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Un Pomarium
a la regió del
Montseny-Guilleries
Martí Boacla

a necessitat de preservar la diversitat genética del patrimoni
natural agrari és una preocupació que ve d'antic. El primer
congrés pomologic tingué lloc
l'any 1856 a Lió, Pero abans,
agronoms i estudiosos francesos com
GUERIN aladarreriadelXVIll, DUHAMEL de MONCEAU, DECAISNE i
BREMOND al s. XIX i a la mateixa
época l'italiá GASPARI, realitzaren diversos treballs d'inventariació i descripció de les varietats de fruits de les respectives regions agrícoles.
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Antecedents
Actualment, a Franga. hi ha 24 Pomariums ben dotats, amb un total mes
de 10.000 arbres fruiters i unes 600 varietats, sense comptar alguns en fase
de formado —Nancray—, els que fii ha
a les escoles agrícoles, els particulars i
d'altres de comunals menors com el de
la vila de Py.
Al nostre país hem pogut documentar, el que podría ser una influencia
d'aquesta preocupado a l'Europa meridional, en el Diario de los viajes hecíios
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en Catalunya de Francisco de Zamora,
el qual el día 12 de gener de 1790. en
passar per la regió d'Arbúcies-Sant Hilari, anota meravellat deis pomarers del
Casal El Soler de Montsoliu, una ilista
de varietat de pomes, com mal havia
observa! enlloc, en el transcórrer de la
seva experiencia vlatgera:
— Carnosos de cinc especies
— Pomes
— Marnellot
— Reinetes
— Gavatxes
— Cunies
— De niu degarsa
— Ripolles
— Gaietanes
— Fuñiques
— Paradises
— Besarulles
— Moscatell fort
— Moscatell tendré
— St. Jaume
— Sang de liebre
— GI abades
— Ciri gavatx
— De la serra
— Vermelles
— Preses

— Camues
— Vermetl piróles
— Bordempell
— Déu n'hi dona
Com es pot observar, es tracta d'un
llistat molt important, i encara mes per
refehr-se a una sola hisenda, Tot plegat vint-i-nou varietats, quantitat que fa
pensar en la importancia que teñen les
pomes en aquesta época, de les quals
anota que s'en fan orellons. Tanmateix la cita fa pensar
que hi havia una
oferta de fruits
durant totes
les estacions
de l'any, amb
adaptaclons
eco-agrícoles variades
en funció del
clima, edafología, algáría i
orientació, etc.
Tombant
la
nostra centuria, l'insigne botánic cátala. Dr. Pius
Font i Quer, conservador del departament de Botánica del Museu de Cien-
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des Naturals de Barcelona, en rhistóric
treball del setembre del 1918: Objecte
del Pare Nacional del Montseny; d'un
gran rigor i amb un devessall de propostes de dinamització de la muntanya,
des d'una perspectiva d'una gran visió
de futur, parla de fer un POMARIUM de
la nnuntanya: «... per ais arbres fruiters,
sobretot una selecció de races de muntanya, hibridacions. empelts, etc.» (sic).
Aquest digne projecte de Font i Quer
va ser una fracció notoria de les actuacions que culminaren amb el decret
reial de protecció de la muntanya del
Montseny, en la coneguda figura del
Patronat, l'efecte bola de neu, que segurament espera Font i Quer. del projecte avortá com tants d'altres projectes
culturals-científics, amb la involució
franquista.
Cap ais anys cinquanta, Oriol de
Bolos, descriu per primera vegada els
prats de pomeres del Montseny humit,
associats a les comunitats de prat da-

No fa gaire, tinguérem ocasió de
sentir, de l'eminent botánic, com
aqüestes interessants comunitats, que
tant l'impressionaren pels volts deis
anys cinquanta, quan investigava el
Montseny, amb motiu de la que mes
endavant seria la seva tesi doctoral,
enguany estaven en una regressió
prácticament total, a causa de l'abandó
deis prats de pomeres.
Aquest vergers de pomeres, s'extenien de manera nombrosa per diversos
indrets del Montseny humit, principalment per les conques de la riera d'Arbúcies i la riera Major, s'enfilaven fins a
les valls de Sant Fe —CarbonelL cal
Trompo, la Barraca, el Camps, etc.— i
de Sant Margal —el Terrers i el Puig—.
La composició de les fruiteres eren generalment de pomeres de diverses varietats com: Sang de Liebre, ratllades,
rabades, del ciri, del morro de vedell,
de can Quadres, camoses, etc. Sovint
acompanyades d'altres fruiters, especialment pereres, pruneres i ciererers,
d'aquests hi havia hagul masies com
els Vimeners especialitzades en el seu
conreu. Les especiáis condicions d'humitat i els obligats recs sempre amb
aigua corrent, permetien un conreu secundari ais prats: les vimeneres, productores de vímets per a la cistelleha.
De fet, en aqüestes zones, creiem
que es pot parlar d'una verítable cultura
de la poma, car aquesta tenia una significado económica i. sobretot, trófica
molt important. per la poblado de la
regió pomerera. Car la diversitat de
races —acides, dolces, primerenques,
tardanes, etc.—, amb les diverses técniques de conservado, permetien una
oferta sostinguda i variada, d'un recurs
alimentan important, sobretot, tenint en
compte les condicions de tancament I
de mercat poc diversificat d'aquests poblaments de muntanya.

llador de fromental (Gaudinio-Arrrhenatheretum), troba que el 70% de les
especies que hl ha en aqüestes comunitats pertanyen a la c o m b i n a d o
d'espécies que existeix a les Cevenes i
gairebé en la mateixa proporció apareixen a les prades equivalents del nordoest d'Alemanya. De fet diu que la
práctica de cultivar pomeres en els
prats de fromental, és també freqüent a
les terres basco-cantábries i en diversos indrets de Franga, SuTssa, etc.

Hem recollit diversos testimonis directes, que ens han explicat, que
aquesta menja en les seves variants,
no mancava mal a cap sarro, ni en cap
tato de la gent de bosc. Així mateix,
també era la menja entre ápats de la
mainada. S'emprava al seva pasta com
a remei. És encara una característica
de l'embotit de la zona, posar alguna
poma sencera a la perola, per a perfumar lleugerament i trencar la tortor de
la carn de porc.
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ActualJtat
Segurament, alió que recull millor;
en síntesi. I'estat actual de qüestió al
país, son les conclusions del seminar!
«La Salvaguarda del patrimoni natural
agrah deis PaVsos Catalans» que tingué lloc en el marc de les IV Jornades
d'Aghcultura de la Universitat Catalana
d'Estiu, dedicadas al «Material Vegetal
autócton en l'Agricultura deis PPCC».
Son les següents:
1) La necessitat absoluta de preservado de la riquesa genética autóctona
vegetal i animal dins Tarea deis PaTsos
Catalans.
2) La urgencia en recoiiir aquest
material, emprant els mitjans adients.
3) Sensibilitzar les diverses institucions i els órgans mes oficiáis a fi que
recolzin la necessária acció a aquest
propósit.
4) Reunir tots aquests interessats
per aquest tema i iniciar un treball d'inventari d'aquest material autócton.
El Pomarium d'Arbúcies
És evident que el Pomarium d'Arbúcies. que madura a través d'una reflexió iniciada al comengament deis anys
80. coincideix amb les conclusions.
Estem plenament d'acord que la desaparició de varietats (erosió genética)
deis pomers en primer terme i d'altres
fruiters a continuado com perers, drerers, etc., a la nostra regió natural,
están en una davallada continua. Alió

que ha estat un patrimoni genétic. elaborat a través d'un procés multisecular
de selecció agrícola pels avantpassats
de la térra, ais darrers trente anys. a
conseqüéncia deis canvis d'ús de la
muntanya i deis moderns models de
prodúcelo agrícola, ha entrat en una
davallada imparable que fa aconsellable una actuado d'urgéncia, en una primera fase, si mes no a nivell d'inventari
documental, i tot seguit estructurar físicament el Pomarium amb eí corresponent banc de peus, empelts i llavors.
Aquest projecte, realilzat Tany 1988
per M. Boada i C. Rosell. ha trobat el
suporl i ha estat assumit per l'Ajuntament d'Arbúcies. Enguany aquesta
tasca pionera es troba en fase d'incipient realització.
Sabem que els companys de Pare
Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa, preocupáis per la problemática,
també están ttrant endavant un serios i
ampli projecte de salvaguarda de patrimoni genetic fruiterer de la zona,
esperem que el camí encetat no
parí i ens porti a la salvaguarda
d'aquest valuós patrimoni
heretat i ensems ens
apropi al nivell deis paTsos europeus punters
en els afers del patrimoni biológic.
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Marti Boada és naluralisla.
Direcciú General del Medi Ambient.
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