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Canalda, administrativament, és una Entitat 
Municipal Descentralitzada, el que abans en deien 
una pedania. Una EMD és una entitat local que 
depèn de l’ajuntament del municipi però que 
administra els béns que els són propis i, segons el 
volum de població que té, també gestiona alguns 
serveis. Actualment a Catalunya hi ha seixanta-
cinc (2017) entitats menors, la majoria al Pirineu. 

L’entitat de Canalda va ser creada l’any 1973, en 
plena dictadura franquista. Un grupet de 
canaldencs, encapçalats pel Busca de Sant 
Llorenç -en aquell moment propietari de Cavallera 
Alta, Puig-arnau i Pubilló- va assolir amb èxit les 
negociacions per escindir les terres de Canalda i 
crear una entitat autònoma del municipi d’Odèn 
amb capacitat per gestionar les seves propietats.

El motiu principal fou la gestió i el control de les 
més de dues-centes hectàrees comunals del seu 
territori, concretament una part de Prats de Bacies 
i el Pinar (torrent d’Urdoll en els documents), el 
Portet i el capdamunt del puig Sobirà. A aquest 
territori s’hi afegí la propietat de dos edificis: el Clot 
de la Bòfia a Prats de Bacies i l’Estudi de Canalda.

Al capdavant de l’Entitat hi ha un president triat 
pels veïns en les eleccions municipals, la resta del 
Ple està format per vocals que no s’escullen 
directament. En el cas de Canalda n’hi ha dos que 
són escollits pels partits que es presenten al 
municipi en funció dels resultats obtinguts al poble. 
Si els dos partits treuen uns resultats similars 
posen un vocal cadascun, i si un partit dobla l’altre 
en nombre de vots posa tots dos vocals.

Canalda. Entitat 
Municipal 
Descentralitzada

Aquest títol tan llarg -Comissió Cultural de Canalda 
1.100 anys- és el nom d’una associació cultural que 
va néixer a Canalda l’any 2001 per commemorar 
l’onzè centenari del poble. Casualment preparant 
una nova edició dels goigs de sant Julià de Canalda, 
el patró del poble, ens vam adonar que la parròquia 
complia onze segles. Quan Catalunya s’estava 
gestant com a país Canalda ja hi era, quan 
Catalunya encara no s’havia independitzat dels reis 
francs a Canalda hi havia una població estable.

Des de l’inici aquesta Comissió ha treballat per 
Canalda: organitza les festes majors, fa una 
caminada que en els inicis era anual i des de fa uns 
anys biennal, arregla els camins, fa palanques i 
fonts, edita llibres, opuscles... també ha col·laborat i 
participa en les millores del poble sigui fent obres a 
l’escola sigui penjant una nova campana a l’església.

Les activitats de l’associació queden recollides en un 
blog anomenat Kanavita, el nom de Canalda que 
apareix en un pergamí de fa 1.100 anys. Fins fa poc 
editava un full informatiu mensual però hem acabat 
substituint el paper per la pantalla, ara és digital.

La Comissió Cultura 
de Canalda 1.100 anys

Aportacions: Marcel Camps, geògraf.

Canalda. Foto: J. Lloret. 
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Sant Julià de Canalda, l’església parroquial, és 
d’origen romànic i ha estat molt modificada en 
èpoques posteriors. Conserva algunes parets 
preromàniques testimoni de la consagració de la 
parròquia l’any 901, tot i que ja es troba 
documentada l’any 839.

L’església actual és d’una sola nau amb volta de 
canó i tres capelles laterals, una al nord i dues a la 
paret sud, de diferent mida. A llevant hi ha la sagristia 
de la mateixa amplada que l’església. El seu interior 
no ha sofert cap restauració, fet que en permet veure 
l’església amb el mateix aspecte de segles enrere. 

L’església de Sant 
Julià

Tampoc té cap decoració, excepte unes pintures 
neoclàssiques al presbiteri que fan l’efecte de 
complementar un retaule avui desaparegut.

A l’exterior destaca l’ample campanar d’espadanya 
d’època moderna, de la mateixa amplada que les 
parets externes de la nau. L’entrada té una bonica i 
antiga porta ferrada i l’arc de mig punt, probablement 
del segle XIII.

Per precisar més l’evolució cronològica de les 
modificacions i ampliacions cal un estudi arqueològic 
que de ben segur ens donarà noves dades, 
modificarà el coneixement actual i ens descobrirà 
alguna sorpresa.

Aportació: Marcel Camps, geògraf.

Fotos: J. Lloret.
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Un dels personatges del nostre país 
reconeguts per la seva tasca en la recerca de 
la cançó de tradició oral i molt relacionat amb 
el poblet de Canalda, és l’Artur Blasco. 
Fundador del grup de música El Pont 
d’Arcalís, ànima de la Trobada d’acordionistes 
d’Arsèguel, autor d’A peu pels camins del 
cançoner i guardonat amb la Creu de Sant 
Jordi (2001), el Premi Nacional de Cultura 
Popular de la Generalitat (2004) i el Premi 
Recercat 2016 a la investigació local. 

L’any 1955, a Berga, va escoltar per primera 
vegada una cançó que cantava una padrina 
que es deia Mercè Elies. Es titulava Els 
Cigalons de Canalda. “Em va impactar“ -diu 
l’Artur- que la va transcriure i la va deixar 
reposar en un calaix. Al cap de 10 anys, quan 
se li va despertar l’interès per recollir la cançó 
de tradició oral, la va rescatar i la va 
incorporar al seu repertori. Sempre més l’ha 
acompanyat. 

Vés per on, Els Cigalons de Canalda va ser la 
primera cançó de l’Artur Blasco. Amb  ella va 
arrancar la seva llarga carrera de musicòleg i 
la prolífica trajectòria de recerca de la cultura 
catalana.  

Per suposat ha estat la peça obligatòria de 
tocar, cantar i ballar totes les vegades que el 
Pont d’Arcalís ha actuat a la Festa Major de 
Canalda. La lletra diu així:

Els cigalons de 
Canalda

Artur Blasco tocant el Rabequet

El rabequet és un instrument cordòfon que procedeix 
d’antigues cultures de l’Àsia Central. Sembla ser que 
va arribar al nostre Pirineu a partir del segle XI 
gràcies als moviments de transhumància que 
passaven pels principals monestirs amb grans 
ramats com Poblet, Santes Creus o Cuixà.

A través dels seus estudis i treballs de recerca sobre 
la cançó tradicional del Pirineu, Artur Blasco ha 
emprés un procés de recuperació del rabequet, 
paradigma del minimalisme instrumental tant per la 
seva estructura configurativa com per les seves 
possibilitats interpretatives.

Adéu siau, cigalons,
borrasqueros de Canalda;
lo Tolleuda, lo Manel,
lo Llop, que els acompanyava.

Lo Tolleuda, lo Manel,
lo Llop, que els acompanyava;
adéu siau, cigalons,
borrasqueros de Canalda.

Lo Llop se’n feia el valent,
tras dels altres caminava;
anaven tocant los ballets
amb una canya esquerdada.

Tornaven los cigalons
de la festa de Canalda,
argelagues, romanins
i foscor de matinada.

Aiguardent i gots trencats
i el músic que no parava;
flabiol i tamboret
i aquell bot mai s’acabava.

Flabiol i tamboret
i aquell bot mai s’acabava;
aiguardent i gots trencats
i el músic que no parava.

Adéu siau, cigalons,
borrasqueros de Canalda;
lo Tolleuda, lo Manel,
lo Llop, que els acompanyava.

Lo Tolleuda, lo Manel,
lo Llop, que els acompanyava;
adéu siau, cigalons,
borrasqueros de Canalda.
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A Canalda hi ha camins des de temps immemorial.
A prop del nucli actual s’hi ha trobat restes del 
neolític, tant de poblats (les Portes, de Lladurs que 
són a tocar de la riera de Canalda) com de dolmens 
(les caixes de Moros d’Odèn). Per tant aquestes 
terres ja eren transitades des de fa 5.000 anys. I per 
anar d’un lloc a l’altre eren necessaris els camins.

Amb un terreny tan accidentat com el de Canalda 
segurament perviuen els mateixos camins des del 
neolític. I és que per travessar les rieres s’havia de 
fer per les escasses canals que ho permetien i per 
resseguir els torrents es feia fer les rues que passen 
entre cingles. 

Aquests camins han perviscut amb pocs canvis. No 
trobem a Canalda grans parets per suportar els 
camins ni ponts per travessar les rieres.

Els camins de Canalda A Canalda tampoc hi havia carros ni falta que feien 
perquè els camins eren estrets i no hi podien 
passar. Per anar a vendre a mercat es 
transportava el material sobre les sàrries d’un 
burro o una euga.

Els primers carros que hi va haver per aquestes 
terres els van portar desmuntats des de Solsona i, 
un cop reconstruïts a Canalda, només servien per 
anar de casa als camps propers.

Abans he parlat de l’any 1950. En aquesta data es 
va acabar la carretera que va de pont d’Espia, 
prop d’Organyà, a coll de Jou, a cinc quilòmetres 
d’aquí. A partir d’aquesta data es van començar a 
construir camins carreters i els vells camins van 
quedar mig soterrats o abandonats i la vegetació 
es va anar apoderant d’aquests espais.

Amb l’aparició de nous mitjans de transports i de 
treball, cotxes, camions i tractors, van aparèixer 
noves infraestructures i les vies tradicionals van 
caure en l’oblit. A molts llocs de Catalunya 
l’excursionisme va recuperar alguns d’aquests 
camins, a Canalda això passava després de 
cinquanta anys d’abandó.

Passat doncs un parèntesi de 50 anys, és a partir 
de l’any 2001 que comencem la recuperació dels 
camins. En aquesta data van començar a fer la 
caminada popular anual de Canalda.

No hi havia carros ni 
falta que feien perquè 
els camins eren estrets i 
no hi podien passar

Aquests camins, des del neolític fins l’any 1950,  
han tingut una funció social primordial: comunicar 
cases i nuclis poblats, facilitar l’accés als camps, 
als mercats, als llocs de culte... s’usaven per 
necessitat. 

A la primera meitat del segle XX, els habitants 
d’aquesta contrada anaven a mercat a Solsona a 
peu, 6 hores d’anar i 6 de tornar. També anaven a 
Sant Llorenç de Morunys, 3 hores de camí. 
Imagineu-vos quan havia de pujar el metge, 
l’avisaven, pujava i quan arribava, si el problema 
era greu, el malalt ja era mort.

Us explicaré un parell d’anècdotes que penso que 
són significatives: 

El Ramon de Cavallera, pagès d’una àmplia cultura 
popular, m’explicava un enterrament a Canalda 
d’un veí d’una casa de pagès a mitja hora del nucli: 
transportaven la caixa penjada amb cordes d’una 
barra llarga i subjectat per dos homes. Això era a 
l’hivern i amb el camí cobert de neu.

Caminada popular de Canalda, 2014. 
Foto: Maria Moncal. 
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Els camins recuperats abracen totes 
les tipologies: ramaders, rals, de 
desemboscar o arrastrar, de carro, a 
vegades públics però també de 
privats. Un d’aquest camins és el 
GR-1, camí molt transitat pels 
excursionistes i que segueix l’antic 
camí Ral de Sant Llorenç a Odèn. 
Els GR són camins de Gran 
Recorregut senyalitzats amb 
franges de pintura blanques i 
vermelles. L’1,que també es coneix 
com l’Històric, va d’est a oest, 
d’Empúries a Pont de Montanyana i 
continua cap al País Basc.

Arreu de Catalunya i també a gran 
part del món, molts dels antics 
camins han passat de ser el suport 
d’una necessitat a usar-se per al 
lleure. Podríem dir que han passat a 
servir el negoci -que vol dir la 
negació de l’oci- a ser usats per 
l’oci. Acabaré amb un fragment d’un 
poema de Josep Maria de Sagarra 
que per la seva senzillesa em té el 
cor robat:

Un camí!
Quina cosa més curta de dir!
Quina cosa més llarga de seguir!
Quin so vulgar i estrany!
Un camí!… 

Aportació: Marcel Camps, geògraf.2016. Refent el pont després dels aiguats del novembre del 2015. 

2015. Pont sobre la riera de Canalda. Foto: J.Lloret.

Brigada de neteja de camins de la Comissió Cultural de Canalda.1.100 anys. 
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Els barrancs de l’entorn
de Canalda

Torrent de la Perdiu 
Fotos:  J. Lloret i R. Montull (dreta).
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A més de la rasa del Puit que, com hem dit, va a donar al torrent 
de Junyent, la part més atractiva, els afeccionats als engorjats 
en trobaran uns quants més prop d’aquí, amb itineraris ben 
esportius i lúdics, com ara la riera o rasa de Canalda, la rasa de 
la Perdiu i el torrent del Grau. 

També, entre Canalda i Cambrils hi ha almenys tres descensos 
d’interès: el saltant del Forat Colomer, al Riulacó, la rasa de 
Cirera, a la Serra de la Garriga i la Ribera dels Pouets, prop de 
Cal Xinquet, recorregut selvàtic que conté un salt vertiginós de 
prop de 100 metres de vertical, el més important de la comarca. 

Rasa del Puit i torrent de Junyent 

Topografies: Xavi Vidal. Fotos: Estrella Broquetas.
EGAN (Espeleo Grup Anoia).
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La Rasa de Canalda 

La Rasa de Canalda, enriquida amb els seus afluents Perdiu, 
Grau i altres no esportius, desaigua al riu Fred, que baixa des de 
Cambrils i que constitueix per si sol un dels canyons esportius 
més llargs de Catalunya. També té uns quants tributaris equipats 
pel descens: Sant Gili, Pregon, Paquito Fernández, Caseta 
Mores, Mas Carissols, etc. destacant la Rasa de Tentellatge, 
perquè el seu retorn es fa mitjançant una via ferrada batejada 
Extasy or Flying. 

El punt final de l’engorjat es troba en el conegut pont del Clop a la 
carretera prop de Montpol, on a l’estiu és habitual la presència de 
banyistes que frueixen de les fredes aigües dels seus pregons 
tolls. Abans d’aquest lloc comença a anomenar-se la Ribera 
Salada i acaba abocant les aigües de tota la contrada al Segre.

La rasa (o torrent) de la Perdiu 

Publicada en guies antigues amb el nom incorrecte de Torrent 
d’Urdoll o Urdell. Comença la part esportiva en un pont a la 
mateixa carretera L-401, el primer que es troba des de Coll de 
Jou en direcció a Canalda, just després de passar la desviació a 
Puig-arnau - Pubilló, des d’on baixa 350 metres al llarg de 3 km, 
molt encaixats en el conglomerat. Habitualment, quan nedem 
pels curts trams inundats, ens acompanyen simpàtics tritons, 
que no semblen molestar-los la nostra presència. 

Té onze ràpels. El més llarg es troba prop de l'inici. Es tracta del 
Salt de la Perdiu, que dóna nom al torrent. Els excursionistes 
poden arribar al seu peu seguint el GR-1 des de Canalda per 
admirar la bonica cascada que es forma quan porta aigua.

El torrent del Grau (o de Coll de Jou) 

Amb 500 metres de desnivell i 3 km de recorregut el torrent del 
Grau s’inicia just a Coll de Jou, al costat mateix de l’encreuament 
de la carretera que puja des de Solsona amb la L-401. 

Compta amb uns quants afluents molt engorjats, dels quals, al 
menys quatre, també han estat equipats pels seu descens 
esportiu. 18 ràpels (cap d’ells supera els deu metres) en un llarg i 
variat trajecte que porta al peu de Canalda. 

Rasa de Canalda

Rasa de la Perdiu

Foto superior : Forat Colomer, al Riulacó. Foto: J. Lloret.

Rasa de la Perdiu i Rasa de Canalda. Eduardo Gómez, 1999. 
"Descenso de cañones. Lleida". Tomo 2. Ed. Autor. Barcelona.

Torrent del Grau. Eduardo Gómez, 1996. "Descenso de cañones. 
Lleida". Tomo 1. Ed. Autor. Barcelona.

Torrent del grau




