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En encetar la recerca sobre la tira de la Torregassa, es va repassar que en deien
diversos autors, tot buscant-ne notícies, mal fossin simples esments. Així, esvan con
sultar Francisco de Zamora, Pascual Madoz i Ceferí Rocafort, d'entre els autors que
poden qualiíicar-se d'historics, perqué escriviren llurs obres entre Iinals dels segles
XVIII i XIX, i Pau Vila, Pere Blasi, Joan Vila i Valentí, Lluís Casassas i Enric Lluch,
entre els més moderns. Les reíerencies trobades de la tira de la Torregassa hi aparei
xen amb denominacions diverses: tira de camp, tira en camp ras, tira en camp obert,
tira camperola, tira en despoblat, tira ramadera, tira de bestiar, aplec de bestiar...

Tots aquests qualificatius destaquen els dos trets característics de la fira de
la Torregassa: el seu caire ramader i el fet que es reuneixi en camp ras. El pri
mer d' aquests elements emparenta la fira de la Torregassa amb un gran nom
bre de fires de bestiar que es reunien arreu de Catalunya, entre les quals només
és una entre moltes. El segon element fa ressaltar l'aspecte que la fa especial, el
fet que es reunís en camp obert, a una hora llarga de Solsona, cap a ponente

Aquest darrer tret la relaciona amb altres dues fires que, semblantment a la
Torregassa, es feien en despoblat, a la zona de transició entre el Pirineu i la Depressió
Central, entre la muntanya i la plana, ran els camins emprats per la transhumán
cia per connnectar les pastures d' estiu i les d'hivern: la de 1'Hostal del Vilar, al
Llucanes, el 28 de setembre, i la de 1'Hostal Roig, al vessant pallares del Montsec
de Rúbies, l'enderná, diada de Sant Miquel. Aquestes tires i la de la Torregassa són
les tres grans tires de camp que es reunien a Catalunya, a principis de la tardor.
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Per tot aixo , sembla oportú d 'en cap calar aquest article amb un t ítol que posi
en relleu els dos trets definidors de la tira de la Torregassa, el de tira ramadera
i el de tira de camp, perqué, plegats, li atorguen un car áct er ben excepcional,
entre el conjunt de tires que s'han celebrat i se celebren arreu del Principat de
Catalunya.

De la logica locacional a l'origen de la fira

La localització de la tira de la Torregassa denota el seu caire ramader i apun
ta a un origen vinculat amb la transhum áncia del bestiar de llana. El firal és
un pla dilatat, situar a 900 m dalritud, al sector de l'antic municipi d e
Castellvell, ara d'Olius, que termeneja amb el de Castellar de la Ribera, en
terres del mas Pinyana, que pertany a la parroquia de Clara, integrada en aquest
darrer municipio El valor estrategic de l'ernplacament és inqüestionable: en
aquest indret la cabanera que davalla deIs prats alpestres del Port del Comte i
del Pirineu, seguint la partió d 'aigües entre el Cardener i el Segre, es bifurca,
una carrerada continua per aquest mateix interfluvi cap al sud, i l'altra aproti
ta un pla inclinat que mena a les terres de l'Urgell, de la Noguera i del Segria,
on «unes característiques climátiques i de vegetació adequades juntament amb
una escassa densitat agrícola ... [feren d 'aquestes terres] la zona hivernal més
important en la transhumáncia dels ramats a la regió catalana» (VILA i VALENTÍ
1991, p. 63).

Del transit, de besties i de persones, que solcava aquests camins ramaders ,
en són testimoni els antics hostals, per bé que han esdevingut, gairebé tots ,
cases de pages i no acompleixen llur funció original. La carrerada arriba al serrat
de la Torregassa, procedent del Prepirineu, havent passat per 1'Hostalnou de
Canalda, 1'Hostal del Vent, 1'Hostal del Cap del Pla, 1'Hostal de Cirera i 1'Hostal
de les Forques. Un cop al tiral de la Torregassa, es divideix en dues, la que per
l'Hostal del Geli i 1'Hostal del Bancal, fa cap a les planes d 'Urgell, i la que dava
lla cap a Calaf i Santa Coloma de Queralt, per l'Hostal del Boix -a prop de
l'Hostal Nou- i els santuaris del Miracle i de Pinós. Alguns d 'aquests esta
bliments, ernplacats ran mateix de la cabanera, a no gaire distancia l'un de l'al
tre, diposaven d'un baluard o d 'amplis corrals on acollien ramats de paso

El pla de la Torregassa, que pren el nom d'una masia propera de l'antiga
parroquia de Miravé, ja documentada el segle XIV (BACH, 1995, p.164), era des
fa molt temps, dones, un lloc de dispersió de ramats, punt de comiat en tre els
pastors que havien passat l'estiu plegats a les terres altes , de pactes i acords,
d' emparaular tractes d'herbes per a l'any següent i, potser, de venda de bestiar.
Labundancia de pastures en tota aquesta rodalia facilitava una estada a rnitj a
muntanya, durant el setembre, abans d 'emprendre el camí de les terres baixes.

Per altra banda, la localització del tiral en la zona de transició en tre la mun
tanya prepirinenca i les planes de la Depressió Central posava en contacte for 
mes de vida diferents que necessitaven de 1'intercanvi de productes per fer com-
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plementaries Ílurs economies. Pel seu cantó, el tipus de poblament, dispers en
masies escampades o semiconcentrat en petits lIogarrets, feia menester un Uoc
on fer els intercanvis i, sobretot, de relació entre els pagesos. Totes aquestes cir
cumstancies, necessaries per a l'aparició d 'una fira de camp i vigents des d' an
tic, dibuixen un escenari que permet de suposar un origen secular a la fira de
la Torregassa. Com diu Lluís Casassas (2000, p. 3), parlant de fires i mercats,
«els seus orígens ... moltes vegades es perden en la llunyania, en els temps obs
curs i ignots de l'etapa visig ótica o en els segles revolts i insegurs de les ocupa
cions sarraína i carolíngia.»

Aquestes i altres circumstancies feren que a l'altipla del Solsones sorgissin
altres fires de camp: les del Bancal de 1'Ar~ (28 de gener i 19 de setembre), que
se celebraven ran del vell hostal del mateix nom de 1'antic terme de Madrona,
ara de PinelI de Solsones, i la fira de 1'Empelt (19 d'octubre) , que es reuní fins
1963 a Torredcncgo, lIogarret del terme de Llobera, mitja hora a ponent del
Santuari del Miracle. Enric Lluch (1961, p. 195) hi inclou com a fira de camp
la de Santa Llúcia (13 de desembre) , que encara es reuneix a redós del petit
nucli del mateix nom del terme de Naves (Bartrina, 1990), bé que havent-se
transformat i adaptat als temps moderns. 1 encara s'hi podrien afegir, tot i el
seu origen religiós , la fira de Pinós (dilluns de Pasqua) -recuperada no fa
gaire- i la del Miracle (dimarts sobre Pasqua), situades totes dues ran de la
mateixa carrerada.

En estudiar les fires de camp des d 'una perspectiva histórica, un s'adona aviat
que deixen poc rastre i que la traca s'esvaeix , com més va m és, a mesura es recu
la en el temps. Així com les fires vilatanes poden datar-se a partir de l'adjudi
cació d'un privilegi comtal o reial, les fires de camp no semblen tenir partida
de naixement. Mentre que hom sap de la concessió del dret de celebrar fira a
Cardona, el 1406, per part del rei Martí l'Huma (LLOBET, 1997, p. 355),1o
del priviliegi de fer-ne atorgat a Tora de Riubregós per Ferran el Catolic el
1493,2ningú no sap quan va comen~ar la fira de la Torregassa. Tot plegat fa
difícil esbrinar-ne l'origen i gairebé impossible establir-ne un vincle directe
amb els conventus rústecs d'epoca visig ótica, de que parla Pau Vila (1963, vol.
11 p. 102). Se suposa, aixo sí, que és antiga i es creu que sorgí de manera esponta
nia, filla de la tradició, a recer de les carrerades i a partir de les necessitats d 'in
tercanvi i de relació ja descrites.

Per avaluar 1'antiguitat de la fira de la Torregassa i d 'altres fires de camp com
el Bancal o 1'Empelt, s'ha fet una recerca en els fons notarials de 1'Arxiu Diocesa
de Solsona i de 1'Arxiu de Protocols d 'aquesta ciutat, tot repassant capbreus i
buscant apoques o debitoris que poguessin deixar notícia de la fira. El resultar
negatiu, després d 'un trebaU notable de lectura de manuals notarials dels segles

1. O n se cita R OME5TAN, G uy (I972) , «La création de la foire de Ca rdona (I406) >>, a Miscelánea de
textosmedievales, l . Uni versidad de Barcelona i CS IC. Barcelona.- pp. 179- 188.

2. Respuestas echaspor los Regidoresdel termino de Tora de Riubregós a los interrogatorios impresos, que
seha servido formary expedirelSeñorDon Francisco deZamora Real Oidor de la RealAudiencia de Barcelona.
Document microfi lma r núm. 98, apartar núm. 105 (Arxiu Nacional de Ca ralunya) .
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XVI i XVII, 'posa de manifest l'escassa tendencia a aixecar acta d 'unes transac
cions tradicionals, que es feien generalment sense altre compromís que la parau
la donada, i que una comesa d 'aquesta mena és mancada de la sistematicitat
que pot proporcionar una font més especifica i que cobreixi, de manera con
tinuada, prou anys per esdevenir significativa. Aixo no obstant, durant el segle
XVIII, en canvi, apareix un reconeixement de deute de la fira de 1'Empelt, que
permet provar-ne la celebració el 1755 (BERTRAN, 2000, p. 42).

D 'entre les fonts documentals que permeten una lectura significativa, la més
antiga utilitzada és el Fons Paliares, papers pertanyents a una nissaga de farmaceutics
de Solsona,' dipositat a l'Arxiu Diocesa d 'aquesta vila, que conté un «compte de
ramats», amb anotacions de compres de bestiar de pel i llana entre 1660 i 1681,
aproximadamente La seva consulta demostra que hom concorria a les fires per
comprar moltons, i així es pot comprovar la celebració de la fira del Bancal el
1660,4la del primer dilluns de Quaresma, la de Pasqüetes i la de Santa Llúcia el
1671,5la de Sant Bartomeu i la de Sant Martí el 1668, per bé que aquestes dues
darreres, fires vilatanes, se sap, pelllibre de comptes dels clavaris, que es reunien
a Solsona des del segle XV pel cap baix (LLORENs, 1987, vol. 11, p. 158-159).

En aquest lligall de documents apareixen diversos assentaments que deixen
constancia de pagaments fets per compra de moltons, de crestons i d 'un ase,
el dia de Sant Miquel (29 de setembre) o ajornats en aquesta data (1668, 1671 ,
1672, 1673 i 1675), 6sense assenyalar mai, pero, quan s'etectuá 1'operació, ni
que aparegui cap referencia a la fira de la Torregassa. Ben altrament s'esdevé
amb les fires del Bancal (1671 , 1673 i 1681) / de Sant Bartomeu -24 d 'a
gost- (1668, 1671 i 1681)8i Sant Martí -11 de novembre- (1668, 1669,
1672 i 1673) ,9 amb nombroses reíerencies" i l'explícita indicació que el paga
ment es fa o es compromet per al dia de fira. El fet que els esments de com
pres de bestiar no incloguin cap al-Íusió a la de la Torregassa i sí a d' alrres, inclo
sa la del Bancal, també celebrada en camp ras, fa sospitar que la fira que ens
ocupa, cas de reunir-se a finals del XVII, era més aviat un aplec ramader, on pas
tors i propietaris passaven comptes i feien tractes per a l'any vinent, sense cap
altra activitat comercial basada en la compravenda pecuaria.

La segona font consultada és el Llibre dedescarreea delSantuari delMiracle, que
conté els pagaments efectuats pels administradors d'aquest santuari maria del terme
de Riner. Tot i que només se'n conserven cent anys d'assentamcnts, entre 1668 i
1766, és una font documental inestimable atesa la informació que proporciona sobre
la vida econ ómica del santuari en aquest període de cent anys mal comptats. Als

3 . Aquests do cuments, d e carac te ríst iq ues ben di verses (estadís rics, ad m in ist rati us, san ita ris, patri
monials, etc .), han estar estud ia ts per Marcel C orom ines Balletbo a Els Paliares de Solsona (1450- 1855),
tesi do ctoral pr esentad a a la Un iversirat d e Barcelona, el 1994.

4. Fons Paliares, lligall 17 , «co nl pte d e ram at s».- p. 6 rever so (Arxiu D iocesá de So lso na).
5. Ídem.- pp. 156 revers, 146 reve rs i 157 revers (res pec rivarne n t) .
6. Íden2. - pp. 174 revers, 153 revers, 6 anve rs, 7 1 revers i 19 5 revers (respec t iva rne n t) .
7. Ídem.- pp. 155 revers, 130 revers i 137 revers (respecrivame nr).
8. Íden2.- pp. 189 revers, 162 revers i 144 revers (respec tivarne n t) .
9. Íden2. - pp. 18 9 revers, 188 anve rs, 168 anve rs i 69 anve rs (rcspcc t ivarnc n t) .
10 . M oltes d e les quals no s'esme nte n perqu é esdevé difícil de pr ecisar-n e l'any.
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volums revisats, que apleguen els períodes 1668-1684, 111675-168?,121684-1709, 13
1705-1739 14i 1740-1766, 15només hi ha una menció de la tira de la Torregassa, la
més antiga que s'ha trobat fins el moment; correspon al cinque d' aquests toms i diu:
«dit dia [23 de setembre de 1745J se fa descarrega de nou sous que ha gastat per fer
traurer un parell de bous de est Santuari a la tira del Bancal y Torregassa.»"

En canvi, hi ha molts assentaments de compres o vendes de matxos i de despe
ses de desplacament ala tira deVerdú (1670, 1675, 1686, 1689, 1706, 1707, 1721,
1730,1742,1745,1750 i 1767),17cosa logicaatesa la l'especialització d'aquestareu
nió en bestiar de peu rodó, xifrada amb la presencia de 2.500 mules, a principis del
segle XIX (SALES, 1983, p. 77); també hi ha anotacions per l'adquisició de bous a la
tira de Berga (1679 i 1739),18per compres de sarries i formatges a la tira de Calaf
(1671 i 1672),19de les despeses de conduir ovelles a la tira de Tora de Riubregós
(1737)20i d'anar a la tira de Santa Coloma de Queralt (1751).21 Tot plegat deixa
prou en evidencia el costum d'anar a tira i referma la hip ótesi que considera que la
tira de la Torregassa, ara a les primeres decades del segle XVIII, si és que es reunia, no
tenia encara el caire comercial posterior; el que sembla segur és que no fou, durant
bona part del set-cents, un lloc de contractació de bestiar de peu rodó, perqué els
del Santuari del Miracle, a més de fer cap a la tira de Verdú, anaven a comprar-ne a
Tora (1682),22 a Biosca (1736),23al Call d'Oden (1737),24a Tárrega (1766)25i, tins
i tot, a la tira de la Santa Creu de Maig a Vic (1745),26reveladorament el mateix any
de la primera menció de la tira de la Torregassa.

11. Llibre de rebudas del que pagaran losAdministradors de N ostra Senyora del Miracle comensant lo
any 1668 (en endavant, Llibre de desc árrega 1668-1684).

12. T írol illegible (janer 1675-168 ?) (en endavant, Llibrede descárreya, 1675-168?).
13. Llibrede rebudaso descarga desdel añy 1684 fins 1709 (en endavant, Llibrededescárreoa, 1684-1709.
14. Llibre de la descarrega seJara en la administraciódel Miracle en lo qual seasentaralo que sepaga

raper raho de dita Administració ab lo motiu depagar o ab la causa perque sepagaráy pagaran los admi
nistradors, o Regidorsde la Administraciósobredita de la Casay Santuari deNostra Señora delMiracle. Terme
y parroquia de Sant Martí de Riner. Bisbat de Solsona, cornencantlopresent llibre en lo correntany 1705
(en endavan t, Llibre de descárrega, 1705-1739).

15. Llibre de les descarregas seJarán en la Casa y Santuari de N ostra Señora del Miracle comensant en
lo any mil set centsquaranta, essent Administrador Rafel Ballonga de la parroquia de Sú. Bisbat de Solsona
(en endavan t, Llibre de descárrega, 1740-1766).

16. Llibre de desc árrega, 1740-1766.- p. 102 reverso
17.Llibrede descárrega 1668-1684.- p. 38 anve rsoLlibre de descárrega, 1675-168 ?- p. 15 anve rs; Llibre

de desc árrega, 1684-1709.- p. 48 an vers i 223 anve rs; Llibre de descárrega, 1705 -1739).- p. 11 anve rs, 22
revers, 193 revers i 308 anvers; i Llibre de desc árrega, 1740-1766.- p. 42 anvers, 94 an vers , 199 anvers i
322 anve rs (respec rivame nt) .

18. Llibre de descárrega, 1675-168?- p. 181 revers; i Llibrede desc árrega, 1705-1739.- p. 86 4 anve rs
(respee tiva me n r).

19. Llibre de desc árrega 1668-1684.- p. 51 revers; i Llibre de desc árrega, 1675-168 ?- p. 69 revers (res-
pecti vam ent).

20. Llibre de desc árrega, 1705-1739.- p. 847 reverso
2 1. Llibre de desc árrega, 1740-1 766.- p. 2 17 anve rso
22. Llibre de descárrega, 1675-168?- p. 22 5 anv erso
23 . Llibre de descárrega, 1705-1 739.- p. 829 reverso
24. Ídem.- p. 860 reverso
25. Llibre de descárrega, 1740-1766.- p. 3 16 reverso
26. Ídem.- p. 94 an verso
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La vigencia de la fira i les raons de la seva desaparició

A les acaballes del segle XV1 I1 , Francisco de Zamora tramet el seu qüestiona
ri. A la resposta que es refereix al Bisbat de Solsona, en l'apartat de corriere, tot
i no fer esm en t de la fira de la Torregassa, s'h i pot llegir, prou significativament:
«La venta, y compra de ganados suele hacerse, en ciertas concurrencias, en lugar
despoblado, que se llaman Aplecs. »"

D 'aquests anys és la menció més antiga trobada al Fons de la Companyia de
CalaJo d:Aragó, que aplega un extens recull de documents d'aquesta societat mer
cantil, dedicada a l'explotació de recursos tradicionals, entre els quals destaca el
negoci de mules. Els llibres de comptabilitat referits a aquesta activitat, a cavall
entre els segles XV1II i XIX, contenen considerables mencions de les tires, entre
elles la de la Torregassa, que formaven part dels itineraris que seguien els ram
blers , reconstruus a partir d 'aquesta i altres fonts per Núria Sales (1983 , p. 75 , i
1991 , p. 28-29). Lanotaci ó més antiga és d 'un deute corresponent a 1791, que
diu: «Falta continuar un gasto al compte de las mulas de Monsó per anar al Bancal
del Ars y Torregasa ab Moliner lo qual se ha de rellevar dels beneficis ... 6 lliures
18 SOUS. »28 Hi hi ha d' altres assentaments, de 1833, que són interessants perqué
informen de la procedencia dels venedors amb qui fan negoci els agents de la
Companyia i de la magnitud de la transacció: «6 mulas compradas ala Torregasa
en 20 de setembre aun de cercha la Seu de Urgell ... 810 Íliures;»:" i «1 mula
comprada al Gela de Sardanya en la Torregasa ... 195 ÍÍiures.»:"

És durant el vuit-cents que es produeix una davallada del trafic transhumant,
que fa perdre pes relatiu al bestiar de llana respecte el de peu rodó , ben pre
sent, si més no , des de finals del segle anterior, quan aquest bestiar es féu impres
cindible per assegurar la mobilitat de persones i mercaderies propia de l'ex
pansió econ ómica del set-cents. Al XIX, l'increment de les superfícies conreades,
per mirar de satisfer la demanda a l' alea de la creixent població urbana, com
portara un augment dels animals equins , que aniran reernplacant els bovins
com a forca de treball al camp catala (G ARCÍA PASCUAL 2000, p. 74-7 5). El
Solsones esdevindra en aquesta centúria una contrada de recria de mules, cosa
de que ja s'havia fet resso Benito Pérez Galdós al número 18 dels Episodios
Nacionales, Un voluntario realista," escrit el 1878 i ambientat en aquests verals ,
en dir: «Estos 2.056 habitantes setelsinos ... También se dedicaban a criar mulas
lechales que traían del cercano Pirinco,» en una descripció de Solsona que situa
«allá por los turbulentos principios de nuestro siglo [XIX]. »

27 . Resp osta del Bisbat de Solsona al qüestionari de Francisco de Zamora. D ocu m ent microfilmar n úm.
95, apartat «com ercio» (Arxi u Nacional de Caralunya).

28. «N egocio de mulas » en lasferias de Ay tona, Prades, Barbastro, Monzón, Sariñena, Verdú, Ampurdá
y Pla de Gerona (1791 agosto, 27 - 1803 noviembre, 3).- p. 64 (Fons de la Companyia de Cala! Arxiu
Hi stori e de Ta rrago na).

29. Papelesque estaban en poder de[osep Brufau. Negocio de mulas (1824 enero, 1 - 1849 enero, 3 1).-
p. 11 anve rs (Fons de la Companyia de Cala! Arx iu Hi storie de Ta rragona) .

30 . Ídenz.- p. 14 anverso
31. Alianza Hernando. Madrid, 1976.- p. 7.
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Així dones, al XIX, la fira de la Torregassa és ja un punt notable de contrae
tació de bestiar de peu rodó, amb una presencia de 600 mules, lluny, pero, de
la fira de Salas, del primer diumenge de quaresma, i la fira d'Octubre de Vielha
(3.000, cadascuna), de la fira de Sant Marc de Verdú (2.500), de les fires de
Sant Lluc a Olot o d'Agost a Prades (1.000-2.000, cadascuna) i de la fira de
Corpus a Vilaller (1.000) (SALES, 1983, p. 77). Cal recordar, pero, que a la
Torregassa hi havia una considerable presencia de bestiar de llana, a diferencia
de les altres fires citades, les quals es reunien, a més, arredossades a una vila.
La concurrencia, a camp obert, de tant bestiar i de la gernació que ho feia pos
sible, devia constituir, sens dubte, un espectacle colossal.

A mitjan dinou, Pascual Madoz, al seu Diccionario geográfico-histórico-esta
dístico de España y sus posesiones de ultramar (1845-1847), deixa constancia de
la fira de la Torregassa en escriure que se celebra «el día 20 de setiembre de
todos los años», n'estableix el rang en assenyalar que «no dura mas que 6 horas»,
en contrast amb d'altres que s'allarguen dos o més dies, pero en referma la
importancia i la diversificació en dir: «sin embargo, es sumamente concurrida
de toda especie de ganado especialmente lanar y vacuno; girándose por una
cantidad considerable entre el numeroso concurso de gentes que á ella concu
rren». Finalment, afegeix una raó de la vigencia de la fira, en atribuir la no m
brosa afluencia de gent a la Torregassa al fet que «en esta feria no se conocen
las trabas y vejámenes que pesan sobre las que se celebran en las poblac. [iones]»
(1985, vol. 1, p. 427).

De la continuítat de la fira de la Torregassa alllarg del XIX i primers anys del
xx, en són testimoni la primera menció que en fa el Calendari del Pages, el
1869, 32les reterencies que hi fan el Dr. Falp i Plana (2000, p. 63) i el geograf
Ceferí Rocafort (p. 561), i les nombroses aparicions als registres de ramaderia
de les primeres decades del nostre segle," que han servit per fer una aproxi
mació a l'area d'iníluencia de la fira. Lexcursionista Cesar-August Torras (1922,
p. 151) palesa la importancia de la fira en escriure que «anyalment s'efectua en
el Plá de la Torragassa una grossa fira ... Dóna bo de veure en tal diada la gene
ració y el moviment que hi sol haver-hi, fent-se sempre importants transac
cions.»

D 'aquesta importancia tenim una prova concloent amb l'interes de la ciu
tat de Solsona per atraure-la i contribuir així a consolidar la seva posició com
a vila comercial de fires i mercats." Aquest interés és fa evident el 1922, tal
com es pot llegir al Libro deActas de la Municipalidad de Solsona." on a 1'acta
de l' 1 de febrer diu: «... el Presidente expone que habiéndole solicitado una

32. Publicat per l'Institut Agr ícola C atala de Sant Isidr e. Imprenta de Anton Brusi. Barcelona, p. 5.
33. Vegi's annexos 1 i' 2 .
34. A més dels mercats setrnana ls, el dirnarts i el divendres, Solsona celebra, els anys vint, les segü ents

Iires: Cap d'An y (2 de gener), el Bancal (28 i 29 de gener) , Quaresma (el primer dilluns d 'aquest temps
litúrgic), Sant Josep (l9 de ruare ), Pasqüetes (dilluns de Quasimodo, el segon després de Pasqua Florida),
San t Isidr e (l5 de maig), Sant Antoni (13 de juny), Sant Jaume (25 de juliol), Sant Bartomeu (24 d'a
gost), Sant Lluc (18 d 'octubre) i Sant Maní (l1 de novembre).

35 . p. 27 (doc ument 174 3 del Fons Municipal de Solsona, Arxiu Hi storie Comarcal de Solsona).
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Comisión de ganaderos que asisten a la feria conocida por Torregassa, que se
dignase concederles permiso para que dicha feria pudiera celebrarse desde el
corriente año en esta ciudad, y atendiendo que con esto se reporta un benefi
cio a la misma, les concedió el permiso solicitado; acordándose por unanimi
dad lo hecho por el Sr. Alcalde y al mismo tiempo se le autoriza para que pueda
hacer todos los actos que crea convenientes a este fin. »

Pero , tal com escriu Martí Seubasembrada (1931, p. 3), «1'Ajun tam en t de
Solsona ... no pogué aconseguir el bon intent de trasl-ladar aquesta fira [de la
TorregassaJ a la nostra ciutat,» a diferencia de la fira del Bancal que s'hi havia
traslladat el 1916 (BERTRAN , 2001 , p. 69). 1, perqué no quedi dubte de l'in
teres d 'aconseguir-ho, acaba de reblar el clau tot dient: «el dia que es decidei
xi a trasl-ladar-s'hi, se li retrá una arribada triomfal per tot Solsona.» Així, el
1928, en contestar una enquesta estadística de la Junta ProvincialdeAbastos de
Lérida, l'Ajuntament de Solsona declara celebrar fira el 20 de sctembre."
D 'aquest interés de la ciutat de Solsona i de la vitalitat de la fira de la Torregassa,
també en deixa testimoni Pau Vila (p. 101-102) , quan recorda que a Solsona
«fa temps que celebren una avantfira la vigília de cada fira de camp per apro
fitar-se de la gent forastera que hi arriba per passar-hi la nit i anar-se'n al firal
l'enderna. Pero ha estat debades: el pIe de les transaccions es fa al camp, lluny
de poblat. »

Ara sí que es pot pensar en una tradició ben arrelada, que fa possible afron
tar el poder d 'atracci ó d 'una ciutat mercadera com Solsona, amb una practica
firal centenaria i amb tots els avantatges que pot oferir un nucli urba a l'acti
vitat comercial moderna. És , sens dubte, aquesta tradició la que perrnetrá a la
fira de la Torregassa de superar la Guerra Civil i arribar als anys seixanta. Pero,
en algun moment la fira de la Torregassa passa de ser una fira ramadera a ser
una fira de pagesos, de manera que, ja després de la contesa bel-Íica, «la fira,
en el seu sentit tradicional, és una institució en declivi» (CASASSAS, 2000, p.
59 ), havent-se transformat en un mercat cada cop més diversificat i allunyat
de les raons que la mantingueren viva com a fira de campo Per il-Íustrar aques
ta davallada només cal recordar Vila i Valentí (1973 , p. 104), quan parla, a
finals de la d écada dels quaranta," de la desaparició de «la fira de camp de
1'Hostal Roig, que no fa gaires anys aplegava més de 30.000 caps [!J.»

Durant el segle xx, pero, hi ha testimonis locals que donen fe del vigor i de
la voluntat persistent de mantenir la fira de la Torregassa, pero també de la seva
decadencia inevitable, ja als anys cinquanta: «el dia 20 [de setembre de 1931J
es va celebrar la renomenada fira de la Torregassa. Hi havia molta gent. Al bai
xar un camion que portava bens, de tan carregat com anava, es van ofegar dues
cabres i quatre cabrits.»:" El 1952, la fira «no fu é tan animada como en otros
años debido a que se impidió la concurrencia de ganado afectado por la enfer-

36 . Fons municipal de Solsona (carpeta 1.629 , Arxiu Historie Comarcal delSolsones) .
37. La cita sobre la fi rade l'Hostal Roig correspon a la reedició, el 1973, de «Una encuesta sobrela

trashumancia en Cataluña»a Pirin eos, núms. 17- 18. Saragossa, 1950. - p. 405-445.
38. El Nap-buf, periodic de la mainada de Solsona, núm. 5 (26.9.193 1).- p. 5.
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medad llamada Closopeda.»:" 1, «con menos animación que en otros años, se
celebró esta importante y tradicional feria en el lugar denominado La Torregassa
... Este año [1954] el ganado bovino estuvo bien representado exponiéndose
magníficos lotes araneses y del Pallars, amén de otros rústicos para otros menes
teres ... Se mantuvieron a precios firmes a pesar de la desgana que rige hoy el
ánimo del comprador, y al mediar la tarde se cerraron algunos tratos, obser
vándose durante los mismos la clásica discusión y regateo, muy propios de la
compraventa pecuaria. v"

Malgrat que la fira de la Torregassa resistirá l' embat de Solsona, l'implaca
ble devenir de l'economia i les formes de vida dels temps moderns acabaran
per cantar-li les absoltes. Les causes que en provoquen la decadencia i, com a
conseqüencia, la desaparició són diverses i s'esdevenen en diferents moments
histories. La primera és la davallada de la transhumancia, que ja es manifesta
al segle XIX, amb la minva de les pastures d 'hivern en posar-se en funcionament
el Canal d 'Urgell, que estalvia les guaretades de que s'aprofitaven els ovins, i
que es fa més evident encara amb el trasllat del bestiar amb camions, cosa que
posa fi al transit centenari deIs camins ramaders, ja entrat el segle xx. La pro
gressiva perdua de pes específic deIs animals de llana és paral-lela a la major
presencia d' equins, sobretot, i, tamb é, de bovins i porquins. A la llarga, pero,
els primers desapareixeran com a torca de treball, en ser recmplacars per maqui
nes modernes, i els altres passaran a d 'altres formes de comer<;.

Per altra banda, les prohibicions de menar algun tipus de bestiar a fira, a
causa de les plagues ramaderes , comporten la supressió de la principal via de
contractació i la conseqüencia d 'haver de malvendre. Per aixó i, sobretot, per
la millora dels mitjans de comunicació i el condicionament de l'accés a les
masies, apareixeran nous canals de comercialització deIs excedents de la pro
ducció, que faran preferible la venda dels ramaders als tractants de casa estant,
cosa que estalvia les incomoditats del trasllat del bestiar al fira!. A més a m és,
el telefon fara que s'instauri un vincle constant i permanent entre compradors
i venedors, i els establiments bancaris, que incrementaran la seva presencia al
cap de comarca, facilitaran els pagaments a distancia. Al cap i a la fi, la millo
ra de les comunicacions, exemplificada en la motorització individual i la con
solidació de les xarxes financeres , transformara els ám bits de relació social, fen t
los més quotidians i personals, cosa que anira també en detriment de les fires
de camp, expressió d 'unes formes i modes de vida tradicionals que es mante
nien, en bona mesura, per la tossuda voluntat de les persones que hi satisfeien
llurs necessitats de compartir problemes i il-lusions,

En acabat, la fira de la Torregassa es veura afectada per la competencia d 'una
ciutat mercadera com Solsona, palesa en la puixanca de la fira de Sant Isidre
(15 de maig) , en la qual s'esmer<;aran esíorcos perqué esdevingui la fira de
Solsona, fins al punt que hom arribara a qualificar-la com «1'exposició agríco-

39. Solsona, hojasde divulgación cultural, epoca la, núm. 36 (octu bre, 1952).- sense nu merar.
40. Ídem, epoca 2a, núm. 5 (oct ubre, 1954).- sense numerar.



66 Treballs de la SCG, 5 1, 200 1 Enric Bertran i Conzalez

la i ramadera de tot el Solsories. v" Amb aquesta intenció , s'a favorira el caire
expositiu de la reunió , amb presencia de bestiar i de productes agropecua
ris, pero, també, de maquinaria agrícola i de tora mena de representació de
serveis terciaris , aspectes , aquests darrers , ben difícils d 'assumir per una fir a
de campo

Comptat i debatut, entre el primer esm en t de la fir a de la Torregassa, que
data de 1745 , i la seva desaparició , a la decada dels seixan ta, s'ha comprovat
una vigencia de més de dos-cents anys, cosa, cal admetre-ho , gens novedo
sa. La novetat rau a qüestionar-ne - no pas ne gar- la vigen cia centena
ria, cosa aparentment versemblant atesa la seva logica locacional. Lluís
Casassas (2000 , p. 227), en descriure una altra fira de cam p, la de l'Hostal
del Vilar, diu: «Probablem en t la fira del Vilar és molt antiga perqué la trans
humancia és un fet que ja es prefigura en les civilitzacions preromanes. Pero
no s'ha trobat documentació gaire vella que en parli , i per aixo n'és deseo
neguda la seva evolució. »? Pel que fa a la Torregassa, no es negara que la
fira sigui de vella tradició , pero , comprovada la m an ca de documentació
anterior al segle XVIII , un pot dir que abans d 'aquesta centúria devia ser
només una reunió de pastors que baixaven de muntanya , en un punt de
dispersió de carrerades; segurament s'hi passaven comptes i s'hi feien trae
tes per a l'any sobre, hi podia haver intercanvis amb els pagesos del rodal ,
pero sera a partir del set-cents quan la fira esdevindra tal, amb la diversifi
cació del bestiar que hi concorria, de costat amb el redrecament econornic
i dernografic d 'aquests anys. Al capdavall , és més plausible la puixanca de
la fira de la Torregassa en el marc de l'economia exccdcntária del segle XVII I,

que no pas en epoca medieval, quan en aquests altiplans del Solsones es
practicava una agricultura i una ramaderia de subsistencia, amb un creixe
ment de la població feble.

Una fira que només durava un dia...

Tot el que s'ha dit fins ara ja estalvia de justificar que la fira és un fet can
viant, marcat pel devenir de l'economia, reflex de les transformacions agraries
i comercials, i marc de relació social i personal de la gent que hi concorria,
sense oblidar la repercussió de les plagues ramaderes i la climatologia variable
del mes de setembre, que podien afectar, en bona mesura, l'afluencia de bes
tiar i de firandants d 'un any per un altre.

En haver de parlar de 1'ambient d 'un dia de fira a la Torregassa, 1'única font
documental de que es disposa són les fotografies reproduides en aquest article,
que són de 1932. La manca d'altres , siguin memorials o periodístiques, que

4 1. El Solsones, revista d'informació comarcal, núm. 3 , abr il 198 7.- p . 6.
42 . Segons Pere Mes tre i Boix (1999, p. 79), la me nc ió m és antiga de la fira de l'Hos tal del Vi lar és

de 181 2 i correspon a una anotació d 'una com p ra de cinc ovelles, efectuada per la Coma de Borrassers,
un a de les cases de pages de les qu als ha estud iar els llibres de comptab ilitat, a partir del segle XVII I.



La fira de la Torregassa: un a fira rarnadera i una fira de caInp 67

descriguin la fira obliga a recórrer a fonts orals per mirar de fer una recons
trucció d 'un dia de fira , cosa que aconse lla prendre certes precauc ions, car el
pas del temps i la nostalgia que genera pot idealitzar-ne el record i dibuixar-ne
una realitat poc o molt distorsionada. Tot i les cauteles que seguidam en t s'ex
pliquen, s'ha d 'advertir que el retrat que es fa té un caráct er un poc intempo
ral, perqué la informació vessada, a pesar de ser conternporánia, no correspon,
com és obvi, a un mateix any.

AixÍ, dones, la descripció de la fir a de la Torregassa és fru it de la conver
sa amb pagesos de les masies m és o menys properes al fir al , amb menestrals
que havien anat a fira a portar-hi gent o a muntar-hi la parada, i amb pas
tors que hi havien menat bestiar." A tots se'ls ha d 'agrair, a més de l'hospi
talitat i paciencia amb que sempre em van acollir, el devessall de revelacions
fetes, que ha perrnes de contrastar-les entre si per garantir-ne la fiabilitat ,
de manera que només s'hi han inclos les noticies recollides en dues o tres
converses, segons la transcendencia de la informació, mentre que les decla
racions no corroborades només apareixen, en cursiva, si ho fa interessant la
seva originalitato

Tot i que la fira de la Torregassa només durava un di a, o sis hores com diu
Madoz, cal advertir que per a rnolts cornencava abans, perqué calia fer-ne els
preparatius. Qui primer anava al firal, ja dos o tres dies abans, eren els taver
ners de Solsona i d'Oliana. Fossin professionals del ram o d 'altres oficis, apro
fitaven l'ocasió per fer diners; hi pujaven amb antelació per tallar branques de
pi i de boix amb que muntar un empostissat i per arreplegar llenya per escal 
far el menjar.

EIs gitanos, itinerants, també hi arribaven abans , tot i que no paressin
el campament al mateix firal. EIs calia fer tractes previs: els gitanos ap roji
taven per comprar mules guites a algun tractant conegut que no volia com -
prometre el seu bon nomo Abans de uendre-les a jira només calia emborratxar
les amb tabac, que es barrejava am b el pinso, i així no es m ostraven esque rpes.
Les seves dones tenien cura de la mainada i aprofitaven el temps fent cis 
tells i coves amb sarga recollida vora el riu. AIgun cop, en venien que llegien
la bonauentura. mentre la quitxalla con tribuía a l'economia familiar tibant
gecs i parant la ma.

Com que els ramaders havien de ser a firal de bon m at í, hora de comenc;ar
afer els traeres, la vigília ja tancaven el bestiar als masos de la rodalia, als corrals,
al baluard o en cledes bastides a l'efec te, a Ogern, a Clara o a 1'Hostal del Geli,
qui venia de la vall del Segre o de m és cn lla, a la Torre d 'en Dach i a I'Hostal
de Cirera, qui procedia de la muntanya, a 1'hostal de Colomers, qui venia per
Solsona... De vegades, n'hi havia prou per pagar el sojorn amb els fems que hi
deixaven els animals. EIs marxants, vinguts d 'arreu de Catalunya, pero també

43. Esp ecialment cal agrair la col -laboraci ó dei s pagesos Ra mon Rom a, de casa Marmí (Caste lla r de
la Rib era) ; Jo sep Torregassa, de la Torregassa, Ramon Valls, de To rrede flot, i Llorenc C ullell, de la Rebollosa
(Olius); FeIip Vendrell , de can Pon e (Riner); Francesc Casafon t, Jul ia Oller i Vicenc Tasies, taverner,
pastor i matalasser, respecti vament, de So lsona; i Pere Sangra, d 'Ogern.
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de Valencia, de l'Aragó i, fins i tot, del País Basc, feien nit a Sol sona, a l'escalf
de les cornoditats de les fondes de ciutat."

Moltes cases compraven mules sob reanyes per fer-les treballar ensems que
les ensenyaven -les atairaven, en la terminologia del pages-, i en ser terco
nes o quartones, quan encara els quedaven dents d e llet i sen podia provar
l'edat, les duien a vendre a la Torregassa. Aq ue ll di a, ca lia repassar-les amb el
raspall de ferro i retallar-los la cua, per assegura r-ne una bona estampa que
no les fes semblar massa cares als ulls d eIs com prado rs. Amb sort, es podia fer
un bon negocio

D 'aquesta manera, el 20 de setembre d e cada any, de bon mat í, tot estava
preparat. La gent hi anava arribant, a peu, perqué es cam in ava més que no pas
ara, amb el bast que potser anaven a ven d re- h i, am b bicicleta," perqué no hi
mancava el jovent, amb carro o amb tartana, amb cam ions que feien de taxi
improvisat i que podien carregar fins a q uaran ta persones, o amb l'autocar que
la casa Galtanegra disposava a Solsona perqué, a m anera de llancadora, no parés
de fer viatges al firal durant rota la jornada, to t i que la carretera no s'asfalta
fins els anys seixanta.

Hi havia tora llei de bestiar: molts matxos i m ules -del Poitou les més bones,
gallegues les més dolentes-) afilerats i lligats pel ronsal l'un a l'altre, amb una
corda de cánern; forera bens i poques cabres, tan cat s en clede s; bous i vaques,
menys , fermats amb cadenes; i alguns porcs. Els negocian ts de mules, amb
brusa negra i una vara de freixe, practicaven un rec oneixem en t ritual: primer,
miraven la boca dcls animals, per saber-ne l'edat; des p rés els ull s, per si tenien
defectes a la vista; tot seguit, calia descartar malalties a la p ell ; a continuaci ó,
se'ls palpava el braguer, per comprovar si eren docils, i se' ls aixecava la pota,
per veure si tenien bé el casc o si costarien de fer rar. En acabat, se'ls feia anar
amunt i avall; hi havia qui els enganxava al carro. Si passaven l'examen, s'hau
ria de regatejar. Els tracte podia ser lent, de vegades, calia dinar i beure conyac)
i esperar a la tarda per acabar de tancar un acordfavorable. Hi havia negociants
que compraven per cncárrec dels militars de la Seu d 'Urge l!. N o hi faltaven
esp eculadors que compraven de mat í i venien a la tarda.

No mancava qui hi duia conills o aviram, i qui tenia fu res per vend re; tan
tes n'hi h avia que alguns testimonis han parlat de la Torregassa com la fira d e
les fures, fet forera versemblant, ja que setembre era l'epoca de deslletar les cries
nascudes a pages.LesJures més bones eren les deiscapellans, perqué la sevacrianca

44. La procedencia de Is negocian ts daq ues tes regions peninsulars és seg u ra at es el nombre de per

so nes q ue en do na ren fe . La inforrn aci óque feien nir a Sol sona fou ratificada e n un h ostal d 'a q ues ta c iu

ta r, on fins el mo rne nr n o s' ha po gut acced ir a cap regi stre d e p ernoctacions que ho confi rrn i d o cu

m c nr al rn cnt , cos a , pe r a lt ra banda , d e probabl e urilirar per es tab lir e l radi d 'arracci ó d e la fira de la

To rregassa .

45. El 20 de sete rn b re d e 1950, am b m otiu del robatori d 'una bi cicl eta, un resrimo ni, «relo je ro y
vec ino de 50Iso lla, » d ecl ar a que « ... d ejar on va rias bi cicl etas alIado d e un cami ón, que había próximo a

su ca n t ina en el Fe ria l d e la Torregassa y que no pudo preci sar si [el d enunciante] dejó su bicicleta en el

indicad o sit io, por h ab er a llí unas c inc ue n ta» (p . 1 d e la manitestaci ó d e oo. , Juzgado d e In strucción d e

So lso na, sumario 54, ro llo 777 , añ o 1950). A m és d el nombre d e bi ci cler es, noti 's el fet que el testirno-



La fira de la Torregassa: una fira rarnadera i una fira de camp 69



70 Treballs de laSCG , 51, 2001 Enrie Bertran i Go nzalez



La fira de la Torregassa: una fira ramadera i una íira de camp 71

era una activitat que demanava temps, car els aparellaments no eren ftcils i les
mares mataven les cries, cosa que calia evitar alletant-les amb el biberó.

Antigament, hi havia qui venia el drap piteu, de llana gruixuda i basta, rnolt
apreciat pels pagesos i ramaders per la seva durada, i, fins i tot, sastres piteus,
vinguts expressament de Sant Llorenc de Morunys, que prenien mides de gecsbru
ses, armilles i calces de vellut que un cop fets lliurarien per les masies, abans de
Nadal. També hi feien cap alguns curanderos -amb ungüent de serp, que gua
ria el mal de cap, i boles de vidre, que diagnosticaven l'anemia-s-, les trementi
naires, de Tuixén, d'Ossera i de la Vansa, i qui duia pega, per impermeabilit
zar les bótes i guarir ferides de les besties. Més modernament, hi havia qui venia
fruita -préssecs i rairn, sobretot-, hortalisses i birxo de la vall del Segre, peix
salat, plats i olles, ganivets i, com que la concurrencia era notable, sempre s'hi
podien trobar competents xarlatans que oferien lots d' articles diversos, algun
retratista i firaires que hi muntaven modestes atraccions (el tir al colom -que
es lligava perqu éno marxés massa, pero que sobrevivia gairebé sempre, perqué la
munició erapetita per al calibre de l'escopeta-, es feien apostes al joc del conill
porquí i els dotze forats -amb el conill ensinistrat per entrar alsforats de premi
més baix-, a les bitlles, al joc dels tril-lers, etc.).

No hi faltaven els aiguaders que oferien aigua per beure, en un cantir gros,
de vegades, al so d'alguna cantarella (<<Aigua fresca i regalada, / a cinc centims
la tirada./ Feu-la curta o feu-Ia llarga. »),46que indicava quant se'n podia beure.
La fira es desenvolupava sota la mirada amatent de dues o tres parelles de la
Guardia Civil, que hi venien a cavall, pero hi patrullaven a peu, amb el fusell
a 1'esquena, i que hi tenien el dinar pagat per l'Ajuntament d'Olius." A 1'ho
ra de menjar, qui se'l duia de casa feia rotllana aterra, mentre que els taverners
oferien arras, pollastre, botifarra i el freginat,48que es venia a tant el cullerot,
i cate i conyac, anís o aiguardent. En acabat, no hi havia gaire temps de res,
només per acabar de tancar algun tracte, perqué es feia fosc aviat i a rnolts els
quedava un bon tros de camí cap a casa.

Un esbós sobre I'área dinfluencia de la fira de la Torregassa

En analitzar l'area d'irradiació d'una fira, cal tenir present que es tracta d'un
fet contingent, variable i dinamic, d' acord amb el devenir de l'economia, de la
historia, de la societat i, sovint, a contracorrent de la millora dels camins. Durant
els segles XVIII i XIX, l'esperit mercader que es respira al Principat mira de supe
rar els entrebancs d 'unes comunicacions difícils. D'aquesta epoca i com ja s'ha

46 . Recollida a la Rebollosa (O lius), on el pages, Llor en c Cullell, digué haver-la escoltada a sa mare,
mas overa de Sant Iscle (Pine ll de Solsones) .

47 . Vegi-se' n man am en ts de pagam ent nú m . 52 i 73, de 30 de novembre i 3 1 de desembre de 1954,
a favor d'una casa de menjars de Solsona (Carpe ta del C om pte General 1953-54 del Fons de l'Ajuntament
d'Olius, Arx iu H istorie C omarcal de Solsona) .

48, Est ofat de freixura de corder, am b sang i herb es.
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dit, el Fons de la Companyia de Calafdeixa constancia de la presencia a la fira
de la Torregassa d 'un que ven sis mules «d e cercha de la Seu de Urgell» i d'un
altre «d e Sardanya, » que n'hi ven una de sola. Durant el segle xx, Martí
Seubasembrada (1931, p. 3) escriu que la fira de la Torregassa «era conegudis
sima arreu de Catalunya, d 'Aragó, Navarra, Andorra i altres terres. » Ignasi
Aldorn á i Roma Pujadas (1987, p. 284) diuen d 'aquesta fira que «era una de
les més importants, el bestiar baixava del Pallars, de I'Urgellet i de la Vall d'Aran,
i els tractants pujaven fins i tot des de Valencia. » Diverses persones entrevista
des ens han dit que la gent venia de la banda de Tarragona, de l'altra banda de
riu [Segre} i de Berén; i que hi havia venedors de roba de Sabadell i Terrassa.

A la vista d 'aixo, ja es pot intuir que a la fira de la Torregassa es mercadeja
va for~a i es venia de lluny, de més enlla de la comarca, raó per la qual el seu
ámbit dinfluencia es pot definir com a regional. No obstant aixo , aquestes
notes esparses no permeten de fer un esbós de l' área d 'atracció de la fira. Per
fer-ho, cal algun indicador que forneixi una serie prou nombrosa de dades per
a un curt període de temps. Aixo, que ara com ara no és possible per als segles
XVIII i Xl X, sí que ho és, en canvi, per a les primeres decades del xx, amb el
Libro-Registro que lleva esta Alcaldía ... de los ganados conformeal arto 263 de las
OrdenanzasdeAduanas. Aquest registre era legalment preceptiu per a un seguit
d 'ajuntaments propers a la frontera, entre els quals es comptaven gairebé tots
els de l'actual comarca del Solsones. A I'Arxiu Historie Comarcal de Solsona,
es conserven els llibres de Guixers, Oliana, Olius, Pinell i Solsona. La finalitat
d 'aquests registres era controlar les altes i baixes de bestiar; per aixo, s'hi pre
nia nota del que canviava de municipi, de compradors i venedors, amb indi
cació de la seva població de residencia i, inclús, que determinades operacions
es feien en una fira. A pesar que normalment s'hi apuntaven sols les dates de
les transaccions, la seva realització en dies de fira, vistes les nombroses coin
cidencies, és ben evidente

Pel que fa a la fira de la Torregassa, els llibres-registre d 'Olius i Solsona con
tenen una xifra notable de compravendes de bestiar, mentre que als de Guixers,
Montmajor, Oliana i Pinell són torca escadusseres. Només els de Guixers,
Oliana i Solsona donen informació de venedors que resideixen a d' altres muni-

, cipis. Tot i que el nombre absolut d 'assentaments fa pensar que no s'hi recu
llen totes de les operacions cursades en aquelles dates, n'hi ha prou per fer una
aproximació a I' área de procedencia de compradors i venedors de bestiar. En
el cas dcls municipis d 'Olius, Pinell i Solsona, s'han considerat les vendes con
signades el 20 de setembre i les d 'altres dies d 'aquest mes que fan referencia
explícita a la fira. Pel que fa a Guixers , Montmajor i Oliana, sols s'han incor
porat les operacions que feien menció expressa a la Torregassa, ja que atribuir
les a la fira només en base a la coincidencia de dates hagués estat artificiós , atesa
la distancia entre cadascun d 'aquests municipis i el fira!. Els llistats que es pre
sen ten als annexos s'han elaborat buidant els llibres esmentats, des de 1913,
primer any d 'una serie sense excessives discontinurtars, fins 1940, que cessen
les anota cions (n' h i ha dues de m és an tigues, que són de 1903).
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A 1'hora de tractar la informació continguda, s'han classificat, a l'annex 1,
les transaccions d'acord amb la procedencia dels compradors. :Lannex 2 recull
les operacions en que es coneix la residencia del venedor i no hi consta la del
comprador, o quan es tracta simplement d 'una baixa cursada pel trasllat del
bestiar a la fira, encara que després no s'hi materialitzi cap venda; la relació d' a
quest segon annex es completa amb sis guiaspara la circulación deganados, que
es van trobar dins els llibres-registre (en aquest annex, s'ha prescindit, no cal
dir-ho, de les transaccions de l'annex 1, per estalviar repeticions que no apor
ten altres dades que la referencia als municipis titulars de cada registre, que és
on tenen domicili els vencdors). Lannex 3 aplega unes poques baixes de bes
tiar de pel i llana que marxa a transhumar, cursades en dia de fira o la vigília,
mentre que l'annex 4 recull vendes d 'aquesta mena d'animals consignades en
dates immediates al 20 de setembre; tot i que és probable alguna relació amb
la fira, no s'ha pogut demostrar, en cap cas, la presencia d' aquest bestiar a la
Torregassa, ni que les operacions consignades s'efectuessin en el seu ambit.

Abans de treure conclusions dels llistats elaborats i d 'establir l' área d 'atrae
ció de la fira de la Torregassa, s'han d 'introduir certes cauteles, malgrat que
puguin semblar obvies a primera vista. D 'entrada, cal tenir en compte que els
registres s ón, amb tora probabilitat, incomplets, pel que fa a les operacions
efectuades a la fira , ja que hi ha anys sense anotacions o amb molt poques. EIs
assentaments es refereixen en una proporció elevada a compravendes de bes
tiar equí i n'hi ha poques d 'animals de llana, fet que costa atribuir del tot a una
minva d'aquest tipus de bestiar; les vendes de ramats sencers que s'hi registren,
demostren la permanencia d 'aquesta mena de tractes. No hi ha gairebé cap
transacció entre persones domiciliades en un mateix municipi, operacions que
podien ser considerables en els casos d 'Olius i Solsona. També és possible que
determinades compravendes fossin inscrites en llibres-registres d 'altres muni
cipis sotmesos a la mateixa normativa, que poden haver-se perdut o estar cus
todiats en ajuntaments on encara no s'ha anat. 1, finalment, no s'ha de menys
tenir la possibilitat que, l'ajuntament o els negociants, actuessin amb certa
displicencia en omplir els registres. En qualsevol cas, cal anar amb compte i
evitar conclusions massa agosarades.

EIs anys de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) són els que apleguen
un volum més gran de registres de compravendes de mules. Tanmateix, pot
resultar un tant aventurat atribuir la minva de les transaccions d 'aquesta mena
de bestiar, durant la posguerra immediata, a la impossibilitat d 'importar ani
mals de Franca mentre dura el conflicte bel-lic, tal com s'havia fet fins alesho
res i es torna afer més endavant, per recriar-los al país i dur-los a vendre a fira
passats un parell d 'anys , un cop ensinistrats. Com ja s'ha dit al parag iaf ante
rior, hi ha , dissortadament, d 'altres eventualitats a tenir en compte, a causa de
la migradesa dels registres analitzats.

Les comarques limítrofes amb el Solsones (Alt Urgell, Bergueda, Bages ,
Anoia, Segarra i Noguera) apleguen la meitat de les transaccions d 'equins. La
major part són vendes a la menuda, un o dos exemplars, a persones que només
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apareixen una vegada als llistats, cosa que denota la concurrencia de pagesos
que miren de satisfer unes necessitats individuals i no actucn , la majoria de
vegades, com a tractants de bestiar. Aix ó no obstant, s'enregistra la presencia
de negociants de mules, alguns dcls quals amb cognoms tradicionalment vin
culats amb aquest comers: (Buenaventura Mulet -1916- i Eduardo Brufau
-1917-, de Santa Coloma de Queralt; Mariano Brufau -1916 i 1917-,
d'Agramunt; i Emilio Bordas -1922 i 1926- i Antonio Vallverdú -1917,
1918, 1919, 1924 i 1926-, de Reus), que hi compren més exemplars, rara
vegada més de deu o dorze, pero, que és el nombre maxirn que es pot conduir
ben arramalat. Cal destacar la presencia d'un negociant de Saragossa en dos
anys consecutius (1925 i 1926), únic testimoni de la irradiació de la fira fora
de Catalunya. Per altra banda, hi ha una continuada presencia de tractants d 'et
nia gitana, a tenor de la reiteració de cognoms com Amaya i Flores -als quals
potser es podrien afegir Cruz, Fajano, Giménez o Leria-, que hi adquireixen
bestiar asiní. Lescassa constancia de compradors de la comarca pot ser degu
da a que es feien moltes transaccions en altres tires, sobretot a la del Bancal, al
gener -mes fort de compravenda de mules, juntament amb febrer-, ja que
la residencia de diversos criadors al Solsones garantia la presencia d 'aquesta
mena de bestiar a les altres fires que s'hi celebraven alllarg de l'any, ensems que
sempre era oberta la possibilitat de fer compres al marge d' aquestes reunions.

Les escasses vendes de vacums comptabilitzades són efectuades a ramaders
de comarques limítrofes amb el Solsones que compren gairebé sempre un parell
d 'animals, cosa que parla de la modestia daquesta mena de negoci i d 'una
influencia eminentment local. Les transaccions de bestiar oví són també poques;
es fan, aixo sí, en base a ramats sencers i en alguns casos amb ramaders de més
lluny (Oristá i Sabadell). Als annexos 3 i 4 hi consten, a més, baixes de ramats
d' ovins que marxen a transhumar (Avia i Santa Coloma de Queralt) i vendes
realitzades a negociants de la banda de Tarragona, de la Selva i de l'Urgellet.
Aquests assentaments són, ben probablement, una romanalla de la importan
cia pretérita de la fira de la Torregassa com a lloc de contractació de bestiar de
llana.

Per il-Íustrar la irradiació supracomarcal de la fira, es presenta el mapa 1, on
s'han cartografiat les operacions consignades als annexos 1 i 2, sobre una trama
comarcal per facilitar-ne la identificació. Les esferes fosques indiquen la pro
cedencia dels compradors o venedors de bestiar mular i cavallí que fan cap a
la Torregassa entre els anys 1913 i 1940; n'hi ha de grans i de petites, segons
es refereixin a més o menys de dos exemplars, per mirar de diferenciar les ope
racions propies deIs tractants de bestiar de les transaccions que responen a
necessitats individuals." EIs cercles blancs senyalen l'origen o la destinació de
qui comercia amb bestiar asiní; mentre que els triangles indiquen la residen
cia dels negociants de vacum, els invertits, i oví i caprí, els negres.

49 . Tot i qu e és obvi que els tractants podien fer cOlnp res d 'un o dos animals no més i que la grada
ció és, per tant, un poc art ific iosa , perm et de cartografiar, ben segur q ue per defecte , la presenc ia a la fira
de negociants d 'aquesta me na de best iar.
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Mapa 1
Area dinfluencia de la fira de la Torregassa

a partir deis registres de ramaderia (1913-40)
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Al dam unt, s'hi ha ombrejat l'area definida pels municipis als quals es va
prohibir de menar bestiar a l'edició de 1952 de la fira de la Torregassa," amb
mo tiu de la plaga de la glossopeda: Clariana de Cardener, Castellar de la Ribera,
Biosca, Baronia de Rialb, Bassella, Lladurs , Guixers, Gasol, Gavarra, la Molsosa,
Llobera, Llanera, Josa del Cadí, Naves, Olius, Oliana, Oden, la Pedra i la Coma,

50. El 12 de seternbre de 1952, l'Ajuntament de Solsona va publicar un ban (Fons municipal de
Solsona, carpeta 711, Arxiu Historie Comarcal del Solsones), en que «... de conformidad con el acuer
do tomado con los señores Alcaldes de Olius y Castellar de la Ribera, qu eda proh ibid a la concurrenc ia
de ganado bovino, lanar, cabrío y de cerda en la Feria llamada de la Torregasa. » La mesura es justifica
«en vista de los distintos focos de la enfermedad llamada gloso peda, que están atacando al ganado.» Tot
i aixo, adverteix «que se celebrará igual que todos los años la feria de la Torregasa, pero sin concur rir
dichas clases de ganado. »
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Peramola, Pinell, Pinós, Ponts , Riner, Sanaüja, Tiurana, Sant Lloreric d e
Morunys, Tora, Vilanova de 1'Aguda, Organya, Alinya, CoU de Nargó, Pobla
de Segur, Trernp, la Seu d 'UrgeU i Cardona." Sembla logic pensar que es tra
met notificaci ó de la prohibició a Trernp, a la Pobla de Segur i a la Seu d 'Urgell
perqué la facin extensiva a les contrades respectives. No obstant aixo , només
s'ha ombrejat, amb una tonalitat més clara, l' área compresa entre aquestes tres
poblacions i la dels termes municipals de la relació citada, per tal d 'evitar una
possible sobreestimació de l'arca d'irradiació de la tira. En qualsevol cas i enca
ra que aquesta font no remeti a transaccions realitzades, és evident que deli
mita un espai que és percebut com l'area d' atracció de la tira de la Torregassa
els anys cinquanta.

Pel que fa a la seva área d 'intluencia, hom pot dir, a grans trets , que hi ha
una distancia máxima que marca ellímit entre l'ambit d 'atracció per a les per
sones que cerquen de satisfer necessitats individuals, més enllá del qual són gai
rebé només els tractants de bestiar els que recorren trajectes superiors per man
tenir relacions comercials amb Uurs proveidors. Aquest Uindar pot situar-se a
la ratlla dels 50 km en línia recta, cosa que engloba bona part de les comar
ques limítrofes amb el Solsoncs, més alguna d 'immediata. Aix ó no obstant, el
fet d' anar a tira és, cal no oblidar-ho, una decisió individual, cosa que explica
que hi hagi casos que puguin escapar d'aquest esquema.

Aquesta interpretació, que correspon al primer terc del segle xx, defineix
una área més amplia que la delimitada a principis dels anys cinquanta per la
prohibició cursada arran de la febre aftosa. Tot i que pugui semblar una mica
atrevit de comparar árecs obtingudes de registres tan dissemblants com les com
pravendes efectuades a la tira i la interdicció de concórrer-hi per combatre
aquesta epizootia, esdevé palesa la restricció de l'área d 'irradiació de la tira de
la Torregassa, entre una epoca d' expansió de l'activitat ramadera, com fou la
primera part del segle, i el període de recessió registrat les dues decades poste
riors a la Guerra Civil, durant les quals es reduí de prop d'un 40% el cens rama
der (GARCÍA PASCUAL 2000, p. 90-91).

En acabat, la ramaderia cornencará a experimentar una evolució a l'alea, tins
esdevenir el subsector agrari amb un més gran volum de producció. Sera, val
a dir-ho, amb la generalització i consolidació d 'una ramaderia de caire indus
trial, que arribara a reernplacar gairebé del tot una ramaderia tradicional, de la
qualles tires de camp eren una de les seves estampes més peculiars.

Cal agrair les orien tac ions i facilita ts rebudes de Jordi Tor ner, director de l'Arxiu Hist óric Comarcal

de Solsona; de M n. Enric Bartrina, director de l'Ar xiu Di ocesa de Solsona; de l Pare D ani el Codina, q ue

em facilit a la co nsulta dels do cuments de l'arxiu del San tuar i del Miracle; i de Jesús Burgu eño, que traca

el m ap a de l'area d 'influcn cia de la fira de la Torregassa.

5 1. Aq ues ta relació s'ha ext rer del Libro-registro de salida de documentos y comunicaciones, 1951 -1953
(núme ros d 'ordre 578-6 13), del Fons municipal de Solsona, carpe ta 223 (Arxiu Hi stori e Coma rcal de l
Solso nes).
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Annex 1
Compravendes de bestiar a la fira de la Torregassa (1913-1935)

tipus de bestiar nom del comprador població de destinació comarca o regió data de transacció

104 ovins i 7 caprins José Choi Fígo ls d 'Organya Alr Urgell 20 setembre 19 13
1 asiní Fernando Amaya Barcelo na Barcelonés 20 setemb re 19 14

1 asiní i 1 mular Pascual Amaya Barcelona Barcelones 20 setembre 19 14

3 asinins i 2 mulars Juan Amaya Barcelona Barcelones 20 setembre 1914

1 mular Tomas Nicolau Berga Bergueda 20 setem bre 1915
1 asiní Antonio Amaya Figueres Alt Ernporda 20 setembre 19 15

2 asinins Indalecio Amaya Figueres Alr Emporda 20 setembre 19 15
1 asiní Pasc ua l Amaya Barcelo na Barcelonés 20 setembre 19 15
1 mular Juan José Cruz Tarragona Tarragones 20 setembre 191 5
1 mular Tomas Nicolau Berga Bergueda 20 seternbre 191 6
1 mular José Vi lalta Bo rreda Bergu ed a 20 sete m bre 191 6
1 mular Ramon Clop Rubió Anoia 20 setembre 1916
1 mular José Gimbert Florejacs Segarra 20 setembre 1916
1 cavallí i 4 mulars Mariano Bru fau Agramunt Urgell 20 setembre 191 6
1 mular Antonio Ramon Verdú Urgell 20 setembre 1916

1 mular Mateo Balagueró la Donzell d'Urgell Urgell 20 setembre 1916
1 mular Cosme Amorós Mollerussa Pla d'Urgell 20 setembre 1916

1 asiní i 1 mular Andrés Escola Oliola Noguera 20 setembre 1916
1 asiní Pedro Solans Anya Noguera 20 setembre 1916

1 mular Juan Mases Foradada Noguera 20 seternbre 19 16

3 mulars Buenaventura Mulet Sta. Coloma de Queralt Conca Barbera 20 setembre 19 16
1 asiní José Montull Serós Segria 20 setembre 1916
4 mulars Francisco Pontí Serós Segr ia 20 setembre 19 16

5 mulars Constantino Parra Solsona Solsones 20 setembre 1917
1 mular Miguel Solé Puig-reig Bergueda 20 setembre 1917
1 mular Juan Canal Berga Bergucdá 20 setembre 1917
1 mular Miguel Solé Balsareny Bages 20 setembre 1917
3 asninins Felip Gavarra Manresa Bages 20 setembre 1917
1 mular Ignacio Sanfeliu Manresa Bages 20 sete mbre 19 17
1 asiní Ramon Escudero Manresa Bages 20 setembre 191 7

3 mular José Badia Talavera Segarra 20 setembre 19 17
2 vacums Eugenio Riba Vallferosa Segarra 20 setembre 19 17
2 asinins Ram o n Barril Agramunt Urgell 20 setembre 191 7
8 vacums José Teixidó Bellcaire d'Urgell Urgell 20 setembre 1917
1 asiní Ramon Solé Agramunt Urgell 20 setembre 1917
7 mulars Mariano Brufau Agramunt Urgell 20 serernbre 1917
2 asinins José Reyes Utxafava Pla d'Urgell 20 setembre 1917
2 vacums José Fontanet Tossal Noguera 20 setembre 1917
2 vacums Juan Ales Anya Noguera 20 sete m bre 191 7
1 asiní José Zaplana Anya Noguera 20 setembre 1917
2 vacums Agustín Condal la Penella Alr Urgell 20 setembre 1917
2 vacums Ped ro Pujantell Tost Alt Urgell 20 sete m bre 191 7
6 vacums Pedro Picanyol Balenyá Osona 20 setembre 1917
1 mular Hermenegildo Olost de Llucanes Osona 20 setembre 191 7

Puigcercós

8 mulars Eduardo Brufau Sta. Coloma de Queralt Conca Barbera 20 setembre 1917
2 m u lars Salvador Casarramona Terrassa Valles Occid. 20 setembre 1917
1 asiní Andrés Fajano Barcelona Barcelon és 20 setembre 191 7
1 asiní Antonio Amaya Barcelona Barcelones 20 setembre 1917
2 asinins Enrique Leria Barcelona Barcelonés 20 setembre 191 7
2 asiní Juan G iménez Barcelo na Barcelon és 20 sete m bre 191 7
1 asiní Sebastian Amaya Barcelona Barcelonés 20 setembre 1917
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1 asin í Lor en zo Flo res Barcelon a Barcelon és 20 setembre 19 17
2 asin ins An to n io Amaya Reus Baix Ca mp 20 serernbre 19 17
9 mulars An tonio Vallverdú Reus Baix Ca mp 20 sete m br e 19 17
1 mular Juan Vall G aia Bages 20 setem bre 191 8
1 mular Feliu G rills San t Feliu Sasse rra Bages 20 setembre 191 8
70 0v ins An to n io Riera O rista Osona 20 sete mbre 191 8
1 asiní Sebas t ian Am aya Barcelon a Barcelon és 20 sete m bre 191 8
7 m ulars Antonio Vallverdú Reus Baix C am p 20 sete m b re 191 8
1 cavallí Ju an Muntad a O den So lso nes 20 sete m bre 191 9
3 cap rins Jaim e Peremiquel Callús Bages 20 set embre 191 9
2 mulars Pascu al Barcon s Biosca Segarra 20 sete m bre 191 9
8 mulars Antonio Vallverdú Reus Baix Ca rn p 20 sete m bre 191 9
2 mulars Sta. Coloma de Queral t Co nca Barb era 20 setembre 1920
sense dades 20 serern bre 1921
1 mular José Vidal Sta. Colo ma de Queralt Conca Barb era 20 setern bre 1922
1 m ular Juan Rog ent C ollba tó Baix Llobregat 20 sete rnbre 1922
14 mulars Emilio Bordes Reus Baix Cam p 20 setem bre 1922
sense dades 20 setembre 1923
6 mulars Antonio Vallverdú Reu s Baix Cam p 20 sete m b re 1924
2 mulars Ramon Bernardí Sr. Vicen c de Cas tellet Bages 20 sete m bre 192 5
9 m ulars Jo sé Gili Massalcoreig Seg ria 20 setem b re 1925
12 mulars Jo sé C abrero Saragossa Aragó 20 sete m bre 1925
1 mular Joaquín Barrera N avas Bages 20 seternb re 1926
4 mulars Emilio Bordas Reus Baix C am p 20 sete m bre 1926
10 m ulars Antonio Vallverdú Reus Baix Cam p 20 sete m b re 1926
10 mulars José Cabrero Saragossa Aragó 20 sete m bre 1926
1300vins Jaime Colins G iro ne lla Bergu ed a 20 sete m bre 1927
1340vins Esteban Llad ó Sabade ll Valles Occid . 20 serernbrc 1927
3 m ulars Isidro Vendrell Berga Bergu ed a 20 setem bre 1928
sense dades 20 sete m bre 1929
sense dades 20 sete rnbre 1930
sense dades 20 setem bre 1931
sense da des 20 setem bre 1932
sense dades 20 seternbrc 1933
sense dades 20 setembre 1934
1 mular M art í Puigpinós G uixers So lsones 22 sete rnbre 1935

Font: Elaboració pr opia a partir del Libro-registro que lleva esta Alcaldía [Guixers, Oliana, Olius, Pinell, Solsona}

de los ganados conforme al arto 263 de las ordenanzas de Aduanas (Arxiu Hi stori e Coma rcal de So lsona) .

Annex 2
Compravendes de bestiar a la fira de la Torregassa (1903- 1940)

tipus de bestiar nom del propietari pobl ació de comarca data de baixa
procedencia al lloc d'origen

2 mulars i 3 asinins Ramon O liva Olius Solso nes 18 setem bre 190 3
2 vacums Pedro V ilajoa na Olius So lso nes 18 sete rnbre 190 3
2 mulars Ju an Vil adri ch Sa lsa na Solsones 20 serernhre 191 6
1 asiní Ju an Cases Cas te llar de la Rib era So lso nes 20 sere rnbre 191 7
1 cavallí, 3 mulars Ramon Torregasa Olius So lsones 20 serernbre 191 7
i 1 asiní

3 mulars Jaim e jounou Olills So lsones 20 serernb re 191 7
1 asin í, 12 vacums José Baraut G uixers So lsones 20 sete mbre 191 7
i 26 cap rins



La fira de la Torregassa: una tira ramadera i una fira de camp 79

64 vacums José Barat
3 cavallins i 1 mular Juan Vall
2 mulars
25 vacums
3 vacurns"
4 vacums**
1 vacum**
4 vacums**

6 vacums
1 vacum

5 vacums
1 vacum
330vins*
2 vacums*

Pascual Barcons

Juan Colell
Pablo Codina
Salvador March
Rosendo Roca
Enrique Obiols
Ramón Vilaró

José Torrent
Francisco Ribera
Francisco Orrit
Francisco González

José Torrent

Guixers
Llanera
Biosca
Guixers
Oliana

Anya
Bassella
Oliana
Oliana
Oliana
üliana
üliana
Oliana
üliana

Solsones

Segarra
Segarra
Solsones
Alt Urgell
Noguera
Alt Urgell
Alr Urgell
Alr Urgell
Alt Urgell
Alt Urgell
Alr Urgell
Alr Urgell
Alt Urgell

17 setembre 1918
20 setembre 1918
20 setembre 1919
18 setembre 1934
18 setembre 1939
18 setembre 1940
20 setembre 1940
18 setembre 1940
18 setembre 1940
18 setembre 1940
18 setembre 1940
19 setembre 1940
18 setembre 1940
18 setembre 1940

Font: Elaboració propia a partir del Libro-registro que lleva estaAlcaldía [Guixers.Oliana, Solsona} de losgana
dos conformeal arto 263 de lasordenanzasde Aduanas (Arxiu Historie Comarcal de Solsona).
* L'anotació procedeix d'una guia per a la circulació de ramats que era dins del Registro especial de ganadería.
Año 1939. Ayuntamiento de Oliana (Arxiu Historie Comarcal de Solsona).
** L'anotació procedeix d' una guia per a la circulació de ramats que era dins del Libro-registro especial degana
dería. Años 1939-1941. Ayuntamiento de Montmajor (Ajuntament de Montmajor).

Annex 3
Bestiar de pel i llana que va a transhumar (1917-1920)

tipus de bestiar nom del pastor població de destinació comarca o regió data de transacció

2100vins José Costa Avia Bergueda 20 setembre 1917
500vins Francisco Coma Aviá Bergueda 20 setembre 1917
2100vins Pablo Viladrich Sta. Coloma Queralt Conca Barbera 19 setembre 1918
150 ovins 12 caprins Juan Guitó Sta. Coloma Queralt Conca Barbera 19 setembre 1918
4000vins J. Barrera Sta. Coloma Queralt Conca Barbera 20 setembre 1920

Font: Elaboració propia a partir del Libro-registro que lleva estaAlcaldía [Olius} de losganadosconformeal arto
263 de las ordenanzasde Aduanas (Arxiu Historie Comarcal de Solsona).

Annex4
Altres vendes de bestiar de pel i llana (1927-1932)

tipus de bestiar nom del comprador població de destinació comarca o regió data de transacció

325 ovins José Ribé
150 ovins José Ribé
154 ovins 3 caprins Luís Espluga
124 ovins Esteban Salvador

93 ovins José Ida

Sta. Coloma Queralt
Sta. Coloma Queralt
Pla de Cabra
Breda
la Seu d'Urgell

Conca Barbera
Conca Barbera
Alr Camp
Selva
Alr Urgell

18 seternbre 1927
18 setembre 1927
18 setembre 1930
21 setembre 1931
21 setembre 1932

Font: Elaboració propia a partir del Libro-registro que llevaestaAlcaldía [Solsona} de losganadosconformeal arto
263 de las ordenanzasde Aduanas (Arxiu Historie Comarcal de Solsona).
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