
ELS CORRALS
DE LA COMARCA

A la nostra comarca existeix
una munió de corral s, alguns
d'ells actualmentmasieshabitades.
Es realment curiós que, en una
superfície relativament reduida,
constintantesconstruccionsrurals
d'aquesttipus, si mésno tenint en
compte que un corral básicament
és un lloc d'estatged'animals i, a
diferencia de les quadres i els
estables (coberts per estada del
bestiarmésaviat gros),aquíservia
principalment per recull de les
ovellesi les cabres.Aquestaparti-
cularitat vol dir més d'una cosa.
Perunapan demostraque, antiga-
ment, hi havia abundancia de
ramats i, en conseqüencia, una
cenatranshumáncia,activitat de la
qual queden les carrerades o
camins ramaders que unien les
terresbaixesamb l'alta muntanya,
i per altra banda, si la majoria
d'aquests corrals eren habitats,
dona idea de les precaries con-
dicions de vida a les
masies,ja que qualsevol
teuladaserviaper a viure-
hi.

En general,els corrals
d'aquesta contrada eren
edificis d'una solateulada
de poca inclinació i amb
el carener paral.lel a la
íacana, característica
propia de les comarques
de la Catalunyaseca,ésa '
dir, de construccióhumil,
senzilla, quasi semprede
plantabaixaocupantgran
superfície i fetes total-
ment de pedra no gaire
treballada.En el Penedes
hi ha gran quantitat de
pletes d'aquesta mena,
Entre els corral s 'deis. .
nostres municipis garra-

. 'l

fencs cal esmentarels següents:

a Canyelles,el Corral Nou
a Castellet,el del Llaveries i el

de la Muntanya
a Cubelles,de l'Almirall, d'en

Cona id' en Romagosa
a Oleseta,de I'Esquerrá i del

Rafols
a Olivella, de l' Angeló i el

Corral Nou
a Ribes, d'en Capdet, d'en

Coll, del Culebró, d'en Massó,
d'en Puig, d'en Pujol, del Recó i
d'en Roig

a Sitges,d'en Barbeta,L'Este-
llar, d'en Falc (o d'en Dalmau),

els de Garraf, d'en Jaques,
La Pleta de Garraf i de la Vila.

Abans hi havia el d'en
Robert (o d'en Bosc) i el d'en

Roqueta,
a Vilanova i la Geltrú, de

l' Apotecari, de Carro, del Guar-
diola, del Milá, del Miró, del mas

d'en Puig, del Roe i del Tort. Fa
uns250 anystambéconstenel del
Daniel, de Galiano, d'en Fusté,
d'en Maní (avui masiaSama),de
°1'Olivella, del Padró, d'en Pollés,
d'en Mille (ara masia Galceran),
d'en Rafecas i de Santa Llúcia,
entre vint-i-u del Cadastre.

Algunes d'aquestes construc-
cionspecuariesestavensituadesal
peu de les carreradesde bestiar
transhumant i acollien els caps
durant les temporadeshivemals.
Nombrosesreferencies de pastors
i propietaris de corrals es troben
en documentsantics. 1 val a dir
quequasitoteslesmasiesdisposa-
ven d'ovelles i cabres,les quals,
una vegada barrejats en grans
ramats,feien pelegrinacióanual a
la recercade l'herba pirinenca.1a
la tardor, tomaven altre cop als
seuscorrals d'origen.

Aquests corrals eren closos,

L 'Estellar, Darrera, el. camins vell i nou de la Fila. Foto: V. Carboncll
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Corral d'en Roig. Foto: V. Carbonell

sovint en part o totalment coberts.
Aquí disposem dels dos tipus de
teulada i quasi bé tots tenen el
cobert embigat i obert al sol de
migdia mitjancant porxades o
arcades de grans voltes de mig
punt (les més velles són ogivals).
Dins es trobaven les menjadores
plenes de farratge i fins i tot
alguna pedra salera on els pastors
hi posaven la sal necessaria per
als animals. En el mateix 110co
en un altre annex, hi passaven la
nit els majorals, si no eren con-
vidats a dormir dins la casa conti-
gua, ja que molts corrals de la
zona es van transformar en cases
d'habitatge pennanent. Aquesta
circumstancia va obligar a fer
obres d'ampliació i ara són més
masies que corrals, pero sense
perdre la seva utilitat ramadera.
Aleshores, el pages altemava la
feina de la terra amb la crianca de
bestiar, sobretot els grans terrati-
nents, i els masovers cuidaven les
cases i corrals dels propietaris
acabalats i de les ardes monas-
tiques.

Tenim dades historiques de la
majoria dels corrals comarcals.
Aíxí, el corral d'en Barbeta,
situat en el camí de Sitges a Jafra,
fou propietat dels Papiol de Vila-
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nova, on vrvia el masover Pere
Virel1a. Dels 39 jomals de terra
que posseía, 36 eren erms'. L 'Es-
tellar, veí de l'anterior, esta dins
d'un baluart, i les primeres notí-
cies són del segle XVI. El 1703
estava habitat per Ramon Virel1a.
Dels 204 jomals de la propietat,
200 eren enns. L'any 1968 encara
tenien 100 cabres.' Amb baluart
també
hi ha el corral de l' Almirall, La
Pleta de Garraf i el corral de la
Muntanya, aquest darrer fortificat
i amb espitlleres, situat en una
xarxa de camins ramaders,' com
també hi era el Corral Nou de
Canyel1es,en la carrerada de Vila-
nova a Olérdola, avui abandonat
dins la urbanització Les Palmeres,
tot i que el 1958 fou reconstruit
pel gendre del Peixerot quan va
comprar can Ferrer de Llacunalba.
En aquest corral, l'any 1965 enca-
ra hi vivien. Un altre Corral Nou
(el d'Olivella) ha tingut millor
sort i ha estat recentment rehabili-
tat com a masia temporal amb
bestiar i aviram.' De "nou" no en
tenia res, ja que amb aquest nom
fonnava part de la masia de les
Piques en el segle XVIII.5

Altres edificacions d' aquestes
característiques, al -costat de ea-
mins i carreteres antigues, són: el

tde l'Esquerrá (camí de
Ribes-Olivella • a Olesa-
Begúes), el d'en Capdet
(entreRibes iOlivella pel
coll de la Glaieta, al peu
de la riera de Vilafranca)
i el d'en Roig i el d'en
Pujol, ambdós a la "car-
retera" de Sitges a Ribes,
el darrer dins d'un baluart
i el primer immers dintre
la urbanització Vallpineda,
pero conservant part de
les antigues dependencies,
a part d'una de les mata-
arbre peculiars de la
nostra demarcació.

En resum, antics cor-
rals, uns esdevinguts ma-
sies id' altres runes. Es-
sencíes del passat que et
fan venir melangia en
pensar en altres epoques,
quan el temps no corria i

la gent passava prácticament la
vida en una casa, ara conceptes
completament caducs en nom d'un
progrés i un benestar social difícil
d'aconseguir, pero gens ni mica
universals.
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