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Història d’un poble de pastors nòmades 
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Fa nou mil anys, les terres que avui dia coneixem com a Camp de Tarragona eren molt 

diferents. 

L'última era glacial s’havia acabat feia uns mil·lennis. Un sever canvi climàtic va fondre les 

glaceres que cobrien gran part d'Europa. Les nombroses rajades d'animals van desaparèixer, i 

amb elles els pobles caçadors recol·lectors. 

El nivell del mar va pujar cent metres, arruïnant els pobles i les cultures primitives que havien 

florit a les ribes del Mediterrani. 

Les poques tribus d'Humans que sobrevivien eren tribus de pastors nòmades, que passejaven 

per un territori estepari amb el seu bestiar, cercant les pastures més propícies a cada època 

de l'any. 

Amb l'arribada de l'estiu, viatjaven cap a l'interior tot seguint el llit del riu Francolí, de camí 

cap a les terres fèrtils de l’Espluga. Allà, prop d'unes coves màgiques habitades antany pels 

Neandertals, muntaven les seves tendes i gaudien d'uns mesos de bonança. Els animals parien 

i s’engreixaven amb les verdes pastures. 

Però també eren temps perillosos. Els óssos i les rajades de llops els aguaitaven per tal de 

devorar els seus bestiars. Valerosos, s’enfrontaven a ells amb les seves armes rudimentàries. 
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Alguns gossos feréstecs seguien als Humans, alimentant-se de les deixalles que trobaven al 

seu darrere. Eren gegantins animals d'extrema ferocitat, descendents dels llops que habitaven 

a la rodalia del Tíbet. 

L’Anita, la nostra narradora, explicarà a nens i joves la història d'una nena nòmada que es va 

enfrontar a l'ós ferotge per tal de defensar els seus amiguets. Els experts descriuran als nens 

els hàbits i costums dels pobles nòmades neolítics que van habitar a Europa. 
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Aquesta llegenda explicarà als més joves el procés que va conduir a Humans i gossos a viure 

en una simbiosi perfecta; raó per la qual aquests animals es van convertir en els nostres 

auxiliars imprescindibles, i per les quals els gossos ens veuen com el seu cap i senyor qui han 

d’obeir cegament. 

Un grup de nens estava jugant en el moment en què un ós ferotge els va descobrir. Va 

començar a rondar pels seus voltants sense ells adonar-se’n, mentre els adults es dedicaven a 

recollir plantes i fruits silvestres, o a tenir cura dels animals. Altres treballaven en l’adobat de 

les pells i en l’elaboració de iogurts i formatges. 

Quan els nens van percebre la proximitat de la fera no va haver-hi temps de demanar ajuda. 

Una nena va intentar defensar-los amb una llança, infructuosament. 

En sentir els seus crits els pastors van acudir, però quan ja era massa tard per socórrer-los,  va 

sorgir d’entre unes mates el gos amic que es va enfrontar a l’ós i va aconseguir espantar-lo. 

El gos es va quedar a viure amb aquella família, acompanyant els pastors en els seus treballs i 

cuidant als Humans del perill dels animals salvatges. 
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Tots estem acostumats a veure gossos molossos. Són gegants bonassos que es distingeixen 

per la seva gran paciència amb els nens. Podem veure per Internet moltes pel·lícules de 

nadons agafant un gos de cent quilos pel morro, ficant les seves mans en les seves gargamelles 

o tirant de les seves orelles, mentre el sofert gos se sotmet a tota mena de jocs. Com a màxim, 

traurà la seva gegantina llengua i deixarà al nen banyat en baves amb una afectuosa llepada. 

Quan es cansi d’aguantar les seves malifetes, grunyirà i se n’anirà. 

Ens costa imaginar a aquest mateix gos defensant el nen, o les ovelles i vaques. Aquest animal 

de caminar lent i mandrós, dotat d’un collar de punxes acerades, es transfigura en una temible 

fera capaç de matar un llop d’una mossegada o enfrontar-se a un ós gegantí i guanyar-lo. 

Al Segle XXI va començar a afavorir-se la regeneració dels espais naturals; i óssos i llops s’han 

multiplicat. Per aquesta raó, les autoritats estan ensinistrant a gossos molossos i repartint-los 

d’entre els pastors, perquè protegeixin els seus ramats, la seva veritable missió. 
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A les coves de l’Espluga neix el riu Francolí. Des de la més remota antiguitat han estat un centre 

d’atracció màgic per homínids i Humans, als qui han servit de protecció i habitatge per celebrar 

els seus rituals i enterrar als seus morts. 

Situades prop de la Ciutat Museu Medieval de Montblanc, del Monestir de Santa Maria de 

Poblet, tomba de grans reis, i teló de fons d’un paratge natural encara verge, aquestes coves 

resplendeixen gràcies a la magnífica tasca museística que els seus cuidadors han realitzat. 

Antropòlegs i historiadors tenen preparades maquetes i reproduccions a mida natural dels 

membres de l’espècie dels Neandertals, que van deixar rastre de la seva presència en aquestes 

coves molts segles enrere.  
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Buscarem els recursos perquè els nens i joves de famílies desfavorides visitin aquest lloc, i a la 

vegada el donarem a conèixer a les famílies estrangeres turistes, per tal que dediquin part del 

seu programa a visitar aquestes coves màgiques. 
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En aquest capítol estudiarem l’evolució dels Humans, des dels pobles de caçadors recol·lectors 

als pobles pastors nòmades. 

Ens aturarem per destacar la importància que va tenir el procés de domesticació dels animals 

per al progrés dels Humans. 

És molt important el fenomen de la transhumància, el transport del bestiar des de les deveses 

de pastura hivernal a les deveses d’estiu, que abans es feia a peu. 

Les antigues canyades o carrerades estan desapareixent, ja que avui dia la transhumància del 

bestiar s’efectua en camió o ferrocarril. 

Però encara podem veure ramats d’ovelles creuant les nostres ciutats per velles carrerades 

convertides en carrers, com és el cas de la Castellana de Madrid. 
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No oblidarem que els pastors del Montsià, en arribar la primavera, desplaçaven els seus caps 

de bestiar braus cap a les pastures que rebrotaven en els cims dels Ports de Beseit. 
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Tot i que les ramaderies han disminuït en nombre, encara podem veure les seves rajades 

circulant per camins i carreteres. 

 

Explicarem als nens aquests antics oficis i tradicions, perquè perdurin a la seva memòria.
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Les grans estepes situades en el nord de la Xina, Mongòlia i el sud de Sibèria han estat des de 

l’antiguitat poblades per pastors nòmades. Experts genets de cavalls petits, però potents, han 

dut a terme nombroses invasions. La més famosa va ser la protagonitzada pel gran Genghis 

Khan. Les seves conquestes van arribar fins al Mediterrani. 

La vida de Genghis Khan és molt sorprenent. Als nens i joves els hi agradarà molt conèixer-la. 

Quan també els hi expliquem la història del poble de Rus, de Lituània i de Polònia, esmentarem 

a aquests pobles.  

L’Imperi Xinès es va veure obligat a construir la Gran Muralla, una immensa fortificació que 

detingués els homes de les estepes. 

Avui els mongols són un poble pacífic, fidel a les seves tradicions. Molts dels seus habitants 

segueixen sent pastors nòmades. 
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Es calcula que uns 80.000 habitants de Lapònia pertanyen al poble Saami. S’estén pel nord-

oest de Rússia i pel nord de Suècia, Noruega i Finlàndia. 

Antics nòmades neolítics segueixen cuidant dels seus immensos ramats de rens, ara muntats 

en motos de neu i dotats dels últims avenços de la tecnologia. Conserven amb afecte els seus 

costums, els quals demanarem que ens expliquin i comparteixin amb els nostres nens i joves. 
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No sabem res de la música que cantaven i interpretaven els pastors nòmades del Neolític. Ens 

han arribat alguns detalls de les seves cerimònies fúnebres, moments en què les coves eren 

il·luminades per nombroses espelmes de sèu. 

Podem imaginar que el seu cant era difònic, tal com és tradició ancestral a Mongòlia. 

 

 

Vídeo: https://youtu.be/0Q4zWAizJOE  
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Els cantants són capaços d’emetre dues notes musicals simultànies, en harmonia. 

A Barcelona radica el grup MOUM, intèrprets especialitzats en aquest tipus de música. 

 

  

Vídeo: https://youtu.be/DiJUY8nU1so  

Tanquem per un moment els ulls, i imaginem a un grup de pastors neolítics interpretant 

aquesta melodia en les coves de l’Espluga, il·luminades per espelmes de sèu. 

En el sòl, una humil tomba preparada per sepultar a un difunt; i els assistents cantant en el 

seu honor. 
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Una pel·lícula preciosa, The Cave of the Yellow Dog, en català, El Gos Mongol, dirigida per 

Byambasuren Davaa l’any 2005, explica la història d’una nena que torna del col·legi per passar 

les vacances en companyia de la seva família de pastors nòmades, que recorren amb els seus 

ramats els infinits paisatges de Mongòlia. 

La seva vida segueix igual que fa sis mil anys, excepte per una bombeta que il·lumina les seves 

nits i la motocicleta del seu pare. Comprendran que la felicitat no prové dels diners o de la 

quantitat dels béns materials que es posseeixin.  

La Fundació Aurora buscarà finançament perquè tots els nens i joves la vegin i gaudeixin de 

noranta minuts de felicitat en contemplar la vida plàcida i joiosa dels pobles que viuen en pau 

amb la Naturalesa. 
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The Cave of the Yellow Dog 

 

Vídeo: https://youtu.be/TTvLC-Aon20 

Nansal, la filla major d’una família de nòmades mongols, es troba un dia un cadell. Des del 

principi s’encapritxa amb el gosset, però en portar-lo a casa, el seu pare té por que els hi porti 

mala sort i li demana que es desfaci immediatament d’ell. “El Gos Mongol” ens explica la 

història de l’antic vincle que existeix entre l’home i el gos, així com del significat especial que a 

Mongòlia comporta per a l’etern cicle de la reencarnació. 

 

 

mailto:info@fundacioaurora.cat
https://youtu.be/TTvLC-Aon20


 
 

Via Augusta, 15, 103 – 08006 Barcelona / Fax: +34 93 2178739 

E-mail: info@fundacioaurora.cat / Telèfon: +34 93 2386860  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.lescovesdelespluga.cat  

 

mailto:info@fundacioaurora.cat

