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L’Associació de Masos de Torroella i l’Estartit repassa la
tradició ovina al Montgrí
L’exposició “Ovelles i pastors al Montgrí” es podrà visitar a la Capella fins al 9 de desembre

La Capella de Sant Antoni acull fins al 9 de desembre l'exposició «Ovelles i pastors al Montgrí», una
mostra que és el resultat d'una important recerca promoguda per l'Associació de Masos de Torroella i
l'Estartit (AMTE). Si bé, com es diu a la introducció, no és fruit d'un estudi exhaustiu, sí recull un ampli
testimoni de la memòria gràfica i oral de molts pastors que han engegat els seus ramats al massís,
principals dins del terme municipal de Torroella de Montgrí. Entre aquests pastors, el recentment
desaparegut Jordi Muxach, ha estat un dels més complerts i mediàtics. Part del seu llegat i coneixement
queda recollit a la mostra, on es pot veure, en una vitrina, la seva característica camisa de quadres, el
bastó, el xiulet, la samarra o la Medalla del Montgrí que se li va concedir el 1998. La seva aportació a
l'ofici ha estat molt transversal (ovella ripollesa, esquilada, transhumància, corrals, concursos d'atura,
etc.).
La ramaderia ovina és present a l'entorn del Montgrí des del neolític, de manera que és difícil d'entendre
la història dels municipis de l'entorn sense considerar els fets vinculats a aquesta activitat. El massís va
ser durant segles un pol d'atracció de ramats que aprofitaven les seves zones de pastura. Això va fer
que al seu voltant es desenvolupés una activitat comercial molt important.
Històricament era lloc d'acollida de pastors transhumants que, després d'alimentar el bestiar la
temporada d'estiu a les pastures del Pirineu, els desplaçaven fins aquí per passar l'hivern. Els refugis de
pastor, les jaces, els corrals de molts masos, entre d'altres elements, encara en donen testimoni. Per
això, les relacions econòmiques i demogràfiques amb municipis de l'Alt Ripollès, principalment de la vall
de Ribes de Freser, han estat intenses.
La mostra ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Torroella de Montgrí, l'Entitat Municipal
Descentralitzada (EMD) de l'Estartit, el Museu de la Mediterrània, els Amics de la Fotografia de Torroella
de Montgrí i la Fundació Mascort.
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