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Exposició: 
 
Del Pirineu a la Pampa. Crisi i emigració al Pallars. 1880-1911. 
 
1. Introducció. 
 
Amb el títol, “del Pirineu a la Pampa. Crisi i emigració al Pallars. 
1800-1911”, el Centre d’Interpretació de l’Antic Comerç de Salàs 
de Pallars (CIAC) organitza la seva cinquena exposició, dins el 
marc dels actes programats per commemorar els 100 anys de 
l’arribada de les hidroelèctriques al Pallars. 
 
Des de la seva obertura, l’agost de 2007, l’equip de professionals 
que hi treballen (la major part voluntaris), ha organitzat diferents 
exposicions orientades a descobrir el món de l’antic comerç i la 
publicitat comercial des de finals del segle XIX al segon terç del 
segle XX:  

- la primera, “Llaunes d’abans. Te’n recordes” ha estat la 
única organitzada conjuntament amb el museu de 
Badalona. En aquesta es mostraven diferents dissenys de 
llauna litografiada que havia fabricat l’empresa Gotardo de 
Andreis, d’aquesta ciutat, des de finals del segle XIX fins 
l’any 1975 en que va tancar les portes. Més de 300 
objectes organitzats temàticament van ser objecte 
d’admiració i record per part dels visitants durant més de 
vuit mesos que va estar oberta. 

- En la segona, titulada “Fantasies ‘Troquelades’. Els 
calendaris murals encunyats i gofrats”, es mostraven més 
de 80 calendaris, molts d’ells de fantasia, que es penjaven 
a les parets de les cases més humils fins a la meitat del 
segle XX, amb la particularitat de que la majoria d’aquests 
comptaven amb una butxaca, a on s’imprimia el nom de la 
casa anunciant, que servia per guardar la correspondència. 

- La tercera, “Caçadors de mosques” ensenyava les diferents 
maneres de matar les mosques (primer amb tècniques 
manuals i naturals i a partir del descobriment del DDT amb 
productes químics que van donar peu a l’aparició de 
nombroses marques comercials) i com la literatura i la 
pintura, bàsicament, han tractat històricament aquest 
insecte. 

- La quarta “Gaspar Camps. El taller modernista” volia oferir 
un homenatge al pare del modernisme pictòric català, 
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altrament anomenat el Mucha català, com a semblança 
amb l’artista txec, creador de l’Art Nouveau. A partir de 
l’ambientació de l’estudi de treball de Camps s’oferien al 
visitant una sèrie de productes (llaunes, cartells, dibuixos 
en revistes, ....) que l’artista havia realitzat durant la seva 
etapa parisenca, bàsicament.  

 
Amb la cinquena exposició, el CIAC es consolida com a espai 
cultural del Pirineu, amb l’objectiu de crear un producte didàctic, 
entenedor i que serveixi per exportar la cultura pirinenca arreu, dins 
el marc inicial del Projecte Boer de desenvolupament econòmic i 
cultural de Salàs. 
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2. Del Pirineu al Pampa. Objectius generals. 
 
Fins a l’arribada de les grans companyies hidroelèctriques, que 
volien aprofitar la gran quantitat d’aigua concentrada al Pirineu per a 
poder generar l’energia elèctrica suficient per a desenvolupar la 
segona revolució industrial a Barcelona i la seva zona 
metropolitana, les comarques pallareses havien quedat parades en 
el temps: economia d’autosubsistència, poques i pèssimes 
comunicacions, superpoblació, pobresa de la població i envelliment 
dels pobles causada per els segles de guerres contra francesos, 
carlins, gascons, males collites, inundacions, feudalisme caciquil, 
etc. Adjectius que ja defineixen els viatgers del segle XVIII i XIX al 
passar per aquestes comarques i que són conseqüència de segles 
d’aïllament. 
 
La mala climatologia dels darrers vint anys del segle XIX i l’arribada 
de la fil·loxera l’any 1900 faran que, entre 1877 i 1910, el Pallars 
Jussà perdi un 25 % de la seva població (de 25.285 habitants a 
18.996) i el Pallars Sobirà un 20 % (de 15.322 a12.475). La majoria 
emigrarà cap a l’Argentina. 
 
Aquesta primera emigració d’època contemporània (la segona es 
produirà cap a França durant la Guerra Civil), produïda per la fam i 
la manca d’oportunitats, obrirà el camí a molts emigrants pallaresos 
que, o bé es faran comerciants o polítics a les grans ciutats o bé 
començaran una nova activitat agrícola i ramadera. Altres tornaran 
a l’origen de la mateixa manera que van marxar. 
 
Fins fa pocs anys, moltes famílies pallareses tenien “l’oncle 
d’Amèrica” o el parent americà. Aquestes relacions, malgrat no 
haver desaparegut del tot, s’han anat refredant. 
 
Per una banda, l’exposició vol ser un homenatge a tots aquells que 
van marxar i, d’una manera o altra van potenciar el seu lloc d’origen, 
ja sigui mitjançant donatius, ja sigui perpetuant la seva memòria 
més enllà de l’oceà. 
 
Per una altra, l’exposició vol perpetuar la memòria de la gent del 
Pallars per poder comprendre una mica millor la seva història. 
 
Del Pirineu a la Pampa va dirigida a totes aquelles persones 
directament relacionades amb les emigracions cap a Amèrica i a 
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tots aquells que vulguin aprendre i comprendre les causes, els fets i 
les conseqüències d’un període històric molt proper i molt poc 
estudiat. 
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3. Del Pirineu a la Pampa. Discurs expositiu 
 
L’exposició estarà dividida en 5 àmbits que reflecteixen el fet de 
l’emigració: 
 

1. En el primer àmbit es construirà una escenografia del món 
rural, a on s’explicaran les causes de l’emigració de les zones 
rurals a partir de fotografies, música, text i objectes personals. 
Aquest àmbit estarà subdividit en 6 espais: un primer,amb 
dades estadístiques i un text resum de la situació al Pallars a 
les darreries del segle XIX; un segon amb documentació 
referent a les quintes i la seva redempció i fotografies de la 
guerra d’Àfrica; un tercer amb el plànol de les comarques del 
Pirineu i el text de les cobres del Peirot, referent popular per 
explicar la pobresa del Pirineu en aquesta època. El quart 
espai farà referència als polítics i a la repressió militar; mentre 
que el cinquè i el sisè reflectiran els preparatius de la marxa 
cap al port, amb unes maletes preparades i la fotografia de 
tres emigrants agafant un taxi a Tremp, en direcció a 
Barcelona. 

2. El segon àmbit reconstruirà la sala d’embarcament amb 
bancs, cartells amb els horaris de les travessies, taquilles de 
les diferents companyies de navegació, megafonia que 
informarà de les sortides i una rampa d’accés envers el 
vaixell, ancorat al port. 
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3. El tercer espai reconstruirà la coberta frontal d’un vaixell, al 
qual s’ha accedit mitjançant la rampa d’accés des de la sala 
d’espera. Fotografies d’emigrants, maletes amb retrats i 
biografies d’uns quants d’aquests (amb la possibilitat de que el 
visitant que tingui parents a les Amèriques pugui aportar la 
seva pròpia “maleta”), una filmació d’un mar projectada a la 
proa del barco a on, per un forat al·legòric l’espectador podrà 
veure l’horitzó de la Pampa. 

 
4. La quarta escenografia simbolitzarà l’arribada. Amb grans 

fotografies de Buenos Aires se simularà un carrer d’aquesta 
metròpolis, amb les seves botigues regentades per emigrants, 
a on s’explicaran les biografies d’aquests. A la paret oposada, 
el camp, amb la terra de la Pampa i fotografies de la Chacra 
d’un emigrant de Salàs i diferent imatges del món rural 
argentí. 

 
Aquest espai, a més, inclourà el tema de l’enyor, amb diferent 
correspondència que l’avala i cançons catalanes que es 
cantaven. 

5. Per finalitzar, el cinquè espai recordarà els que van tornar, ja 
per quedar-s’hi, al no poder fer fortuna, o per fer de 
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benefactors a alguna obra pública de la seva població natal i 
tornar-se’n. Unes quantes plaques de carrers de diferents 
llocs del Pallars recordaran aquestes persones altruistes.  
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4. Del Pirineu a la Pampa, Fonts i Bibliografia. 
 
Per portar a terme aquesta exposició es faran servir diversos 
fragments de fonts escrites personals, de retalls de la premsa, 
d’informes oficials i de literatura més moderna: 

- Diari “el Poble Català” del 16 de desembre de 1910 
- Informe de l’inspector d’emigració. Abril 1911. 
- Manuscrit inèdit d’un metge de Salàs. 1896. 
- Diari “la Veu de Catalunya”. 31 de juliol de 1901. 
- Diari “la Vanguardia Española”. 29 de novembre de 1907. 
- Recull escrit de les Cobles del Peirot. Tradicional Pirinenc. 
- Diari “el País”. 10 abril 1910. 
- Carreras Candi, F. “Excursió a Isona, Mur y Meyà”. Butlletí 

del Centre Excursionista de Catalunya, núm. 32. Any VII. 
Setembre 1897. 

- Diari manuscrit de Ramon Servent, de Salàs. 
- Diari “la Publicidad”. 19 de desembre de 1910. 
- Pla, Feliciano. “Cosas vistas y vividas” Revista “Pallars”, 

núm. 8. setembre 1953. 
- Diari manuscrit de Pablo Farré Nayach, de Salàs. 
- Roca, Francisco: “Història de Conques”, a “l’Avenç”, núm. 

139, juliol 1990. 
- Coll, Pep: “l’Edat de les Pedres”. 1990 
- Sáez, Anna. Dominical del diari “Segre”, 1 de febrer de 

1998. 
- Moret, X. “Dr. Pearson”. 2004. 
- Vicens Vives, Jaume: “Industrials i polítics “ 1983 
- Correspondència privada de Lluís Novell als seus pares de 

Salàs. Nadal 1929 
- Boher Peretó, Josep. “Records d’una vida”. 1992 
- “El progreso catalán en America” Tomo III. Argentina, 

Uruguay y Paraguay. 1925. 
- Diccionari dels catalans a Amèrica. 1992 

  
 
 
 
 
 
 
 
 




