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28 DE MAIG 2011

PASSEIG DE NATURA PELS PORTS i RUTA DE
LA MEL D’ARNES

Presentació
Aquest dissabte anem a Arnes, a la
Terra Alta. Tancarem, així, l’edició de primavera 2011 del cicle Tastets de Patrimoni, resultat de la col·laboració entre la Biblioteca Pública de Tarragona i l’ Institut
Ramon Muntaner, que té per objectiu difondre el patrimoni cultural de les nostres
comarques. El cicle compta amb el suport
de la Diputació de Tarragona.
Des del poble, al matí, farem un passeig de natura pels
paisatges dels Ports (Els masovers dels Ports) i coneixerem els
diversos aprofitaments que l’home ha extret dels recursos naturals d’aquell entorn i com era la vida que portava als masos:
com era l’habitatge, quines eren les tècniques de pasturatge,
de carboneig, de tala de fusta, com usava les herbes medicinals, les llegendes i contalles... Les explicacions aniran a càrrec
de Pepa Nogués, antropòloga i presidenta de l’entitat Aula d’Artesanies, Tradicions i Ecologia (Arnes, La Terra Alta).
A la tarda, després de dinar, farem un tomb pel poble.
Arnes ha estat històricament molt vinculat a la producció de la
mel, com el seu nom indica: la casa de les abelles . Per tal de
conèixer aquesta vinculació i com són les abelles i com fabriquen la mel, la cera i altres productes anirem pel nucli urbà i
els afores. Visitarem el Centre d’Interpretació de la Mel d’Arnes
on ens rebrà l’abella Dolça, el Taller d’Artesania en Cera Verge
Casa Pallarès on aprendrem la vida de les abelles, ens faran
una demostració d’una tècnica tradicional de fer espelmes amb
una canya i ens obsequiaran amb la candela de la sort. Finalment el Jardí de les Abelles, coneixerem quines plantes mengen les abelles i degustarem diferents tipus de mel. Teresa Pallarès, artesana en cera verge d’abella i membre de l’entitat
Associació Cultural d’Arnes La Bresca, ens acompanyarà durant
la tarda.

Maria. El poder econòmic i social de l’Església al llarg dels segles contribuí més que cap altre a la difusió de l’apicultura, propiciant de passada la conservació del seu coneixement fins el
nostres dies. [...]

La mel a les
nostres terres
[...] A Catalunya, l’abella
de mel va ser declarada espècie d’interès especial el 2003
pel seu impacte econòmic, però sobretot pel seu valor cabdal
per al manteniment de la biodiversitat natural. La Verge de l’Abellera—que, segons la llegenda, s’aparegué davant un pastor
de les Muntanyes de Prades– és la patrona oficial dels apicultors del país. Tenim constància de diferents lleis i ordenances
que regulaven la pràctica apícola ja en temps dels romans. [...]
L’apicultura, no cal dir-ho, és una activitat llargament arrelada al paisatge i a la societat d’Arnes. Els estudiosos emmarquen la cultura apícola local dintre d’un espai geogràfic més
extens (més o menys, de Morella al Perelló i del Matarranya a
Tortosa) amb què compartim a grans trets unes formes i uns
usos culturals molt similars. Així i tot, la nostra població i ha
aconseguit destacar-se per la qualitat de la seva mel [...] i la
vinculació especial que des de temps remots hem establert
amb les nostres amigues: les abelles.
En els darrers anys, la llarga i contrastada tradició apícola
de la nostra vila ha encapçalat el renovat procés de dinamització cultural i turística iniciat recentment. L’èxit de participació
popular de la primera festa de la Mel (2004) obrí amb el millor
peu una nova etapa que ha fet de la apicultura un dels nostres
principals atractius turístics i culturals de cara a l’exterior.

Extractes del llibre d’Àngel Solé Borrull Arnes un món de mel,
editat per l’Associació Cultural La Bresca l’any 2009. p. 11-14
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Un producte de tothom
Totes les grans cultures i civilitzacions
de la història esmenten la mel entre el seus
aliments més preuats. Cal fer-se una idea
de la visió dels antics per entendre el seu
pensament: parlem d’un aliment molt saborós i extremadament beneficiós, font de
longevitat: el millor edulcorant natural i el
més potent; d’aparença inigualable—or líquid ! - i secretat, a
més, per uns insectes que semblaven descendir del mateix Sol
amb el seus dons. Sota aquesta perspectiva, no és estrany que
la mel –i, de rebot, les abelles– adquirissin una destacadíssima
categoria simbòlica de puresa incomparable allà on era coneguda. Els Vedes hindús, la Bíblia, l’Alcorà (que dedica un capítol
sencer a l’abella) i tots els grans textos religiosos de l’antiguitat
ens presenten la mel com a símbol de puresa, plenitud, longevitat i prosperitat.
L’activitat de criar abelles per beneficiar-se dels seu producte s’originà possiblement al nord d’Àfrica i per tot el sud-est
de l’àrea mediterrània. El primer document escrit que hi fa referència, realitzat a Egipte (2600 aC.) en el període de les grans
dinasties, ens parla d’embarcacions convertides en abellars mòbils que recorrien el Nil amunt i avall carregades d’arnes a ple
rendiment. [...]
La mel, fet i fet, esdevingué l’edulcorant per excel·lència
de totes les cultures i societat de l’antiguitat. Moltes cultures van
arribar a utilitzar-la per pagar taxes i com a moneda de canvi;
les seves propietats naturals també es coneixien i s’aprofitaven
empíricament. Molt especialment, el rol de la cera d’abella dins
de la litúrgia de l’església dugué al desenvolupament d’una important activitat al voltant de la majoria de comunitats religioses
[...] arreu del continent europeu. Aquest fet vingué determinat
per una qüestió tan senzilla com transcendent: com que no s’havia observat que l’abella reina –mare de totes les larves—
s’acoplés sexualment al llarg de la seva vida, es creia que la seva nombrosa descendència era generada espontàniament, tal i
com se li suposava a la Verge
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Passeig de
Natura pels
Ports
La vida als masos
Els masos són una forma de poblament disseminat que s’inicia
als Ports a l’època moderna, amb antecedents a l’època medieval en
forma de cabanes, i que va tenir el seu moment de màxima extensió al llarg del segle XIX.
Als masos vivien els masovers, tant els propietaris com els
que estaven de mitgers (arrendataris). La família de masovers eren
una unitat de producció i de consum, seguint el tipus d’economia
tradicional del món rural de l’època; amb una vida més dura que al
poble donat que a la muntanya les condicions són més extremes.
La vida de masover i masovera inclou diversos oficis. L’activitat principal era la de pastor, motiu pel qual vivien als Ports, amb
ramats de cabres i/o ovelles, però sobretot de les primeres, donat
que s’adapten millor al terreny abrupte i al clima fred dels Ports. La
segona activitat principal era la pagesia: sembradures com el blat,
l’ordi i l’aufals; ametllers, olivers i vinya on les condicions ho permetien, algun fruiter i anouer i, sobretot, no faltava l’hort amb tot
tipus d’hortalisses. També feien altres feines complementàries per
l’autoabastiment: posaven arnes per obtenir mel, criaven gallines i
un “tocino” per a casa, tenien llet de cabra i feien formatges, caçaven… A l’hivern, quan tenien menys feina, feien carboneres, forns
de quitrà, llenya, es fabricaven estris, les dones feien mitja amb la
llana de les ovelles…. Si tenien possibilitat també anaven al jornal a
tallar i rossegar fusta. Totes aquestes tasques es repartien entre
tots els membres de la família, inclosos els iaios i els nens i alguns
tenien mossos i mosses. La feina de les dones era la més invisible;
a banda de les tasques pròpies de la casa i els animals del mas i
l’hort, servien de suport i comodí quan calia en la resta de fei-nes,
sobretot quan mancaven els hòmens per viudetat o perquè els haguessin cridat a alguna guerra.

Entre els masos propers s’establien fortes relacions veïnals i
moltes vegades també familiars. Anaven a vetllar a la vora del foc i
els diumenges a la tarda era el seu temps de descans, es reunien i
sempre hi havia algú que sabia tocar l’acordió. Amb els pobles propers tenien relacions socials i també comercials.
Baixaven sovint a comprar, a
moldre el blat, a la fira, a les festes, a missa,… I aprofitaven el viatge per vendre algun excedent:
una càrrega de llenya, uns quants
ous, pataques,…Al voltant dels masos també s’hi feien estades temporals: molts pastors dels pobles
del voltant hi pujaven a l’estiu,
dormint en coves, balmes….
Al mas tenien moltes coses,
però del que anaven més justos era de diners: per pagar la contribució, per comprar les quatre coses, l’animal de treball… Segurament, el problema més important era quan algú es posava malalt,
les herbes medicinals que coneixien no eren suficients i calia anar a
buscar el metge o baixar el malalt al poble. Els habitants dels Ports
coneixien molt bé aquestes muntanyes, eren la seua casa.
Així, ens ha quedat una vasta toponímia amb noms d’arbres
singulars, roques, puntes, colls… Sabien llegir molts indicadors de
la natura: l’hora, amb les ombres del sol a les roques; el temps atmosfèric, amb els senyals dels núvols i els animals…
A mitjans del segle XX, la persecució dels maquis, les polítiques forestals, el canvi social i l’èxode rural cap als grans centres
urbans industrials, varen influir en el despoblament definitiu dels
masos. Les restes que avui trobem són testimoni de tota la gent
que, fins fa relativament poc, hi va viure i hi va treballar. Una forma de vida, encara que ens sembli molt bucòlica, de difícil retorn,
acostumats com estem a les nostres comoditats…
Pepa Nogués. Antropòloga
Coordinadora de Guies del Port
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Centre d’Interpretació de la Mel
El Centre d’Interpretació de la mel es va inaugurar a l’agost de 2008 i es troba ubicat a
la planta baixa del Casal Municipal.
El centre pretén ser un
espai de divulgació i exposició
sobre la mel, la cultura i la tradició que l'envolta, reforçant,
així, els vincles identitaris d'Arnes amb aquesta tradició centenària. El centre vol ser un
element central en la projecció
del poble cap al seu entorn.
En la presentació del centre s’han utilitzat les últimes
tecnologies per a difondre i fer
entendre tot el relacionat amb
el món de la mel. L’abella Dolça
mitjançant un audiovisual en
3D ens explicarà les feines que realitza; a més, al Geoscopi
veurem la morfologia de l’abella reina, l’abellot i les obreres.
L’apicultor d’Arnes ens explicarà d’una manera molt divertida
com recull la mel i, finalment, veurem les eines dels apicultors
i altres explicacions als panells en forma de cel·les
La veritable joia del centre d'interpretació és l'audiovisual en
3D, on l’abella Dolça ens explicarà les feines que realitza, i ens
endinsarà en el seu món quotidià. D'una forma divertida i plena d'aventures aprendrem com és el món de les abelles, com
viuen, com s'organitzen, com produeixen i reprodueixen,
quins són els seus enemics i la seva relació amb els humans.

