
Sovint creiem que les zones de

muntanya s’han mantingut total-

ment aïllades al llarg dels anys a

causa de la pràctica inexistència

de bones vies de comunicació i de

mitjans de transport; doncs bé,

anem errats, ja que hi ha hagut

molta més mobilitat de la que ens

pensem. Els fluxos de població,

sobretot a partir de finals del se-

gle XIX, eren tota una realitat. La

gent es desplaçava per buscar tre-

ball, per abastir-se d’aquells pro-

ductes que havien de menester i

que els seus llocs de residències ca-

reixien, per vendre el que ells te-

nien i d’altres no… Hi havia tra-

giners, marxants, venedors ambu-

lants, contrabandistes…, i la majoria

d’ells recorria el nostre país amb

l’ajuda d’animals o bé, simplement,

a peu.

Una de les activitats més fre-

qüents, per tant, d’aquesta època

era la venda ambulant de tota

mena de productes, però voldria

fer incís en un de concret: les plan-

tes aromàtiques i medicinals. A la

vall de la Vansa i Tuixent (Alt

Urgell) es coneix des de mitjans

segle XIX l’existència d’un ofici

exclusiu d’aquest territori, que

exercien, principalment, les dones

per tal d’ajudar a l’economia fami-

liar. Consistia en la recol·lecció de

plantes medicinals i l’elaboració

de remeis i pegats que portaven a

vendre arreu de Catalunya.Alguns

cops, a més de les herbes, duien

bolets (bolets d’ovella, que són

molt abundants a la vall), però, de

tots els seus productes, el més

famós n’era la trementina, que s’e-

laborava a partir de la resina del pi

roig i s’utilitzava per curar ferides,

petites infeccions de la pell, ex-

treure punxes…, tant per a les per-

sones com per als animals. De fet,

arran d’aquest remei aquestes

venedores començaren a ser co-

negudes com les trementinaires.

Acostumaven a anar en parelles,

una d’elles era la que ja hi tenia

molta experiència i l’altra, més

jove, era l’aprenenta. Podien arri-

bar a sortir a vendre diversos cops

a l’any i les seves estades fora abas-

taven des de tan sols quinze dies

fins a quatre mesos, depenent de la

ruta que havien decidit seguir. Cal

dir que no es movien pas de forma

aleatòria, sinó que hi havia uns iti-

neraris marcats i cada trementinai-

re recorria el que més l’interessava:

n’hi havia que es dirigien cap a la

meitat nord-occidental de Cata-

lunya, és a dir, que passaven pel

Berguedà, Osona, la Selva, el Gi-

ronès, el Baix i l’Alt Empordà, la

Garrotxa i, de tornada, pel Ri-

pollès i el Berguedà, per arribar, de

nou, a la vall. D’altres elegien bai-

xar cap a les Terres de Ponent, tra-

vessant el Solsonès, la Segarra,
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l’Urgell, les Garrigues i el Segrià,

fins a Lleida, i, sovint, el recorregut

s’allargava fins al Camp de Tar-

ragona.

El curs del Llobregat també era

molt utilitzat per dirigir-se cap al

Bages i el Vallès, i, fins i tot, es té

constància de la seva presència

en fires i mercats de Barcelona. A

més, s’han trobat referències del

seu pas cap a Andorra, la Vall d’A-

ran i el sud de França. Feien quilò-

metres i quilòmetres, la majoria a

peu, carregades amb les llaunes on

duien la trementina, l’oli de gine-

bró, la pega negra, l’oli d’avet…, i

amb un gran farcell ple de petites

coixineres, cada una amb una

planta diferent: corona de rei, ore-

lla d’ós, hisop, te de roca, salsufra-

gi, sàlvia, milfulles, herba blava…, i

també tabac negre, aquest, però,

el duien tan sols algunes dones i

amagat sota les faldilles, ja que el

venien de contraban.

Les trementinaires freqüentaven

més les zones rurals que les ciutats,

buscaven mantenir una clientela fi-

xa i, sovint, establien vincles perso-

nals amb els compradors i amb les

cases on s’allotjaven, ja que acos-

tumaven a defugir els hostals i les

pensions per evitar despeses extres.

Malauradament, moltes trementi-

naires van abandonar aquest ofici

abans dels anys setanta i en molts

pocs casos s’ha pogut recollir el

seu testimoni, essencial per conèi-

xer una activitat que es transmetia

de forma oral i de generació en

generació. Tanmateix, encara ens

queda la memòria dels seus fami-

liars i d’aquells que les havien co-

negut. Per tant, recollir la memòria

d’aquestes fonts orals ens pot apor-

tar una informació cabdal per

entendre la vida de la vall en aque-

lla època i la de les trementinaires

en especial. I ha estat per aquest

motiu que s’ha iniciat, des del Mu-

seu de les Trementinaires de Tui-

xent, un projecte de recerca pro-

mogut des del Centre de Promo-

ció de la Cultura Tradicional i

Popular Catalana, en el marc del

programa de recerca de l’Inventari

de Patrimoni Etnològic de Cata-

lunya, per tal d’aprofundir en el

coneixement sobre les formes de

vida i les transformacions que ha

sofert la vall de la Vansa i Tuixent

durant aquests darrers cent anys.

L’estudi vers les trementinaires

n’és un dels eixos principals, d’a-

questa recerca, ja que cal recordar

que fou un ofici únic i exclusiu

d’aquest territori.

Aprofito aquestes pàgines de la re-

vista CARAMELLA per fer una crida

a la col·laboració de totes aquelles

persones que puguin aportar qual-

sevol informació sobre aquest

tema. Qui sap? Potser n’havíeu co-

negut alguna o teniu records del

seu pas pels vostres pobles o per

d’altres… Tant és, qualsevol apor-

tació serà benvinguda i agrairíem

que us poséssiu en contacte amb

nosaltres per mitjà de l’adreça de

c/e: museu@tuixent.ddl.net o bé

trucant al Museu de les Tremen-

tinaires de Tuixent: 973 370 030.
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Vista d’una cuina

tradicional recreada 

al Museu de 

les Trementinaires.


