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Més enllà de l’Andorra turística i oberta al món, hi ha també un país que conserva la seva identitat ramadera i 
agrícola, que es manté fidel als seus orígens.

Sovint ens pensem que aquesta Andorra, agrícola i ramadera, forma part d’un passat llunyà; però en realitat el Prin-
cipat fa poc menys de cent anys encara vivia d’una economia de subsistència basada en la pagesia d’alta muntanya. 
Aquella Andorra estava marcada per les dificultats que comportava viure en un país hivernal i d’alçada on qualsevol 
pràctica ramadera o agrícola era complicada. La vida en aquells temps era rústica i dura, molt diferent de la dels 
nostres temps.

Andorra sempre ha estat un país on el bestiar només pot pasturar per les muntanyes els mesos d’estiu i la terra no és 
prou fèrtil per cultivar qualsevol tipus d’agricultura. Aquestes característiques, influenciades per la nostra orografia, 
han marcat des de sempre el nostre model de pagesia i la nostra relació amb el medi.

El vincle que hem mantingut al llarg de les dècades amb el sector agrícola ens ha marcat com a nació. El nostre caràc-
ter i la nostra cultura estan clarament influïts per una Andorra que va haver de sobreviure en un context que no era 
gens fàcil. Quan Europa es modernitzava gràcies a la revolució industrial, Andorra patia una forta recessió econòmica 
a causa de l’obsolescència del seu model econòmic i, doncs, es feia notar l’emigració d’una part de la població que 
buscava un futur millor als països veïns.

Ara bé, entendre i recordar aquella Andorra, no tan llunyana, dels cavallons, de les hores de feina comptades amb 
jornals i de les pastures d’alçada ens ha de permetre identificar-nos com a país. El nostre passat sense cap mena de 
dubte forma part del nostre patrimoni cultural tangible, però també compon el nostre patrimoni intangible, ja que 
el que ens defineix millor com a país són els nostres orígens. La nostra identitat ve marcada per la manera de viure 
dels nostres avantpassats.



Per aquest motiu és indispensable la tasca de recuperació de la memòria històrica i dels valors i rols de l’agricultura 
en l’estructura social i econòmica d’Andorra. Qualsevol societat, per saber on vol anar, ha d’entendre els seus orígens, 
ha de saber quines són les seves especificitats que la fan genuïna per emprendre el bon camí.

En això, el sector agrícola sempre ha estat un pal de paller del nostre país. En el passat era el principal sector de la 
nostra economia i avui en dia encara té un pes significatiu amb el cultiu del tabac però també amb la ramaderia 
tradicional, que ens permet conservar un important patrimoni paisatgístic. Què seria de les nostres muntanyes sense 
el bestiar? Què seria dels nostres paratges si els prats estiguessin a l’erm?

Des del Govern sempre hem defensat l’especificitat del sector agrari tant pel que representa dins del nostre model 
econòmic i social com també per les seves característiques concretes dins del mateix sector. Des de l’Executiu ente-
nem que aquest sector ha de continuar sent un pal de paller de la nostra estructura com a país, però també s’ha de 
reformar tot mantenint la seva genuïnitat.

L’agricultura ha de saber evolucionar, tal com ja ha fet en el passat, cap a un nou model basat en la qualitat. No serveix 
de res restar ancorats en el passat pensant que podem remar contra corrent, el món canvia ràpidament i nosaltres 
hem de saber caminar cap a la mateixa direcció si volem mantenir-nos fidels als nostres orígens.

A més, el nostre model social està influït per la nostra relació amb la terra i el bestiar al llarg dels anys. Els andorrans 
som persones que sabem adaptar-nos als canvis mantenint una estreta relació amb els nostres orígens, i la pagesia 
n’és un excel·lent exemple. Aquest ha estat un sector que a poc a poc ha sabut transformar-se al mateix temps que 
la societat s’adaptava a nous estils de vida. Va saber convertir-se a mitjans del segle passat, també ho va saber fer a 
finals dels anys noranta, quan els nostres dos veïns ja formaven part de la Comunitat Econòmica Europea, i avui ha 
de saber, un cop més, fer un pas endavant.



Sovint es vol relacionar el terme agricultura amb tancament i immobilisme. Crec que aquesta és una definició este-
reotipada del terme. A Andorra agricultura i ramaderia també signifiquen obertura al món i relacions diplomàtiques 
amb els veïns. Molt abans de les reformes econòmiques d’obertura que hem endegat, molt abans de l’Acord duaner 
dels noranta i fins i tot abans de les primeres carreteres construïdes amb les obres de FHASA, Andorra es va obrir al 
món gràcies a la ramaderia. La transhumància va permetre el creixement de les nostres parròquies. Però també va 
afavorir el desenvolupament i la millora de les infraestructures de comunicació dels pobles veïns de França i Espanya 
que imposaven taxes al pas dels ramats provinents de les nostres pastures d’alta muntanya.

Quant a les relacions diplomàtiques, Andorra va mantenir i negociar durant segles unes franquícies duaneres que 
van fer possible que el seu model econòmic i agrícola subsistís quan van tancar les mines de ferro i les fargues.

Per tot això és indispensable saber recopilar i difondre la nostra identitat com a país. La nostra relació amb l’agricultu-
ra i la ramaderia és un dels trets que ens fan més genuïns i l’hem de saber transmetre a les futures generacions. Els 
testimonis que ens permeten fer un relat del dia a dia del sector són un llegat d’un alt valor social que cal conservar 
i divulgar. Estic convençut que aquest recull fotogràfic, juntament amb altres accions del Ministeri de Medi Ambient, 
Agricultura i Sostenibilitat i del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports a través de l’Arxiu Nacional, ens ajudarà a 
recopilar i difondre la importància social del sector agrícola.

Antoni Martí Petit  
Cap de Govern



Teniu entre les mans un moment aturat en el temps. Teniu entre les mans el testimoni d’una professió, la de ramader 
o ramadera, tal com la viuen, l’expressen i la senten les persones que la fan perviure en el temps. 

Es constata que en poc més de mig segle el nombre d’explotacions agràries s’ha dividit per dos, tot i que el nombre de 
caps de bestiar i la superfície agrària s’han mantingut gairebé inalterats. Aquest fet s’explica perquè les explotacions 
que mantenen viva l’activitat van creixent, en animals i en superfícies treballades, recuperant els espais i els caps de 
bestiar que els que aturen l’activitat van deixant rere seu. Hi ha, però, un neguit important que recorre el sector i el 
mateix Govern, que és la manca de relleu generacional al capdavant de les explotacions. Aquest neguit, ja ho podreu 
constatar, apareix de forma evident en aquest projecte fotogràfic.

El territori en què la nostra activitat agrícola i ramadera ha de desenvolupar-se no és fàcil: pendents marcats, condi-
cions meteorològiques adverses durant molts mesos de l’any i superfícies agràries de petita dimensió. Les zones de 
muntanya sempre han estat menys productives que les zones de plana. La diferència és altament remarcable! Però 
la muntanya necessita l’agricultura i la ramaderia per múltiples raons, ja siguin paisatgístiques, turístiques, culturals 
o indentitàries. Així, malgrat que el nostre territori no ofereixi una elevada diversitat de cultius o de produccions ra-
maderes, convé fer els esforços necessaris perquè l’activitat actual persisteixi i alhora perquè es puguin desenvolupar 
noves activitats que permetin incrementar la resiliència del sector primari. Les fotografies il·lustren també de forma 
clara quines són les activitats ramaderes i els cultius agrícoles principals en l’actualitat.

Andorra s’ha sumat de manera decidida a l’assoliment dels Objectius de desenvolupament sostenible que formen 
l’agenda internacional fins al 2030. Els valors de la nostra agricultura són un dels elements que ens han de permetre 
complir-los. Efectivament, el respecte pels elements naturals i la integració de les pràctiques tradicionals han permès 
el manteniment d’una agricultura de muntanya que respecta els principis del desenvolupament sostenible, amb 



una especial atenció a la qualitat dels productes, al benestar dels animals i al manteniment dels recursos. Les imat-
ges també resulten prou eloqüents en remarcar aquests fets! 

Malgrat que les nostres produccions agrícoles i ramaderes siguin de volum feble, el sector primari andorrà ha inte-
grat de manera natural els principis de preservació de la biodiversitat i de respecte pel medi dels quals els models 
d’agricultura intensiva s’allunyen. Alhora, l’evolució de la normativa també va en aquest sentit i persegueix donar 
suport als agricultors i ramaders que opten per sistemes menys productius però de més qualitat i més sostenibles.

Això ens permet afrontar el futur de l’agricultura andorrana amb el convenciment de la feina ben feta i amb l’esperan-
ça que les generacions futures recolliran aquest testimoni i seran capaces d’avançar en l’assoliment d’una agricultura 
de muntanya diversificada i sostenible.

Sílvia Calvó Armengol 
Ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat



El vincle entre els ramaders i la muntanya es perd en la nit del temps. Els ulls ensenyats d’aquests criadors de bes-
tiar hi veuen més enllà de la imponent bellesa que ofereix la muntanya; en valoren la riquesa, les possibilitats de 

refugi, la capacitat de generar i de mantenir la vida… I sense menystenir-la gens ni mica, sabedors que, en el fons, 
és voluble i capritxosa, i que la seva benevolència i acollença poden esdevenir ràpidament rudesa i impetuositat, 
l’estimen profundament. 

Aquesta exposició ret homenatge als esforçats homes i dones d’ahir i d’avui que han fet de la ramaderia el seu modus vi-
vendi i de la seva professió una passió. Hi trobem un valuós tresor: una porció de les seves vides. Les vides de muntanya 
són vides d’alçada, com la ramaderia que representen; perquè alçada pot fer igualment al·lusió al coratge que es neces-
sita per emprendre aquest sender, a l’esforç necessari per mantenir-s’hi, a l’elevada qualitat dels productes obtinguts…

Estem satisfets que s’hagin pogut recollir totes aquestes vivències, que, aturades en el temps, esbossen tota una 
època a Andorra i ens parlen de nous reptes. Aquests ramaders nostres han sabut no solament enriquir el sector amb 
la seva saviesa i els seus coneixements, sinó també, en alguns casos,engrescar fins i tot noves generacions.

Molts dels joves d’aquestes famílies s’han criat amb l’olor de l’herba dallada, han presenciat els naixements dels ani-
mals, han participat en la seva alimentació, en el seu desplaçament… i han consolidat, sense adonar-se’n, aquest pro-
fund lligam amb la terra. Han sentit la misteriosa crida d’aquesta ancestral activitat, malgrat la gran capacitat de treball i 
sacrifici que comporta, i han emprès, o volen fer-ho, aquest recorregut. Però, per viure’n, necessiten alguna cosa més que 
estimar la professió, i per això hem de ser capaços de reconèixer el seu treball i d’oferir-los un present i un futur dignes.

En el nostre context, el producte agrícola per excel·lència és el tabac; i això no és ni fruit de la casualitat ni d’una 
especial bona adaptació d’aquest cultiu a les condicions edafoclimàtiques andorranes, sinó conseqüència d’unes 
circumstàncies històriques concretes que es remunten a centenars d’anys i d’un entorn politicoeconòmic que ha  



reconegut aquesta activitat centenària i que li a proporcionat  fins al present  un marc d’actuaci . Els temps canvien  
i aix  segurament  també canviarà. anmateix  aquest cultiu a permès la supervivència de moltes de les explota
cions ramaderes del pa s durant generacions i a ajudat en la mesura del possible a la diversificaci  i ara necessiten 
trobar una altra pedra angular.

Les administracions an de posar tots els mitjans –també econ mics– per poder los oferir sortides respectables i en
grescadores que els permetin arribar al seu propi model d’explotaci . El relleu generacional depèn de l’incentiu de les 
pol tiques establertes i de les accions encetades per promoure la rendibilitat i la millora de les explotacions agràries.

 per entendre que aix  no és un problema d’un col lectiu espec fic  sin  de tot un pa s  em de saber transmetre 
que la ramaderia no beneficia nicament els seus explotadors  sin  el conjunt de la societat  al ora que proporciona 
personalitat al territori. La ramaderia  a més de ser una forma de vida  té una funci  essencial en la conservaci  del 
medi ambient i del patrimoni  i per tant  en la revaloraci  del paisatge i la cultura. ndependentment de la seva funci  
bàsica pel que fa a l’alimentaci  umana  els prats de dall i els peixeders de qualitat  fruit d’uns coneixements i una 
motivaci  suficient per portar a terme les millors pràctiques agràries  asseguren la preservaci  de la biodiversitat i 
mantenen els ecosistemes naturals. Els ramaders s n els jardiners del nostre paisatge  no o oblidem

Els rostres que veiem en aquest recull fotogràfic s n el llegat d’altres d’anteriors que  amb patiment  van aplanar el 
cam  per arribar fins aqu  per aix  l’entitat que represento entén que també ret omenatge a aquells omes i dones 
que per diverses circumstàncies no i figuren. Estem orgullosos de veure aquests rostres i de sentir ne algunes veus 
avui  els de les vides de muntan a  i desitgem i confiem poder veure’n i sentir ne molts més en el futur.

Xavier Coma Gasia 
President de l’Associaci  de Pagesos i amaders d’Andorra (AP A)



Actualment, el sector primari travessa un període de canvis profunds i d’adaptacions, en què conviuen velles i  
noves formes de viure la pagesia. Fruit d’una col·laboració entre el Departament d’Agricultura i l’Arxiu d’Et-

nografia (Arxiu Nacional, Departament de Patrimoni Cultural) es va iniciar durant l’any 2012 el projecte Vides de 
muntanya, que retrata la diversitat de maneres de treballar i d’entendre l’activitat, donant veu als ramaders de 
més edat i copsant la mirada dels més joves. El treball de documentació etnogràfica va voler fer un èmfasi espe-
cial en la salvaguarda de les expressions culturals relacionades amb l’activitat que estan desapareixent o s’estan 
transformant (el codi QR que figura a la solapa posterior del catàleg us durà al canal etnogràfic audiovisual del 
projecte).

En el marc d’aquella col·laboració es va considerar rellevant crear un fons documental sobre l’activitat ramadera 
amb una finalitat doble: com una eina de coneixement del sector i de sensibilització vers la importància de l’ac-
tivitat en la societat de muntanya; i com una eina per a la salvaguarda de les pràctiques i del saber tradicional. El 
projecte etnogràfic Vides de muntanya recull doncs els relats d’alguns ramaders que si bé comparteixen situa-
cions i percepcions sobre la seva activitat, també manifesten diferències. Més enllà de documentar i testimoniar, 
són registres de vivències, emocions i sentiments que aporten una varietat de matisos i interpretacions culturals 
de caire personal, que descobreixen la diversitat i la singularitat de la vida ramadera, que sovint les generalitza-
cions oculten. 

La exposició fotogràfica Vides de muntanya és d’alguna manera la continuïtat lògica del treball etnogràfic inicial, 
buscant apropar el dia a dia de les explotacions agràries d’Andorra a la societat. Mitjançant tres imatges robades du-
rant les rutines estacionals dels nostres ramaders, les explotacions que compten amb més de 15 caps de bestiar es 
presenten realitzant les seves activitats diàries. Sense escenografies, sense complements. L’exposició conclou amb el 
testimoni gràfic de les explotacions de menys animals però que, no obstant, participen en la salvaguarda dels valors 
del sector.

L’adaptació als canvis i la diversificació són les estratègies que han permès a les explotacions ramaderes mantenir-se 
en el temps. El maneig tradicional dels animals, la funció de les eres i les bordes com a espais de treball i emmagat-
zematge o la manera com s’havia comercialitzat el bestiar s’han anat transformant, com també el coneixement sobre 
la salut animal i els aspectes tècnics per millorar la producció i satisfer la demanda de la societat.



Si bé la qüestió del tabac és clau en l’evolució de l’activitat agrícola i en la conservació de l’activitat ramadera, no ha estat 
un objectiu en el marc del projecte, però evidentment és present en els discursos sobre la pagesia. Tots els ramaders 
coincideixen a argumentar que el conreu del tabac ha afavorit la conservació de les terres de conreu. Com també és cert 
que la política de conservació i millora de l’agricultura que va instaurar la Conselleria d’Agricultura l’any 1960 va possibi-
litar el manteniment d’una cabana ramadera que aleshores començava a esdevenir residual. Els beneficis del tabac i els 
ajuts públics previstos per la Llei d’agricultura i ramaderia del 22 de juny del 2000, han aconseguit mantenir l’activitat 
ramadera, però en un escenari ben diferent del de fa mig segle perquè la ramaderia ha deixat de ser un puntal econòmic 
per convertir-se en una activitat protegida pels seus valors ecològics i paisatgístics.

Una de les paraules associades a l’activitat agrícola i ramadera és tradició, i aquest ha estat un argument fonamental 
per protegir i subvencionar la ramaderia en el context d’una economia agrària altament competitiva on les petites 
explotacions d’alta muntanya difícilment poden competir.

Però, quina ha estat l’activitat agrícola i ramadera tradicional? Les explotacions pageses han estat sotmeses a canvis 
continus, i ha estat la seva capacitat adaptativa a les necessitats i les possibilitats de cada moment històric la que els ha 
permès mantenir-se en el temps i percebre-les com a part de la tradició. Les cases i les explotacions que han continuat 
la tradició ramadera han conegut noves formes i nous significats. Durant el segle xx els ramats d’ovelles han augmen-
tat i disminuït en funció de les condicions del mercat, i actualment la seva presència a les muntanyes és testimonial. 
Algunes propietats tenen petits ramats per al consum domèstic i només dues tenen ramats més grans i practiquen la 
transhumància cap a terres lleidatanes. Ha desaparegut la cria de matxos i mules, i es mantenen explotacions d’eugues 
que estan orientades a la producció de carn. La majoria de les explotacions s’han especialitzat en el bestiar boví i en la 
producció de carn de vedella de qualitat d’ençà de la creació de la societat Ramaders d’Andorra SA. L’any 2013 la Carn 
d’Andorra va obtenir un reconeixement internacional com a indicació geogràfica protegida (IGP). Aquest ha estat un pas 
important en la modernització de les explotacions i en el reconeixement de la producció local en l’àmbit internacional.

Velles i noves formes d’entendre el maneig animal, d’organitzar les explotacions ramaderes i d’afrontar el futur del 
sector conviuen en aquest país de muntanya que necessita l’activitat com a recurs econòmic i com a valor ecològic i 
paisatgístic. Els reptes més grans que afronten les explotacions són la diversificació de les activitats agràries per ser 
més rendibles, i el relleu generacional al seu capdavant per garantir-ne la continuïtat.





Busquem l’equilibri entre lo de sempre i lo d’ara…





«La cosa ha canviat cent per cent.  
Abans als nens els feien anar a guardar les vaques.  

No es pot comparar, avui és molt diferent.  
La gent no coneix l’ofici.»

Lluís Alcobé Magre

Masoveria casa Maistre
PRATS









«En alguns trossos encara arreglem  
les vores dels prats amb la dalla, quede molt més net,  

com se feve sempre antes.»

Jaume Calvó Casal 
Maria Calvó Casal

Casa Soldevila
ELS PLANS









«El jovent té un altre medi de vida,  
unes altres expectatives i no vol ser esclau.  

Ho veig tot molt complicat.»

Pere Casal Torres

Casa Regí
PRATS 









Josep Casal Mandicó

Mas del Cortal
EL FORN

«No s’ha fet quadres modernes, s’ha continuat  
amb les velles, perquè no hi ha massa jovent  
que vulgui continuar. És aquí el problema…»







Plantem el tabaco, comencem un nou cicle





Daniel Areny Fité

Casa Calbó
SOLDEU

«A casa Calbó tenim una llarga tradició  
ramadera que volem preservar.»











«De festa no en févom.  
La feina s’havie de fer tant si ere festa  

com diumenge com dilluns. Lo primer, la feina.»

(Pere Font Vergés)

Miquel Font Torres 
Miquel Font Puigcernal

Casa Pirot
RANSOL







«Abans tenívom 10 o 12 animals,  
només les cases més grans en tenien més. 
Érem cases de poc bestiar perquè hi havia 
poc menjar per als animals.»

Miquel Naudí Casal

Casa Peretol
SOLDEU 









«L’època que nosaltres estem més tranquils  
és quan tenim el bestiar a la muntanya  
i ens podem dedicar a la resta de feines.»

Pere Font Moles

Casa Areny
ENCAMP 











Conservem, per a tots, el paisatge agrari



«Els temps canvien, treballem perquè les tradicions,  
la ramaderia i els seus valors perdurin.»

Maria Moles Pasques

Casa Joan Antoni
ENCAMP









«Ara també tenim sort que el temps (de pastura)  
s’ha allargat perquè el temps ens ho permet;  
perquè jo recordo haver vingut a buscar les vaques  
el 10 d’octubre amb dos i tres centímetres de neu.»

Pere Torres Montellà 

Casa Cauba
VILA 









«Lo bestiar si lo tractes bé, coneix el seu puesto.»

Pere Torres Torres

Casa Tresà
ENCAMP











«El meu pare ens feia aixecar per raupar  
i treure el fem de la cort; ara amb el sistema d’estabulació lliure 

no és tan pesat.»

Jordi Rich Male

Casa Rich
ENCAMP 









Volem ser un testimoni de les arrels del país





«Nosaltres pugem el ramat per Sant Joan  
i el tenim tot l’estiu aquí dalt fins per Sant Miquel.  

És una feina dura però molt saludable.»

Dolors Fernández Rodríguez 
Martí Pubill Travesset

Casa Pubill
ENCAMP 







«Aquestes són les nostres arrels i la memòria dels nostres 
avantpassats. La continuïtat de la vida i dels valors del poble 
andorrà a través dels segles.»

Joan Antoni Bernat Font

Casa Xinxonaire
ENCAMP









«Abans totes les cases teniven vaques.  
Ara a Encamp només quedem 3 o 4 ramaders i prou…»

Fermin Betriu Daina

Casa dels Turons
SORNÀS











«A la primavera, quan vaig fer set anys,  
pujava de bon matí a la plana del Grau a fer péixer  

les vaques i tornava a baixar-les a la tarda.»

Martí Areny Coma

Casa Duedra
LA CORTINADA









No comptem les hores



«Vaig heretar el negoci del transport de bestiar  
del meu pare i l’he volgut continuar,  
juntament amb l’activitat ramadera de casa.»

Gerard Berné Calbó

Casa Olibet
ORDINO











«Des de petit anava a la cort quasi cada dia.  
El fet d’haver-ho viscut sempre, de viure el bestiar  

de prop, fa que t’ho estimis.»

Òscar Coma González

Casa Cametes
LA CORTINADA









«Diuen que vaig néixer entremig de les vaques,  
un sac de patates, l’hort i el galliner.  

N’he vist de tots colors, entre esforços i sacrifici,  
entre lo vell i lo modern, corts, pallers, terres i feixes… 

Generació rere generació la casa persisteix.  
Per molts anys sigui així, que Sant Antoni us guardi.» 

(Saboyano)

Andreu Gaspà Picart

Casa Saboyano
ORDINO









«A casa, la padrina deia sovint:  
tot el que ha estat pot tornar a ser.» 

(Maria Trullà Aleix)

Miquel Pujal Rius

Casa Gené
ARANS









Ens esforcem per mantenir la presència del bestiar a la muntanya



«A casa meva es va parar durant cinc o sis anys  
perquè es van morir el tiet i el padrí, que eren els que ho 
portaven, i jo era molt jove per fer-ho, però de seguit que vaig 
poder vaig tornar a posar bestiar.»

Guillem Cava Adellach

Casa Fijat
LLORTS









«A casa nostra diguem: “no diguis mai blat  
que no sigui al sac i ben lligat”. I ho apliquem  
a moltes de les coses que fem!»

Guillem Areny Argelich

Casa Teixidó
LA MASSANA 











«Nosaltres a nostra casa tota la vida hem tingut bestiar, vaques i 
euques, i continuem aixins perquè tinc  

la gran sort que el meu fill ho continua.»

Joan Fité Mora

Casa Jumpere
ANYÓS









«D’un any passes a l’altre… i al final ja t’has fet gran. Aquesta 
feina t’ha d’agradar perquè si no, tela…»

Rosa Vidal Tomàs

Casa Coma
SISPONY









Trametem els valors que ens defineixen



«Intento traspassar a les meves filles i netes  
el que jo vaig rebre, respecte per la terra i cura  
dels animals. La nostra feina és dura però gratificant.»

Josep Micas Juanbaró

Borda Nova
ANDORRA LA VELLA









«A la nostra família sempre s’ha dit:  
Per no perdre la vedella, penja-li una esquella.»

Jesús Maestre Pal 

Borda Mateu
ANDORRA LA VELLA









«La nostra feina no és un negoci, és una ocupació.»

Antoni Font Piguillem

Casa Folch
JUBERRI









«M’agradaria passar als meus fills els valors  
de preservació del patrimoni i del vincle amb la terra  
i amb la feina que s’hi ha fet fins ara.»

Casa Tonivila

Masia els Plans
SANT JULIÀ DE LÒRIA











Ajudar els animals a parir i ajudar-nos 
entre nosaltres sempre que cal



«Continuem exercint la carrera  
dels nostres avantpassats.»

Jordi Ramoneda Guitart

Casa Mitjavila
FONTANEDA











«Al temps dels nostres padrins el treball de pagès,  
a llavors, era molt dur, però ara els temps han canviat  

i molts ho tenim molt més fàcil.»

Germans Sancho Martell

Casa Gastó
FONTANEDA









«L’activitat agrícola tradicional mostra un país en el que es pot 
sentir territori, i el vi, transmet aquesta passió  

i energia, amb els seus aromes d’alçada i afecte.»

Mercè Santuré Canturri 
Joan Albert Farré Santuré 

Borda Sabaté
SANT JULIÀ DE LÒRIA







«La ramaderia i l’agricultura en general són un eina 
indispensable per a l’equilibri entre l’ésser humà  
i el medi natural. Sense elles, la visió que tenim  
de les nostres muntanyes seria totalment diferent.»

Matilde Solà Brue  
Lluís Soldevila Solà 

Casa Masoveró
AIXIRIVALL









Text de separació

Sempre estem pendents…  
de dia o de nit, per Nadal i per Cap d’Any







«Transmetem els valors de la pagesia  
a les futures generacions.»

Jordi Tor Lupon

Casa Auvinyà
AUVINYÀ







«Moltes generacions amb la mateixa il·lusió,  
podrà aquest Govern seguir la tradició?»

Pere Aché Gulias

Casa Bonetó
AIXIRIVALL











«Si no portéssim el bestiar a la muntanya,  
l’herba hi quedaria seca i el risc d’incendi  

seria sempre molt més alt.»

Lourdes Cardet Latorre  
Meritxell Baró Cardet

Cortal de Llumeneres
SANT JULIÀ DE LÒRIA









«Qui perd els orígens perd identitat.»

Joan Visa Tor

Casa Beal
NAGOL







Busquem l’equilibri  
entre tradició i modernitat





«A Llumeneres volem pensar que paraules  
com apletar, bogar, andars, conllocs, desgarriades  
no es perdran amb el temps…»

Lluís Mas Baró

Casa Llumeneres
LLUMENERES 











«En aquest país, qui aguanta guanya.»

Ricard Fiter Vilajoana

Masia la Serra
AUVINYÀ







«A casa sempre diem: a l’estiu colliu herba  
que l’hivern és llarg.»

Josep Loan Ricou

Casa Loan
AIXIRIVALL









Josep Casal Mandicó

Casa Bortoló
L’ALDOSA DE CANILLO



Maria Pubill Berenguer
Bernat Carmona Maya

Casa Muixó
SORNÀS



Simó Duró Coma
Samuel Duró Backes

Casa Ramonguem
ORDINO



Robert Call Masia

Casa Garibaldi
PAL



Joel Font Coma

Casa Raubert
ESCÀS



Lluís Molné Torres  
Àlex Molné Rollan  

Molné Patrimoni, SL

Casa Molné
ANYÓS



Anna Rogé Pujal

Casa Joangros
SISPONY



Josep Martí Pujol

Casa Farré
SANT JULIÀ DE LÒRIA





Seguirem treballant entre valls i muntanyes



VIDES DE MUNTANYA
Fotografies de 

Natàlia Montané
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Podeu consultar vàries entrevistes realitza-
des des de l’Arxiu d’Etnografia (Arxiu Na-
cional) a alguns dels protagonistes d’aquest 
projecte. 

L’Arxiu d’Etnografia ofereix una mirada so-
bre les formes de vida passades i presents i 
esdevé una font documental per entendre 
els canvis que se succeeixen en el temps.

40è aniversari 
de la Fira Concurs d’Andorra la Vella 

(1979 – 2018)




