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Contextualització històrica 

L’origen de les construccions de pedra seca i tradicionals d’encerclament que 

representen els corrals, pletes i tancats ramaders cal cercar-lo en la seva funcionalitat 

com a recer de bestiar. L’existència de tancats pel ramat segurament prové de l’inici 

de la domesticació d’animals i plantes ocorreguda al Pròxim Orient fa uns 12.000 anys, 

a la regió coneguda com el creixent fèrtil, situada entre les valls dels rius Tigris i 

Èufrates. La domesticació de plantes i animals va arribar a aquesta banda del 

mediterrani fa uns 7.500 anys. A Begues, les primeres traces de closa de ramats són 

del neolític final-bronze inicial i es localitzen al puig de la Mola, doncs el recinte més 

petit, que en èpoques posteriors sembla que s’usava per bacivar (separar) les ovelles 

dels xais (ORENGO, H.A. PALET, J.M., 2016), ja existia fa uns 4.000 anys. Ara bé, les restes 

més antigues de la domesticació d’animals les trobem a la cova de Can Sadurní on 

en un context funerari s’han documentat restes de cabres i ovelles domestiques de fa 

uns 6.500 anys. Aquestes restes juntament amb recipients ceràmics que contenien 

cereals, molins i elements d’ornament personal conformen els aixovars funeraris 

dipositats per les comunitats del neolític antic que van emprar la cova com a lloc 

d’enterrament (BLASCO, A.; EDO, M.; VILLALBA, M. J., 2011). 

 

La cronologia dels grans tancats ramaders dels massissos de Garraf i Ordal és 

mil·lenària. Les primeres traces de pastoralisme de muntanya, com ja hem expressat, 

comencen a desenvolupar-se al neolític i prenen força en època ibèrica gràcies a 

l’existència de diversos nuclis poblacionals i la proximitat de zones litorals humides, 

que segons els autors afavoririen activitats comercials i econòmiques relacionades 

amb la ramaderia (ORENGO, PALET, 2016). Els grans recintes ramaders localitzats i 

estudiats al Garraf són sis, quatre d’ells a Begues: tancat del puig dels Avencons (s. 

VI dC), tancats del puig de la Mola, el petit del neolític final-bronze inicial i el gran de 

la primera edat del ferro (s. VI-VII aC), mentre que el tancat del marge del Moro ja 

existia el segle III dC. El tancat de la Font del Coscó és a Avinyonet del Penedès, (s. 

VII-VI aC) i el del Puig-Agut a Sitges (sense datar). També hi ha indicis d’una tanca 

malmesa per una pedrera al puig de la Falconera (Sitges). La majoria d‘aquestes 

construccions de closa estan delimitades per amuntegaments lineals de pedres grans 

i petites sense treballar, al seu dia formaven murs de tres o quatre metres d’amplada 

i alçada diversa, construïts amb la tècnica de pedra en sec com el del Puig d’Agut. 

Sondejos recents mostren paraments de pedra en sec al tancat dels Avencons (vegeu 

imatge pàg. 4), marge del Moro i Puig de la Mola (ORENGO, PALET, 2016). D’altra banda, 
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durant l’època medieval s’haurien aprofitat els murs de tanca o muralla d’alguns 

poblats ibèrics com el del Planot-Timba de Santa Bàrbara (Castellet i la Gornal-

L’Arboç) i el del Pujol d’en Figueres-Puig del Cocodrilo (Subirats) ambdós en procés 

d’excavació (MIRET, M., 2009).  

 

Vista aèria dels tancats ramaders del puig de la Mola: El més gran del segle VII-VI Ac envolta al tancat 

del neolític final-bronze inicial, molt més petit. La qualitat de la pedra fa que les construccions de pedra 

en sec es perllonguin durant molt de temps (ICGC, 2019). 

 
 

Tancats, corrals i pletes de Begues 

Les construccions d’encerclament més antigues de Begues les trobem en forma de 

tancat ramader. Un sondeig fet al tancat del puig de la Mola, partió dels termes 

municipals de Begues, Olivella, Olesa de Bonesvalls i Avinyonet, estableix que la part 

interior ja existia al neolític final-bronze inicial, mentre que el mur perimetral és de la 

primera edat del ferro, segle VI aC (MIRET, M., inèdit, 2017). El tancat dels Avencons, 

situat a la partió dels termes de Begues i Olesa de Bonesvalls, al sud-oest del puig del 

Montau és del segle VI dC, i el del marge del Moro, al límit amb Torrelles de Llobregat 

ja existia el segle III dC. De l’aprofitament posterior de les pastures hi ha indicis que 

es practicava la transhumància en època ibera i romana. Els grans incendis forestals 

dels segles VII i VIII es relacionen amb la creació de pasturatges de muntanya. Dels 

segles posteriors sabem que es va establir una xarxa de camins ramaders. El segle 

XI el Cister havia creat un conjunt de quatre carrerades per comunicar els Pirineus 

amb les terres baixes. La primera notícia documentada d’una carrerada a Catalunya 
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és de 1055 i fa referència a la “Via pecorale de Ceguiolas” (Les Gunyoles) que enllaça 

amb la de Begues, i que unia la Conca de Barberà i l’Alt Camp amb la capçalera del 

Llobregat i la Cerdanya, posteriorment aquest camí ramader es coneixerà com a 

carrerada de la Cerdanya (PARELLADA, X, 2013). 

 

 

Al puig dels Avencons situat  al sud-oest del puig del Montau hi ha les restes d’un  mur enderrocat 

d’uns 150 m que corresponen a un tancat ramader del segle VI de la nostra. A l’extrem nord  de 

l’estructura s’aixequen les parets d’una barraca de pedra seca d’època  contemporània que  poden 

ser testimoni d’una reutilització posterior amb finalitats  ramaderes (MIRET, M., 2014, CEB, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

En el sondeig practicat el març de 2016 a la 

base del mur del tancat dels Avencons es pot 

apreciar perfectament el parament de pedra 

seca (MIRET, M., 2016).  
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El desenvolupament de la ramaderia autòctona a Begues va ser possible gràcies a les 

extenses zones de pasturatge del massís aprofitades des de temps immemorial per 

alimentar cabres, ovelles, bestiar de llaura i de tir (bous). Alguns masos com la Maçana 

i els Casals (petit) encara disposen de restes de corrals destinats a estabular bous 

(testimoni oral de Jaume Viñas, 2019). Fruit de segles d’explotació ramadera hi ha 

nombroses estructures arquitectòniques escampades pel massís del Garraf 

(barraques i altres construccions per guardar la llet, basses, camins, pous, 

abeuradors...). Totes elles esdevenen testimonis muts d’una cultura ramadera mil·le 

nària que fins fa pocs anys es va viure amb intensitat a Begues i en altres municipis 

del Garraf. Les notícies de corrals com a construcció d’encerclament i closa comencen 

a documentar-se al segle XIV. La primera cita implícita fa referència a l’existència de 

les Borigues, petita masia-corral dedicada bàsicament a la ramaderia, es remunta al 

9 de novembre de 1376, quan Guillem de Bruguer, pagès de Begues, capbreva als 

barons d’Eramprunyà el Mas Bruguer (Can Rigol) i les Boygues o Borigues (Can Sadurní 

(V-F): capbreu 1394, 09.11.1376, f. 153 v). La següent notícia és més explícita i està inserida 

en la consueta parroquial de Begues formada entre 1763 i 1901: el 17 d’octubre de 

1492 Llorenç Ferrer, rector de Begues, estableix el mas de l’Alzina a Antoni Vendrell. 

Les dependències que té associades són un corral, un forn de teules, un pou i la gleva 

de terra corresponent (AHPB, fons parroquial: UC 9, 1763-1901). 
 

 

 

La supressió de la ramaderia caprina els anys seixanta del segle XX va comportar l’abandonament 

definitiu del corral-masia de les Borigues (CEB, 2019). 
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A l’inici del segle XVI, Begues com en altres llocs de Catalunya es comença a produir 

l’arribada de mà d’obra occitana que s’ha de sumar a la procedent de comarques 

veïnes i d’altres indrets de Catalunya i en menor mesura de la península Ibèrica. 

Aquests homes i dones van ser indispensables per donar continuïtat a les explotacions 

agropecuàries de Begues. Constituïen un contingent humà destinat bàsicament a 

feines agrícoles, boscateres i ramaderes. En conjunt la mà d’obra no especialitzada 

va ser decisiva per a la recuperació de la vida rural i de gran ajut en el cicle expansiu 

de l’economia de les darreres dècades del segle XVI, fins al primer terç del XVII. Els 

protocols notarials de Begues mostren l’activitat econòmica i les transaccions 

comercials i jurídiques que permeten explotar terres ermes, construir i remodelar 

habitatges, arrendar, comprar i vendre cases, conrear terres, incrementar els ramats 

cabruns i ovins i adquirir bestiar de tir per llaurar i/o traginar. També contenen 

contractes per fertilitzar els camps, explotar els boscos, obtenir carbó, etc. Tot plegat 

són signes d’una societat en expansió que frueix d’un corrent incessant de persones 

que empenyen una economia en alça (MATA, V., 2015).  

 

En aquest context podríem citar desenes de transaccions amb bestiar cabrum, ovelles, 

bous i burros que exemplifiquen l’impuls que va rebre la ramaderia a finals del segle 

XVI i començament del XVII. Alguns dels exemples que segueixen il·lustren prou bé 

l’embranzida que es va produir aquells anys: Jaume Vinyes, pagès de Gavà, confessa 

deure a Bernat Rueda, pagès de França, veí de Begues, 80 lliures, pel preu de 100 

cabres (AHPB, fons parroquial: UC 2346, 02.07.1580, p. 139r). Jaume Sadurní, pagès de 

Begues, deixa a guany a Bartomeu Petit de mas Trabal, i a Bernat Calveró, pastor de 

Begues, 150 cabres i dos cabrons (AHPB, fons parroquial: UC 2349, 29.01.1598, p. 71v). Joan 

Gassó, mestre d’obres de Begues, reconeix a Joan Romagosa, pagès de Begues 42 

lliures de Barcelona, pel preu de venda de dos bous que promet pagar quan pugui 

(AHPB, fons parroquial: UC 2348, 06.01.1584, f. 4r). Miquel Grau i Jaume Grau, germans de 

Begues, confessen i reconeixen deure 27 lliures barceloneses a Benet Gerona, natural 

de Sitges, per la venda de dos bous de pèl vermell (AHPB, fons parroquial: UC 2348, 

29.07.1584, f. 10v). 

 

A l’inici del segle XVI, a Begues com en altres llocs de Catalunya es comença a produir 

l’arribada de mà d’obra occitana que s’ha de sumar a la procedent de comarques 

veïnes i d’altres indrets de Catalunya i en menor mesura de la península Ibèrica. 

Aquestes dones i homes van ser indispensables per donar continuïtat a les 

explotacions agropecuàries de Begues. La majoria de població estrangera masculina 
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es dedicava preferentment a feines agrícoles, boscateres i ramaderes: pastors, 

bovers, mossos, camperols, treballadors... La població femenina de l’antic règim 

col·laborava amb les feines dels seus marits i/o famílies: conreu de plantes hortícoles 

i medicinals, cura dels animals, feines artesanals, tasques derivades del conreu de la 

vinya i sega, petits tragins, cuidadores de fills, avis, malalts...  

 

En conjunt la mà d’obra no especialitzada va ser decisiva per a la recuperació de la 

vida rural i de gran ajut en el cicle expansiu de l’economia de les darreres dècades del 

segle XVI, fins al primer terç del XVII. Els protocols notarials de Begues mostren 

l’activitat econòmica i les transaccions comercials i jurídiques que permeten explotar 

terres ermes, construir i remodelar habitatges; arrendar, comprar i vendre cases, 

conrear terres, incrementar els ramats cabruns i ovins i adquirir bestiar de tir per llaurar 

i/o traginar. També contenen contractes per fertilitzar els camps, explotar els boscos, 

obtenir carbó, etc. Tot plegat són signes d’una societat en expansió que frueix d’un 

corrent incessant de persones que empenyen una economia en alça (MATA, V., 2015).  

 

En aquest context podríem citar desenes de transaccions comercials amb bestiar 

cabrum, ovelles, bous i burros que exemplifiquen l’impuls que va rebre la ramaderia a 

finals del segle XVI i començament del XVII. Alguns dels exemples que segueixen 

il·lustren prou bé l’embranzida que es va produir aquells anys: Jaume Vinyes, pagès 

de Gavà, confessa deure a Bernat Rueda, pagès de França, veí de Begues, 80 lliures, 

pel preu de 100 cabres (AHPB, fons parroquial: UC 2346, 02.07.1580, p. 139r). Jaume Sadurní, 

pagès de Begues, deixa a guany a Bartomeu Petit de Mas Trabal, i a Bernat Calveró, 

pastor de Begues, 150 cabres i dos cabrons (AHPB, fons parroquial: UC 2349, 29.01.1598, p. 

71v). Joan Gassó, mestre d’obres de Begues, reconeix a Joan Romagosa, pagès de 

Begues 42 lliures de Barcelona, pel preu de venda de dos bous que promet pagar 

quan pugui (AHPB, fons parroquial: UC 2348, 06.01.1584, f. 4r). Miquel Grau i Jaume Grau, 

germans de Begues, confessen i reconeixen deure a Benet Gerona de Sitges, 27 

lliures de Barcelona, per la venda de dos bous de pèl vermell que prometen pagar en 

dos terminis (AHPB, fons parroquial: UC 2348, 29.07.1584, f. 10v). 
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El corral de Carxol està ubicat a uns quinze metres de la masia (CEB, 2019). 

 

El bestiar es tancava en corrals, alguns formaven part del mateix conjunt arquitectònic 

com a Can Figueres, Can Vendrell, la Maçana, Mas Roig (corral de cabres), Puimoltó, 

Can Grau, Vallgrassa, les Borigues... Altres els edificaven al costat mateix del mas 

formant una estructura independent: Mas Trabal, Can Sadurní, el Roure, Can 

Térmens, Jaques, Mas Roig (corral d’ovelles), l’Alzina. Per llaurar els camps i traginar 

càrregues de carbó, collites, garbes..., calia força de tir que en el segle XVI s’obtenia 

bàsicament del bestiar boví, però també d’ases, mules i matxos. Els llibres notarials 

ofereixen multitud de contractes de compravenda i lloguer d’aquest tipus de bestiar  

(MATA, V., 2015). La conjuntura favorable que representen les noves eixarmades de 

terres i l’increment de l’activitat agrícola del darrer terç del segle XVI, s’aprofita per 

efectuar tot tipus d’intercanvis amb aquests animals. 

 

De la quinzena centúria disposem de notícies del corral dels Casals. El 8 d'agost de 

1597, Pere Reventós, del mas de les Piques, pagès d'Olivella, confessa i reconeix que 

té pels barons proindivisos d'Eramprunyà el corral dels Casals (ABE, UC 182, 08.08.1597, 

f. 46r). El mateix any trobem citat el corral de Can Vendrell: Joana, vídua de Climent 

Guerau, confessa les seves propietats, entre elles l’hostal d’en Guerau que disposava 

d’un gran corral tancat per un baluard (ABE, UC 17, 02.06.1597, f. 53). 

 



9 
 

 

Corral gran dels Casals, a l’esquerra de la imatge les restes de l’habitatge del responsable del  

ramat (CEB, 2019). 

 

El segle XVII, malgrat la conjuntura econòmica, social, política i sanitària desfavorable 

a qualsevol tipus d’activitat productiva, comercial i laboral, els corrals i la ramaderia en 

general van seguir el seu curs. Els anys 1611, 1612 i 1613, les llibretes de compliment 

pasqual de la parròquia de Begues defineixen el mas de les Planes com el corral d'en 

Campamar on vivien en Pau i la seva esposa, a partir de 1614 ja se’l coneix com el 

corral d'en Pau de les Planes (AHPB, fons parroquial: UC 615, 1610-1615). En una declaració 

de béns immobles de Can Vendrell es menciona un corral amb 74 ovelles i tres 

moltons (AHPB, fons parroquial: UC 2619, 01.12.1661). En un inventari de 1643 instat per la 

vídua de Jaume Vendrell que descriu les dependències del mas de l’Alzina esmenta 

dos corrals de bestiar, una pallissa descoberta, un pou de pedra i altres instal·lacions 

(AHPB, fons parroquial: UC 2597, 02.05.1643). L’any 1684, Maria, viuda de Jaume Figueres, 

junior, mana fer inventari del patrimoni del seu difunt marit. Tot seguit fa una descripció 

del Mas Sadurní de la Costa (Can Figueres) amb el seu contingut. Cita un corral 

contigu a la casa, la cort de porcs, galliners i un estable (AHPB, fons parroquial: UC 2596, 

04.06.1684). 
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La masia de les Planes amb el seu gran mur perimetral d’encerclament, segurament el més gran  

de les planes de Begues (CEB, 1940-1950). 

 

El segle XVIII, malgrat les dificultats generades per la guerra de Successió i la nova 

fiscalitat posterior disposem d’abundants notícies de ramats i corrals. A mitjan d’aquest 

segle la revifalla econòmica fa augmentar el nombre de caps de bestiar, la construcció 

de nous corrals i la continuïtat d’ús d’altres. El 7 d’agost de 1701, Jaume Campamar 

de la Plaça confessa tenir pels barons d’Eramprunyà el mas Carxol, en la mateixa 

declaració manifesta haver construït un corral que anys després es coneixerà amb el 

nom de corral d’en Romagosa. (ABE: UC: 694, [s. XIX]). En un inventari de 1702, referit 

als béns del difunt Antoni Joan Vendrell de l'Alzina, la seva vídua Francina descriu el 

contingut d’estances i annexos del mas de l’Alzina: entrada, estable, cuina, celler, 

cambra dels homes, cambra de les dones, cambra del blat, una pallissa amb bous i 

un corral amb unes cent ovelles i moltons, i un altre corral de cabres (AHPB, fons 

parroquial: UC 2641, 11.12.1702). 
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Corral d’en Romagosa construït els primers anys del segle XVIII. A la foto es pot apreciar el mur  

perimetral i a la dreta les estances de l’antic corral, actualment reconvertit en casa rural (CEB, 2019). 

  

A l’inici del segle XVIII succeeix un fet que tindrà repercussions a finals d’aquest segle, 

quan els senyors d’Eramprunyà pledegen amb els municipis que promouen la 

recuperació dels béns comunals que explotaven des de l’edat mitjana. Begues havia 

signat una concòrdia prèvia que li va permetre conservar les terres comunals pel 

poble. El 21 de maig de 1704, el consell municipal de Begues pacta amb els barons 

d’Eramprunyà l’ús d’un extens territori dins el massís del Garraf (2.300 hectàrees). 

Des de llavors Els Comuns, com se’ls coneix actualment, són béns col·lectius que han 

servit per proveir de llenya i de pastures a la població beguetana. Els Comuns 

comprenen dos grans sectors, el més occidental va des de la rodalia dels Casals fins 

a la penya d’en Ferris cap al sud, l’oriental està situat a la part del sud-est del terme 

de Begues. La concòrdia descriu els pactes que van portar a terme ambdues parts. 

Amb una entrada de 110 lliures i un cens de 20 lliures anuals els barons cedeixen als 

jurats i universitat de Begues la potestat de poder fer llenya i l’autorització per pasturar 

i herbejar amb qualsevol tipus de bestiar de pèl o de llana, gros o menut, en les terres 

comunals del terme de Begues (CAMPMANY, J., 2009). Els barons es reserven el dret de 

poder fer llenya i engegar els seus ramats a les pastures d’aquests emprius. En una 

altra clàusula s’especifica que els particulars de Begues poden construir els corrals 

que considerin oportuns dins aquests terrenys, però amb permís dels jurats i la 

universitat de Begues (ABE, UC 1145, 17.05.1704). 

 

Sis anys després, Jaume Grau invoca el dret consuetudinari de transitar amb el seu 

ramat des del seu corral (probablement a Can Grau del Coll) per la carrerada que 
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passa dins la propietat de Francesc Vendrell de l’Hostal (AHPB, fons parroquial: UC 2496, 

26.01.1710). L’any 1727, la universitat de Begues, aprofitant la concòrdia signada el 

1704, atorga als veïns d'Olivella, el dret d'herbejar, pasturar i fer llenya dins dels 

Comuns. A canvi han de contribuir a costejar part del pagament dels drets senyorials 

que els barons d'Eramprunyà reben en virtut de concòrdia signada amb Begues (AHPB, 

fons municipal: UC 22, 19.02.1727).  

 

El 1733, Josep Grau de Jaques fa efectives 30 lliures de pensions de cens pel període 

1729-1733, sobre la casa de Jaques i un corral que segons el cadastre de 1733 hi 

tancava un ramat de cabres, dues vaques i un burro (AHPB, fons municipal: UC 131, 1732). 

L'any 1771 al corral de la casa Llaurador (Mas Pasqual) que ja era propietat d'Anton 

Matas, terratinent barceloní establert a Begues, hi havia cent cabres i a l'estable dos 

bous i un burro (AHPB, fons municipal: UC 182, 1771). A finals del segle XVIII, la finca de 

Vallgrassa i els recursos naturals que conté són motiu de litigi, Francesc Papiol, baró 

de Jafre, veí de Vilanova i la Geltrú pledeja contra l'Ajuntament i el batlle de Begues, 

per raó de la construcció d'un pou d'aigua pel bestiar al fondo de Vallgrassa, que 

també permet abeurar i tancar petits ramats dels veïns de Begues (Mas Roig: UC 82, 

18.05.1795). D’aquest mateix any tenim prova de la continuïtat d’ús del corral dels 

Casals que es reflecteix en el repartiment del cadastre de 1771, ja que pagava el 

cadastre reial per l'habitacle i el de guany o industrial per un ramat de 170 crestons o 

bocs castrats (AHPB, fons municipal: UC 182, 1771). 

 

 

La masia de Vallgrassa amb el seu corral i el mur perimetral mig enderrocat (AVCEA, 1975). 
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A mitjan segle XIX la pràctica ramadera havia augmentat a tot el massís. La 

desamortització dels béns comunals, la necessitat de pastures i la seva explotació es 

fa evident en l’acord signat el 1857 pels barons d’Eramprunyà amb el comú de Begues 

per autoritzar l’accés de ramats forasters als boscos comunals de la baronia. Es van 

fixar el nombre de caps i el temps d’estada admesos (230 cabres durant dos mesos o 

150 tot l’any, així com 220 ovelles per a sis mesos), però a partir d’aleshores van sorgir 

conflictes entre els pastors forasters i locals (PARELLADA, X., 2014).  

 

De mitjans de segle XIX disposem de dues notícies de corrals, la primera del 4 de 

gener de 1834, Jaume Tos ven totes les seves propietats que inclouen Can Vendrell, 

Mas Glaçat i la casa Nova, a Pere Amell i Torrens. La definició d’aquestes propietats 

descriu Mas Glaçat com una caseta amb el seu corral (ABE: UC 667, [s. XIX]). En el segon, 

de 18 de maig de 1843, Cristòfol i Josep Pau de la Figuera estableixen a Josep Grau 

Romagosa en un terreny proper a Can Sadurní on construeix una casa que més 

endavant es coneixerà com a Can Jepet. Les obligacions contractuals determinen 

aixecar una paret mitgera entre una caseta preexistent i el corral dels estabilients (Cal 

Jepet, UC, 9, 1843-1845).  

 

Al tombant dels segles XIX i XX, l’entrada de la fil·loxera va provocar l’abandonament 

de moltes vinyes de muntanya i l’increment de les pastures pels ramats de cabres. Per 

altra banda, la millora de les comunicacions amb la plana del Llobregat va fer possible 

el transport diari de llet i carn a Barcelona i a altres municipis. Com a conseqüència 

d’aquest florent negoci van augmentar de forma espectacular els ramats al massís del 

Garraf. Només a Begues pasturaven unes 4.000 cabres i a Olesa de Bonesvalls 5.000. 

A la resta de municipis del massís (Gavà, Castelldefels, Avinyonet, Olivella, Sant Pere 

de Ribes) hi havia 5.000 caps de bestiar. A aquesta gran cabana de 14.000 caps cal 

sumar els ramats ovins transhumants del Pirineu (Ripollès i Cerdanya), compostos per 

alguns milers de caps, que pasturaven en altres terrenys preferentment agrícoles, però 

també de muntanya (PARELLADA, X., 2014). 
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D’esquerra a dreta els corrals de xais i de cabres de mas Roig, amb la pallissa i la lletera (CEB, 2019). 

 

El camí Ral que passa per Begues tenia la doble funció de via de comunicació per a 

les persones i de carrerada pels ramats que anaven i venien del Pirineu. A Begues hi 

confluïen quatre carrerades principals i altres de secundàries que probablement unien 

finques ramaderes. Almenys, una desena de masos arrendaven les finques i allotjaven 

els pastors que feien la transhumància. La manca de pastures impel·lia a buscar-ne o 

fer-ne de noves. Això explica el costum de cremar rostolls per fer créixer herba fresca 

destinada a alimentar els ramats ovins transhumants. Les cremes es van fer fins a 

mitjan segle XX i es practicaven a l’hivern cada dos o tres anys al fondo de l’avenc de 

la Ferla, el puig de la Mola, el pla de les Basses i altres indrets fins a mitjan segle XX 

(GUASCH PETIT, A., 2013).  

 

L’any 1927 Jaume Petit i Ros (1865-1947), empresari, terratinent i mecenes de 

Begues, promou la construcció del Gran Hotel Petit-Canigó. L’establiment es va fer 

famós entre els membres de la burgesia barcelonina que l’escollien per anar a passar 

uns dies a l’aire lliure. L’any anterior havia fundat l’empresa de cotxes de línia Granja 

Petit Canigó, SA que prenia el nom de les granges que regentava a Barcelona. També 

va construir un corral per a cabres davant de l’antic menjador d’hivern de l’hotel, a 

tocar de l’actual casa Feriche. Les ventades de l’any 2009 el van malmetre a causa 

dels arbres que li van caure a sobre. Jaume Petit l’utilitzava per estabular un ramat de 

cabres que abastien de llet les granges Petit Canigó de Barcelona de la seva propietat, 

junt amb la llet munyida de les cabres de Mas Alemany i de Carxol. Malgrat la 

davallada de la ramaderia cabruna que es produeix progressivament des de l’inici del 

segle XX, a Begues en el període que va de 1920 a 1950 encara pasturaven entre 847 

i 1.237 cabres i hi havia de 15 a 21 pastors censats (PARELLADA, X, 2014). 
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Estat actual del corral del Gran Hotel Petit Canigó construït l’any 1927 (CEB, 2019). 

 

Fins als anys 60 del segle XX, Begues ha estat un municipi dedicat en gran part a la 

ramaderia cabruna i en menor mesura l’ovina. La fi d’aquesta pràctica mil·lenària es 

produeix per imperatiu legal, a causa dels danys que causaven als boscos els 

nombrosos ramats i per la prohibició de la venda de llet a granel. Però també per la 

manca d’adaptabilitat d’aquest subsector ramader als canvis estructurals i sanitaris 

que això suposava. Les conseqüències sobre el territori van ser dràstiques: 

abandonament de les pastures de muntanya, desaparició de la majoria de pastors i 

de les infraestructures rurals que feien possible l’existència de ramats. Seguit d’un 

ràpid creixement de la cobertura vegetal que posteriorment va afavorir els grans 

incendis del Garraf de 1982 i 1994. El final de la ramaderia al Garraf també va 

comportar la desaparició de grans carnívors com el llop, la llebre i les àligues 

daurades. 

 

La intensa i continuada pràctica ramadera al massís del Garraf va donar lloc a una 

raça de cabra autòctona, extingida fa més d’un segle, anomenada rascla o rasclera. 

Sembla ser que la raó que va propiciar la seva desaparició a l’inici del segle XX va ser 

l’encreuament amb la cabra murciana. De tota manera hi ha testimonis que asseguren 

haver vist el darrer ramat a Can Térmens els anys seixanta del segle passat, també hi 

ha constància d’un ramat de cabres rascleres al corral que hi ha a la part baixa de la 

Vall de Joan (Gavà). Els caràcters d’aquesta raça no estaven ben definits, sabem que 

majoritàriament era de pèl blanc, s’alimentava sòbriament i era de costums rústecs, ja 
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que les femelles preferien parir a l’aire lliure que tancades en un corral. Produïen poca 

llet però de manera constant (GIRONA, Pere Joan, 1909). 

 

Actualment a Begues pasturen dos ramats, un de cabres que es guarda al corral de 

mas Ferrer, a prop de Collfer, promogut per l’Ajuntament per netejar vorals de camins,  

i carreteres, i l’altre d’ovelles estabulat al corral de xais de Mas Roig que gestiona un 

pastor de Sant Pere de Ribes. 

 

 

El corral de la vall de Joan, ubicat al terme 

municipal de Gavà va estabular un grup de 

cabres rascleres autòctones del Garraf fins 

als anys seixanta. El corral per poc no 

desapareix l’any 1974 amb la construcció de 

l’abocador del Garraf (JARDÍ, Avel·lí, 1950-

1955). 

 

 

A l'inici del segle XXI  l'ajuntament  de Begues va  habilitar un corral per  estabular un  

ramat de cabres  que serveix  per contenir la vegetació a la vora  de carreteres, pistes 

 forestals i camins amb l'objectiu de prevenir incendis forestals (CEB, 2012). 
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L’Adrian Moldovar, pastor d’ovelles, apunt d’estabular les ovelles al corral de Mas Roig (CEB, 2018). 

 

Els corrals i la seva tipologia 

Per estabular i conduir al bestiar que pasturava per les muntanyes de Begues calia 

construir les infraestructures que ho feien possible. L’encerclament i closa dels ramats, 

la hidratació del bestiar que transitava o pasturava per la zona, el seu engreix i la 

producció de llet necessitaven una infraestructura d’explotació senzilla, però sòlida. 

És així com la tècnica de construcció de pedra en sec o relligada amb un senzill 

consolidant de calç amb sorra o simplement amb terra va comportar l’edificació de 

moltes i variades estructures dedicades a la ramaderia que es poden definir a partir 

de la seva funcionalitat i ús: delimitació (marges, parets, rases...), habitacle i 

magatzem (barraques, aixoplucs, lleteres, cabanes, pallisses), encerclament (corrals, 

pletes, baluards, monjoies, barraques...), circulació (camins, pontarrons, passeres, 

carrerades...), acumulació hídrica (basses, cisternes, pous, abeuradors, cucones...). 

La majoria es van emplaçar en zones properes a les carrerades i camins secundaris 

que connectaven entre si les masies i els diferents fondos del massís. En són exemple 

el pou Gran de la Maçana i el seu abeurador, el pou del fondo de la penya d’en Ferris, 

el pou de les Planes, els pous bessons del Verdaguer, la cisterna dels Casals, el pou 

del corral nou de Can Térmens, les basses de Cal Pepet de la Creu, bassa Llacuna, 

Jaques, cucona de Font Fontanelles…, les barraques dels Avencons i Matoners, 

camins i carrerades, lleteres i altres construccions (MATA, V., 2019). 
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Els masos i cases de les planes de Begues com mas Roig, Can Sadurní, Can 

Térmens, La Clota, Can Figueres, mas Trabal, l’Alzina, el Roure, Les Planes, mas 

Ferrer, Cal Viudo... practicaven una economia mixta, agrícola i ramadera, i disposaven 

d’un o més corrals dins i fora de la masia principal. Els corrals de cabres solien ser 

propers a la masia o dins el baluard que l’envoltava. De les cabres s’aprofitava la carn 

i la llet que era molt apreciada. El bestiar cabrum van proliferar molt des de finals del 

segle XIX a causa de la fil·loxera que va provocar l’abandonament de les vinyes més 

allunyades de la plana de Begues.  

 

    

D’esquerra a dreta les lleteres de Can Térmens, Cal Pepet de la Creu, mas Roig i mas Ferrer 

(desapareguda), totes construïdes a l’inici del segle XX per refredar la llet de cabra abans de vendre-la 

(Can Térmens, Cal Pepet, mas Roig, CEB, 2018), (Mas Ferrer, CEB, 1980). 

 

La reconversió en pastures i la facilitat de transport mitjançant la nova carretera 

Begues-Gavà, va fer florir el comerç de la llet. Alguns masos i masies es van 

especialitzar en la producció de llet de cabra, alguns encara conserven estructures 

arquitectòniques en forma de garita elevada que s’utilitzaven per mantenir la llet de 

fresca després de munyir-la i abans de portar-la a vendre. A Begues se les coneix com 

a lleteres o quartos de la llet. Resten en peu les del mas Roig, Cal Pepet de la Creu i 

Can Térmens. La que es conservava al mas Ferrer ha desaparegut.  

 

Els masos construïts a la part interior del massís es dedicaven preferentment a la 

ramaderia cabruna: Jaques, Carxol, Mas Grau, la Maçana, Vallgrassa, Puigmoltó i les 

cases de la Creu. Alguns dels més allunyats, com Jaques van utilitzar sistemes de 

conservació de la llet en barraques de pedra seca com les dels Matoners i lleteres de 

pedra seca com la del fondo de penya Blanca. Algunes masies disposaven de murs 

perimetrals o baluards que feien les funcions de corral i d’estructura de protecció i 

altres tenien el corral fora de la casa.  
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Corral de mas Trabal, a l’esquerra de la imatge, amb capacitat per a tres-cents caps de bestiar. Més 

avall les restes de la masia (CEB, 1985). 

 
 

Existeix un altre tipus de construcció d’encerclament que se les pot definir com a 

corrals habitats, degut a la seva especialització ramadera: Els Casals (gran), Les 

Borigues, Campgràs I, Cal Benza, pati del Pau Mas, corral del Romagosa, Can Vinyes. 

El conjunt de tancats ramaders es completa amb setze pletes o corrals permanents 

escampats pels terrenys comunals i privats del massís del Garraf, alguns propers a 

les masies: corral de font Sangonera, corral de la Vall del Teix, corral vell de Can 

Térmens, corral de xais de Mas Roig, corral del fondo de la Troneda, corral del Bruc o 

la pleta Xica, corral de les Tres Fites, corral de Mas Ferrer, corral dels Casals (petit), 

corral de Cal Vallès (abans de Cal Quitèrio), corral de la Clota, corral d’en Pere, corral 

del Gran Hotel Petit Canigó, corral de les Tallarisses, corral de Campgràs II, corralet 

del fondo de Vallgrassa.  

 

Finalment cal citar els petits corrals de cabres que hi havia en moltes cases de Begues, 

a la Barceloneta n’hi havia gairebé a totes les cases dels carrers de Sant Sebastià, 

Sant Francesc i Sant Roc. No hem d’oblidar que els tancats més antics com el dels 

Avencons, situat al sud-oest del puig del Montau (segle VI dc) es van reaprofitar en 

època moderna, ho demostra la barraca que hi ha construïda a l’extrem nord del 

tancat. 
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 Corral I de Campgràs (CEB, 2019)                                   Corral II de Campgràs (CEB, 2019)         

 

  
Maqueta del corral del Teix (Jaume Viñas, 2014)               Porta del corral del Teix (CEB, 2015) 
 

  
Corral de la Troneda (CEB, 2019)                                      Corral del Bruc (CEB, 2019) 
 

  
Corral de Pau Mas (CEB, 2019)                                       Corral de les Tres Fites (CEB, 2019) 
 

La forma constructiva dels corrals o pletes de cabres és molt senzilla i funcional. La 

formen dos àmbits, al primer s’entra per l’única porta del recinte a un espai obert 

envoltat per un mur perimetral d’uns tres metres d’alçada que s’anomena ras o serè. 

El segon àmbit està cobert amb teulada per donar recer ramat, la comunicació del 

bestiar entre ambdós espais es feia a través d’arcades. 



21 
 

 

Bibliografia 

BLASCO, A.; EDO, M.; VILLALBA,MJ (eds.) (2011): La cova de Can Sadurní i la 

prehistòria de Garraf, Actes de les Jornades Internacionals de Prehistoria “El Garraf, 

30 anys d’investigació arqueològica”. Begues, 5-7.12.2008, Col·lecció Actes. EDAR-

Hugony editore, Milà. 
 

BONDIA I DOMPER, MR.; SOLANS I RODA, C. (1994): Terra i homes a Begues, poble 

mil·lenari, Molins de Rei. 

- (2001) Begues, Col·lecció la Creu de Terme, núm. 14, Valls.   
 

CAMPMANY, Josep (2010): Sant Climent de Llobregat a l’edat mitjana. Toponímia, 

camins principals i morfologia urbana [en línea: 

centredestudis.entitats.gavaciutat.cat/archivos/23-378-document/cami-ral-medieval-

sant-climent.pdf]. 
 

- (2009): Lluita antisenyorial a Eramprunyà a final del segle XVIII: Gavà, Castelldefels 

i Begues, a Constructors de consciència i de canvi. Una aproximació als moviments 

socials des del Llobregat, Col·lecció R de recerca, CECBLL,  p. 139-168. 
 

CATALÀ BANACH, Benjamí (2006): Bellesa rural al Baix Penedès, Ajuntament de la 

Bisbal del Penedès, Sant Sadurní d’Anoia. 
 

CEBRIÀ, A; ESTEVE, X; MESTRES, J. (2003): Enclosures a la serra del Garraf des 

de la protohistòria a la baixa antiguitat. Recintes d’estabulació, a Territoris antics a la 

Mediterrania i a la Cossetania Oriental, Generalitat de Catalunya, Barcelona, p. 313-

316. 
 

CENTRE D’ESTUDIS BEGUETANS (2001-2017): Butlletí L’Eixarmada, núm. 10, 

Begues. 
 

CIPAG-CEB (2009): La Prehistòria de Garraf, recull de 30 anys d’excavacions 

arqueològiques. Begues, catàleg de la exposició. Fundació Bosch. 
 

DOS PUNTS DOCUMENTACIÓ I CULTURA, SL (2014): 25 segles d’història, un 

temps per viure un espai per conviure, exposició permanent al Petit Casal, Ajuntament 

de Begues, Begues. 
 

EJARQUE, A; ORENGO, H.; AGUSTÍN, JM; (2008): Estratigrafia i evolució conceptual 

d’un paisatge de muntanya al massís del Garraf: la Maçana-Rovirós-Térmens 

(Begues), a V Trobada d’Estudiosos del Garraf. Diputació de Barcelona, Barcelona. 
 

GIRONA, Pere Joan (1909): La Escuela Provincial de Agricultura de Barcelona: 

Objeto, organización, funcionamiento, Impr. Francisco J. Altés Alabart, Barcelona. 
 

GUASCH PETIT, Assumpció (2013): Memòries de Jordi Guasch Paucirerol: Cal 

Forner 1881 a 2010. Bubock Publishing, sl. 
 

 

 

http://centredestudis.entitats.gavaciutat.cat/archivos/23-378-document/cami-ral-medieval-sant-climent.pdf
http://centredestudis.entitats.gavaciutat.cat/archivos/23-378-document/cami-ral-medieval-sant-climent.pdf


22 
 

MATA I VENTURA, Víctor (2019): Guia de Begues, Àmbits de Cultura, Ajuntament de 

Begues. 

- (2019): Els paisatges de pedra seca del Baix Llobregat. Entre la recuperació i l’oblit, 

a Materials del Baix Llobregat, núm. 22, Centre d’Estudis del Baix Llobregat, Sant Feliu 

de Llobregat.  
 

- (2015): La immigració occitana a Begues a cavall dels segles XVI i XVII. Economia i 

integració, a VIII Trobada de Centres d’Estudis i Estudiosos d’Eramprunyà, Begues. 
 

MARTÍNEZ, Manel (2010): Arquitectura rural, un patrimoni cultural oblidat, Cossetània 

Edicions. 
 

MEDINA VICIOSO, Vicente (1982): El castillo de Aramprunyá y su término en la 

historia. Begas, Manuel Pareja Impresor, Barcelona. 
 

- (2004) Can Romagosa de Begues. Una familia para una tierra, una familia para un 

pueblo, Ediciones Rondas, Barcelona. 
 
 

MIRET I MESTRE, Magí (2009): Construccions ramaderes de pedra seca, des de la 

protohistòria fins a l’època moderna al massís de Garraf, a Actes de la V Jornada 

d’Estudi per a la Preservació del Patrimoni de Pedra en Sec als Països Catalans, 

Consell de Mallorca, p. 223-232.    
 

- (2001): La transhumància a Catalunya durant la prehistòria i l’antiguitat, a Ibix-annals 

2001, Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès.   
 

- (1981): Un assentament d'època romana a la serra de la Font del Coscó (Avinyonet 

del Penedès). Tancats medievals per a bestiar al massís de Garraf, a Miscel·lània 

penedesenca, núm. 4, Institut d’Estudis Penedesencs, Vilafranca del Penedès, p. 181-

194. 
 
 

MORENO CLAVERÍAS, B. (2006): La ramaderia, el bestiar de treball i de transport en 

les economies familiars pageses. El Penedès (1670-1690), a Estudis d’Història 

Agrària, n. 14, p. 131-142. 
 

ORENGO, Hèctor A.; PALET, Josep Maria (2016): Els orígens del pastoralisme 

intensiu i la creació de paisatges culturals al nord‐est de la Península Ibèrica, 

Universitat de Sheffield, Institut Català d’Arqueologia Clàssica, inèdit. 
 

PARELLADA I VILADOMS, Xavier (2014): La ramaderia al massís del Garraf a l’època 

moderna i contemporània i reflexions sobre els seus efectes en el medi, a VII Trobada 

d’Estudiosos del Garraf i d’Olèrdola, Diputació de Barcelona, p.167-175).  
 

- (2013): Comunicacions medievals en una terra de frontera: els camins ramaders a 

Begues, Territori de frontera a l’alta edat mitjana, a VI Trobada de Centres d’Estudis i 

Estudiosos de la Baronia d’Eramprunyà, Sant Boi de Llobregat, p. 63-74. 
 
 

- (2011): Recerca i recuperació de camins tradicionals a Begues, a El Camí ral, camins 

antics i altres temes, II Trobada d’Estudiosos i Centres d’Estudis d’Eramprunyà. Gavà. 
 

PÉREZ-ENCISO, Miquel (2009): Domesticació en animals i evolució, a Treballs de la 

Societat Catalana de Biologia. Vol. 60, [en línia], Barcelona p. 169-179. 
 



23 
 

ROVIRA I MERINO, Joan, MIRALLES I SABADELL, Ferran (1999): Camins de 

transhumància al Penedès i al Garraf. Aproximació a les velles carrerades per on els 

muntanyesos i els seus ramats baixaven del Pirineu a la marina. Amics dels camins 

ramaders. Vilafranca. 
 
 

SANCHEZ, Xavier (2005): El Camí Ral. Recerca de restes de l’antic Camí Ral de 

Barcelona a Vilafranca del Penedès a la zona forestal del terme de Sant Boi del 

Llobregat. 38pp.issuu.com/xavier_sanchez/docs/recerca_cam-ral_issuu. 

 

Acrònims d’arxius 

ABE: Arxiu de la Baronia d’Eramprunyà 

AHCB: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 

AHPB: Arxiu Històric de la Parròquia de Begues 

AMB: Arxiu Municipal de Begues 

Arxiu patrimonial de Can Sadurní 

Arxiu patrimonial de Can Térmens 

Arxiu patrimonial de  Mas Roig 

Arxiu patrimonial de Cal Gepet 

CEB: Arxiu d’imatges del Centre d’Estudis Beguetans 

AVCEA: Arxiu Vallgrassa. Centre Experimental de les Arts 

 

Cronologia dels tancats i corrals de Begues 

Neolític (4500 aC): closa de ramat a la cova de Can Sadurní. Neolític final-bronze 

inicial (2000 aC) tancat petit del puig de la Mola. Segle VII-VI aC: tancat gran del puig 

de la Mola. Segle III dC: tancat del marge del Moro. Segle VI dC: tancat dels Avencons 

a Montau. 1055: esment de la “Via pecorale de Ceguiolas” (Les Gunyoles). 1376: cita 

implícita de l’existència de les Borigues, masia-corral dedicada bàsicament a la 

ramaderia. 1492 notícia del mas de l’Alzina amb diversos annexos associats, un d’ells 

és un corral. Segle XVI: nombrosos contractes de compravenda de cabres, ovelles i 

bous. 1597: notícia dels corrals de Can Vendrell i els Casals. 1611: notícia del corral 

d’en Campamar (Mas de les Planes). 1643: existència de dos corrals al mas de 

l’Alzina. 1684: cita del corral del mas Sadurní de la Costa (Can Figueres).1701: 

construcció del corral d’en Romagosa. 1702: corrals de l’Alzina, un per a bens i 

moltons i l’altre per a cabres. 1733: corral de Jaques per a un ramat de cabres, dues 

vaques i un burro. 1771: corral per a cabres, bous i un burro de casa Llaurador (Mas 

Pasqual). 1795: construcció d'un pou amb abeurador i petit corral per a cabres a 

Vallgrassa. 1834: notícia d’un corral associat a mas Glaçat. 1843: existència d’un 
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corral a l’indret on es construeix Cal Jepet. 1927: construcció del corral del Gran Hotel 

Petit Canigó. 1960-1965: desaparició per llei de la ramaderia de muntanya i 

abandonament generalitzat de les infraestructures ramaderes. 2011: restauració del 

corral de mas Ferrer per estabular un ramat de cabres i ovelles de titularitat municipal. 

 

 


