DE VIES ANTIGUES A CAMINS RALS

1.- INTRODUCCI~
L'actual xarxa vihia del Solsones, a I'igual que la d'altres comarques, és molt recent. Els
testimonis orals que ens parlen dels aniics camins, de les carrerades i fires de bestiar, la
cartografia, la toponímia, així com notícies histbriques diverses ens poden donar infonnació encara dels camins de tota la vida, I'origen dels quals recula fins al món medieval i en
alguns casos fins a la prehistoria. En una comarca on les comunicacious sempre han estat
difícils i on ha estat sempre de l'interes comú conservar els camins per les mateixes condicions del terreny, el seu tracat ha patit poques variacions d'importancia al llarg de la
histbria. Considerant a més l'estudi de certs parametres en el territori com són nuclis de
població, materies primeres, límits (parroquials, municipals o comarcals), vies de transhumhncia o la distribució de jaciments arqueolbgics, podem arribar a reconstruir una
hipotetica xarxa vibia, així com establir la seva jerarquització i antiguitat.
L'atllament de la comarca i el seu allunyament de les grans vies de comunicació han condicionat l'actual xarxa viaila. F. de Zamora, al segle XVIII, ens diu que tots els camins són
de ferradura.' P. Madoz, a mitjan segle XIX, diu textualment "todos los que cruzan por este
partido son de herradura y malo^".^ Eren camins per anar a peu i amb matxos. Les diligencies i els carros no circulaven per la comarca. No és fins a la segona meitat del segle XIX
que es comenca a parlar de nous projectes. Apareixen alguns camins carreters. Al tombant
de segle es comencen a construir amb moltes dificultats algunes carreteres, com la de
Solsona a Manresa (1878), de Solsona a Bassella (1890), acabada als anys vint del segle
XX, o també la carretera de Solsona a Berga (C-149), constniida el 1930 i inaugurada el
1931. La majoria de les construides i que no es van quedar al tinter són dels anys vint i
trenta. La major part de la xarxa vihria recent va quedar configurada abans de la guerra
civil.' Per tant veiem com el record dels camins de sempre difícilment es pot haver esborrat.
Aquests darrers anys hem tingut l'oportunitat d'investigar amb profunditat dins de la
Secció d'Arqueologia del Centre d'Estudis Lacetans de Solsona alguns dels camins de la
zona oest de la comarca. Aixb ha estat possible gracies als treballs arqueolbgis que s'es-
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tan duent a teme des del 1996 al jaciment del Camp dels Moros de la Codina (Pinell), des
del 1997 al jaciment iberic de Sant Esteve d'Olius, i també a recents prospeccions arqueolbgiques en obres de millora i adequació de carreteres, sobretot en el cas de la nova carretera que comunicad Solsona i Biosca, en el tram 9+084 a 23+500.
L'estudi d'aquestes vies del Solsones ens serveix d'excusa per comprovar com els camins
tradicionals comuniquen aquest territori prepirinenc amb les terres baixes de la plana de
Lleida, sobretot amb els temtoris que corresponen a les actuals comarques de la Segarra,
I'Urgell, la Noguera i fins i tot la Conca de Barbera.
Al capdavall, volem que el nostre estndi serveixi per plantejar la possibilitat de l'existencia d'antigues vies d'epoca ibhrica i romana que travessen el temtori a mode d'eixos
transversals, uns eixos que amb el temps han anat fragmentant-se fins esdevenir, després
d'algunes modificacions, camins rals.

2.- METODOLOGIA D'ESTUDI
Un tema tan ampli com és el dels camins antics pot ser abordat de múltiples maneres i
diversos angles. Nosaltres hem decidit fer un estudi que parteixi de l'epoca actual i que
ens pemeti fer una analisi regressiva per veure la seva evolució a la inversa." Hem tractat
de recollir, en primer lloc, les dades que encara existeixen sobre els camins tradicionals
que pretenem estudiar. Aquests camins pre-actuals els entenem com una herencia del passat i, tot i les diferents modificacions que puguin haver patit al llarg de la historia, serveixen com a punt de partida. Després, a través de les fonts documentals constatarem la seva
existencia en epoca medieval. A partir d'aquí, i prenent com a referencia múltiples dades,
inferim algunes vies o trams de vies que poden ser antics. En aquesta anhlisi reunim factors de tipus geografic i estrategic, econbmic, arqueolbgic, paisatgístic, histbric i també
toponímics.

2.1.- Fonts etnografiques
En el procés d'estudi dels camins, la primera fase ha consistit en recollir tota la informació, que incloem en el present apartat. Ates que I'actuaI xarxa de carreteres actual del
Solsones és molt recent, bem buscat en primer lloc tota la informació sobre I'etapa immediatament anterior a la constnicció d'aquesta xarxa, establint així un tramat no exhaustiu
de les vies tradicionals de la comarca, les quals sabem segur que han existit fins fa poc
temps, i que en alguns casos encara s'utilitzen.
Prenent també com a premissa certs parametres, (a) que els vells recorden encara perfectament les vies anteriors a l'actual tracat de carrereteres i que aquestes vies són les de sempre, i ja a L'edat medieval: i (b) que la perdurabilitat d'aquests camins a més a més ve reaANNALS 2000-01

firmada en el cas del Solsones per les caractenstiques del seu paisatge, ates que en una
comarca muntanyenca és major l'interes comú en conservar les vies: podem establir un
primer mapa de camins tradicionals que, previament a la consulta i contrastació de les
seves característiques i antiguitat, ofereix ja certa fiabilitat
A través del testimoni oral directe de veins de la comarca bem pogut fer aquesta aproximació a les vies del Solsones, entre les quals recollim carrerades o camins ramaders,
camins rals i camins sense cap més adjectiu. L'entrevista amb aquests personatges ens ha
permes després, en el decurs del treball de camp, delimitar aquests camins, veure quins
trams encara existeixen, quins no, quins encara estan empedrats i situar antics ponts perduts, com el de Golorons, avui cobert per les aigües del panth de Sant Pon$ (Clariana de
Cardener-Solson&s).En dtres casos ha estat més facil i ens hem trobat amb ponts antics
restaurats com el Pont de Querol (Castellar de la Ribera-Solsones).
2.1.1 .- Cartografia i toponímia
En el treball de camp, i com a complement de la infonnació oral, ens bem servit també
d'aquestes dues fonts, que no es poden separar. Els mapes utilitzats s6n els del Sewei
Geografic de 1'Exercit i de 1'Institut Cartografic de Catalunya, escala 1:50.000 i 1:5.000.
Dins els mapes de I'exercit n'hi ha un que volem ressaltar expressament, que és una edició de l'any 1951 del full Cardona-330. En aquest mapa en particular apareixen marcats
encara camins rals com per exemple un camí ral que, provinent de Berga, travessava tota
la comarca del Solsones, i enllagava després amb el camí de Pinós. També hem utilitzat
mapes a escala 1:1.000 per al seguiment de les obres de carretera.
En els mapes hem pogut veure coses interessants, com el fet que moltes vegades les vies
tradicionals segueixen part o bon tros dels Iímits municipals i de vegades comarcals i fan
de frontera entre ells. De vegades un camí també serveix per fer la partició entre propietats diverses. En altres ocasions el tracat d'un camí tradicional coincideix en alguns trams
amb el d'un GR, com el GR7 quan travessa 1a part sud del Solson&s.En múltiples ocasions els camins antics acaben essent marges vora una carretera moderna o entre camps de
conreu.
Pel que fa a la toponímia, podem establir diferents grups de topbnims segons el seu significat i que a la practica ajuden a deteminar algun punt fosc d'un cam' o simplement el
confirmen. Aquests topbnims poden agrupar-se segons facin referencia a:
l.- Accidents geogrhfics: Coll de Jou (Guixers, Solsones), Coll del Piteu (LloberaLloberola, Solsones-Segarra ), El Cap del Coll (Vallbona de les Monges-Urgell), Sdlent
(Pinell, Solson&s),que fa referencia a un sortint entre dos torrents, Miralles (Pinell del
Solson.5~i Segarra), lloc alt amb bona vista. Altres noms són serrat o serra, com la Serra
del Bancal (Solsones, Noguera i Segarra), collet, collada, grau, i altres.

ANNALS 2000-01

2.- El pas de les ramades pels carnins ramaders: les Pletes (Pallargues, Urgell), la
Carrerada (Tornabous, Urgell), la Carrerada (Urgell), entre T b e g a i Verdú, la Plana de les
ramades (Biosca-Segarra), les Paradetes (Guissona, la Segarra), la Carrera (la carrera del
Bosch, del Torrent de la Perella, Carrera prop la Creu de la Vila, topbnims tots a Llobera,
SO~SO~~S).~
3.- Marques de termenats, cmilles de camins i camins: Les Forques (Clarh, Castellar de la
Ribera), Quatre Camins (Segarra-Urgell), Cap del Teme (Sanaüja-Biosca, Segarra),
Pedrafita (Sanaüja-Biosca), la Carral (via carralis, Riner, Solsones), El Cam' Ral o Lo
Camí Ral ( Torh-Segarra, Ossó de Sió-Urgell), La Creu (Olius-Solsones), Pedr6 (LloberaSolsones), Creu dels Lladres (Pinell- Solsones), Tros de les Forques (Pinós- Solsones), Lo
cam' ve11 de Thrrega (Urgell), La Fita (Segarra-Urgell), Els reguers (Urgell-Segarra), Les
Forques (Forés-Conca de Barberh), etc.

4.- Ponts: Pont del Diable (Cardona, Bages), Pont de Querol (Castellar de la Ribera,
Solsones), Pont de Golorons (Clariana, Solsones), etc.
5.- Hostals i cases de posada: Cases de Posada (Naves, Solsones), Hostal del Boix
(Llobera, Solsones), Hostal de les Forques (Clara, Castellar de la Ribera, Solsones),
Hostal de Puigsec (Olius, Solsones), Hostal del Vilar (Berga, Berguedh), Sant Pelegrí
(Biosca, Segarra), I'Hostal (Ciutadilla-Urgell), 1'Hostal del Cadet (Ciutadilla-Urgell),
Hostal del Manta i Hostal del Tallat (Vallbona de les Monges-Urgell) i d'altres.

6.- Torres de defensa, cases fortificades i punts de guaita: Torredeflot (Brics, Solsones),
Torredenegó (Llobera, Solsones), Torre d'en Dac (Lladurs, Solsones), Torrecanuda
(Naves, Solsones), la Guardia (Lladurs de Solsones, Sanaüja-Segarra, Tomabous-Urgell),
Miralles (Pinell de Solsones, Cervera-Segarra), Guardiola (Pinell i Riner, Solsones), Costa
de les Gukdies (Biosca, Segarra), Coloma i Colomers (Olius, Solsones), fent referencia a
un possible mil.liari o columna, Palau, Palou (com lo Camí del Palau a l'urgell), Torralta
(Pinell, Solsones). Aquí podem incloure-hi els castells, els topbnims vila i derivats, etc.
2.1.2.- Hostals i hospitalets

És d'interes marcar en un mapa també tots els hostals que figuren a la cartografia i els que
no hi figuren, ja sigui perque no consten amb el nom d'hostal, tot i que exercien aquesta
funció (la Birrota, Llobera-Solsones), la Val1 (Riner-Solsones), o bé perque han desaparegut i no en queda cap vestigi. En aquests casos només ens han pogut ajudar els informad o r ~orals. Un exemple d'aquest últim cas sena 1'Hostal dels Colomers (Olius-Solsones),
del qual avui ha desaparegut fins a l'última pedra.
Aquests Hostals poden posar-se després en relació amb les fonts escrites i comprovar de
quan són les primeres referencies que en tenim, per si així ens ajuden a estimar l'antigui-
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tat de les vies tradicionals i es pot aportar dades per a una possible jerarquització d'aquestes.
La gran majoria d'hospitals i hospitalets tenien també la missió d'acollir pelegrins i traginers. Eren el lloc on sojomaven els traginers i els seus animals, i tots els qui es posaven
malalts'. En el camí que venia de Berga i anava a Biosca o Sanaüja trobem exemples d'aquests hostals, com són, en primer Iloc, 1'Hostal del Vilar (Berga), i després, a la cruilla
dels camins de Berga-Solsona i Cardona, hi ha I'Hospital de Coll s'Olzina ", més tard
conegut com Hostal del Bisbe. A Madrona, prop de Sanaüja, trobem 1'Hostal del Bordell
i una mica abans ['Hostal del Geli de Sant Climenc. A Biosca hi ha I'Hospital de Sant
Pelegrí.
Aquest tipus d'edificis també s'iustal.laren a redós dels nuclis fortificats medievals, nuclis
situats en veritables cniilles de camins, com el cas de 1'Hospital de Sant Bartomeu de
Berga o, per exemple, els hospitals dels monestirs com els de Serrateix al Bergueda, Sant
Antoni de Cervera, Santa Clara de Tirrega, Sant Bartomeu de Bellpuig i altres.12
2.1.3.- Fires tradicionals
La celebració de fires tradicionals corrobora en molts casos la presencia d'un camí antic
o tradicional, a la vora del qual se celebraven any rere any els aplecs que permetien tot
tipus de transacció.
La infomació oral ens dóna detalls molt precisos sobre els indrets on se celebraven aquestes fires, de tal manera que podem dibuixar en un mapa punts segurs en els tracats de les
vies.
Algun autor ha volgut veure en les fires de camp una reminiscencia dels conventus nistecs
de I'epoca visigbtica o bé una supervivencia del penode altmedieval de la reconque~ta.~
Sense saber I'epoca exacta en que van néixer aquestes fires situades a la zona de contacte del Prepirineu i la Depressió central, sí que se suposa que van lligades a la transhumancia dels ramats de llana?

2.1.4.-Santoral
Els camins i I'ofici de caminant i viatger han tingut també tradicionalment eis seus
patrons,1° uns quants sants encarregats de protegir i vetllar els canlinants, deslliurant-los
de la multitud de perills i imprevistos amb que es podien trobar al llarg del viatgc. També
aquesta 6s una dada digna de ser tinguda en compte per entendre alguns dels topbnims
associats a camins tradicionals.
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Per Sant Pere Martir, el 29 d'abnl, o per Santes Creus, es beneien els rebolls del roser bord
o ganadera," que tenia la propietat de protegir dels llamps. Al Solsones, per Sant Pere
Martu es benelen branques d'avet i teix amb la mateixa finalitat. Sant Marc, Santa Bkbara
i Jesús també protegeixen del Ilamp. Certa toponímia amb exemples com els de Santes
Creus del Bordell (Pinell-SolsonAs), capella romanica i casa, Sant Pere Martir a
Perecamps (Llobera-Solsones), Sant Pere de Sa Serra (Biosca, Urgell) poden explicar-se
per la seva situació vora mateix dels camins tradicionals.
Sant Agustí protegia el bestiar dels óssos a 1' Alta &bagor$a. La majona de responsos eren
adrecats a Sant Antoni de Padua, que prevenia les malvestats de les guilles, llops, óssos i
aguiles, i també lladres ". Sant Gun feia també aquesta funció. Tenim també els exemples
de Sant Autoni (17 de gener) lo, com Sant Antoni del Bordell (Madrona-Solson&s)i Sant
Antoni al Bancal (segle XVIIIj a Pinell, Solsones, vora dels camins de tota la vida.
Podem citar també altres sants entre les advocacions dels quals hi havia també la cura i
protecció dels caminants i dels traginers: Sant Martí (11 de novembre), Sant Amant (4 de
novembre, especialment per als traginers de sal de Cardona), Sant Julia (7 de gener), Sant
Gabnel Arcangel (18 de mar$), Santa Marta (29 de julio]) i altres 10. Tenim els exemples
de Sant Martí de Solomons (Llanera,Tori-Segarra), Sant Martí de Llanera (Toril-Segarra),
Sant Martí de la Morana (Torrefeta, Segarra) i d'altres.
Hi ha també l'exemple de Sant Pelegrí, en el camí de Biosca a Massoteres i Guissona.
2.1.5.- Altres topbnims
Sovint vora els camins es repeteixen alguns topbnims: ' ~ a n Iscle
t
(Iscles), Sant Mamet,
Sant Roma, Piteu. Sobre els pnmers noms no en tenim cap explicació, a no ser el fet que
són sants d'implantació molt primerenca, fet que podria posar-se en relació amb camins
antics.
El mot piteu, en canvi, que apareix ais masos Piteu de Dalt i Piteu de Baix entre el
Solsones (Lloberaj i la Segarra (Biosca) i que dóna nom també al col1 del Piteu, per on
passava I'antic camí de Solsona a Cervera, creiem que cal relacionar-lo amb "camí de traginers". Segons la definició tradicionalpiteu significa "drap ordinari, de color blanc, negre
o blau, que es fabricava a Sant Lloren$ de Morunys o dels Piteus, i que servia principalment per a fer peücs, capes de pastor i mantes de traginer". Trobem Piteu també al Pallars
Jussa: Cal Piteu, masia del Piteu, molí del Piteu. El Molí del Piteu, a tocar de la cabanera
que va de Conques a Sant Salvador de Toló. Masia de Piteu, al Barranc de Barcedana, a
tocar de la cabanera que ve de Vilamitjana i passa per Lli~niana.'~
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2.2.- Restes físiques conservades

Com ja hem comentat, al llarg del treball de camp ens ha estat possihle detectar trams d'aquests camins tradicionals, sobretot a la zona oest de la comarca del Solsonks. Aquí hern
pogut resseguir amb prou deteniment el camí ral que anava de Solsona a Sanaüja i el camí
ral de Solsona a Biosca. En molts dels trams aquests camins rals coincideixen també amb
camins ramaders.
En el cas del cam' ral de Solsona a Sanaüja hem pogut localitzar encara algun fragment
d'empedrat prop del lloc de Sallent. Sota mateix de la la Casa Bellons, abans d'arribar a
la cruilla amb el camí que és la continuació actual de la C-149, hi ha encara un tros d'empedrat de 15 m de IlargAria i 4 d'amplhia. Correspon a un fragment del camí ral, que en
aquest tram travessa una rasa. A les pedres encara hi ha marcats uns profunds reguers, que
revelen el pas continuat dels animals de c h e g a . Segons la carta arqueologica,'* a 700 m
de Sallent, hi ha una estructura que potser esta relacionada amb el camí ral de Sanaüja a
Solsona.
A partir del seguiment del camí antic de Solsona a Biosca hem pogut deduir que aquests
camins no eren empedrats completament. Són camins de bast, amb una amplada al voltant
de 1.5 m. En alguns punts, com pujadors i baixadors, zones de pas complicat, hi pot haver
empedrats i parets, com al lloc anomenat la Font del Llop (Biosca-Segarra). Els empedrats
s6n construfts amb pedres disposades de cante11 i també planes. Les parets solen aparkixer
només en un dels costats del camí. Quan el terreny ho permet, el camí s'obre fins a més
de dos metres i ocupa una gran extensió, tal com demostren la multitud de reguers creats
amb el pas d'animals ferrats. Aquestes rases fetes pel pas dels animals sovint s6n de més
de 30 cm de fondajta, com al Reguer de Guit (casa Xuriguera, Bio~ca)."~

Vora els camins constatem també sovint creus de teme, basses per abeurar el bestiar de
llana, i hostals i mitjos hostals per acollir tant persones com animals.
3.-DESCRIPCIÓ DELS ESTUDIS REALITZATS 1 DELS RESULTATS OBTINGUTS
3.1.- Camins actuals i pre-actuals
Solsona ofereix des de l'edat medieval el típic esquema de xarxa radial o d'estrella, que
la comunica amb diferents poblacions. El nostre estudi ha consistit en analitzar, dins d'aquest entramat de teranyina, traces de vies tradicionals més antigues. Així doncs, hem
intentat cercar, llegint en aquest entramat de teranyina, rutes de comunicació de més llarg
abast, no concebudes per enllagar població amb població, anteriors a la xarxa d'assentameut d'origen medieval. Per raons adduides més amunt hem triat els camins tradicionals
que unien fins fa pocs anys Solsona amb les comarques de la Segarra i I'Urgell. La hipotesi de partida és que l'estudi d'aquests camins tradicionals concrets que comuniquen
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Solsona amb Biosca i Sanaüja ens permetrh després refer camins i rutes més antigues de
més llarg abast, rutes que comuniquin els temtoris de I'Aragó, Tarragona i la Plana de
Lleida amb el Prepirineu i Pinneu en tota la seva extensió. Podrem, així, contribuir una
mica a la tan debatuda possibilitat de I'existhncia d'eixos transversals antics.
3.1.1.- Camins rals

Els camins que tradicionalment han comunicat aquesta zona central de Catalunya amb
1'Urgell i la Plana de Lleida són els camins rals, vies medievals que estableixen comunicació entre pobles i mercats. Tenim així l'antic camí ral de Biosca, l'antic camí ral de
ferradura de Solsona a Sanaüja i Pons, el c m ' de Solsona a Torh per Llanera, el camí de
ferradura de Solsona al Santuari de Pinós, i I'antic camí de ferradura de Solsona a Tiurana.
Aquests camins pre-actuds encara es poden seguir en bona part.16
Camí ral de Sanaüja

Des de Solsona s'agafa el camí que passa per sota el Castellvell en direcció a la Creu de
la Torregassa i 1'Hostal de la Torregassa. En aquest indret hi ha una cruilla de camins. A
l'esquerra hi ha un camí que recorre part de la Serra de la Torregassa per anar a trobar els
camins del Miracle, Torh i Biosca. A la dreta parteix un camí que va fins a I'Hostal de les
Forques, on connecta amb el camí de Tiurana cap al Segre. El camí de Sanaüja segueix
fins a Sant Iscle. Prop de la capella de Sant Iscle trobem a la dreta el camí de Ponts i a
I'esquerra el camí que porta a Sant Climenc. El camí tradicional de Sanaüja passa per Sant
Climenc, la casa Lloren$, Masdenfom, Pedrosa, Coll dels Frares, Sallent, Molí de Vallons,
Rasa del Pujol, Rasa de Garrons, l'horta de Sanaüja i Sanaüja.
El cam' de Pons seguirh per 1'Hostal del Geli, la Creu del Teme en el camí que mena a
Madrona, Cren de Teme en el camí que mena a la Codina, Hostal de les Petges, Creu de
la Castellana, Escoles Públiques de Pinell, Capella de I'Ascensió, Padró o fita de pedra a
la cruilla que porta a I'església de Santes Creus, Hostal del Bancal, Vilanova de I'Aguda
i Mas de Guardaner fins a trobar la carretera de Ponts a Calaf, km 16. Des d'aquí es pot
anar a Sanaüja o Ponts.

Camí ral de Biosca
Des de I'ermita de Sant Bemat, al vinyet de Solsona, aquest camí passa pels masos i llocs
de Cal Aman, la Casassa, la Rebollosa, caseta del Boix, Balc del Viladot, El Pla del Boix,
I'Hostal del Boix, i'Hostal de Molins, I'Hostal Nou, i 1'Hostal de les Birlotes o Birrotes.
En aquest punt hi ha una bifurcació. D'nna banda se segueix el camí ral de Torh, que pasANNALS 2000-01

sara per Vallferosa, i per una aitra banda continua el camí ral de Biosca. El cam' ral de
ferradura de Biosca deixa a la dreta el pohle de Perecamps, passa pel Cbdol, I'Hostal del
Piteu, la Creu de Padullers o del Carro (avui dia dita de la Vila), Sant Pere de Padullers o
Saserra, 1'Estany de Lloberola, el mas fortificat de Xurriguera i finalment Biosca.
Els camins rals mis enllb del Llobregós

Travessat el Llobregós, el relleu comenca a ser més planer, sohretot a 1'Urgell. Aquest fet
ha pennes l'obertura de camins amb relativa facilitat, i també la profusió d'assentaments.
Aquestes terres són zona de cniilla dels camins que comuniquen el Pirineu i el Camp de
Tarragona, Barcelona i Lleida, les terres de 1'Aragó i el Pirineu. Son encestades les paraules de Madoz quan diu: "[ ...] En los elevados y extensísimos llanos de Urgell y la Segarra
[...] podríamos ahora trazar muchísimos caminos de ruedas cuyas encrucijadas principales
son Lérida, Cervera, Anglesola, Agramunt, Calaf, Guissona, Linyola, Guardia y
T h e g a [ ...l.""
En tota aquesta zona els camins rals estenen la seva ampla teranyina comunicant totes les
poblacions d'una certa importancia. Cernera, Guissona, T h e g a i Agramunt són poblacions que neixen a les principals cmilles dels camins histbrics, els quals podem comprovar com els camins a tots els punts cardinals en un nombre de fins i tot sis camins.
A la documentació apareix citat un camí ral que comunica Solsona i Agramunt. Fins a
Sanaüja és el queja hem vist antenoment. Després de travessar el Llobregós, el camí ral
segueix per Guardiola i Castellblanch, Oliola, el Bosc del Ciscar i Agramunt. Sobre aquest
camí Lluís Pons diu en la seva Notícia d'Agramunt: "La famosa carretera de Ponts, pel
bosc del Siscar i Oliola, ha passat a la historia agramuntina com el paradigma d'un projecte llargament desitjat i inassequible a la practica. Darrerament se n'ha tornat a parlar,
per enesima vegada, pero semhla que la cosa va Ilarga.""La logica d'aquests camins moltes vegades vin en una lethgia i acaba despertant un dia o altre, com ha passat en la carretera en obres de Solsona a Biosca.
Per descomptat, el camí més important a I'epoca moderna a la Segarra i I'Urgell és el de
Barcelona, Lleida i Saragossa. En segon lloc podem trobar algun cam' sal de llarg abast
tamhé, com el camí ral de Montblanc a Cervera, per Granyena, Montornes, Vallfogona,
Forés i Passanant. A Passanant es troba esmentat aquest camí ral, de Cervera a Monthlanc,
també dit de Guimera a Sarral, en una documentació del 1547 (passava per Fores, Fonoll,
Vallfogona de Riucorh, Passanant i G~imerA).'~
També hi ha la variant d'aquest camí provinent de Tarragona que va a T h e g a , Agramunt i la val1 del Segre, que Bosch Gimpera
defensa com a cam' antic, un dels possibles itineraris seguits per Anr~íbal.~'
El camí que segueix el Segre i el camí de Barcelona a Lleida són ja d'herencia romana. A
Cervera aquest últim camí és el més antic que es coneix a la zona. Segueix el curs del riu
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Ondara i no se'n separa des dels Hostalets fins més enllh de Tmega.'l En el segment de
terra limitat per aquests dos grans eixos, tancat a orient pel riu Llogregós, les poblacions
que irradien més camins són Castellfollit de Riubregós, La Manresana, Toril, Agramunt,
Guissona i Cewera. No ens estendrem amb massa més detalls sobre cada camí en particular.
Un altre eix viari important a ressaltar és el camí que segueix la Val1 del Corb (via romana que venia de Santa Coloma de Queralt i anava a Lleida).
3.1.2.- Camins ramaders
El moviment del bestiar, que es repetia anualment des de les pastures d'hivem fins als
prats de muntanya i viceversa va donar origen als camins ramaders. A la primavera els
ramats enfilaven cap a la muntanya i a la tardor tornaven cap als estables de la plana. La
marxa cap a muntanya comencava el mes d'abril. La tomada, el 29 de setembre, per Sant
Miquel, tot i que podia allargar-se fins a Tots Sants, el novembre. S'aprofitava aquest anar
i venir del bestiar per celebrar les conegudes fires pecukies, prop d'aquests camins.
La primera cita que es té d'un camí ramadcr a Catalunya " es localitza en un cartulari de
Poblet on es parla d'una via pecorale de Cequiolas i una altra via pecorale de Mirarosa.
Aquestes referencies són d'una cabanera que uneix Tmagona i la Conca de Barbera amb
els monestirs de Poblet i Santes Creus, amb la Cerdanya i amb i'Alt Llobregat. Del pas
d'aquesta ruta pel sud del Solsones se'n conserva un privilegi atorgat per Guillem, vescomte de Cardona, que dóna permís a monjos i pastors per passar lliurement per les seves
terres ("faciant transitum per omnem terram no~tram".)~"
La importancia de la ramadena de transhumancia a Catalunya ja la resseguim al segle XII.
Sembla ser que els monjos de Poblet i Santes Creus van ser els encarregats de revaloritzar
gran part de les zones de pastura de les comarques del Bergueda i de la Cerdanya. Ja el
1177, quan I'abat Hug dirigia els destins de Poblet, Poblet i Santes Creus entren en litigi
per l'ús dels passos o ports. Aquest litigi acaba en un pacte, a I'igual que I'any 1183, en
temps de l'abat Esteve 11. "L'existencia d'aquestes pastures allunyades i I'ajustada regulació, entre Poblet i Santes Creus, de l'ús dels passos i prats, dóna a entendre que la ramaderia tenia una importAncia notable dins l'organització economica d'aquestes comunitats,
en aquel1 temps"."
L'auge espectacular d'aquest tipus d'explotació es produeix entre els segles XI al XIV.
"Los monasterios fijan determinados caminos de trashumancia siguiendo y renovando las
rutas que con el mismo carácter debieron existir anteriormente [ . . . ] " . 2 0
Els ramats de Poblet ascendien per la carrerada que passa per Santa Coloma de Queralt,
Calaf, Pinós, Cardona, Montmajor i Avih. Des de Pinós la carrerada podia seguir cap al
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Miracle de Riner i I'Hostal del Boix per seguir tot aquest eix nord-sud que havessa la
comarca del Solson&s.
Els camins ramaders principals que travessen aquests temtoris centrals presenten un
esquema gairebé semblant. Els camins de transbumaucia que passen pel Solson&scomuniquen preferentment les pastures de muntanya de l'urgellet a través de la Vall de Lord i
del Pirineu bcrgueda i cerda amb el Pla d'Urgell i el Camp de Tarragona ". Els camins
ramaders formen al Solson&sdos eixos principals que es creuen perpendicularment un eix
nord-sud que fa de partició de les dues conques fluvials de la comarca, la del Segre i la del
Cardener-Llobregati que es troba amb la ruta est-oest en un segment de territori limitat per
dos hostals, 1'Hostal de les Forques (Clara-Castellar de la Ribera) i SHostal del Boix
(Llobera), una veriadera cruilla de camins. Aquest eix segueix la carena de partió entre les
aigües tributhries del Segre i del Cardener-Llobregat per la serra de Pinós (930 m d'altitud), del Miracle, del Boix i de la Torregassa (850 m d'altitud). Des d'aquests hostals, el
de les Forques i el del Boix, els camins ramaders podien dirigir-se cap a diferents punts
del Pla d'Urgell i de la província de Tarragona.
Un d'aquests eixos pirinencs comunicava les terres pirinenques amb les valls del Gaih, a
Tarragona. Aquesta ruta creuava el Bergneda, el Solson&s,la Segarra i I'Anoia. Passava
exactament per Pinós del Solson&s, la Sala de Vallmanya, Prades, prop del castell de
Boixadors, St. Pere Salavinera i Pedrafita. Una variant passava per St. Pere de l ' A r ~ ,
Aleny, Calaf i Prats de Rei. Un cap a Pedrafita anava fins a Santa Coloma de Queralt i des
d'aquí a la costa, prop de Roda de Bad."
En aquest article parlarem en detalladament de les diferents possibilitats que hi havia de
comunicació amb la plana de Lleida. A la zona nord del Pla d'Urgell hi anibaven dues
vies. La més imporiant era la cabanera que passava per Pinell, Vilanova de 1' Aguda, Oliola
i Bellvís. La segona era una carrerada que passava prop del Segre, per Castellar de la
Ribera, Bassella, Tiurana, Ponts, Artesa de Segre i Cubells.
El primer després de travessar el Solson&sseguia la carena que separa el riu de Pinell i
afluents de la riera de Sanaüja, que recull les aigües de les rieres de Miravé i Sant Climenc.
Passa per les serres de la Torregassa, Miraver, Pinell i Santes Creus del Bordell. Es correspon exactament amb el camí ral de Solsona a Ponts fins al punt de Mas Guardaner. Aquest
camí és imporiant i de fet correspon a una cabanera, camí que estableix el lligam entre els
peixius d'estiu i els d'hivem, i viceversa.
A la zona central del Pla d'urgell hi anibava la carrerada que passava per la serra de Sant
Pere Sassera, Biosca i les Quadres de Puigvert, Tomabous, Barbens i Castellnou, amb una
variant que passava per Guissona, la Figuerosa, T k e g a i Verdú.
Un altre dels camins seguia el camí ral de Biosca, amb algunes variants, per la carena de
la sena que separa la riera de Sanaüja i Lloberola de la riera de Biosca. Passa, doncs, per
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les serres de Llovera, Perecamps i Lloberola. Així passaria per tot el Pla del Boix, 1'Hostal
del Boix, 1'Hostal Nou, el Piteu i la Creu de Padullers i Sant Pere de Padullers o Saserra.
En aquest punt devia deixar el camí ral i seguir un altre itinerari per Lloberola, la Melgosa,
Pedrafita, el Tossal Gros i la Creu del Cap del Terme, que separa els termes de Biosca i
Sanaüja.
Pel sud del Pla d'Urgell venia una carrerada a través de Su, la Serra de Pinós, Tora, Ivorra,
el Portell, la Manresana, les Oluges, Cervera i T h e g a . Hi ha testimoni d'aquesta via en
una Carta al Llochtinent sobre el pas de les ovelles pel terme de Cervera, de l'abril de
1524.2'
3.1.3.- Els hostals i les fires

Les fires tradicionals, amb la importancia que tenen per a les relacions comercials i
socials, van normalment lligades a les vies de comunicació importants de cada Iloc. Així,
al Solsones trobem fires en llocs despoblats pero al peu dels grans eixos de comunicació
tradicionals. La celebració de fires tradicionals corrobora, doncs, en molts casos, la
presencia d'un camí antic, a la vora del qual se celebraven any rere any els aplecs que permetien tot tipus de transaccióZ7.
D'entre aquestes fires parlarem de les que ens consta que no se celebraven en el seu origen a la ciutat de Solsona, tot i que després s'hi van traslladar Podem veure com aquestes fires se situen al costat dels eixos que travessen nord-sud i transversalment est-oest.
Són fires que depassen l ' h b i t local o comarcal i esdeven regionals, on assisteix gent de
molt Iluny. El fet que siguin Eres celebrades en llocs descampats i que costés molt desplacar-les a nuclis poblats importants com Solsona pot explicar-se en part per la raó que
estaven situades al costat de camins importants de tota la vida, anteriors a Solsona com a
nucli medieval important.
En l'eix nord-sud tenim les fires ramaderes de Sant Lloren$ de Morunys, l'últim diumenge de maig i el primer diumenge d'octubre ", i la fira de la Torregassa, a quatre kilometres de Solsona, celebrada el 20 de setembre, al Serrat de I'Hostal de les Forques, vora el
camí actual que va de Solsona a Sanaüja. En aquest serrat hi confluien els dos eixos i, per
tant, la fira s'ubicava prop d'un eucreuameut de vies, el camí ramader pel qual el 20 de
setembre baixava el hestiar dels prats muntanyencs cap a la Plana d'urgell, Tarragona i
Barcelona. També passava per aquí el camí ral que menava a Sanaüja.
En el mateix eix nord-sud trobem la fira de Sant Lluc (18 d'octubre) o de Bassa de
I'Empelt, a un quilbmetre del Santuari del Miracle, damunt mateix del camí ramader que
per Pinós comunicava el Tarragones amb el Pirineu.
Al llarg de l'eix transversal est-oest tenim la fira de Santa Llúcia (13 de desembre). Se
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celebrava en una gran plana al teme de Naves, a unes dues hores de Solsona. Per aquí
passa I'eix transversal del qual hem apuntat que podia ser com a mínim de tradició romana.
Quant a la fira de Sant Isidre, celebrada el 15 de maig, hom parla d'un origen antic al
Castellvell, turó on s'alqa I'antic castell medieval de Solsona, vora un poblat iberic. Al peu
del turó hi trobem la via que passa per Pinell i que comencava a Solsona, i seguia per vora
el Castellvell, el Castell de Pinell, pel Castell de Miralles, el Castell de Sallent, Sanaüja,
el Llobregós i Ponts. Cal afegir també que des de Sanaüja i més prbpiament des de Biosca
surt el camí ral que condueix a Guissona.
La fira del Bancal o de Sant Sentís, prop de Sanaüja, que se celehrava el 28 i 29 de gener,
es trobava a sis hores a peu de Solsona, en el c m ' que menava a Sanaüja, i era una fira
de bestiar molt important. Dins l'antic teme de Madrona hi havia el Bancal dels Sacs o
dels Arcs o de I'Arc, un antic hostal situat a S90 m d'altitud, en una collada de la Sena del
Bancal, Iímit del Solsones, la Segarra i la Noguera. S'hi celebraven (el 19 de setembre i
el 21 de gener) dues fires de bestiar a l'aire Iliure, avui dia traslladades a Solsona. Hom hi
venia també el cinem procedent de les hortes de Ponts, Oliana i Artesa de Segre.
(Enciclopedia Catalana). Curiosament al Camp deis Moros, objecte d'aquesta excavació,
s'hi conrea el cinem.
Peral nostre article ens interessa resseguir les Fues d'aquest eix transversal. La fira de Sant
Lluc a Naves, la fira de Sant Isidre, al peu del Castellvell, la fira de la Torregassa i la fira
del Bancal, prop de Sanaüja són totes fires importants. Més enlli del Llobregós trobem les
fires de Sant Martí de Balaguer, anomenada "fua de retom", atorgada per Ermengol X el
1296, o la de Santa Llúcia, creada el 1424 28. De les fires ramaderes quinzenals, on es reunien de l'ordre de 25 000 a 30 000 caps de bestiar de llana se'n té esment des de la darreria de l'edat mitjana. "
També hem d'esmentar les fires d'Agramunt i de Verdú, on la fira de bestiar de llana desaparegué durant la guerra civil. Hom diu que entre els anys 1925 i 1928 aquesta fira aplegava entre 12 000 i 14 000 eaps de bestiar de llana, amb ramats vinguts fins i tot de
Galí~ia.'~

3.2.- Camins medievals
La documentació medieval ens torna a parlar d'aquets dos grans eixos que travessen de
nord a sud i d'est a oest la comarca, a més dels típics camins radials. Segons A. Bach, la
documentació del segle XI en endavant ens parla ja d'un camí antic de la Seu d'Urgell a
Solsona i des d'aquí a Barcelona o Tarragona. La ruta de Tarragona passava per Guardiola,
Joval, Comes, Trinxet, Villarona, Pla de Godall, Bncs (Trevix), I'EmpeIt, Ardevol i
Tarragona (A. Bach, 1995). Una variant d'aquest eix nord-sud era la que des de Sant
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Lloren$ de Morunys anava a Cardona a través de les Cases de Posada, la Serra de
Guilanya, Ventolre, castell de Naves i Sorba '.
Un altre camí transversal important, perpendicular a l'anterior, és una via que anava de
Berga cap a les comarques de la Plana de Lleida, passant per Solsona. Des de Berga passa
per Pegaroles, Moscavera, Castell de Naves, Anseresa, Guingueta i Solsona. És un camí
ple d'hostals, castells i guirdies: Hostals del Bisbe, Hostal del Vinagre, Hostal de Puigsec,
torres com la de Montmajor, la romana de Tantellatge, etc. Hi ha referkncies d'aquest camí
de I'any 1137: Via dd'0liusad Bergam o Strata de Olivos ad Celsonam ". Des de Solsona
cap a la plana de Lleida aqnesta ruta transversal ofereix diferents possibilitats ':
1.- Ruta de Cervera: Per Llovera, Perecamps, la carena de Sant Pere Sasserra i Biosca, o
bé per la variant de Vallferosa, 1'Aguda i Tori. Tenim referkncies d'aquesta via el 1001:
Strata de Celsona ad Loberam " (camí de Solsona a Llobera). El 1149 hi una altra referencia al mateix camí: Carraria de Celsona ad Boxaderam ( c m ' de Solsona a 1'Hostal del
Boix). "
2.- Ruta del Segre. Hi ha dues possibilitats, segons la documentació medieval:
2.1.- Per Clara, Castellar, Ceuró i Altés i Ponts

2.2.- Per Miralles de Madrona, Castell de Sallent, Hostal del Bancal i Hostal del Bordell
cap a Ponts.
Sobre la ruta 2.2 hi ha una serie de referencies documentals dels segles X-XI )'. Un document del 1014 refent al castell de Miravé, lloc de Vilaltella, ens parla de la strata plupica
ipewadit ad ipsa strata. Tenim ja constancia d'aquesta via a comenpments del segle XI.
Un segon document referit al teme del Castell de Madrona parla d'una strata ad ipsam
serram in collo de Cabalol. Un tercer document refent al castell de Miralles parla de in
strata ad ipsam serran in collo de Cabalol.
Un altre eix transversal est-oest comunica Cervera i el Bergueda per Pinós, Su, Clariana
del Cardener pel Pont de Canet, Cardona i Serrateix.
Fent un salt endavant en el temps, a la cartografia del segle XVllI podem veure reflectit
el panorama d'una xarxa viiria preindustrial, seguint el treball de G. Peran." L'autor, a través de treballs i mapes com el del comte Darnius o de l'obra cartografiada d'Ambrosio
Borsano, elabora un treball de tesi amb un mapa conclusió annex amb els camins de
Catalunya entre 1700 i 1750. En aquest mapa veiem com de Solsona parteixen camins cap
a Berga, Agramunt, Tiurana, Ponts, Pont d'Espia, La Seu d'Urgell i Bellver. Les dades del
comte Darnius i d'Ambrosio s6n bisicament d'importhcia militiu; ates que es valora I'es-
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tat dels camins, que hi pugui tansitar I'artilleria, a més a més de tenir en compte altres
dades com possibilitat d'emboscades, punts d'aigua, etc.
Pel que fa a camins transversals importants, tenim en aquesta epoca al nord de la comarca el c m ' de Berga a Sant Lloren$ de Momnys i la Seu d'UrgelP3, i al centre de la comarca el camí de Solsona a BergaI4.La continuació d'aquest camí transversal des de Solsona
ofereix diferents possibilitats: el camí d'Agramuut, el camí de Tiurana i el cam'de P o n t ~ ? ~ .
Pel sud de la comarca hi ha el camí de Cewera a Solsona, Cardona i Berga.16
Els camins que travessen la comarca de sud a nord des de Solsona són el c m ' cap a Pont
del Espia, el de la Seu i el camí de Bellver ". La continuació cap al sud d'aquests camins
es produeix en el camí de Cardona, Súria i M a ~ e s ia el camí de Pinós, Cervera i Prats de
Rei.

3.3.- Camins antics
Totes les dades aportades en aquest article ens han de servir en darrer t e m e per inferir
camins antics. Es pot veure com des de l'epoca medieval fins a l'actualitat hi ha una serie
de vies principals que es van mantenint en els seus aspectes generals. Un dels parhetres
nous que volem introduir ara en aquesta anilisi de camins és la qüestió de poder definir
un cam'a partir de la seva finalitat. Hem volgut justificar com alguns camins, parcialrnent
o totalment, han anat canviant les seves funcions al llarg de la histbria, sense deixar essencialment de ser els mateixos, perque els camins tracten amb el m'nim esforq d'unir dos
punts més o menys distants 18. Els camins, a l'igual que els Ilenguatges, tendeixen a I'economia, tot i que a la practica hi ha múltiples factors histbrics que distorsionen aquesta
regla tan basica.
Hem volgut destriar de tot el garbuix de camins existents, vies de llarg abast per ajudar a
confirmar la tan debatuda hipbtesi de l'existencia d'eixos transversals antics. Ens sembla
que aquests eixos ja existien en epoca iberica com una tradició que venia de I'epoca del
bronze, camins sorgits del primer món ramader i agrícola.
Camins iberics
Creiem que alguns dels camins tradicionals són preromans. La mateixa cultura dels túmuls
sembla arribar cap al segle VI1 aC des de les terres de la depressió occidental catalana a
les terres de I'altipli de I'actual Solsones a través de la bretxa geolbgica de Tori, tal com
demostren els jaciments de la Vila i la Guingueta ", seguint un dels camins ramaders tradicional~.Igualment, si fem una anilisi del poblameut iberic dels temtoris estudiats
podem veure com aquest se situa al costat d'algunes d'aquestes vies, fet que demostra la
seva antiguitat. Comenqant pel Solsones, veiem com els poblats iberics excavats per Serra
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i Vilaró, Sorba, Anseresa, Castellvell i els que actualment esta excavant el Centre
d'Estudis Lacetans, el poblat iberic de Sant Esteve d'Olius i el jaciment del Camp dels
Moros de la Codina (Pinell), se sitnen a la vora d'un suposat eix est-oest que recorre la
comarca. En el cas del Solsones, el poblament iberic sembla concentrar-se bhsicament al
costat d'aquest eix transversal.
És molt interessant de destacar les noves troballes a les excavacions del Camp dels Moros
de la Codina (Pinell). Durant les excavacions de 1999 ha quedat al descoberi un assentament iberic especialitzat en la metal4úrgia del ferro, el segon exemple conegut a
Catalunya després del jaciment de les Guhrdies (el Vendrell). ES una dada important des
del punt de vista de la comercialització dels objectes de ferro, atesa la seva ubicació vora
un camí tradicional 43.

A la zona del Llobregós, a cavall de les comarques de la Noguera i de la Segarra, Iímit
geografic i geologic entre la Depressió central i els primers estreps del Prepirineu, es localitzen tota una serie de poblats iberics que es ramifiquen a I'igual que els camins per tota
la plana. Aquests poblats segueixen uns patrons de distribució seguint unes línies nordestsudoest. Una d'aquestes línies va des de Biosca en direcció cap a Guissona, Tarrega i
Verdú, una altra des de Sanaüja en direcció a Agramunt, Tomabous, Belianes i Arbeca, i
una tercera encara des de Tora a Cervera.
La línia de poblats que va en direcció a Guissona, Tkrega i Verdú és: Guixera de Talteüil
o Puig Castellar (Biosca), les Pletes (Massoteres), Guissona (amb els jaciments de Font de
la Salut i el de Guissona), Vinya del Pulit i Vinya del Crispi (Morana-Florejachs),
Vilagrasseta (Aranyó), la Malesa (Florejacbs), Tossal del Mor (Tatrega), el Pedregal
(Tarrega), el Pla de les Tenalles de la Mora (Granyanella), el Molhs (Tbrega), Tossal Redó
(Tarrega), Tossal dels Estinclells (Verdú), el Vila i Ciutadilla. Aquests jaciments se situen
a banda i banda d'una carrerada que passava per Guissona, la Figuerosa, Tatrega i Verdú.
Aquesta carrerada era una variant del c m ' ramader que arribava a la zona central del Pla
d'Urgell des de Sant Pere Sassera, Biosca i les Quadres de Puigvert.
Des de Verdú aquest camí ha estat estudiat per Joan Duch i Mas. Sabem que des d'aqní
anava cap al Camp de Tarragona, passant pels termes municipals de Preixana, Nalec,
Verdú, Ciutadilla, Guimerh, Vallfogona de Riucorb i Passanant. '"
La segona línia esta formada pels assentaments iberoromans dels voltants de Sanaüja, com
els Vilars i Puig del Convent. Després vénen els assentaments ubicats a la Serra
#Almenara, com el Poblat de Santa Llúcia. Acte seguit el Tossal de 1'Espígol de
Tomabous, Pedres Ficades (Claravalls), Tossal Rodó de Santa Maria de Montmagastrell,
la Pleta de Belianes (Urgell), Castellselva (Belianes), els Vilars d'Arbeca (Ganigues),
Tossal del Seba (Garrigues), el Roquillon (Ganigues), Castell d'Arbeca (Garrigues), i
altres. Tots aquests jaciments es troben també a banda i banda d'una carrerada que ve del
Pirineu havessant el Solsones. Concretament es tracta d'un ramal de la gran cabanera que
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El pas d'una via romana pel Solsones queda documentat per la presencia del Fortí Roma
de Tentellatge a Naves, datat en els segles 11-1 aC " sobre mateix de la carretera de
Solsona-Berga (C-149), dominant el lloc des d'on parteixen les nites secundkies en direcció nord cap a la Vall d'Ora i en direcció sud cap a Cardona amb el camí vell de la Seu a
Cardona, documentat al segle M i anomenat també camí de la sal, que deixem per a un
altre estudi futur. Alguns autors parlen de vies romanes aprofitades posteriorment com a
carrerades, i posen l'exemple d'una via pecuilria propera a Cardona en direcció SO, quan
creiem que deuria ser al revés, ja que els romans utilitzaven les vies tradicionals antigues
ramaderes per finalitats militars.
S'ha demostrat que algunes vegades camí ramader i via romana coincideixen, tot i que la
finaiitat és molt diferent. El fet que els camins ramaders siguin sovint de cresta o carena
ha fet que fossin aprofitats pels romans amb finalitat militars,"una via militar, almenys
constniida per homes que temen el perill de les emboscades i sotgen el possible enemic.
Un camí de carena o a mitja vessant, com la majoria de les rutes romanes, bastides en funció de la seguretat, allunyades dels congostos i dels fons de les conques o vall~".'~
La importhcia militar per als romans d'eixos viasis que els permetessin la penetració segura cap a i'interior del temtori abona la hipotesi que utilitzessin vies ramaderes antigues, les
quals comunicaven per camins alts la depressió central i el Prepirineu i Pirineu. Tenim a
1'Urgell I'exemple de la torre romana de Castell Lliuró, a Castellnou d'Ossó, molt a prop del
camí ramader, que passava per les Quadres de Puigverd. Igualment veiem poblament roma
vora el segment de camí ramader que hi ha entre Guissona i Tkega, amb els jaciments de
la Pleta de Queralt (Segarra) i la necrbpoli amb columbari de Riudovelles (Segarra).
Els materials romans d'epoca republicana i alt-imperial que es troben al Camp dels Moros
de la Codina (Pinell-Solsones), al costat d'una d'aquestes vies, semblen confirmar l'ús
militar roma d'aquests camins. Creiem, a manera d'hipbtesi, que les restes descobertes del
casteI1 anomenat de Miralls dels segles XII-XIII-XIV, reaprofita una estructura anterior
romana, possiblement un fortí. Les restes romanes localitzades a I'oest de la comarca del
Solsones es distribueixen, sobretot, al llarg de la via antiga que porta a Sanaüja. Aquest
testimoni arqueolbgic deixa clara, de moment, a i'espera de noves excavacions i resultats,
la utilització priorithria d'aquesta ruta a I'kpoca romana. Jaciments com el de la Codina i
Castellvell confirmen aquesta teoria.
Aquests camins que en un primer moment degueren ser d'ús militar estrategic, amb l'aven$ de la romanització acaben essent camins també peral comerc. Així veiem, per exemple, com la Terra sigillada d'Abella (Solsones) segueix aquest mateix cam' per a la seva
distribució. Se'n troba a Sant Iscle 1 (Pinell) 48 i a la vil.la de la Jove, a Vilanova de
1'Aguda (La Noguerd) 49. En el supbsit, doncs, que haguéssim de fer una jerarquització
dels camins en aquesta zona, podríem dir que en terres a I'oest de I'actual Solsones els
jaciments romans semblen seguir el camí ral i ramader que porta avui a Sanaüja.
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Un altre deis camins que hem tingut oportunitat d'estudiar com el de Biosca, no presenta
tanta evidencia arqueolbgica, tot i que el senyor Josep Jounou, de la casa Xuriguera, afeccionat a la historia i a les antiguitats, va fer la troballa al lloc concret del Reguer del Guit,
al mig del camí ral i ramader, de sis monedes romanes (emperadors Honori, Teodosi i
Gracia), catalogades en el seu dia pel senyor Guerrero, de la Diputació de Lleida.
4.- CONCLUSIONS
Al llarg del nostre ariicle hem volgut donar el protagonisme principal d s camins ramaders.
"Les vies ramaderes són rutes estranyes t...] fugen deliberadament de les valls. Sóu, gairebé sempre, camins alterosos, de t arena".'^ Els camins ramaders solen ser camins alts, de
carena o de falda de muntanya que segueixen les capcaleres fluvials, fugint de les valls.
Molt sovint són camins que separen conques fluvials. A les zones baixes són camins que
perden unitat, es ramifiquen radialment i solen tenir un caracter interfiuvial.
Aquests camins, creiem, reculen, en alguns casos, fins a l'epoca del bronze. Uhome, al
llarg de la historia, els ha utilitzat amb finalitats diverses. De vegades els usos són militars, ja que són vies a través de les quals es poden travessar grans extensions de tenitori
fugint de les valls i depressions, aptes per a les emboscades. Així en epoca antiga la
presencia de torres romanes i ceramica republicana abona la hipbtesi de l'ús d'aquests
camins per penetrar en les zones interiors del territori. Totes aquestes vies romanes eren
camins secundaris que unien les vies principals amb eis pricipals ports i I'interior del país.
En epoca romana els senders trepitjats per les tropes són anomenats calli~sos.~'
Aquest
mateix nom denomina també en epoca romana els camins de muntanya per al bestiar
tran~humant.~'
El valor militar d'alguna d'aquestes vies veiem que es manté al llarg de la
historia.
Destacarem per la relació amb el nostre treball el projecte d'una carretera de tercer ordre,
que el 1849 és declarada de primer ordre o preferent. Es tracta del projecte d'execució
d'un anomenat camí transversal, que aniria de Tmagona a Girona, per l'interior de
Catalunya. Els trams de Montblanc a T k e g a i de T k e g a a Biosca per Guissona estaven
inclosos en aquest projecte (Urgell 1993). La necessitat de desplacar tropes durant els
esdeveniments bel.Iics del segle XIX, destacant-se les guerres carlines, van fer pensar en
la necessitat de traqar un eix d'aquest tipus.
Un altre exemple el veiem a partir de les paraules de F. de Zamora, quan diu: "Desde
Solsona a buscar la carretera de Madrid, se ha proyectado un camino que es en substancia
el que han solido traer los ejércitos franceses cuando han entrado en Cataluña. Ha de
empezar en Solsona, bajando por orillas del n o Negre a Tora e Igualada, ya sea por Pinós,
ya sea por Ardévol. Desde Solsona ha de subir por el Puerto del Conde a la Sen, y después
a Puigcerdá." Aquest camí al qual volen donar una finalitat basicament militar, és el que
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fins fa pocs anys encara s'utilitzava com a camí ramader i, segurament, en epoca romana
per connectar tots aquests temtons amb Prats de Rei (Sigarra).
Altres vegades han estat utilitzats com a camins ramaders per al trasllat dels ramats de
bens i cabres cap a les pastures estacionals, fugint de les zones baixes, més aptes per a I'agricultura. És per aquesta raó que prop d'aquestes vies s'han establert tradicionalment les
fires de camp, ramaderes (de mules, NCS i bestia de llana) i agrícoles.
També s'han usat amb fins econbmics, com a rutes de comer$ en epoca iberoromana, ja
sia per comercialitzar el ferro ibiric del Camp dels Moros de la Codina, (Pinell-Solsones)
a través d'una ruta transversal, els jaciments miners de I'alta Garrotxa i del Ripollis a través de la via romana del Capsacosta, la mateixa sal de Cardona, el ferro i la plata que
comenta G e l 4 ", ja sia la cerhmica romana (forns d'Abella-Solsones), entre altres productes, a través dels actus romans, camins que permetien el pas només d'una sola bestia
de c k e g a .
Amb els mateixos fins comercials tenim els camins de bast o ferradura, en epoca medieval i moderna, per al trhnsit de mercaderies entre ciutats i pobles. No sera fins al segle
XVIII-XiX que comentaran a estendre's els camins carreters per planes i depressions. Els
camins de bast, per les seves caractenstiques propies, han prefent normalment les crestes
de les serres.
Hem estudiat aquest tipus de camins amb l'objectiu de justificar la seva antiguitat en molts
casos i afegir noves dades que consolidin la hipbtesi de I'existencia d'eixos transversals
en epoca iberica i romana. Molts historiadors no acaben d'acceptar I'existencia d'aquests
eixos, sobretot pel que fa a l'eix que des d'Empúnes explica~iala difusió comercial cap a
terres interiors, eix que no deuria apareixer fins a l'alta edat medieval, quan decau el
comer$ marítim.
En epoca ibirica ens sembla constatar a la zona estudiada un model de poblament d'esquema linial assimilat a les vies ramaderes i a les valls dels rius (Llobregós, Si6, Ondara,
Corb). Ja s'ba constatat altres vegades el fet de trobar-se un patró de poblament linial
seguint vies ramaderes i zones mineres, sobretot pel que fa als models de les hrees iberiques penferiques o zones interiors *. El poblament iberic, a més a més de caracteritzar-se
per una jerarquització dels assentaments, per la seva interdependencia i per la seva diferenciació funcional, es defineix també pel control de les vies de comunicació entre la costa
i la muntanya.
Algun autor parla de la importancia de I'interior de Catalunya en el comer$ emporita a partir del segle VI aC. La metal.lúrgia del Prepirineu, la sal de Cardona, els cereals de 1'Urgell
van poder crear unes Iínes comercials sudoest-nordest, que podien incloure també els
camins de pastors 55. Les cerhrniques grises d' importació d'lvorra 56, 500-400 aC? i la distribució de la ceramica gnsa estampillada poden explicar-se per aquests eixos transversals,
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així com la presencia de vasos etmscs a Catalunya als jaciments de Ruscino, Poblat del
Turó de can Tacó, Els Prats de Rei, Sant Miquel de Sorba i Guissona ". El comerc protocolonial que irradiava d'Empúries i el Baix Ebre podia utilitzar aquest tipus de mtes com
a complement de les vies fluvials.
Les fases preiberica i iberica antiga sembles demostrar la rnateixa pauta en relació a les
vies de comunicació, perb és clar que I'existencia d'aquestes vies ha de ser anterior, fins i
tot, al desenvolupament de la cultura iberica. Per aixb no s'ha de deduir de tot plegat una
relació directa del món iberic arnb la transhumkncia. Caldra aprofundir en la investigaciú
per saber en quin grau els ibers practicaven la transhumkncia.
En epoca romana la connexió entre tots aquests temtoris s'ha de realitzar a partir de Iesso
(Guissona) i Sigarra (els Prats de Rei?). Els indicis arqueolbgics semblen confirmar I'ús
militar d'aquestes vies tradicionals a través de les torres i restes d'epoca republicana.
Sobre la jerarquització dels camins en epoca iberoromana no podem dir gran cosa pel que
fa a la plana de Lleida, on els camins semblen estendre's sense obstacles. Sí que hem
observat, en canvi, quan entrem a la zona prepirinenca, que la via important de penetració
cap a aquests temtoris segueix la gran cabanera que ve d'oliola. Els jaciments iberics i
romans s'acumulen a les seves vores fins a les proximitats de l'actual Solsona. Aquí els
jaciments segueixen una desviació d'aquesta cabanera que va cap a Naves, Montmajor i
Avia, per connectar amb les vies de transhumancia que pugen pel L l ~ b r e g a t . ~ ~
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