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- A casa vostra saben alguna història de Canyelles? -pregunta la Laia als 

companys del costat.

- Òndia, que era per avui? -li contesta la Queralt, amb cara de sorpresa.

- A mi els pares m’han dit que no en coneixien cap-exclama en Pau.

- A veure, qui sap una llegenda o història 

que hagi passat aquí a Canyelles? Ho heu 

preguntat a casa vostra: als pares, als avis...? 

-diu la mestra-. Només veig una mà aixecada. 

Maria, ens n’explicaràs una? Escoltem-la 

bé, que després l’haureu d’escriure en 

un full i fer-ne un dibuix.







- Doncs-comença la Maria-, fa poc, després d’un dinar familiar, a l’hora del 

cafè, els meus avis comentaven que els feia gràcia que tothom estigués 

tothora pendent del mòbil,  però encara que hi veien coses negatives, 

reconeixien que si n’haguessin tingut quan eren joves, l’haurien trobat útil 

en algunes feines, com la dels pastors.

I llavors va ser que ens van explicar una història, que a ells 

ja els havien contat de petits, de com un pastor i la seva 

família van passar-ho molt malament per no poder-se 

comunicar entre ells, i de com la solidaritat simbolitzada en 

unes teies va ajudar a solucionar el problema.



Deien que en una masia que hi havia als afores, en una d’aquestes muntanyes que tenim al 

voltant, hi vivia una família dedicada a tenir cura d’un ramat d’ovelles, a part d’altres treballs 

relacionats amb la terra. No se sap a quina masia es refereix, com és normal en aquestes 

històries de fa tant de temps. 

Cada dia treien el bestiar i el portaven als prats 

de prop del poble. De vegades havien de passar-se 

més d’un dia a fora, segons on trobaven l’herba, i 

per això tenien un tancat més enllà del mas.



El pastor, que és qui normalment se n’encarregava, tenia un fill, en Josep, a qui de seguida 

que va ser una mica gran, va ensenyar tot el que sabia per tenir cura del ramat. Abans era 

normal que els fills seguissin l’ofici dels pares, quan hi havia prou feina. Quan no, havien de 

marxar cap a una altra banda.



El pare, a l’estiu, quan aquí les pastures eren més escasses, anava amb d’altres pastors cap 

al nord, per camins habituals per als ramats. A començaments de tardor i, per tant, amb 

l’arribada del fred a les muntanyes, tornava cap a casa.



Hi va haver un any, quan tocava portar el ramat cap a les pastures més fresques, que el 

pastor caigué malalt. L’única possibilitat que tenien era llogar un altre pastor, però això 

suposava que es perdrien una part dels guanys per viure durant tot l’any.

Aleshores, el fill, que s’ho manegava prou bé amb tot el que envoltava les ovelles, encara que 

no havia marxat cap estiu nord enllà, va oferir-se per anar-hi. La primera reacció va ser que 

no, de cap de les maneres, que no coneixia els camins i que havia d’estar molt de temps fora 

de casa. Però ell argumentà que no hi anava pas sol i que així també s’aprendria el camí... I 

en el fons, i això no ho va dir, tenia ganes d’escampar la boira durant uns mesos.



Al final, la família va cedir, perquè van veure que era la millor opció. I així 

van preparar-ho tot per a la partida. El noi, amb el gos i el ramat, va afegir-

se a dos pastors més del poble que també anaven al mateix indret, i que 

ja havien seguit el camí altres anys.

El viatge fou força tranquil i més endavant encara se’ls ajuntaren 

més pastors.

En Josep estava content perquè anava aprenent com portar un 

ramat en tirades tan llargues i també perquè estava veient indrets 

que fins ara li eren desconeguts: no havia anat mai més enllà de 

casa seva i la rodalia més propera.







Van arribar a les muntanyes i allà s’hi van estar tots aquests mesos de 

bonança, amb alguns dies plujosos i nits fresques, sense aquella xafogor 

estiuenca d’on vivia.

I arribà el dia que els altres pastors decidiren que era moment de tornar, 

pel mateix camí d’anada, ara amb la il·lusió afegida de veure novament 

els de casa i d’explicar-los aquesta experiència.



I les coses rutllaven més o menys bé fins que un dia, cap al vespre, mentre es preparaven per 

passar la nit al ras, un dels pastors, amb molts viatges a l’esquena, va comentar que tal com 

estava el cel i com es comportaven els animals, el temps canviaria, que no veia gaire clara la 

tornada.

Dit i fet, l’endemà el cel es va anar tapant i quedà en una grisor que no preveia res de bo.

I ja a la tarda, del cel començaren a caure unes primeres volves de neu, que amb el pas de 

les hores s’anaren intensificant.

Cap dels presents recordava una nevada tan primerenca. Si fossin al poble, agafarien el ramat 

i de seguida podrien estar a cobert. Però aquí tot era més complicat. Per sort, ja havien fet 

una gran part del camí.



Passaren una altra nit i l’endemà la situació no millorà. La neu, que 

semblava que ja no era tan visible en el camí, va ser substituïda per 

una boira que en determinades zones feia difícil veure-hi més enllà 

de quatre passes. I hi hagué un moment que en Josep i el seu ramat 

perderen el contacte amb la resta de pastors...



Els altres dos pastors no sabien què 

fer per ajudar-lo i alhora no endarrerir 

més la tornada dels seus ramats a 

casa. Quan passaren per una masia, un 

dels masovers digué que l’únic que se li 

acudia era encendre una teia ben alta, 

que així com a mínim el noi sabria on hi 

ha aixopluc i aniria trobant el camí de 

casa.

Netejaren, doncs, de branques un gran tronc i el fixaren en una petita elevació. La teia marcaria 

un punt d’ajuda. Els pastors seguiren el camí i demanaren en d’altres masies que fessin el 

mateix.





Mentrestant, a la casa familiar, 

arribà també la fredor d’aquell 

canvi de temps. I alhora omplí 

de preocupació els que hi vivien. 

Tots patien pel noi, ja ni pensaven 

en el ramat.

Però tenien l’esperança que 

com que anava acompanyat de 

persones experimentades, se’n 

sortiria.



Aquest fil de fe quedà estroncat quan els altres 

dos pastors arribaren al poble sense en Josep. Els 

explicaren que el mal temps els havia separat i 

encara que un d’ells havia fet un tros de camí enrere, 

no havia trobat cap rastre del noi ni dels animals. 

Però que havien anat deixant marques, amb els 

teies, en alguns masos.





Un dia després, dos pastors d’un poble veí arribaren a 

la masia amb els ramats. Anaven cansats per l’esforç 

que el mal temps els havia causat. Foren acollits al 

mas. Preguntats pel seu fill, no l’havien vist, encara 

que sabien de més d’un pastor que s’havia aixoplugat 

en cases i fins i tot havien entrat en algun poble.

Mentrestant, en Josep entre els senyals d’aquelles 

teies i les indicacions que li donaven arribà a 

paisatges que li eren familiars, i albirà finalment en la 

llunyania casa seva.





I el tercer dia de neguit, el cel s’aclarí i uns lladrucs que els eren 

familiars feren sortir els habitants de la casa al camí. Veieren amb 

una alegria indescriptible el gos que venia corrents, i al darrere el 

seu fill amb el ramat.

Des d’aquell dia, a prop del mas plantaren una teia com a senyal 

d’agraïment i també com a símbol d’hospitalitat.





- I ara per què no hi ha teies d’aquestes al 

costat de les cases? 

- Potser perquè ja tenim els mòbils, les 

màquines llevaneus... 

- I els ramats es porten en camions...

- Sí, és clar, costa més perdre’s, però com sap 

la gent que és benvinguda en un lloc? Això no 

ens ho diu la Viquipèdia...

- Doncs si volem ser un poble acollidor, 

podríem posar-ne, de teies, a l’entrada de 

Canyelles, i així veurien els que passen per 

aquí que volem que s’hi quedin, que els volem 

ensenyar el poble... Que són benvinguts, vaja!

- I si ho proposem?



Un temps després...

- Mira, Pau, ja han posat les dues teies a l’entrada de Canyelles. 

- Sí, Laia, al final ens van fer cas, encara que els grans primer 

no ho veien gaire clar.

- És que està molt bé que hi hagi gent d’altres indrets 

passejant pel poble..., que ens vinguin a veure, a conèixer les 

nostres festes.



Fi.








