Cròniques transhumants
El passat 8 de juny es va celebrar a Santa Eulàlia de Puig-oriol la VI Jornada de
Transhumància, un dia que té com a objectiu donar a conèixer el món de la transhumància i
fomentar les relacions pastorívoles, així com posar en valor la recuperació dels antics camins
de pastors.
La jornada va iniciar amb la sortida d’un ramat d’unes 1000 ovelles des d’Olost fins a Santa
Eulàlia on van fer nit. Al dia següent de matinada, marxarien cap el Cobert de Puigcercós i
arribant a La Pobla de Lillet on tornarien a fer nit. La seva destinació, el Roc Blanc, on
passaran els mesos d’estiu, un llarg camí a la cerca de pastures més fresques.
Pel que fa a les activitats humanes, la tarda va estar repleta de ponències, xerrades i
documentals on es van exposar entre elles, el nou projecte de recuperació dels Camins
ramaders de Marina, que va veure la llum l’any anterior. A més a més, les diferents ponències
van donar a conèixer diversos aspectes culturals de l’ofici pastorívol i va permetre reflexionar
a uns 90 assistents (entre ells, historiadors, geògrafs, joves pastors i demés gent interessada)
sobre el passat, present i futur d’aquest.
Com és tradició es van poder gaudir de cançons tradicionals de pastors, entre elles el
Romanço de la Transhumància de Jaume Arnella, amb clares referències al Lluçanès. A més
a més, es va dur a terme un reconeixement a un gran transhumant i majoral de l’ovella
xisqueta, l’Antonio Figuera Corts.
La jornada es va finalitzar amb un sopar de pastors, amb començals vinguts del Pallars Jussà,
la Vall de Boí, Pla de l’Estany, Empordà, Penedès, Baix Llobregat i d’altres comarques
properes; i un petit concert de la mà dels pastors acordionistes Surti com surti.
Els actes del dia van estar retransmesos per la Televisió del Berguedà.

