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Quan els Cerdans baixaven a la marina
, t
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vasermésestési eficient. El Mediterrani ésun

mar queté la particularitat d'estar envoltat de

muntanyes.Aixó comportaquedesdela sorra

de la platja fins als alts cimals hi hagi una

gran diferencia altitudinal provocant una

gran varietat demicroclimes i almateix temps

diferentsestratsdelavegetació.Al 'hivem,quan

les pastures de les altes serraladesqueden'.
cobertesper laneu, alacostaelclima temperat

permetelcreixementde1'herba;peroencontrast

al' estiu,quanalamarinalesaltestemperatures

deixenlavegetacióeixutai seca,alamuntanya

hi ha abundant i excel·lent

pastura. Aquest model

tradicional d' explotació

ramadera té un gran valor

ecológic ja que s'integra

en el medii enlescondicions

bioclimátiques del territori,

aprofitant-se dels recursos

naturalsi adaptant-sealcicle

delcreixementdelsvegetals.

La transhumánciaésunaactivitatramaderaque

consisteix en l' aprofitament estacionalde les

pastures,escaracteritzapelsdesplacamentsde

ramatsquerecorrenllarguesdistancies,desdela

muntanyafmsalaplanaoalainversa,dependent

deI'época del'any.

Arreu del món podem trobar similituds de

desplacamentsdebestiarcercantpastura,pero

ésalaMediterránia onaquestmodeleconómic
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Fins no fa gaires décades,

aquesttipusderamaderiaera

moltutilitzatalredósd'aquest

mar; i encaraavui, enaquest

món tantécnicpodemtrobar

alguna que altra d'aquestes

peregrinacionsestacionalsde

bestiaralaPenínsulaIbérica,



Camí de la Vall d'Aran (pont deRuda)

azonesdelsAlps italiansi francesos,alsBalcans,

alsCárpatsi alesmuntanyesdelnordd'África.

Una mica d'história

L' origen dela transhumáncia esperd enlanit

del temps. Sembla queja els antics pastors

van seguir el rastre que varen deixar les

emigracions d' animalssalvatgesqueportats

pel seu instint buscaven millors pastures.

Se sap que en determinades regions de

1'Imperi Romapracticaven la transhumáncia

i tenien disposicions legals específiques

per al pas del bestiar.

Lesprimeres referénciesdecaminsramaders

aCatalunya curiosament estroben a la zona

del Penedés i Garraf, en un document de

donació datat a l'any 1055 (trobat en el

diplomatari'de SantaMaria dePoblet) en el

que diu queel nucli del' Arbocarllinda ambla

via pecorale de' les Seguioles, coneguda

actualment com acarretadadela Cerdanya.

A Catalunya els grans- irnpulsors de la,
transhumánciavarenésserelsmonestirsdels

Císters (el de Santes Creus i Poblet) quan

en el segle XI i XII varen introduir noves

técniques tant agrícoles com ramaderes;

també aquesta ordre grácies a compres,

donacions i privilegis va obtenir nombrosos

territoris destinats ala pastura i no solament

aterres baixes o ells estaven ubicats sinó

també al' área pirinenca. Tot aquestconjunt

de pastures estaven enllacades per una

atapeídaxarxa decarrerades.Aviat elsgrans

monestirsmuntanyesosdeRipoll, SantJoande

les Abadessesi SantMartí del Canigó varen

imitar aquestmodel transhumant.

CapalsegleXIV, estadocumentadalabaixada

deramatsoccitansa la zonadel Penedés i de

l' AltCamp. Alllibre "Montaillou aldeaoccitana

de1294a1324",d'EmmanuelLe RoyLadurie,

s'explica que els pastors cátarsd'Occitánia,

com a conseqüéncia de la persecució aque

esvan veure sotmesosper la Inquisició, van

canviar la transhumáncia al Rosselló per la

transhumánciaaCatalunyai alPaísValencia.

A partirdelesnotesdelsinterrogatorisrealitzats

per l' inquisidor JacquesFoumier, fetesa varis

pastors cátars, ha estatpossible saberque es



desplacavena leszonesde: lespasturesdels

monestirs de Santes Creus i Querol;

Castelldans, Flix, Aseó i Camposines; la

Sénia,al Delta de1'Ebre; i el triangle format

per SantMateu,PeníscolaiMorella.

En el segleXIV coincidint en la decadencia

económicadelsmonestirs, lescomunitats de

veins de moltes valls del Pirineu agafen el

relleu de la transhumáncia. Aquestes

comunitats ajunten elseubestiarfentramades

comunals i pasturant els ports demuntanya

de la seva propietat; i a la tardor desfan la

ramada i davallencapalaplanaoal litoral en

ramats individuals. Aquesta transhumáncia

hivernal pirinenca capaleszonescostaneres

va perdurar fins ben bé a les décades dels

anys 50 i 60del nostresegle.

La davalladad' aquestflux migratori va ésser

produít pels grans canvis

que va sofrir la nostra

societat tan culturals

com econórnics realitzats

a la meitat d'aquestsegle.

La industrialització va

provocar l' emigració de

moltes persones de les

zones rurals més

deprimides vers les

urbanes. En el Pirineu

molts pobles i masiesvan

quedar despoblades amb

la conseqüent pérdua

d' activitatstradicionalscom

ésel casdela ramaderia.

EIs grans canvis que va

tenir l' agricultura varen

portar greusconseqüénciesa

la transhumáncia. La irrigació de moltes

hectárees deisecá, l'especialització i
~~.:'

intensificació dels conreus i la introducció

progressiva de maquinária agrícola va

agreujar la carencia habitual dé -l 'herba.
hivemal. També,hi vancontribuir lesfacilitats

en el transport rodat com així l' aparició de
J

noves fonts d' aliments com els pinsos

compostos i elsnousfarratgesqueva ajudara

canviarelconceptetradicional delaramaderia

extensivaperunaaltrad' intensivai estabulada.

"Quan elsCerdans baixaven a la Marina"

Aquesta és una frase molt habitual a les

comarquescentralsdeCatalunyaonesrecorda

el pas dels nombrososramatsmuntanyesosque

baixavena lescomarquesdel litoral per passar

l 'hivem. A lesnostrescontrades,encaramolta

gent gran recorda el pas d' aquestesramades

La carrerada de la Cerdanya (A),
El camí de la Segarra (8)
I la carrerada de la Llacuna (C)
Que les uneix.

Principal scarrerades que baixaven i comunicaven el Penedési Garraf amb el Pirineu.



Transhumáncia amb vaques passantpel petit poble de la Roca.

muntanyesesquerebienelnomdelsMiloquers. camí, a l'arribar al poble de la Llacuna es

divide ix en un br ac més oriental que

tramuntant pel coll de la Barraca, baixa

pels pobles de GuardioladeFont-rubíiles

Cabanyescap aVilafranca i Canyelles; i un

altre branc s' enfila cap al coll de les

Rimbaldes -on s'ajunta amb la carrerada

queve deSantaColoma- i, travessantlaplana

de Matania, baixa pel costat de l' antiga

masia de can Soler d'en Roset fins al Pla de

Manlleu i Aiguaviva. A Aiguaviva lacarrerada

es torna a dividir en dos bracos; un es

dirige ix cap el Baix Pene des per les

Ventoses i l' altre capel campdeTarragona

pel coll d' Arca, la Juncosa del Montmell

i Masllorenc. Generalment, els ramats no

passaven dels 200 caps de bestiar, pero a

l'hora de fer la transhumáncia feien servir

l' antiga estrategia -molt comú al Pirineu-

de baixar el ramat en societat, és a dir,

barrej ant les ovelles de tres o quatre

propietaris per tal d' estalviar esforco s i

costos. En arribar a les contrades del

Penedés, feien la tria dels seus animals i

La major part dels ramats quehivernaven al

Penedés i Garraf havien de recórrer quasi

200 qui lórnetres des de les imponents

serralades pirinenques fins arribar aalbirar

la mar Mediterránia. Hi havia diferents eixos

viaris d'entrada al Penedés, pero els més

importants: la carrerada manresana i la

solsonenca. La primera és la que tenia un

tráns it més elevat de caps de bestiar i

canalitzava la major part dels ramats del

Pirineu mésoriental-de Castellar den' Hug

fins a les muntanyes de Núria- i també de

la Cerdanya. Pel bell mig del Llucanés,

Manresa i el Bruc, la carrerada baixa fins a

Masquefa i Sant Sadurní d' Anoia. Moltes

ramades encara seguien més avall, per la
r

carena litoral, passant pel puig del Papiol,

elpuig del' Aligai l' Atalaia fins arribar atocar

el mar,.entreVilanovai Cubelles. La carrerada

solsonenca, per alfl a part, era utilitzada

sobretot pels pastors de la vall de Lord

(Solsonés) i del Cadí (Hérguedá). Aquest



Triant les ovelles, abansde pujar a la muntanya

llavors cada pastor s' arribava, amb el seu

ramat, fins a la casa on havia llogat les

herbes per al'hivem.

La tr ans hu m áncia tenia unes dates

tradicional s prefixades: baixaven a la

tardor, per Tots Sants, abans de les grans

nevadeshivernals i pujaven a la prima vera,

els darrers dies d'abril, coincidint amb la

fosa de les neusa l'alta muntanya.La durada

d' aquests desplacaments era entre 10 i

15 dies, dependent de la ruta escollida i

de les condicions climatológiques.

Normalment, elspastors acostumaven afer

lafi delajornadasempre almateixlloc. Enun

eixamplament de la carrerada, anomenat

parador o returada, hi passenla nit al ras,al

costat de les ovelles. Per ó en el món

transhumant semprehi ha hagut l'hostal o la

masia que han fet de teulada amiga on

donaven acolliment als pastors i corral a les

ovelles. Unes d'aquestesfamosesmasies,al

Penedes, han estat cal Fontena i can Soler

d'en Rosetal'ontons.

La granxarxadeIscaminsramaders

A Catalunya, la xarxa de camins ramaders

passadebon tros els 10.000Km. Aquest és

el gran i desconegut patrimoni que ens ha

deixat la transhumáncia a lasocietat.Aquestes

vi es són béns de domini públic, estan

regulades i regides per la llei de vies

pecuáries 3/1995 del23 demarcidependent

de cada comunitat autónoma corresponent.

Aquests camins ramaders dependents de la

comarca que estan ubicats reben diferents

noms: cabaneres a les terres de Ponent,

lligallos ales terres de1'Ebre i carrerades a

les comarques centrals i orientats. Tots

tenen com a característica comuna que

majoritáriament són camins de carena per

tal d'evitar les sinuositats dels desnivells

dels barrancs, estalviar-se els possibles

perjudicis quepuguin ocasionar els conreus

i també per ser ellloc on normalment estan

fixades les partions municipals.

Malauradament aquestscamins seculars, a

causa del declivi del pas del bestiar, estan



desapareixent. Alguns s' estrenyen per la

pressió de l'agricultura, altres acaben

embolcallats per la vegetació que els fa

intransitables i la resta queden tallatsper

carreteres,autopistes, urbanitzacions i com

així un llargetcéterad'agressions,

A vui endia, aquestaxarxa decamins, apart

del tránsit de ramats, també pot tenir altres

importantsfuncionsenlagestiódelterritori com

el d'ésser connectors biol ó gics entre

diferents espais natural s i el seugran valor

com acaminsecoturísticsper conéixer elpaís

.d'unamanerapeculiar i desconeguda.

Penedési Garraf.lloc d' estadahivemal.

Normalment es creu que l'agricultura i la

ramaderia tenen interessos contraposats.

Abans de l'aparició dels adobsnitrogenats,

una de les úniques maneres d' aportar

nutrients a la terra eramitjancant els fems

del bestiar.

En el Penedés i Garraf la simbiosi entre

transhumánciai agricultura estanestretament

relacionades, era normal que molta part de

l'arrendament de les herbes espagués amb

corralades produides pel mateix ramat.

Per fer-nos una idea de la importancia

d' aquestes femtes, els terrenys manats a

rabassa, l 'herba del conreu mai era del

rabassersinódelpropietarioPerol'inconvenient

d' aquestespastures, comparadesambaltres

comarques, és que al' ésser la vinya el

conreu predominant, apartir de la brotació

dels ceps -en el mes de marc -quedaven

inservibles per la pastura.

Una altra area pasturatge característic

d' aquestazonai quevatenir granimportancia

vaésserelsprats litorals. Aquests,s'estenien

per tota la costa, des de Sitges fins a

Torredembarra i estaven ubicats a les

voreres de les maresmes litorals que

periódicament rebienaportacionshídriques,

a causa de les inundacions. Per aixó, eren

terrenys no aptesper al' agricultura, perosi

excel·lents per a la ramaderia,ja que creixia

herba fresca i abundant durant tot l'any.

Carrerada de coll d'Arca aprop deMasllorenc, en direcció al Camp de Tarragona



Pel mig deCastillonroi a la franja dePonent.

Malauradament, aquests aiguamolls es

van c omencar adessecar aprincipis de segle

per guanyar terres per al' agricultura. Més tard,

la desmesurada especulació urbanística, a

causa del fenomen del turisme i de la

segona residencia, ha fet desaparéixer quasi

del tot aquest tresor natural.

Ellegat de la transhumáncia

En el Penedési Garrafla transhumáncia ensha

deixat una forta petjada, el seu legat es pot

trabar de moltes formes, tanthistóric.toponímic,

viari, arquitectónic com folklóric; per exemple,

en aquest últim apartat del "Costumari Catalá"

de Joan Amades, ens comenta que la festa del

retorn dels pastors era molt estesa i que

rernin iscénc ies d' aquestes celebracions

poden ésser les danses representatives dels

balls dels Pastorets que tan populars sónal

Garraf, Penedés, Conca de l' Anoia i Camp de

Tarragona. Territoris que coincideixen eren

importants árees de pastura hivernal, a més

aquests balls tenenuna marcada jerarquia com

ésel Capitá, el Majoral, els Pastors i el Rabadá,

molt similar al' antiga estructura d 'un

ramat transhumant.
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En lavessantarquitectónica, enaquestazona,hi

haunagran densitat decorrals. Molts d' aquests

acostumen a ésser senzilles construccions de

planta baixa i de grans dimensions, són d'una

sola teulada amb poca inclinació i amb el

carener parallel a la facana. El material de la

seva construcció és de pedra i no gaire

treballada. Un bon nombre de masies van

ésser originalment un modest corral que en

pas del temps, dependent de les necessitats,

es van anant ampliant i convertint en

habitatges permanents.

Per últim, aquest corrent migratori durant

segles, no solament va comportar el pas

d'ovelles sinó també el pas de les persones

quelesmanaveni qued'unamanera oaltravaren

contribuir al' intercanvi de coneixements que

en el transcurs del temps va ésser avantatjós

per l'evolució de lanostre socieat.

JoanRovira i Merino


