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Agraïments: 
A José Clementet i Secundino per les seves agradables explicacions. Al poble d’Alfara per les fotos aportades, especialment Joan Valentí de l’Ajuntament i també a Maria Isabel 
Ruperez. Al museu del Montsià i al suport per part de l’Agrupació de Defensa Forestal de Sant Julià.

RESULTATS I DISCUSSIÓRESULTATS I DISCUSSIÓ

INTERPRETACIÓ DELS CANVIS DEL PAISATGE A TRAVES DE LA SEVA GENTINTERPRETACIÓ DELS CANVIS DEL PAISATGE A TRAVES DE LA SEVA GENT
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Dins del terme municipal d’Alfara de Carles les zones que mostren més 
diferències en el paisatge en l’últim segle són:

• El Toscar, l’Ullal, Bosc Negre, Vall d’en Caubet i M as Deu.

La vall del Toscar era un lloc de gran activitat i punt de confluència de diferents 
vies de comunicació procedents de les parts altes del massís. Al mas de Sisco
(que era una taverna) es trobaven els arrendats de les finques, els pastors, els 
rosegadors, els talladors, els carboners...que anaven a treballar al port d’Alfara. 
L’activitat agrícola i industrial també hi era en part gràcies a la quantitat de déus 
d’aigua que brollen a la zona.

• La Foia, els Llinars, la Platera, lo Port de Vicent

La Foia era un terreny especialment bo per sembrar pataques, blat.... Aquest 
tipus de conreu ocupava gairebé 34 ha dividides en una gran nombre de 
parcel·les arrendades per diveros pagesos d’Alfara i Els Reguers. Les families
s’hi traslladaven a viure a l’estiu i era llavors quan s’ocupaven els masos de 
Catxapí, mas del Maraco, mas de les Pitxines. Pujaven des del Toscar pel camí 
del bosc Negre, per on també baixaven tota la collita produïda.

•Els Clots, Vall Figuera i Lo Campanal

L’explotació de la fusta en aquesta zona constituïa una font d’ingressos 
importants pels propietaris dels boscos i una activitat complementaria de 
subsistència per a les famílies que tenien muls i els ocupaven en arrossegar 
fusta pel ròssec de la vall d’en Caubet fins al Toscar. El pastoreig va ser 
destacable un cop abandonats els camps. El més comú eren els ramats 
d’ovelles fardàsques, espècie molt robusta i amb molt bona adaptació que era 
la que més predominava als ports.

EVOLUCIÓ DEL PAISATGE DEL TERME MUNICIPAL DALFARA DE CARLESEVOLUCIÓ DEL PAISATGE DEL TERME MUNICIPAL DALFARA DE CARLES

La modificació més dràstica identificada en el paisa tge 
s’observa en les zones de conreu i àrees forestals 
boscoses.

Els conreus s’han reduït un 50% des de 1956 (550 ha) quedant 
pràcticament restringits a les parts baixes del municipi. Aquest 
canvi ve donat per l’abandó progressiu de l’agricultura en les 
parts altes dels Ports.

En conseqüència s’ha produït una important renaturalització
del paisatge, on les pinedes de rojal i negral han pres 
protagonisme (de 671 ha l’any 1956 a 1965 ha l’any 2002). 
Aquest canvi s’atribueix a la recuperació del bosc després de 
l’intens aprofitament fuster que es va fer en temps passats.  

Cartografia dels usos del sol per a l’any 1956 i any 2002. 

1956 2002

La Fabrica de Pallarés. A la foto antiga s’oberven perfectament els tres moduls que fomaven la fàbrica,. Actualment sols hi resten les quatre parets principals de la 
primera planta, s’ha perdut la teulada i la vegetació arborea, arbustiva i sobretot lianoide han envaït aquesta gran construcció

El Toscar des del mas de Clementet. A la imatge antiga es distingeixen d’esquerra a dreta, el mas de Pere, el mas de Sisco i el mas de Fontana. En l’actualitat la 
vegetació ha recolonitzat aquest indret i els masos s’han abandonat o transformat en segones residències no vinculades a l’activitat agroforestal.

Depressió de la Foia l’any 1956. L’activitat agrícola ocupava la totalitat d’aquests terrenys formant un entramat parcel·lari de diversos 
arrendataris que hi vivien tot l’any, tret de l’hivern atenent a les dures condicions climàtiques de la zona. 

Depressió de la Foia l’any 2002.L’activitat agrícola ha desaparegut donant pas a un extens prat submediterrani que alberga una important 
biodibersitat i retorna la naturalitat a l’indret.

mare! Aquí mos quedàvem mare! Aquí mos quedàvem 
(caseta de les (caseta de les PichinesPichines als als 
Llinars), lo Llinars), lo menosmenos a n’esta a n’esta 

pallissa 5 o 6 talladors de pins, pallissa 5 o 6 talladors de pins, 
2 o 3 pastors, (...) això era un 2 o 3 pastors, (...) això era un 
poble en aquell temps!! I (...) poble en aquell temps!! I (...) 

tots a dormir a la pallissa, tots a dormir a la pallissa, 
homes d’un costat i dones d’un homes d’un costat i dones d’un 

altre, i de nit a lo millor se altre, i de nit a lo millor se 
crusavencrusaven , saps... i a la palla! , saps... i a la palla! 
Res de llit! I aquí teníem una Res de llit! I aquí teníem una 
mica de palla...s’aguanta bé mica de palla...s’aguanta bé 

esta!esta!

SecundinoSecundino (2009)(2009)

(...)a les parts altes es(...)a les parts altes es
feia blat, feia blat, inclúsinclús cigrons, cigrons, 

avena, sembradura, ordi, avena, sembradura, ordi, 
(...)tot en (...)tot en matxosmatxos per aquí, per aquí, 
quan acabaven de batre a quan acabaven de batre a 
últims d’agost veies les últims d’agost veies les 

càrregues de blat, perquè aquí càrregues de blat, perquè aquí 
a la Foia i a la zona alta lo blat a la Foia i a la zona alta lo blat 
cardava molt, perquè com era cardava molt, perquè com era 

alt no alt no s’afugavas’afugava , allò que a , allò que a 
vegades quedava mig fallat, vegades quedava mig fallat, 
allí no hi quedava mai fallat, allí no hi quedava mai fallat, 
perquè se veu que a la zona perquè se veu que a la zona 
alta, la frescor o el que fossa alta, la frescor o el que fossa 

anava molt bé(...)anava molt bé(...)

José Sabaté José Sabaté PuvillPuvill (2009)(2009)

La metodologia emprada es fonamenta en l’anàlisi ca rtogràfic i la recerca 
etnogràfica. 

•Es comparen les fotografies aèries i els mapes d’usos del sol de l’any 1956 i 
2002 utilitzant un Sistema d’Informació Geogràfica. S’identifiquen les zones de 
més canvis

•Es contacta amb informadors que van viure a la primera meitat del s. XX, se’ls 
fa entrevistes i s’inventarien els elements del patrimoni que es troben en les 
zones d’estudi.

•Es transcriuen les entrevistes i se’n fa la corresponent fitxa d’acord a les 
instruccions de l’IPEC (Inventari de Patrimoni Etnològic de Catalunya). De 
cada element de patrimoni també es fa una fitxa d’acord al es instruccions de 
l’IPEC.

•Es recopilen fotos antigues per tal de fer una comparativa directa entre l’estat 
actual i en el passat d’alguns escenaris concrets.

•A partir de la informació recopilada s’expliquen els canvis detectats i es 
justifica l’evolució del paisatge a partir del canvi en les activitats que es 
desenvolupaven en el medi rural a la primera i segona meitat del s.XX.

Entrevista a José Sabaté Puvill (Clementet) a la 
vall del Toscar

Ens els últims 50 anys, a la Catalunya rural, s’ha produït una ruptura amb les formes de subsistència 
tradicionals, eminentment agrícoles, ramaderes i forestals. Aquesta ruptura ha suposat un canvi en la vida de la 
gent, les tradicions, costums,... però sobretot en l’aprofitament de les terres. 

Aquest treball de recerca etnogràfica pretén a través de l’anàlisi cartogràfic, del treball de camp i del testimoni 
oral dels nostres avis, reconstruir els escenaris on transcorrien les seves vides i poder arribar a entendre el per 
que del  paisatge que hem heretat. Com diu Graham Fairclough “el passat és ineludible en el paisatge ”. 

Ens centrarem en el cas d’ Alfara de Carles, un municipi rural en un entorn majoritàriament forestal, caracteritzat 
per un paisatge, en gran mesura, resultat de la interacció entre factors naturals i humans. Un municipi on el canvi 
de context social, arran de la desruralització de la segona meitat del segle XX, va induir la pèrdua de moltes
activitats tradicionals que fins llavors havien modelat el paisatge.
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mare si se’n mare si se’n feafea, (carbó), (carbó)
(...) veus tot (...) veus tot esteeste bosc, jo bosc, jo 
l’he vist tallar tot i tot s’ha l’he vist tallar tot i tot s’ha 
fet carbó (...) es va tallar fet carbó (...) es va tallar 

tot a cop de destral perquè tot a cop de destral perquè 
van dir que en lo van dir que en lo sorracsorrac se se 

morien tots los... lo morien tots los... lo 
tallaven per a que no tallaven per a que no 

tornes a brotar i mira quin tornes a brotar i mira quin 
carrascalcarrascal que torna a que torna a 

haver i això ja ho he vist haver i això ja ho he vist 
tallar tot jotallar tot jo

José Sabaté José Sabaté PuvillPuvill (2009)(2009)

una una fábfáb . de . de cristalescristales que que 
se se principióprincipió en el en el añoaño de de 

1780 (...) la que en el 1780 (...) la que en el 
transcursotranscurso del del tiempotiempo fuéfué
abandonada y abandonada y destruidadestruida
por por desavenenciasdesavenencias entre entre 
los los sociossocios , ó por falta de , ó por falta de 

combustibles, con motivo combustibles, con motivo 
de una de una representaciónrepresentación que que 

hizohizo el el comandantecomandante del del 
terciotercio naval, fundada en el naval, fundada en el 
gran gran destrozodestrozo que que aquelaquel
establecimientoestablecimiento causabacausaba

en el en el arboladoarbolado

Pascual Pascual MadozMadoz (1850)(1850)
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