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1. E: Explica’m, jo que sóc... 
 
2. Doncs mira, io t’exp- 
 
3. E: ... una turista... 
 
4. Jo t’explicaré una mica pues com faria un recorregut i l’he fet alguna  
5. vegada per ensenyar a gent de fora com és el el nostre poble i una  
6. mica les peculiaritats que té, tant... qüestió d’arquitectura com una mica  
7. el resum històric del poble que seria, començaria pel carrer Escoles Pies,  
8. a n allà visitaríem... 
 
9. E: Escoles Pies… Ara imagina’t que, que véns de la carretera.  
 
10.  mhm 
 
11. E: On te’l trobaries? Per exemple... 
 
12.  Sí, el carrer Escoles Pies el trobaries pues pujant, o siga després del del  
13.  que seria el propi col·legi de les Escoles Pies, del centre escolar, pujant  
14.  a l’esquerra, no? Entraries per lla pel carrer d’Escoles Pies, i: et ficaries,  
15.  t’endinsari- t’endinsaries en el poble, no?, i allavòrens pues al: a mitjans 
16.  d’aquest carrer o aixís trobaries, abans d’arribar a la plaça Major o a la 
17.  plaça Cabrinetty, trobaries la capella de la Mare de Déu de Gràcia, i bueno  
18.  allà allavores t’hauria d’esplicar una mica l’anècdota de... ha, ha. 
 
19. E: L’anècdota de què? explica’m. 
 
20.  De la:, de bueno, com es va fer aquesta capella i això, que va ser una  
21.  promesa que va fer el que en aquell moment era batlle de de Puigcerdà,  
22.  que es deia Antoni Mercader, que en aquell moment Puigcerdà estava sota 
23.  el domini francès, i que:, bueno, que Puigcerdà havia:, bueno és que aquí  
24.  havia passat una història; és una mica llarg d’esplicar. 
 
25.  E: Esplica, esplica. Ia va bé, ia va bé.  
 
26.  Espera’t a veure com va, això. Sí, e:, Puigcerdà em sembla que Joan segon  
27. era el rei d’Aragó: i Joan segon: havia tingut pues molts problemes amb el 
28. temps aquest del del, del príncep de Viana, el seu fill era el príncep de 
29. Viana, no?, de Joan segon. I: allavòrens bé pue:s ha:via arribat un 
30. moment que:, que en fin, que aquí Catalunya s’estimava molt més 
31. el príncep de Viana casi bé que el seu pare: i va tenir tota aquella 
32. problemàtica, bueno, total que:... Bueno, tu el que t’interessa..., que  
33. ara mateix no m’acabo de recordar perfectament com anava això, no? 
 



34. E: És igual, no t’amoïnis, això tant és. 
 
35. Prò bueno la qüestió és que que que per per mantenir la guerra contra 
36. Barcelona, em sembla que que estava molt més aliada, casi hi va haver un 
37. atxecament en pro del príncep de Viana. Allavòrens, pues el:... va demanar 
38. ajuda al rei de França, i el rei de França que ia havia estat sempre ansiós 
39. de tenir el el Rosselló, el Conflent i la Cerdanya, pues una de les coses li va 
40. dixar diners, li va dixar, li va dixar armament, li va dixar tropes, pero: amb 
41. el tracte de: de que bé, de que, lo que, en cas de no poder pagar e 
42. empenyorava, empenyorava aquests territoris, no? Allavores clar, con va 
43. arribar l’hora, evidentment Joan segon no va poder pagar i: va, la 
44. Cerdanya va quedar empenyorada fins que: que el rei de França no pogués 
45. recuperar els els els del: l’equivalent dels diners que havia que havia dixat 
46. amb armament al i: cavalls i soldats a n el rei d’Espanya, no?, el rei de 
47. Catalunya en aquest cas. A: llavòrens bueno, el que, Puigcerdà es va 
48. trobar que amb que amb aquest rei francès, que em sembla que era Lluís... 
49. Qui-, qui- 
 
50. E: No em miris a mi tampoc perquè io... 
 
51. Que qui podia ser, Lleu- Lluís onze? És que això clar és una cosa d’aquelles  
52. que l’has de fer recordar. 
 
53. E: Sí, sí, sí. 
 
54. Pues es va trobar que:, que que bueno. I Puigcerdà es va trobar amb una 
55. situació, que bé, que li va respectar una sèrie de privilegis, inclús encara  
56. algunes petites coses, vui dir, li li va li va millorar la situació, no? Llavòrens  
57. van jurar fidelitat al rei de França, prò de tant en tant hi vien escomeses de 
58. partidaris del rei, de Joan segon i del rei aragonès, no? I llavores pues  
59. cavallers aragonesos i això, pues s’ajuntaven amb amb milícies i amb 
60. partides, i:, vui dir, i atacaven aquí. Pues la una nit de l’any mil quatre- 
61. cents setanta-set... 
 
62. E: Si ho sap tot! 
 
63. Ha, ha!... que van atacar, van atacar a n aquí, pues una colla de de de  
64. soldats dels reis d’Aragó, i, quan casi bé estava tot perdut, a sobre el: el 
65. batlle aquest de Puigcerdà, que era el governador militar també de la 
66. Cerdanya, el Mercader, el capità aquest, pues l’Antoni Mercader, pues va 
67. caure, per llà el carrer Escoles Pies i a sobre va caure del cavall, i: i va 
68. quedar tabé molt malferit, allavòrens és quan es veia tot perdut, que ells 
69. perderien la la batalla, perquè a sobre estaven en disminució de de... 
 
70. E: Forces. 



 
71. de forces i de: i a sobre van tenir aquestes dificultats de salut i tot 
72. l’assunto, pues bueno, va prometre que si: si guanyaven, que si es podien 
73. desfer d’aquelles tropes aragoneses, que bé que, que li faria una iclésia a la 
74. Mare de Déu de Gràcia. Li va demanar això a la Mare de Déu de Gràcia i 
75. casi bé sembla que miraculosament, perquè tot ho tenien en contra, pues 
76. finalment es va es va guanyar la batalla i, al cap d’un parell d’anys o aixís, 
77. ia va venir el bisbe de la Seu a: a: aquí a consagrar aquesta iclésia, no? I 
78. això és la capella de la Mare de Déu de Gràcia, XX. Pues què més et podria 
79. dir? Que seguim cap a la plaça Cabrine:tty i allà veiem aquelles arcades 
80. que algú parla de, de que tenen pues un caire així renaixentista i tal, o 
81. sigui tenen alguna cosa d’aquestes; i allavons ia tenim amb una de les 
82. façanes hi ha un un escut de Sant Jordi en pedra, que aquella casa havia 
83. estat de la Diputació del General, o sigui l’últim nom de la Generalitat; e: 
84. después es va dir posteriorment la plaça Cabrinetty degut a que el  
85. brigadier Cabrinetty... 
 
86. E: Això és el què et volia preguntar. 
 
87. El general Cabrinetty va ser un: un general de brigada que va venir aquí 
88. amb reforços al: setge del mil vuit-cents setanta-quatre, es va presentar 
89. aquí amb reforços i va aconseguir pues alliberar Puigcerdà del setge dels 
90. carlins. I: allavòrens seguim ia cap a la plaça de, de l’Ajuntament, no?, 
91. pujant pel carrer Querol o el carrer Florença, i: allavòrens a n allà pues 
92. tenim un mirador on es veu bona part de la Cerdanya espanyola, una vista 
93. molt maca. A n allà pues hi ha el re-, un record entranyable, bueno allà hi 
94. ha la Casa de la Vila, que havia estat un... 
 
95. E: Sí. 
 
96. ... dels edificis e civils més importants de Catalunya, de caire civil, va ser 
97. totalment destruït també al trenta-sis, sembla ser que fortuïtament; encara 
98. queda una sala amb unes arcades del segle quinze, i en el mig de la clau 
99. de volta hi ha les les armes de Puigcerdà, que són un un mont, el puig, el 
100. puigcerdà floronat, no? Sembla que hi haigui una flor de lis a dalt prò en 
101. realitat és una una flor, no?, és un mont floronat, com el d’Agramunt o 
102. Bellpuig. E: allavòrens, pues a n allà, pues tenim aquesta vista, tenim e: 
103. l’edifici de l’Ajuntament, que ho han be restaurat i tal, encara, encara ha 
104. quedat prou d’una cosa bastant digna; i allavòrens allà: tenim el record de 
105. que Maragall va escriure una poesia, no?, allà, veiguent passar la la 
106. tempestat aixís al vall per sobre la serra del Cadí, pues va dir que, la poesia 
107. va ser, diu “M’agrada el: pas de la...”, a vere “M’agrada el:, veure la gent 
108. del:...”, pera’t, ara, “M’agrada el balcó gran de la muralla, quan la gent de 
109. la vila hi va a badar, i amb l’ull quasi incommovible aguaita el pas de la 
110. llunya-, de la llunyana  tempestat”. Tenim, tenim un petit record a n allà la 



111.  façana de l’Ajuntament.  
 
112. E: Déu n’hi do, Déu n’hi do. Sí, sí.  
 
113. I allavores seguim per carrer Querol, o si ens estimem més passar per la la 
114. la la, pel pel centro de l’àrea comercial, passaríem per carrer Major i 
115. llavons acabaríem sortint a la plaça de Santa Maria, que es diu plaça de  
116. Santa Maria perquè a n allà hi via una bassílica dedicada a: la Mare de Déu 
117. de la Sagristia, Santa Maria de de Puigcerdà, i allavòrens de la única: que 
118. només només en queda com a resta, en queda la:, el campanar; el 
119. campanar que es va dixar com a torre de guaita, aquesta iclésia es va ser 
120. desmuntada i: i cremat el, tot lo que contenia va ser cremat a l’any trenta- 
121. sis i va ser desmuntada tabé a l’any trenta-sis, i: només van dixar pues  
122. aquell campanar, no?; en aquell campanar pos, pues ia: veiem a la base 
123. pues les restes gòtiques, un una portalada del segle catorze, hi ha una 
124. petita:, hi ha una petita:, com baix relleu a n allà gravat a la pedra, que és,  
125. està esculpit un:, diguem el traginer, que és un senyor m: vestit de  
126. l’època, i amb un burret allà amb un bastonet anà-li donant en el, sembla 
127. que amb l’atra mà s’eixuga el suor, queda molt mono, una cosa molt 
128. graciosa, lo que dóna gràcia a tot el conjunt, no? Allavons hi ha aquestes 
129. arquivoltes, aquesta portada que et deia del segle catorze i, allavòrens, si 
130. pugem per una escala de pedra molt, molt maca, perquè és una casa 
131. d’escales, pedra de cargol. Molt, molt medieval, no?, té molta gràcia això.  
132. Pues arribem, pues, pues a accedir a la part més ampla del campanar i a  
133. partir d’allà ia agafem unes escales molt més amples que antigament eren 
134. de fusta, ara fa poc s’han fet de ferro per poder fer una visita turística a 
135. dalt, i: s-, i s’accedeix a dalt de tot del campanar. Aquest campanar... 
 
136. E: Està bé. 
 
137. ... hi ha l’anècdota que fins ara pues tothom deia cu- que tenia, que tenia 
138.  coranta-dos metros, i coranta-dos metros, i totes les publicacions s’anava 
139.  repartint els coranta,  re-, repetint el tema aquest dels coranta-dos 
140.  metres, fins que s’ha tirat la cinta i: i i en té... 
 
141. E: Quant fa? 
 
142. ... en té trenta-cinc, o sigui set metros... 
 
143. E: Uns quants menys, no? 
 
144. Déu n’hi do, no, set metros? I bueno, pues, seguim, no, si vos? 
 
145. E: Seguim. 
 



146. Pues des d’allà, pues, clar, la vista allà, allà es veu, allà es veu 
147. efectivament tota la Cerdanya, no?, pràcticament es veu tota la Cerdanya 
148. espanyola i tota la Cerdanya francesa. Des d’allà pues podem esplicar més 
149. o menys com segueix la frontera, podem parlar una mica de l’enclau de: de 
150. Llívia, que també es veu des d’allà:, podem parlar una mica de: de  
151. Font-romeu, que també és una... 
 
152. E: Sí, sí.  
 
153. ... una de les meravelles de Cerdanya,  dels... 
 
154. E: Tu t’hi dediques a això de, d’anar... 
 
155. Home, m’agrada, m’agrada:, vui dir, con a vegades ve algun grup de de 
156. gent aixís a l’Institut d’Estudis Ceretans. L’atre dia mateix van venir uns de 
157. Benissa, una coral, e “Escolta’m pues necessitem algú que els hi expliqui i 
158. tal”; l’arxiver no va poder nar-hi “Pues mira, bueno, ia ia hi iré io”. I 
159. allavores pues tenim això del forn solar aquest de Font-romeu:, ara tabé hi  
160. ha una central, també solar, aquí una mica més a prop, que es diu Temis, 
161. també que han fet els francesos... fin, hi han cosetes per explicar… 
 
162. E: Quines relacions, ara, ara, passant a una atra cosa, que és prou  
163. interessant això...? 
 
164. Sí sí sí. 
 
165. E: Relacions amb França, com esteu, de relacions amb França? Teniu  
166. una relació cordial o: hi ha una mena...?, o no? O esteu al marge:...?   
 
167. Una relació una mica tonta, prò sí. Cordial, cordialment tonta. Per xò, eh? 
168. vui dir és d’una cordialitat d’aquelles una mica, pf! Sí, hi ha certes  
169. desconfiances i certa:, no acaba d’haver-hi una bona sintonia. És és  
170. molt diferent la seva mentalitat amb la nostra i la seva manera de fer en  
171. tots els sentits, eh? 
 
172. E: Sí. 
 
173. Excepte: unes quantes persones que se senten catalans i cerdans, els 
174. demés... 
 
175. E: Francesos. 
 
176. Bastant ridículs, la vritat, ha, ha, ha! La meva mare és de la Cerdanya 
177.  francesa i ho conec bé. La meva mare és:... 
 



178. E: Sí, sí, ia ho vas dir, eh? 
 
179. ... ella és de Palau. Prò vui di:r catalana, no? I: vui dir s’ha anat perdent 
180. cada vegada, aixís com, quan la meva mare era petita i nava a col·legi a 
181. principis de segle, bueno a principis de segle, la meva mare neix al  
182. vint-i-tres, pues no sé, pues al trenta: o aixís, no?, que que qu- que abans 
183. a col·legi, això, pues tothom, a totes les cases s’entenien amb el català 
184. perfectament i tal, no? Pues ara cada vegada es va estilant més el 
185. francè:s, i en fin, hi ha una regresió clara, allà, en quant a lo que és la 
186. cultura i:... 
 
187. E: Sí, és un..., malauradament, clar... 
 
188. Vui dir que és trist... 
 
189. E: ... que no està protegit. 
 
190. ... això és, això és desagradable, vui dir que vas allà i et sents força  
191. estranger tot i tinguent casa pròpia, vui dir que:... 
 
192. E: Fixa’t. 
 
193. És bastant penós, sí, sí. 
 
194. E: Doncs escolta’m, saps que m’has explicat moltes coses? 
 
195. Bueno, t’esplico una mica més lo del campanar... 
 
196. E: Com vulguis. 
 
197. ... que, bueno, des d’allà podem veure el Puigmal, el Puigpedrós, el Carlit, 
198. una mica aquests pics més importants, lo que seria la Tossa d’Alp, no?, la 
199. Serra del Cadí, en fin, una mica lo que és la natura i una mica lo que és la 
200. circumstància històrica de la frontera i una mica pues, bé, des d’allà què 
201. és, què podem orientar, no? Des d’allà es veu la primera torre, on comença 
202. diguéssim la, la, la, la força turística, una mica, i i romàntica de l’estany de 
203. Puigcerdà, o la primera torre que seria la del cònsol Schierbeck, es veu. 
204. Aquesta nana és del mas del Cònsol, aquesta noia que has tingut tu abans, 
205. aquí... 
 
206. E: Sí? 
 
207. ... és és filla d’aquella casa. I allavores a aquella casa hi via la casa  
208. de pagès, com era típic aquí, no?, hi via una to:rre d’estiueig dels  
209. senyors i: hi havia una casa on t hi vien els masovers, no? Llavores 



210. allà se’n diu el mas del Cònsol i allò:, allò era la torre del cònsol, que  
211. està: pràcticament ara al costat mateix, enganxada a lo que ara és 
212. el poliesportiu. Pues aquella va ser la primera torre que hi va haver aixís als 
213. voltants de Puigcerdà, inclús el parc que és el parc Schierbeck, perquè va  
214. ser aquest cònsol de Dinamarca a Barcelona el que va: el que va promoure  
215. turísticame:nt, i per tal de de de de urbanitzar aquella sona, i va ser el  
216. primer que va organitzar aquestes festes de de l’alta societat barcelonina,  
217. que venia a passar l’istiu aquí. En fin, és maco, està bé. 
 
218. E: Està bé. Sí sí. Molt bé. 
 
219. Ia no sé què més dir-te, prò bueno, encara diríem més coses, prò suposo 
220. que ia poder ens passaríem. 
 
221. E: Potser ens passaríem, no:?, prò t’ho dic per tu, que et canses, prò, 
222. perquè escolta... 
 




