
 



 



Aproximació històrica a la transhumància a les terres de 
Lleida. Les Carnisseries de la Paeria de Lleida i del Capítol 
de la Catedral de Lleida.  

 
Dues sèries fonamentals per entendre el funcionament de la ramaderia i la 

transhumància. I més coses… 
 
XVI-XVII època de màxim esplendor: 
 
Administren directament les carnisseries, sense subarrendar-les 
 Carn (moltó, corder… bou, vedell,… caça…) 
 
A banda d’anar comprant bestiar per sacrificar acaben tenint i gestionant 

directament ramats de cria d’oví i vacum 

 



Bestiar rebut a 12 de maig de 1667 

 

En la tria del escorchador 118 moltons 

A la ramada de la pleta de rufea 824 primals 

A la pleta de na fragana 714 borrecs 

A la pleta de don Miguel 487 ovelles 

A la pleta de don Miguel 448 corders 

 

També: 110 bous i vaques, 22 vedells de l’any 

També: 4 cabaners, 4 calders, 4 bots, 15 gossos, 2 marques, la 
cabra de ferro, 6 samarres… 

 



 



Ingressos principals Paeria: 

Carn morta, la carn venuda als diversos taulells, moltons, 
ovelles, bous, triperia,  

Bestiar viu (carn viva)  

Passatges (dret de pas de ramats pel terme, pontatge de 
ramats transhumants) 

Herbes (sol ixent i sol ponent) 

Cuyram ras i llanut 

Fems 

Llana 

… 

 

 



Localitats d’origen de bestiar comprat a la plana en fires o directament a 
ramaders, per la carnisseria de la ciutat de Lleida. 1556-1600. 

293.237 caps de 
bestiar comprats 

 

Fires: 29.790 (10%) 

 

Plana: 57.841 (20%) 

 

Muntanya: 205.431 
(70%) 

 



Localitats d’origen 
del bestiar 

comprat en fires, 
1556-1600. 

Carnisseria de la 
Paeria 

• Andorra 5.471 

• La Fuliola 1.829 

• Encamp 1.704 

• Espot 900 

• Aguiló 818 

• Anglesola 731 



Fires al segle XVI 
i XVII. 

Guissona: Ponts, La Mosquera (Andorra), Golmés, Riu de Cerdanya, Porta, 
Arbeca, Tartareu, Ordino,  Santpedor, … 

 

Bellpuig: Bellveí, Granyanella, Montmaneu, Ribet, La Fuliola, Camarasa… 

 

Verdú, abril: Granyena, Juneda, Sudanell, Àger, Vilanova de Segrià, Castelló de 
Farfanya, Tàrrega, Andorra… hi venen  gairebé sempre la llana i la cobren 
(1659, en carro i tres soldats per tornar amb 1.800 lliures). 

 

Agramunt: Espot, Andorra,… 

 

Santa Coloma de Queralt, octubre: Aguiló, Pontils, Monfar, … 

 

Aitona: Venda de bous 



Paeria 1556-1600. 
Compres a la plana. 

13% ramaders de 
la muntanya 



 



Localitats d’origen del bestiar comprat a muntanya.  
Paeria 1556-1600. 

Més de 
200.000 caps 
de bestiar 
comprats.  



• Llessui 34.436 

• Estac 31.552 

• Espot 23.755 

• Capdella 21.663 

• Ancs 15.941 

 

Coll de Triador (2.100 m): Llessui-Espot-Capdella 

Sant Quiri d’Ancs (1.800 m): Estac-Ancs 

 



Localitats d’origen de 
bestiar comprat a la 
plana, per la carnisseria 
del capítol de la Catedral 
de Lleida. 1578-1605. 

21.762 caps 

 

Fires: 520  2,3% 

 

Plana: 12.208  56% 

 

Muntanya: 9.034  41,5 % 



• Raimat 830 

• Vall d’Aran 658 

• Montagut 631 

• Els Alamús 596 

• Almúnia de St. Joan 560 

 



Localitats d’origen del 
bestiar comprat a la 

muntanya, 1578-1605. 
Carnisseria del capítol 
de la catedral de Lleida 

• Durro 2.743 

• Castanesa 2.060 

• Pont de Suert 759 

• Barruera 546 

 

 



1599: La Paeria els hi roba 17 moltons. El mostassaf en degolla un… 
1601: El capítol va a muntanya per primer cop a comprar bestiar per fer un 
ramat gran de moltons.  

 



• Ares 149 

• Torres de Segre 120 

• Alcarràs 105 

• Vall d’Aran 76 

• Andorra 44 

• Rafals 26 

 

Localitats d’origen del 
bestiar comprat en fires, 

1578-1605. Carnisseria del 
Capitol de la Catedral 



Vendes de llana de les carnisseries de Lleida, de la Paeria i del 
Capítol de la Catedral. XVI-XVII. 









Despeses. Documentació detallada, si comportava alguna despesa… es troba a la comptabilitat 
 
• Nevades, ponts, netejar i omplir basses i aigüeres, corrals, llops, assassinats, morts, 

robatoris, requisacions, gos, saludadors, cantars a St. Antoni quan baixa lo bestiar de la 
muntanya, “per dos cantars als pares capuchins an selebrat a St Antoni per quant se puja a 
montaña” “quant sens morie lo bestiar”, metges,  
 

• Pòlvora, arcabussers, guardies militars pel bestiar,  
 

• Feixos de rama d’oliver, palla per les pletes, pans de sèguel pels gossos (pa de monició o de 
trits, 300 pans al mes), 
 

• oli, vi, formatge i perdius, arròs (nadal, carnestoltes i pasqua) i arengades, blat, pa, forner,  
 

• collars de ferro, reparació de la marca dels moltons, terrissa, esquelles, calder, bot, 2 de 
maig de 1663 una carga de llenya per marcar lo bestiar” 
 

• Sal, oli de ginebre, pega, tonedors, una cabra per criar un vedell, almangra, sanadors, 
 

• 1610-1611: Maten una mula d’un veí Àger, “per sis moltons que en anys atras prengueren”  
 

• 1662-1663: 2 lliures a la setmana al gobernador per tal de que no tingui carnisseria) 
 

 
 



 



Compres. Pega. 
Paeria.  

Segles XVI-XVII 



Oli de ginebre. 
Paeria. S. XVI-

XVII 

 



Estrenes per llops,  
de Flix a Estopanyà,  

de Blancafort a Vallcarca 

1555-56: “A Francesch Argilés 
de Pug Gros per una llobatada 
aporta la lloba y 8 llobatons a 5 
sous per cap, 2 lliures i 5 sous” 
 
“Hyeronim Llopis de Almatret 
per dos llops, 10 sous” 
 
… 
 
“Un gos a Francisco Torrent de 
Campo, 7 lliures i 10 sous” 
 
 
 


