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La vida pastoral és el conjunt de característiques que defineixen l’ofici de pastor i 

principalment, les activitats i interaccions dels pastors amb els seus ramats. La 

pràctica ancestral de la transhumància es defineix com el desplaçament del bestiar 

per a la utilització complementària de diversos tipus ecològics amb la finalitat de 

disposar de farratges durant tot el cicle anual (Roigé, 1995). És especialment 

important en la ramaderia ovina, però es portada a terme també en bestiar vaquí i 

equí. La transhumància és una activitat tradicional en el sistema d’explotació dels 

ramats d’ovelles als països mediterranis, com a fase fonamental del cicle anual de la 

vida pastoral. La seva utilitat està determinada per la durada mitja de l’estació seca 

que mostren els diagrames ombrotèrmics. Aquesta durada, que pot variar de 1-7 

mesos a l’àrea mediterrània, obliga als ramats a desplaçar-se en altitud a l’estiu, per 

trobar suficients recursos alimentaris naturals. En el clima mediterrani, les espècies 

vegetals de pastura són anuals i passen el sec estiu en forma de llavor. Alhora, als 

prats de muntanya, l’herba creix només durant els períodes lliures de glaçades, 

mesos en els quals es aprofitada pel bestiar. Roigé (1995) ha definit quatre tipus de 

transhumàncies: altitudinal, estival, hivernal i oscil·lant. En les transhumàncies de 

llarg recorregut, els diferents hostals situats a la mitja muntanya catalana (l’Hostal 

Roig prop de Salàs de Pallars, l’Hostal del Vilar de Sant Agustí de Lluçanès,...) oferien 

allotjament i corrals propers a pastors i ramats. En aquests mateixos hostals, quan 

baixaven els ramats de muntanya, es feien les fires de camp on s’aparaulaven tractes 

de compravenda d’animals i contractes d’herbes.  

INTRODUCCIÓ 

L’objectiu d’aquest treball és proposar una guia crítica de lectura de llibres sobre vida 

pastoral-transhumància, en l’àmbit de l’espècie ovina i a Catalunya, principalment. Es 

comenten també alguns llibres d’autors espanyols i estrangers sobre vida pastoral-

transhumància al Pirineu aragonès, a Lleó, a Occitània i a Canàries. 

 

A partir del llibres sobre ramaderia ovina i vida pastoral, de la biblioteca personal de 

l’autor, s’ha realitzat una anàlisi de les característiques de les obres publicades sobre 

aquesta temàtica. Tots els llibres comentats són citats a la bibliografia final, 

classificats com a “Obra completa” o “Parts de llibre”. A l’apartat “Bibliografia 

MATERIAL I MÈTODES 
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complementària”, es presenta cribada, com a informació annexa, la recerca 

documental realitzada al Catàleg Col.lectiu de les Universitats Catalanes CCUC, amb 

les paraules clau: vida rural, transhumàncies, pastors, camins ramaders, Catalunya.  

De la bibliografia més interessant, s’exposa l’índex de cada llibre. Si no s’indica que 

és parcial, s’ha d’entendre que és l’índex complet resumit de cada llibre. En les obres 

estructurades com a tal o que expliquen el cicle agroramader anual, s’indica aquest 

fet. Pel que fa a les referències, la majoria d’aquests llibres inclouen bibliografia, 

apartat que només és tractat específicament en els comentaris de les aportacions 

més rellevants. La informació es presenta comentant l’afegit de fotos antigues i/o 

actuals (en blanc i negre i/o en color), taules, gràfiques, figures, dibuixos, plànols i 

croquis de plantes de construccions i cartografia. Finalment, també s’indica si hi ha 

un glossari de terminologia ramadera i apèndix o annex, que afegeixin informació 

complementària. Alguns d’aquests llibres basats en la memòria oral, han estat escrits 

en base a entrevistes realitzades a informants del país, analitzades pels 

investigadors. No es fa esment d’aquesta metodologia, ni d’altres fonts d’informació 

utilitzades pels autors. Tampoc s’han inclòs les revistes científiques, ni les de 

divulgació, ni revistes locals, que poden aportar també valuosa informació 

 

La vida pastoral ha estat investigada des de la perspectiva etnogràfica de l’estudi de 

l’home i també, des de la producció animal i vegetal, en recerques sobre els animals i 

el medi natural. En la bibliografia “clàssica” catalana sobre aquesta temàtica, 

destaquen cronològicament autors com Lluís (1955), Vilarrasa i Vall (1981) i Violant i 

Simorra (2001), en obres completes d’àmbit comarcal i Joan Amades (1982, 1983), 

RESULTATS I DISCUSSIÓ 

amb el seu Costumari Català. Aquesta obra, fa moltes referències sobre aquestes 

activitats, que localitza i descriu en indrets de tota Catalunya i també de la resta de 

Països Catalans. Posteriorment, cal citar com a obra iniciàtica, el llibre de Costa i 

Savoia (1987). Les aportacions dels anys 90 amb Cutrina (1997), Roigé (1995), 

Mestre i Boix (1997) i actuals, Miralles – Totosaus (2005), Anglada et al. (2007), 

Nadal et al. (2010), Rovira et al. (2010), componen la bibliografia de caràcter local i 

general català, de la biblioteca de l’autor. 

En l’estudi actual de la transhumància, la visió general la dóna Roigé (1995), encara 

que tracta només del Pirineu català. Referenciats a l’apartat Altres de la bibliografia, 

http://ccuc-classic.cbuc.cat/search*cat/�
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Rovira i Merino et al. (1999) i Farnós et al. (2010) parlen, respectivament, dels 

camins ramaders del Penedès i del Garraf i dels del Camp de Tarragona i de les 

Terres de l’Ebre i, anys enrera, autors com Vilà Valentí (1925, 1958), mostrà mapes 

dels camins ramaders de tota Catalunya i Llobet-Vilà Valentí (1951), explicaren la 

transhumància a Catalunya. En aquest mateix apartat, es citen llibres clàssics com 

Amades (1932), Violant i Simorra (1944, 1950, 1953) i altres obres que tracten de 

camins ramaders comarcals o de tota Catalunya. 

De la bibliografia comentada, els treballs amb una base metodològica més sòlida són 

els de Pallaruelo (1988), Krüger (1995), País País (1996), Roigé (1995), Rodríguez 

Pascual (2001), Violant i Simorra (2001, 2003), Solà (2003), Miralles-Tutusaus 

(2005) i Nadal et al. (2010).  

Segons el caire més o menys antropològic o tècnic, els llibres s’estructuren 

fonamentalment en dues parts, l’home (jerarquia, costums, indumentària, habitació, 

aixovar, vida, camins ramaders, contractes de pastura, gossos d’atura i ramaders –

livestock guarding dogs-) i el ramat (races, identificació, alimentació, sanitat, maneig 

-estris, allotjaments i construccions ramaderes-, productes). El sistema de producció, 

basat en la interacció home-animal-medi es descrit en moltes de les obres, en funció 

del cicle anual de la vida pastoral. En alguns llibres, la terminologia tradicional 

emprada pels pastors, s’afegeix com a destacat resultat de recerca lingüística, en 

forma de vocabulari o glossari annex. Cal destacar que és una terminologia 

específica de l’ofici, molt rica i variada. 

Es presenten a continuació els resultats obtinguts, en format “fitxa de llibre”, 

classificats com a obra completa temàtica o parts de llibre i ordenats alfabèticament 

per autors. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMENTADA - Obra completa 

ANGLADA BESPÍN et al., 2007. 

Al Pallars Sobirà, en una de les valls ramaderes emblemàtiques de Catalunya, trobem a 

l’Ecomuseu Els Pastors de la Vall d’Àssua de Llessui, una treballada exposició per visitar 

i aparellada, la seva corresponent publicació, un documentat manual sobre els pastors 

d’aquesta vall. Índex: 
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• La vall d’Àssua: terra de pastors 

• Els protagonistes 

o Els pastors ahir 

o Els pastors avui 

o El ramat 

o Els amics del pastor 

o Els enemics del pastor 

• El cicle anual 

o L’hivern 

o La primavera 

o L’estiu 

o La tardor 

Inclou el cicle anual ramader. Amb fotografies en color i en blanc i negre, dibuixos i 

mapes. Bona bibliografia. En català. 

 

COSTA I SAVOIA, 1987. 

En l’esperit científic de l’excursionisme català, uns viatges pioners el 1982, per les 

cabaneres de la Catalunya nord-occidental. Una obra visionària i molt completa. Índex: 

• La Catalunya seca 

• Els pastors 

• Bagatge del transhumant 

• Ovelles i cabres 

• Gossos 

• Cabaneres 

• El desplaçament 

• Creences 

• Què diuen els pastors? 

• La xolla 

• Salines, sal i saleres 

• Parèntesi amb contrabandistes 

• Maltempsades, accidents 

• Malalties i trastorns 

• Remeis 



7 
 

• Guardes 

• Fems i pletes 

• Llunes 

• Esquelles i collars 

• Marques 

• Senyals d’orella 

• La Catalunya plujosa 

Amb bones fotografies en blanc i negre i en color i mapes. Inclou vocabulari dels 

pastors. Bibliografia iniciàtica, inclosa a documentació bàsica. En català. 

 

CUTRINA I SORINAS, 1997.  

El ramat i la feina de pastor al Ripollès, una de les comarques tradicionals ramaderes 

més importants, bressol de la principal raça ovina de Catalunya, la Ripollesa. Índex: 

• La comarca del Ripollès 

• El relleu 

• Tradició ramadera de la comarca 

• Els privilegis 

• La transhumància 

• L’ovella ripollesa 

• Divisió de les ovelles per edats 

• Els pastors 

• La vestimenta tradicional 

• Les categories en el món pastoril 

• La baciva 

• La tosa 

• Les barraques 

• Núria 

• Les marques 

• L’alimentació dels pastors 

• Els amics del pastor 

• Els enemics del pastor 

• Les esquelles 

• Malalties del bestiar oví 
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• La tornada de muntanya 

• Les fires de bestiar 

• El tirapeu 

• El capar 

• Treballs en fusta 

• Els contractes d’herbes 

• Supersticions a muntanya 

• Alguns remeis casolans 

• Un ball de pastors 

• Refranys 

Amb fotografies antigues i actuals en blanc i negre i mapes. Inclou breu vocabulari. En 

català. 

 

PEIRE DE VAIRAU, 1996.  

Al nord de Catalunya, al país dels causses, la tradició transhumant occitana explicada 

en un bon llibre de l’associació los Andralhans, de Millau. Amb fotografies en blanc i 

negre, dibuixos i mapes. Inclou glossari. Bona bibliografia. En francès. 

 

KLEIN, 1990. 

Una obra clàssica de la història econòmica espanyola, la de la institució castellana del 

Honrado Concejo de la Mesta, publicada el 1919. Apèndix: glossari d’impostos locals 

recaptats sobre ovelles. En castellà. 

 

KRÜGER, 1995. Vol. II. 

Una bona mostra de la metodologia etnogràfica germànica, en una recerca sobre la 

cultura pastoral dels Alts Pirineus (País Basc-Andorra). Índex: 

• Vestido 

• Utensilios pastoriles 

• Indicadores de caminos y capillas 

• Collares 

• Cencerros 

• Collares y correas para cencerros 

• Collar de pesebre 
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• Desmamadoras 

• Saleras 

• Aprisco y redil 

• Marcar los animales 

• Esquileo 

• Tareas pastoriles 

• Producción lechera 

• Elaboración de mantequilla 

• Elaboración de queso 

Amb fotografies antigues en blanc i negre, dibuixos i mapes. En castellà. 

 

LLUÍS, 1955, 1994. 

D’entre la seva gran obra sobre la comarca del Pallars Sobirà, en aquests llibre recorda 

la seva vida com a sagal. Inclou vocabulari. Amb fotos antigues en blanc i negre (edició 

de 1994). En català. 

 

MESTRE I BOIX, 1999. 

La fira ramadera de l’Hostal del Vilar a Sant Agustí de Lluçanès, un dels hostals de 

camí ramader més importants de Catalunya. Inclou el cicle anual. Amb fotografies 

antigues i actuals en blanc i negre, mapes, taules, quadres i dibuixos. Bona 

bibliografia. En català. 

 

 

MIRALLES – TUTUSAUS, 2005. 

Una edició luxosa amb bon text i excel·lents fotografies, presentada per un dels grans 

especialistes en camins ramaders de Catalunya. Índex: 

• El pastor català i el seu món 

o Homes i bèsties d’un món que s’acaba 

o Un passat grandiós, i tanmateix, miserable 

o Els ecos d’una cultura mil·lenària 

• Pels camins de la pols i de l’herba 

o Sempre rera l’herba, entre el mar i la muntanya 

o Una xarxa de camins on el bestiar té dret de pas 
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o Mil anys de transhumància a Catalunya 

• La roda eterna de les esquelles 

o La tardor 

o L’hivern 

o La primavera 

o L’estiu 

Inclou el cicle anual. Amb fotografies en color actuals i antigues en blanc i negre i 

mapes en blanc i negre. Inclou glossari. Bona bibliografia. En català. 

 

NADAL SUBIRÀ et al., 2010. 

La darrera recerca antropològica publicada sobre aquest tema. Un treball exhaustiu 

sobre els transhumants de l’Alta Ribagorça, trenta anys després de la cabanera de 

Costa i Savoia. Índex: 

• Població i economia 

• Les cases i els de casa 

• El ramat i els altres animals 

• Les terres 

• Les instal·lacions i la maquinària 

• Els de casa i el rumano 

• Els papers 

• La feina, el cicle productiu i els comptes 

• La cabanera 

• Els pastors 

• Annexos 

Inclou el cicle anual. Adjunta un DVD, amb el documental Transhumants i 

Cartografia digital. Amb fotografies en blanc i negre, gràfics, taules i mapes. BTT: 

ruta ciclable de pujada i de baixada, en la major part del recorregut. Bona 

bibliografia. En català. 

 

PAÍS PAÍS, 1996. 

El pastoreig i el pastor a l’època prehistòrica a l’illa de la Palma (Canàries). Inclou el 

cicle anual, l’aigua com a recurs i croquis de construccions ramaderes. Amb fotografies 

en blanc i negre i mapes. En castellà. 
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PALLARUELO, 1988. 

Una obra clàssica de la ovicultura aragonesa, amb excel·lents i impressionants 

fotografies antigues dels fotògrafs Ricardo Compairé (realitzades els anys 1920-41) i 

Foradada (que publicà les seves fotos al llibre El Pirineo español de Violant i Simorra). 

Índex: 

• Organización social del pastoreo 

• Marco normativo y conflictos 

• El ciclo anual de los pastores 

• La circulación del dinero 

• Construcciones y artesania 

• Mitos, ritos y creencias 

• La agonia de una sociedad y de un oficio 

Inclou el cicle anual i plànols i croquis de construccions ramaderes. Amb fotografies 

antigues i actuals en blanc i negre, dibuixos i mapes. Cita bibliografia “clàssica”. En 

castellà. 

 

RODRÍGUEZ PASCUAL, 2001. 

La cultura i forma de vida dels pastors transhumants de Lleó. Índex: 

• La montaña leonesa: el medio físico y humano 

• La Mesta, cabañas y mayorales 

• Cabañas y piaras: evolución durante el siglo XX 

• Los extremos: zonas de invernada, construcciones, prácticas ganaderas y vida 

de los pastores 

• La montaña 

• Las enfermedades de los animales 

• Los viajes a extremos. Las cañadas ganaderas. 

• Descripción de las cañadas en León: origen, formación y principales ramales 

• Desde León a Extremadura y La Mancha: las largas rutas de la trashumancia 

• En el ocaso del siglo XX 

• El futuro: la trashumancia en el siglo XXI 

Amb bones fotografies actuals en color i antigues en blanc i negre i mapes en color de 

les 3 cañadas reales leonesas. Excel·lent bibliografia. En castellà. 



12 
 

 

ROIGÉ VENTURA, 1995.  

En la recuperació cultural i patrimonial de les vies pecuàries, aquestes publicacions de 

l’ICONA, són unes molt bones guies territorials per conèixer aquests camins. Índex: 

• El Pirineo catalán: unidad geográfica, diversidad ecológica 

• La ganaderia en el Pirineo catalán 

• La trashumancia en el Pirineo catalán: características y cuantificación 

• Los pastos de verano y la propiedad comunal 

• El transporte de ganado y los camins ramaders 

• Pastores y transhumancia, hoy 

Amb taules, figures, bona cartografia i fotografies en color. Bona bibliografia. En 

castellà. 

 

ROVIRA et al., 2010. 

12 camins mil·lenaris de la xarxa pecuària catalana, comentats per un dels grans 

especialistes en camins ramaders de Catalunya. Amb mapes i fotografies en color i en 

blanc i negre. Inclou glossari. En català. 

 

VILARRASA I VALL, 1981.  

Una obra cabdal de l’etnografia pastoral catalana sobre el Ripollès-Berguedà-Lluçanès, 

tan detallada com La vida a pagès  i amb interessants apèndix. Índex: 

• Estiu 

• Tardor 

• Hivern 

• Primavera 

• Apèndix  

Basada en el cicle anual. Amb fotografies antigues i dibuixos en blanc i negre i quatre 

apèndix (I Vocabulari, II Les esquelles,...). En català. 

 

VIOLANT I SIMORRA, 2001. 

Sota la influència del filòleg i romanista alemany Krüger, Violant i Simorra escriu l’obra 

cabdal de l’etnografia pastoral pallaresa. Índex resumit: 

• La tradició pastoral 
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• Els pastors 

• El bestiar 

• L’habitació pastoral 

• L’organització jurídica i econòmica 

• La vida pastoral del bestiar xic i gros 

• La indústria casolana de la llet 

• Anecdotari i refranyer pastorals 

• Annex 

Inclou el cicle anual. Amb mapes i fotografies antigues i actuals en blanc i negre i 

dibuixos. Bona bibliografia “clàssica”. En català. 

 

 

BIBLIOGRAFIA - Parts de llibre 

AMADES, 1982, 1983. 

Als índex analítics de l’incommensurable Costumari Català (5 volums), recopilació de 

cultura tradicional i popular dels Països Catalans realitzada en el període 1935-1950 

per Joan Amades, apareixen moltes de les paraules relacionades amb la vida 

pastoral, que seran extensament explicades en els cinc volums que componen el 

cicle anual. Amb dibuixos en blanc i negre i làmines en color. En català. 

 

BATALLA, 2007.  

Aquest llibre parla d’antics oficis, entre els quals, el de pastor. En català. 

 

DANEY, 1992.  

Un curiós diccionari sobre les Landes on apareixen, entre d’altres, els famosos 

pastors dalt de xanques. Amb fotografies antigues i actuals en blanc i negre, dibuixos 

i mapes. En francès. 

 

FERRER I ALÒS, 2009.  

En una elegant edició, un recordatori comparatiu sobre la Catalunya rural, on cita les 

carrerades, les pastures comunals i la transhumància. Amb bones fotografies 

antigues en blanc i negre i actuals en color. En català. 
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FUGAROLAS – VILÀ, 2007.  

En una de les obres més exhaustives de la comarca de la Selva sobre la vida a 

pagès, Fugarolas parla també de pastors i d’altres antics oficis. Amb fotografies 

antigues en blanc i negre i actuals en color (indrets, masies, flora, fauna) i mapes en 

color. En català.   

 

LLOBET, 1990.  

En l’obra cabdal de l’etnogeografia montsenyenca, la ramaderia es presentada com la 

principal activitat geoeconòmica. Inclou el cicle anual. Amb fotografies antigues en 

blanc i negre, plànols de masies, taules, gràfiques, dibuixos i un mapa en color.  

Apèndix variats. Bona bibliografia “clàssica”. En català. 

 

PADILLA, 1997. 

Les respostes de la Vall d’Àneu als qüestionaris de Francisco de Zamora de 1790, fan 

esment de molts aspectes relacionats amb la ramaderia de la vall. Amb fotografies 

antigues en blanc i negre. En castellà i català. 

 

PONT, 2005. 

Excel·lent diccionari escrit per un pagès jubilat. Imprescindible pels estudiosos de la 

vida pagesa. Amb fotografies actuals i antigues en blanc i negre i dibuixos. Annex: 

taules de superfícies i de longituds. En català. 

 

 

PONT, 2006.  

Aquest llibre parla d’antics oficis, entre els quals, el de pastor. Amb fotografies actuals 

en blanc i negre. En català. 

 

RANGIL, 2009. 

El millor recull (hi ha 2 volums més) de cultura oral sobre la pagesia del Montnegre. 

Amb fotografies antigues en blanc i negre. En català. 
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SOLÀ I MAS, 2003.  

Economia tradicional, desenvolupament rural i patrimoni etnològic al Montsec. Índex 

parcial: 

• Ramaderia ovina: 

o Races ovines 

o Alimentació: el cicle anual de pastures 

o Malalties i animals perjudicials per al bestiar 

o Camins ramaders 

o Corrals, bordes i vedats 

o Utillatge ramader 

o Contractes de pastura 

o Pastors i treball 

o Ús i comerç dels productes derivats de la ramaderia 

Inclou el cicle anual. Amb fotografies actuals en blanc i negre. Bona bibliografia. En 

català. 

 

VIOLANT I SIMORRA, 2003. 

L’obra cabdal de l’etnografia pirinenca dóna una acurada descripció de l’organització 

comunal agropecuària i de la vida pastoral. Índex parcial: 

• Vida pastoral 

o Los pastores 

o Marcas de propiedad y arreos del ganado 

o La vida del pastor 

o La industria de la leche 

Inclou el cicle anual i croquis de construccions ramaderes. Amb fotografies antigues en 

blanc i negre, croquis de plantes de cases, dibuixos (estris, detalls constructius,...). 

Bona bibliografia “clàssica”. Inclou glossari dels dissenys. En català. 

 

TERMCAT, 2002. 

Un bon diccionari professional, veterinari i ramader. Annexos: 1 Etnologia.              

2. Morfologia. Índex en català, castellà, francès i anglès. En català. 
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ACTUALITAT 

Però la informació pastoril i/ó transhumant en l’actualitat no es redueix només en 

fonts escrites i orals. També podrem localitzar fonts importants d’informació en 

format digital i en línia elaborada per institucions i grups de recerca principalment 

que donen un valor afegit a l’estudi i la recerca d’aquesta activitat que pretén trobar 

els seu lloc en uns temps de canvis permanents i on la muntanya no en resta aïllada. 

La Generalitat de Catalunya ha fet tasques  importants de divulgació presentat la 

vida dels pastors com una realitat pròpia del país dins el ric bagatge històric de la 

cultura popular. I alhora ha promogut la difusió dels camins ramaders, la seva 

classificació i usos que se’n deriven des d’un punt de vista mediambiental i d’obra 

pública. 

En l’àmbit de recerca etnològica i dins el marc de l’Inventari del Patrimoni Etnològic 

de Catalunya impulsat pel Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional 

Catalana es va portar a terme un estudi sobre la situació de la cabanera des del pla 

de Lleida fins les pastures de muntanya de l’Alta Ribagorça. Els estudis portats a 

terme per Elisabet Nadal, Juan Ramón Iglesias i Ferran Estrada els anys 2005-2008  

han donat peu al llibre que porta per títol “Transhumàncies del segle XXI” publicat 

dins la col.leció Temes d’Etnologia de Catalunya i pretén donar a conèixer al gran 

públic l’activitat de la transhumància, que en el passat havia estat un element clau de 

l’economia, la societat i la cultura de moltes zones del nostre país i que avui, malgrat 

haver disminuït el seu pes, continua tenint una importància econòmica, ecològica i 

simbòlica rellevant. En l’actualitat, Transhumàncies es pot veure en format exposició 

itinerant en diversos punts de la geografia catalano-aragonesa en l’actualitat com la 

recentment feta a la UAB i que la seva Biblioteca de Veterinària ha publicitat en una 

web

L’octubre del 2010 es presentava a Lleida la jornada “

. 

Els camins ramaders i la 

transhumància a Catalunya”, organitzada per la Fundació del Món Rural amb 

l’objectiu de promoure aquest tipus de vies que com diuen ells mateixos 

“constitueixen un patrimoni econòmic, cultural, històric, arquitectònic, paisatgístic i 

ecològic que és imprescindible preservar” amb unes aportacions que es poden 

http://www20.gencat.cat/portal/site/culturacatalana/menuitem.be2bc4cc4c5aec88f94a9710b0c0e1a0/?vgnextoid=b9825c43da896210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b9825c43da896210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall2&contentid=79e6352101fd7210VgnVCM10000�
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.8ea90a68a0f0f53053b88e10b031e1a0/?vgnextoid=253cdebee9d6f210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=253cdebee9d6f210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www.ruralcat.net/c/document_library/get_file?uuid=f388b1e8-2b8c-4ff7-9727-77471094786d&groupId=10136�
http://www20.gencat.cat/portal/site/Publicacions/menuitem.952c8724fa8efe9472623b10b0c0e1a0/?vgnextoid=d0802a258a940110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&id_canal_origen=dcbf2a258a940110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&paraules=&autors=&materia=&coleccions=+Temes+d%27Etnolog�
http://www.bib.uab.cat/veter/expo/transhumancia.htm�
http://www.bib.uab.cat/veter/expo/transhumancia.htm�
http://www.fmr.cat/web3/web/ct/activitats_detall.php?id=177�
http://www.fmr.cat/web3/web/ct/activitats_detall.php?id=177�
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consultar en línia. 

Iniciatives com la recent creació d’un banc d’imatges del món agrari català i l’arxiu 

fotogràfic  dels Estudis de la Masia Catalana promoguda pel mecenes Rafael Patxot, 

només fan que enriquir la informació disponible per seguir aprofundint en la temàtica 

pastoril. 

 
 

CONCLUSIONS 

Els lectors i investigadors disposen d’una bona base bibliogràfica per conèixer a 

bastament, aquesta activitat a Catalunya. La informació més exhaustiva és aportada 

per la bibliografia “clàssica”, encara que els treballs més recents aprofundeixen en la 

realitat actual i en el futur d’aquesta activitat. Encara que la zona més estudiada 

segueix sent el Pirineu, treballs clàssics i actuals parlen també de comarques 

costaneres del centre i del sud de Catalunya. 

En el nostre àmbit sociogeogràfic, la producció ovina és, a hores d’ara i per motius 

tecnicoeconòmics, una ramaderia tradicional que encara perviu i que només pot 

subsistir com a tal en grans espais pastorívols. La actual crisi estructural que pateix 

el sector oví de carn a Catalunya, per augment dels costos de producció, manca de 

pastors professionals (per inexistència de relleu generacional), fragmentació del 

territori per la construcció d’infraestructures, polígons industrials i zones residencials 

ha provocat la davallada del cens animal; quan un pastor es jubila es treu el ramat. 

El descens del seu consum pel seu elevat preu, fa que sigui considerada cada cop 

més una carn d’àpat festiu, cosa que minva encara més la perspectiva de futur 

comercial d’aquest sector.  

Encara que, realment, per assaborir una bona carn de xai o de corder a la brasa, cal 

anar als pobles de muntanya per on ha passat tradicionalment tota la vida, aquest 

mateix bestiar pels seus camins ramaders... 

 

 

 

 

 

 

http://www.fmr.cat/web3/documentacio/ACTIVITATS/Informe%20Transhumanciaok.pdf�
http://www.sre.urv.es/irmu/monagrari/index.php?id=2�
http://www.sre.urv.es/irmu/monagrari/index.php?id=2�
http://mdc.cbuc.cat/cdm4/index_afcecemc.php?CISOROOT=/afcecemc�
http://mdc.cbuc.cat/cdm4/index_afcecemc.php?CISOROOT=/afcecemc�
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