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JA Vista total de la masada deis Carbonell. Al centre, la gran pormiada. A tu drem de la (yortalada: l'aciual 
casa deis Carbunell. A l'escjuerra, conslriicdó receñí. Al fons i lamhé a rcsi¡itena: amiga masía Carbonell. 

Can Carbonell de Gorguja^ 
tradició i innovado 
Rosa M, Garriga 

H
i ha ctTtes escoles histü-
riografiques que sostenen 
que la h i s to r i a oral no 
íorma part de la disciplina 
de les ciéncies humanes, 
perqué tota ella és conta

minada de fantasies i fins i tot tergiversada 
d'acord amb l'interés del transmissor; és a 
dir, del griut que la transmcr, perqué inrro-
dueix una gran pare d'elements subjectius 
diftcils de contrastar amb els fets reals, i per 
tant no es pot considerar una ciencia ates 
que no reuneix els principis basics de totes 
les ciéncies: l'objectivitat, l'empirisme i la 
contrastabilitat. 

Es possibie que aquesta teoria contin-
gui quelcom de cert, pero només quelcom, 
perqué si el fet historie retransmés oral-
ment és sotmés a un rigores examen, i a 
mes existeixen els elements materials preci
sos i/o la documentació mínima, automati-

cament el íet historie passa a adquirir la 
categoria de rigor historie i, com a tal, es 
pot classificar dins el que académicament 
denominem ciéncies humanes. 

Així dones, utilitzant aquesta metodo
logía i amb la certesa de la seva validesa, 
hem donat contingut al reportatge historie 
d'una de les cases pairáis mes antigües del 
nostre país. La historia de can Carbonell de 
Gorguja (Cerdanya) és fruit de l'aplicació 
del métode oral (a través de la seva pro
pietaria, filia de l'últim Carbonell), corro
borada pels elements materials i escrits que 
encara perduren com a testimonis d'un pas-
sat esplendores d'aquesta immensa casa 
pairal que es troba situada dins el terme 
municipal de l'antiga capital de la Cerdan
ya, Llívia, avui enclavament cátala dins el 
territori francés a partir del Tractar deis 
Pirineus (any 1659), i que després de vuit 
segles d 'existéncia la familia Carbonel l 
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continua en c! inateix espai senfjráfic i 
amb l'activitar agrícola que dona sen-
tit a la vida de diverses gencracions 
malgra t les greus díf ic i i l ta ts que 
actualmenc pateix el sector pages de 
casa nostra i de TEuropa Comunitaria. 

Els inicis 

La h i s to r i a de can C a r h o n e i l 
comenta cap ai tina! del s. XII, encara 
que documentalment no la puguem 
situar fins a partir de l'any 1282. 

A través d'un document diposirat 
a l'Arxiu Comarcal de la Cerdanya, 
els Carbonells eren dos germans pro-
cedents de la Plana de Vic, deis quals 
l'un es va estabür al nucli de Gorguja i 
l'altre a la Plana del Rosselló. 

D'aquest primer assentament, no 
resta en peu cap vcscigi material, pero sí 
que sabem que estava situat a la vorera 
del riu d'Er, justament en un prat que 
encara avui és propietat deis Carhoneil. 

Tanmateix, la segona construcció 
es va situar en el mateix indret segons 
els testimonis materials d'uns murs 
que resten dempeus i a través deis 
quals hoin por ende\-inar que es trac-
tava d'una construcció sense cap pre-
tensió, hiimil i petita, pensada mes per 
al treball de camp que no pas per al 
benestar deis seus habitants, pero de 
ben segur que el treball i l'austeritat 
d'aquella época assentaren els fona-
ments del que arribaria a ser el model 
d'explotació agraria, on la racionalitat 
imperava en cada activitat. 

L'any 1798 es coment^a a cons
truir la gran casa pairal deis Carho
neil, la que sortosament ha arribar ais 
nostres dies gairebé tal com fou cons
truida, ates que no s'hi ha tet cap 
reforma que hagi comportat la perdua 
de la seva originalicat. 

A i x í d o n e s , pa r e t s , mobles i 
ohjectes segueixen fidels per donar 
testimoni Je la gran época d'espiendor 
de qué gaudí can Ca rhone i l i per 
extensió el món pagés cátala, on cada 
masia CíMistituTa una unitat de domini 
territorial i economic en qué les fami
lias, de model exrensiu, arribaren a la 
seva máxima esplendor. 

La «industria» familiar 

Durant aquest període, la Cerdan-
ya era una valí molt tancada on les 
innovacions eren escasses, tant técni-
ques com experimentáis, i les possibi-
litats d'intercanvis per a la circiilació 
de noves idees gairebé nubles. Així, 
amb aquest panorama, cap a l 'any 
1844, Josep Carhoneil i mes tard el 
seu fill Bartomeu decidiren trchallar el 
gran patrimoni territorial que tenien i 
introduir noiis elemcnts que els per-
metessin assolir no\-es fites. 

Amb aquest objectlu, Josep Car
honeil, de ben jovenct, ana a estudiar 
a Toiosa del Llengiiadoc (Franca), on 
cursa estudis a la Companyia de Jesús. 
En aques ta i n s t i t u c i ó adqu i r í els 
coneixements i la racionalitat própies 
del món jesuístic que mes tard el capa-

citaricn per organitzar la casa pairal 
deis Carhoneil amb un sentit gairebé 
empresarial. L'arxiu particular de la 
familia Carhoneil és fornit de Uibres 
comprables on, per mitja d'assenta-
ments, eren anotades tota mena de 
transaccions económiques (vendes, 
compres, préstecs, repartiments, etc.). 

Pero no solament era en l'organit-
zació económica, on es produia aquesta 
racionalització, sino que els espais i litils 
semimecanics o bé manuals estaven 
concebuts per portar a terme totes les 
tasques agrícoles i ramaderes racional-
ment i amb un sentit «industrial» del 
seu ús: grans espais condicionats per 
batre o donar volta a l'herba, molí per 
moldre el gra, triador de blat (que selec-
cionava els grans mes grossos i fctrts), 
rentadora de remolatxa, etc. Es a dir, 
una finca model que segons Brausse (1) 
reunia tots els requisits per ésser consi
derada com una explotació agrícola-
ramadera modélica i amh visió de futur. 

Can Carhoneil va ésser la primera 
de tot l'Estat espanyol que va fabricar 
mantega preparada i presentada de 
forma «industrial». Aquesta innovado 
i introducció i.Í'un producte que ja era 
conegut en alguns indrets d'Europa, a 
casa nostra no va reñir l 'acolliment 
que calia, i la mercadería es va haver 
de vendré, en els primers mciments de 
la seva elaboració, la Francia. 

Pero de mica en mica el nou pro
ducte va ésser acceptat i la ciutat de 
Barcelona passa a consumir la major 
part d'aquest nou producce. 
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Vaques suisses Introducció de la patata Les primeres sitges 

Es evident, pero, que per portar a 
Cerme aquesta innovació es requerien 
uns mitjans técnics i humans fins ales-
hores desconeguts a la Cerdai iya . 
Calía cerciir-los a l'exterior i en aqiicst 
cas SiiYssa era el lloc adient, ates que 
la vaca d'aquest país era una gran pro
ductora de llct i de molta qualitat , 
característica que no tenia la vaca 
autóctona de la Cerdanya. 

De Suíssa, van ésser inrroduídes 
per primer cop a l'Estat espanyol les 
primeres vaques amb aquesta denomi-
nació. A can Carbonell de Gorguja es 
den aquesta innovació, fins i tot es va 
desplagar d'aquell país rdemenc huma 
(un matrimoni de vaquers suíssos) que 
tenia cura directa del nou bcstiar. 

Encara avui, a la finca Carbonell 
resta en peus la casa que es va cons
truir per acoUir els nous cuidadors 
desplagats direcrament del país pro
ductor. 

La prodúcelo de manteca va com
portar el desenvülupament de l'animal 
porquí dedica t exc lus ivament a 
l'engreix. Aquests nous estadants pro-
cedien de la plana de Vic i eren alimen
táis per l'erigof (Uet desnatada proce-
dent de la prodúcelo de la mantega). 

Malgrat que només es dediques-
sin a l 'engreix, eren estahulats per 
grups d 'edat i pes. En relació amb 
aqüestes característiques, periodica-
ment eren venuts o sacrificats per a 
Tautoconsum. 

A part de la ramaderia, la finca de 
can Carbonell també es dedicava a 
l'agricultura prdpiament dita. La pataca, 
un tubercul de procedencia andina ado
rar per Lluís XIV de Franca, fou intro-
du'ít a la Cerdanya per Josep Carbonell. 

Les primeres collites d'aquest tuber
cul no van gaudir del vist-i-plau deis 
consumidors cerdans. Era un producte 
de.sconegut, i no va meréixer confianza. 

Per fer-k) popular, els Carbonell el 
van haver de regalar, pero perqué la pro
dúcelo fons rendible calía que durant 
l'esriu es pogués regar. Fou aleshores 
quan a la finca s'opta per construir recs 
subterranis que permetessin el transpon 
de l'element aigua arreu deis camps. 

Aquesta innovació va ésser inolt 
mal acoUida per la resta de la pagesia 
ce rdana , que e n t e n i a que aquesta 
mena de "pluja suhterrania>* era una 
acciü «contra natura» mes propia de 
llegendes que no pas de realitats. 

L'adopció de regar els camps va 
permetre la prtiducció de les herbes de 
prat. El tefie (trevol de prat) fou una 
de les varietats introduVdes. 

Era evident que la producció inten
siva i extensiva de les herbes de prat 
requería unes condícions técniques 
determinades per emmagatzemar durant 
el cru hivem l'alíment que la gran quan-
títat de bestiar requería. La solució que 
aleshores s'adopta no es va generaliczar 
arreu de l'Estat espanyol fins aproxima-
dament ais anys seixanta-setanta. 

La constri icció de sitges tou la 
solució que es va adoptar per solucio
nar el problema d'emmagatzematge de 
l'herba. Molts anys després, concreta-
inent cap ais anys setanta, uns engin-
yers de Madrid es varen desplatear 
expressament per comprovar la técni
ca constructiva utilitzada en aquests 
«magaczems» constru'íts al segle passat. 

Les gramínies també tormaven 
part deis cultíus d'alta qualitat de la 
finca. Així i tot, el gra per sembrar era 
seleccionar acuradament per tal de 
millorar la coUita. 

El mateix succeia amb els animáis 
de reproducció, que encara que eren de 
races purés procedents deis seus llocs 
d'origen, com per exemple les eugues 
perxerones que procedien de l'Alperxe, 
mai no es procedía a la reproducció de 
cap animal si no era amb un altre de les 
mateixes característiques. 

Cadascuna de les actívitats era 
controlada per una persona o grup que 
es dedicava només a aquesta activitat 
dins el seu espai destinat en exclusiva. 
Així , les eugues estaven a cura de 
l'eugasser; les vaques, del matrimoni 
vaquer; els porcs, del porquer, etc. 

Mes de 45 treballadors 

E v i d e n t m e n t , una e x p l o t a d o 
agraria d 'aquestes caracter ís t iques 
requería gran quantitat de bragos per 
portar a tcrme tora l 'act ivi tat . Els 
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brafos, en aquella época i dins e! món 
de la pagesia, constituíen la base prin
cipal de la riqucsa de tota explotació. 

Can Carbonell solia reunir mes de 
45 bornes, alguns d'esporádics i altres de 
fixüs, segons l'época, que a tota estada 
portaven a temie les activitats: dallaires 
procedents de Camprodon, segadore de 
la Plana de Vic, etc. cravessaven les 
muntanyes estacionalment per anar a 
treballar a la masada Carbonell. 

Era immensa l'activitat d'aquclla 
casa. La cuina requeria cstris com si es 
traeres d'un e.stabliment de re.stauració. 
No bi faltaven les dones ele la casa 
assistides per les criades, que durant tot 
el dia traginaven per abastir aquella 
immensa casa plena d'bosrcs que ator-
tunadament es dedicaven a treballar. 

La mecanització 

Pero si be cls bracos constituíen el 
major capital com a for^a de irehall, el 
propietari Carbonel l era conscient 
que la «mecanització» de les feines 
aportava optims rendiments. Així, no 
és estrany de veure encara avui restes 
d'eines i «maquines» que funciíMia\'en 
«automáticament», a partir de Tener-
gia que proporcionava un salt d'aigua 
construir expressament, la maquina de 
batre, la desnatadora, la renradora de 
remolarxa, el molí, etc. funcionaven 
grácies a la tracció del salt d'aigua. 

Pero aquella dita popular que diu 
que no bi ha res que duri mes de cenr 
anys, un cop mes, i desgraciadamenr, a 
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can Carbonell es va complir, perqué 
rota aquella esplendor va anar decli-
nant quan el fill de Josep Carbonell, en 
Bartomeu, va morir. Deis catorze filis 
que tingué, tots marxaren i s'escampa-
ren per diferents parts del món: Améri
ca, la Xina, Franca, etc. foren alguns 
deis Ikics de destinació o more d'algun 
deis Carbone l l . Només queda una 
pLibilla, mare de Tactual i també pubi-
11a. que seguí el camí encetat i docu
mentar per les generacions anteriors. 

La crisi 

La mantega de can Carbonell, la 
mel, els tormatges, etc. continuaren 
essent «cxportats» per tota la plana i 
sobretot la Ciutat Comtal fins a Tany 
1936, quan arran de la Guerra Civil es 
féu totalment impossible abastir aquell 
mcrcat encetat a mitjan segle passat. La 
Guerra Civil paralitza tota aquella acti-
vitat «industrial», que juntament amb 
el canvi de valors iniciáis cap ais anys 
seixanta deixaren arraconat tot un món 
rural que diu'ant generacions havia 
estat el motor de Leconomia d'una 
societat que me% tard va optar per aban
donar l'ambir rural i cercar millors pers-
pectives socials i económiques. 

Malgrat aquesta situació de crisi, 
els Carbonell no renunciaren maí a 
tot el llegar his tor ie i pa t r imonia l 
heretat d'una época esplendorosa. La 
seva Uuita per seguir l'activitat deis 
seus avantpassats encara és presenc i 
permanenr. 

A hores d'ara, la propietat conti
nua essent conreada, si bé és cert que 
ja no és t an ex tensa com ho fon 
durant l'época d'en Josep Carbonell, 
perqué s 'hagueren de fer par t ions 
entre els diversos filis; pero, malgrat 
aqüestes partions, Tcxtensio continua 
e-ssent considerable. 

D'aquests 45 homes que tenia la 
propietat per dur a terme les tasques 
própies, només en resten dos, que amb 
una gamma de maquinaria agrícola 
d'alta tecnologia i el coneixement téc-
nic i cientí í ic de dos especialistes, 
actuáis hereus de la finca, continúen 
fidels a la tradició encerada pels Car
bonell durant el segle XII. 

Rosa M. Qarriga 
és socióloga. 
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