treball, 

carros i carretes com he dit anteriorment.  

Teníem clients com els de Sant Lleïr que principalment venien a moldre sacs 

de gra per fer farina i a ferrar els cavalls; els de Ca l’Ambrós no compraven 

gaire a vegades algun porc, però sovint els donàvem farina a canvi de  pa. 

També venien gent de Cal Teixidor de la Vall i de Canaleta que ens compraven 

conills, ous, pollastres. Nosaltres ho veníem a ells i ells ho venien a Montmajor.  

Ferrar un cavall era un moment, no s’hi estava gaire, però fer carros era molt 

més temps perquè s’havien de fer les rodes i cada cosa a mà i això feia que es 

tardés molt més.  

 En aquella època que vos éreu allà, creieu que amb els productes que 

obteníeu n’hi havia prou per viure, sense haver de compra moltes coses? 

Sí, abans en general la gent vivia del que tenien a casa, dels horts i bestiar.  

 Necessitàveu comprar moltes coses? Què compràveu? I on? Cada quan 

ho fèieu? El que més necessitàvem que no podíem fer nosaltres era la tela per 

fer la roba, sabates i ferro. El ferro el compràvem a la ferreria de Casserres un 
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cop cada mes. Les sabates i la tela ho compràvem els dimecres de cada 

setmana al mercat de Montmajor.  

 Preu d’alguns productes més o menys? Fer una ferradura i posar-la a 

l’animal podria valdre 4 ptes. A l’hora de cobra per moldre el gra en funció dels 

kg que s’havia de moldre ens quedàvem una part calculada amb una cassola 

d’aram. I amb els de Ca l’Ambrós fèiem canvi de pa per farina. 

 

Entrevista amb Mª Dolors  i Josep Mª Pujol: 

La Dolors i el Josep són dos bessons que van néixer a Cal Guirre i eren els fills 

de la Núria i el Josep, els amos de la casa.  

 

 Quina relació tenies o tens amb Cal Guirre? Érem els fills del Josep Pujol i la 

Núria, fill d’en Jaume i dona del Josep. 

  Quan vas arribar allà? Per quin motiu? Quan vam néixer, el dia 6 d’agost 

1956. 

 Com era la casa quan vas arribar? Abans de néixer l’eixida era oberta, però 

al néixer nosaltres, per mantenir la escalfor, van decidir tancar-la.  

A més a més, van fer dues habitacions més a l’eixida.  

 Què produíeu (hortalisses, cereals …)? Teníeu bestiar? Verdures com les 

mongetes, carbassons, patates, cols... i teníem camps de blat i d’ordi. De 

bestiar, uns quants porcs, cabres, conills, pollastres, etc.  

 A la fusteria quins productes es feien més? I a la ferreria? A la fusteria 

fèiem carros, carretons, rastells, mànecs d’eines,... i a la ferreria construíem 

aixades, destrals, volants, ferradures,... 

 Quina era la teva feina? Jo, el Josep, ajudava al meu pare a posar la farina 

als sacs, a fer carros, a llimar fustes i tot el que fes falta, en canvi, jo, la Dolors, 

ajudava a la meva tieta que era modista, i ella era qui ens feia la roba a 

nosaltres però també la veníem.   

 Recordes què compràveu, que no tinguéssiu? A on anàveu a comprar? 

Compraven tela per cosir a Montmajor i també ferro per la ferreria a Casserres. 

Nosaltres no anàvem a comprar, però sí que ens compraven llapis de colors i 

pintures.  
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 Va anar canviant la vida a cal Guirre els anys que hi vas ser? Quins canvis 

importants hi va haver? Mentre nosaltres vivíem allà van construir la granja i 

algun cobert, però generalment tot estava bastant igual.  

 

2. RECREACIÓ DEL MOLÍ FARINER  

Amb l’ajuda de la família, especialment del meu pare, he creat una maqueta del 

que és avui dia el molí de Cal Guirre.  

Hi ha cinc mecanismes importants dels quals són: el molí, l’escairador, el torn 

de la farina, la llímpia i l’aplanadora.  

Els molins 
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L’escairador 
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El torn de la farina  
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La llímpia 
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L’aplanadora  

 

 

 


