
Corrals de Vilanova 

1. La Situació 

Els corrals es troben per tot el terme municipal. Hem trobat informació de seixanta-nou 
corrals: 

Desaparegut i sense informació: Corral de Daniel de Nofre, Corral de Guadalupe i  
Corral del Pla de Llaganya (tres). 

Amb informació i alguns desapareguts: Corral Basseta Roja, Corral d’Argemiro, Corral 
de Balbino, Corral de Bernal, Corral de Cascarrin, Corral de Cellotes, Corral de Gandul, 
Corral de Magín, Corral de Puchol,  Corral de l’Imperiat, Corral de la Bassa En Rel, 
Corral de la Bassa Nova, Corral de la Generosa, Corral de la Mallaeta, Corral de la 
Pedra Badà, Corral de la Seixantena, Corral de la Ventureta, Corral de la Vinyeta, 
Corral de l'Angel, Corral de les Codines, Corral de les Coronetes, Corral de les 
Gatxulles, Corral de Mariano, Corral de Maso, Corral de Radiu, Corral de Ramona del 
Torratí, Corral de Tarragó, Corral de Tomaset “El Catxano”, Corral del Calderer, Corral 
del Catxano, Corral del Matebo, Corral del Melso, Corral del Portell, Corral del Racó de 
l’All, Corral del Ramblo, Corral del Rosso, Corral del Sopero, Corral dels Xurros o de 
l’Andreu, Corral Mas de Bellés, Corral Nou, Corral Vell (quaranta-un).  

Els del camí Safranar: Centet de Marea, Caietanet i Rita, Catxano, Jaime Saura Chillida, 
Casanova, Paco “El Tratan”, Otilia Rambla Saura, Vicent “Capellano”, Celestino 
Barreda, Cascarrin, Solsona, Rogelio en té dos, Paco d’Alvaret, Crespo, Albella, 
Joaquin de Blai, Miguelin, Jaime Albella, Ventureta i Rogelio (vint-i-un). 

I els de les Eres: Rosso, Pau, Pinella i Xaparros que estan al voltant del poble (quatre). 

La distribució es fa un al voltant de trenta-quatre partides del municipi:  

Bassa En Rel, Bassa Nova, Basseta l'Espinal, Basseta Roja, Carrascal, Coronetes, Corral 
de Radiu, Els Pasqualets, La Roca, La Vinyeta o Serrana, Les Cantereres, Les Codines, 
Les Covetes, Les Devesetes, Les Fenassoses, Les Mallaetes, Les Paraes, Mas de Bellés, 
Mas de Blasco, Mas de Calaf, Mas de Comos, Mollonxic, Monsó, Orgell, Pla de 
Llaganya, Pla la Rossa, Pla Povet, Pou En Salze, Puig Pedró, Rajolar, Saldonet, 
Seixantena, Sort del Mas, Vilagros, 

 

2. Objectius 

Amb aquesta comunicació vull compartir les dades recopilades al llarg dels estius i 
despertar la memòria col·lectiva, aquell passat recent que pel fet d’estar tan prop, no 
tenim la suficient perspectiva per entendre la importància que va tindre per al poble de 
Vilanova. 



Avui cal pensar que quan anem pel bosc, quasi sempre portem algun objecte per ajudar-
nos a travessar vegetació que creix. No fa massa anys, quan anaves a caminar pel terme, 
el trobaves ple de sendes i senderes fets per les persones, els animals salvatges i sobretot 
pels ramats. En canvi, ara tan sols cal eixir dels límits del poble per adonar-nos-en que 
pels camins encara podem passar, però els caminets ja s’han perdut, estan coberts de 
vegetació i no cal dir les sendes i senderes. L’abandonament de les activitats de les 
explotacions agropecuàries relacionades amb el bosc, les pastures, els ramats, ha 
desembocat en un desequilibri del control del bosc i un augment de la massa forestal  i 
com a conseqüència, un major perill d’incendis forestals agreujats per la situació 
geogràfica i climatològica. Els perills de la gota freda, que té lloc de tant en tant, 
després d’un incendi, comporta l’arrossegament de la capa cultivable, que ha costat al 
voltant de cent anys aconseguir un centímetre de gruix i deixa al descobert la terra no 
fèrtil. Sols recordar l’incendi que va començar a Cabanes i va cremar unes 1.500 
hectàrees del Desert de les Palmes el 6 d’agost de 1985, i la proposta feta des del 
Col·legi d’Enginyers Agrícoles l’any 2012, “Los ingenieros proponen rebaños de ovejas 
para prevenir incendios Esta medida ha sido adoptada "con éxito" en Francia y algunos 
municipios andaluces "con buenos resultados y elevados ahorros'' 02.10.12 - 13:45-EFE 
–VALENCIA” 

Fer de pastor no és un ofici fàcil. Cal estar integrat al medi, preservar la natura i pasturar 
els boscos. Pel que fa a la ramaderia extensiva, els animals mengen tots els dies de 
l’any, tant se val el dia de la setmana que siga, ni dissabtes ni diumenges, no hi ha festa. 

La concentració de les grans distribuïdores fa que la defensa fàcil, ho al menys així ho 
sembla, siga la concentració ramadera, és a dir, la ramaderia intensiva, que aporta un 
major consum d’aliments concentrats i un increment del preu de la producció, però no 
suposa una millora per al medi natural, i al mateix temps, els preus dels animals 
destinats al consum humà cada vegada són més baixos per als productors. 

I així arribem a entendre el fet que ens explicava el “tio Mariano” veí que avui tindria 
uns noranta anys, i va conèixer a Vilanova 63 dules, que al dia d’avui no en queda cap. 
Si més no, la bio-massa forestal està descontrola i per fer un control fem servir 
desbrossadores que s’ha alimenten amb productes derivats del petroli el que incrementa 
l’emissió del CO2 i no fem servir les desbrossadores naturals de quatre potes que ens 
ajuden a controlar el regne vegetal. 

 

3. El treball 

La idea sorgeix l’estiu de l’any 2006 quan parlant amb Ramón Tena Bellés, veí del 
carrer, comentem que ell sempre li havia tingut interès des de que era menut de l’anada i 
vinguda dels pastors que venien al poble. Comencem a contactar amb persones grans 
del poble que ens poden contar històries i records, vivències, dels temps que va passar. 



Poc a poc, el que va començar “de comboi” amb la càmera de fotos, una llibreteta per a 
anar apuntant, un metre i un GPS es va anar fent gran i hem aconseguit saber algunes 
dades dels corrals del voltant de Vilanova, tant dels que encara podem visitar com dels 
que ja no existeixen: ubicació, propietari i característiques principals. 

 

Tipus de corrals: 

- Els que pertanyien a la pròpia finca on estaven situats. Els donaven un ús propi 
per als seus ramats i dins de la mateixa finca podia haver més d’un corral i varies 
raberes, de corders, de cabres i fins i tot de cabres blanques. 

- Els que els llogaven als pastors que feien la transhumància i que venien de 
l’Aragó a passar els hiverns al poble perquè les temperatures eren més benignes. 
Estaven formats per ramats d’ovelles sobretot i algunes cabres. 

-  Els que eren comú del poble. Estaven situats en zones comunals de l’ajuntament 
i eren utilitzats per les diferents dules del municipi, encara que tenien coral 
propi. 

 

Vocabulari emprat: 

Corral  cobert: el feien servir a les males hores i també per separar els animals joves 
dels més vells. 

Pati: es feia servir sempre, sobretot a l’estiu. 

Caseta de pastor: on s’aixoplugava  del mal temps. 

 

És un treball basat en la recollida de les següents dades: 

Partida:, Coordenades:, Altitud:, Gruix de la paret:, Propietari:, Observacions:, Croquis:, 
Fotografies.  

És el resultat de cinc estius de recollida i d’organització de la informació que rebíem en 
les converses amb la gent gran del poble. Gràcies aquelles persones que guarden en la 
seua memòria aquest fragment de la història del nostre poble, tant a les que avui poden 
estar amb nosaltres com a les que ja han marxat. Sense ells, sense la seua saviesa, sense 
la seua memòria no haguera estat possible. 

Vam acabar enredant Agustín Bellmunt Bellés (de Ramira) i Tomas Guimerá Bueso 
(Cavanetes) per recórrer el camp i situar sobre el terreny els corrals. Comencen al mes 
de juliol de l’any 2006 pensant hi havia una vintena de corrals i que estaria acabat en un 
bufit. Quan més parlàvem amb la gent cadascú ens deia: i el de tal ja l’heu fet, i aquell 



ja heu estat, i allà d’alt en aquell barranc? I allà per...? Total, que va passar l’estiu i vam  
continuar l’estiu de l’any vinent i el següent, així fins al 2010 i quan ja pensàvem que 
els teníem tots, encara, i moltes gràcies, hi ha algú que comenta i el de...?  No, en eixe 
no havíem pensat i continuem, fins l’estiu de 2013 que encara es va localitzar el segon 
corral del mas de Bellés que sabíem de la seua existència però no del seu emplaçament. 

Quan explicàvem el que estàvem fent hem d’agrair especialment a: Joaquín Barberá 
Ada (de Blai) i Bautista Ibáñez Bort (Xaparro) pastors jubilats que recordaven dades,  
fets i noms de pastors que venien de l’Aragó, cognoms actuals que tenim a Vilanova i 
que tenen més de tres-cents anys d’història. 

Maria Bernat Bort (de Llaó), per la seua memòria en dades i noms de propietaris, 
Guillermo Martínez Bort, Manuel Solsona Bellés i José Tena Bernal (de Pinella), pels 
seus aclariments, Manuel Rambla Albella, (el Xato), l’únic pastor que estava en actiu en 
aquell moment. A tots que ens han ajudat i ens han animat sempre a continuar, a buscar, 
a situar aquell corral que ens havíem deixat. 

Per aportació fotogràfica a Magí Espinach Briansó, per alguns corrals que han 
desaparegut per l’aeroport. 

Per la situació geogràfica, cadastral i topogràfica a Juan José Cervera Bellés. 

Tot i això, de ben segur que baix del coixí ens devem haver deixat algun que altre 
corral, per tant cal pensar que és un treball començat i que es pot anant completant quan 
la memòria ens vaja apuntant alguna dada més. Tal vegada en un futur caldria fer un 
plantejament i una recollida de dades més global. 

 

4. Conclusions 

- Increment la memòria col·lectiva, per les generacions futures. 

- Augment de les activitats agrícoles, ramades i l’explotació forestal eficient del 
medi natural estan intrínsecament incardinades amb el nostre futur, però que el 
demà és avui. 

- Una crida a l’Administració per reivindicar l’ofici de pastor, que no per antic és 
menyspreable, al contrari, és fonamental per al sosteniment de la nostra societat 
natural. 

- El respecte al medi que ens envolta i tindre’n cura, ens portarà a poder oferir-lo a 
aquelles persones que vinguen passar uns dies a casa nostra, incrementant 
l’oferta turística. Cada dia ens agrada més passejar per la natura,  i per poder-ho 
fer de manera agradable, caldrà adoptar les mesures necessàries. 

- Els animals de quatre potes, cabres ovelles, bous, cavalls, etc. que pasturen pels 
ecosistemes mediterranis són els qui millor controlen el sotabosc. 



- Un bon bosc mediterrani pasturat i una bona explotació forestal és el millor 
control pels incendis, per les pluges torrencials i per evitar els perills de la 
desertització. 
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