
LES CARRERADES 

Miquel Pont Farré 

Carrerada: Camí seguit de manera exclusiva pel bestiar transhumant 
en el seu desplac;ament pendular i periodic per tal d' aprofitar les pastures 
naturals. Les carrerades són producte d'un sistema ramader arcaic i pro
pies deis palsos de clima mediterrani i tropical, on la secada estiuenca 
agosteja les pastures de la plana, i les arees muntanyoses tenen abundants 
prats naturals estiuencs. S'ordenen formant xarxes jerarquitzades i són 
particularment abundants en aquells sectors en que la ramaderia gaudí 
d'una forta preponderancia sobre !'agricultura durant l'edat mitjana, 
grades a !'existencia d'organismes protectors: monestirs, comunitats 
rurals ... 1 

Transhumimcia: Conjunt de migracions estacionals, propies de mol tes 
especies d' animals i, sobretot, de la ramaderia, les quals, per aprofitar al 
maxim 1' escalonament de pasturatges, recorren (normalment condults 
per l'home) grans extensions de terreny des de les planes vers les regions 
muntanyoses i viceversa. El fenomen és comú a totes les regions de la 
zona mediterrania, des de la Península Iberica fins a 1' Asia Menor. 2 

Si bé actualment ja han desaparegut, els grans ramats d' ovelles del 
pla cap als Pirineus i a 1' inrevés forma ven part de la cultura d' aquest 
país fins a mitjans del passat segle XX. 

Per saber com s' organitzaven aquests trasllats massius de bestiar, res 
millor que parlar amb una persona que durant 40 anys va viure fent la 
transhumancia. 

1 Gran Enciclopedia Catalana 
2 Gran Enciclopedia Catalana 
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Aquest article esta extret de la conversa mantinguda amb el Joan 
Poca, un veí de Cervera nascut al Campell, comarca de la Llitera, a la 
franja i que des que tenia 11 anys i fins als 53 es va passar els estius a 
les pastures de les muntanyes dels Pirineus amb els ramats. 

Els ramats eren generalment de grans ramaders que, previament, ha
vien arrendat una zona de muntanya on hi pasturaria el seu bestiar durant 
tot 1' es ti u. Altres ramats es reunien ajuntant totes les ovelles deis pastors 
de 2 o 3 pobles. En general els ramats acostumaven a ser d'entre 2.000 
i 4.000 caps de bestiar, segons l'arrendament de la muntanya. 

58 



Quan sortíem del poble, totes les ovelles ja estaven marcades. Cada 
ramat tenia el seu senyal en una orella o en les dues, el mateix senyal 
en cada orella o fins i tot senyals diferents en cada orella; i quan a la 
muntanya se' n matava alguna, el pastor, mirant el senyal sabia de quin 
ramat era i s'ho apuntava per avisar el propietari. 

Les marques es feien a les orelles amb un ganivet o unes tisores i, 
depenent del nom, es feia el senyal: una osea a l'orella esquerra, una 
forqueta a la dreta, un ram llevat de figuera ... A més cada ovella tenia 
marcada una lletra sobre la llana que feia, aproximadament un mes o 
un mes i mig després que s'havia xollat. Aquesta lletra es marcava amb 
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pega calenta feta amb resina i quitra. Es feia escalfar al foc pero havies 
de vigilar de no cremar-les. 

També hi havia ovelles que estaven marcades al foc. Aquest senyal 
es feia marcant unes ratlletes petitones al damunt del morro. Pel que fa 
al senyal de l'orella s'havia d'anar amb compte perque sempre hi podia 
ha ver 1' espavilat que el canviés. 

A vegades hi havia discussions pels canvis de marca. S'havia d'in
tentar fer un senyal que no es pogués camuflar. De tota manera, quan 
hi havia coses d' aquestes, tot quedava entre pastors pero corria la veu 
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entre ells que un contrassenyalava el bestiar d'un altre ramat i llavors 
ja quedava marcat. 

El ramat comen9ava a pujar a muntanya entre el15 i el 20 de maig, 
per arribar a principis de juny i baixava per Sant Miquel, a finals de 
setembre, sempre seguint uns camins establers: les carrerades. Aques
tes es mesuraven per vares; la "Real" era de 60 vares, les segones que 
s' ajuntaven amb la "Real" de 30 vares. Quan es deixava la "Real" se 
n'anava cap als pobles, era d'unes 12 vares. (la vara equival a 1,56 m 
d' amplada). 

Basicament es portaven ovelles i també alguna cabra pero poques, 
practicament només com a guia amb les esquelles. Estaven barreja-

61 



Exemples de les diferents marques a les orelles i al morro. 

des amb les ovelles pero sempre anaven al davant de tot, a la vora del 
pastor. 

Els ramats petits no, pero els ramats grans que passaven de 700 o 800 
ovelles, portaven tot 1' equip: els seus crestons, les cabres i els xots que 
porta ven les esquelles. Aquests no eren els mateixos cada any, s 'anaven 
renovant; el normal eren les besties de 3 a 6 anys. Amb 2 anys encara eren 
massa joves. Hi ha vi a diversos ti pus d' esquelles i, segons la mida i regió, 
cada una tenia el seu nom: els trucos, eren rodons i gros sos, en alguns hi 
cabia 1 dmtir d'aigua (un cantir, a Cervera, equival a 11,67 litres); els 
quartissos que eren quadrats i també grossos; les cragoneres, que eren 
unes esquelles molt llargues que gairebé tocaven aterra; les picardes, 
més petites i el picarol i el talacó o talaca i el quartis, més quadrat i la 
truqueta. Unes les portaven els mansos, els crestons o crabons o xotos, i 
les altres les ovelles. Totes aquestes esquelles portaven collars enramellats 
amb flors on hi havia el nom del pastor que l'havia fet... 

La funció principal de les esquelles era que si alguna ovella es perdia, 
en sentir el so de l'esquella, ja sabia cap a on havia d'anar. Les esque
lles se senten de 3 hores lluny jaque són de coure. A més cada una feia 
un so diferent i si el pastor era capritxós, arribava a fer una autentica 
orquestra. 

S'havia donat la circumsUmcia que alguna vegada un pastor s'enca
pritxava d'una esquella d'un altre, ja sigui pel collar, pel so ... Sen' anava 
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a la muntanya i abans de marxar de la cabanera, 1' agafava i la posa va 
al "macuto". Aixo porta va moltes discussions, perque amb tanta gent 
sempre hi havia algú que ho veía. 

Es caminava un promig de 18 km cada dia. Aixo no volia dir que 
un dia se'n fes 15 i l'endema 20. Aquestes distancies venien una mica 
marcades per 1' aigua. Per alla on pass a va la "Real", o rama principal, 
sempre hi havia una font, un riu o un torrent on el bestiar podía abeurar. 
De tota manera, si les ovelles anaven menjant verd, podien aguantar 
molts dies sense beure. 

Els dies que durava el despla~ament variaven en fundó d' on anéssim: 
entre 7 i 8 di es si s' anava a Benasc o 15 si s' anava a la Vall d' Aran o 
Andorra. 

No es podia portar les ovelles a la muntanya que volguessis, cadascú 
tenia la seva muntanya; era una partida. A la Vall d' Aran hi havia 20 
partides i cadascú en tenia una o més i, depen de la partida, hi cabien 
1.000, 2.000 o 3.000 caps de bestiar. 

Durant el viatge, les besties menjaven herba del camí; s'anaven 
apartant de la carrerada. A vegades agafaven un campo una serra d'es
tranquis i aprofitaven per descansar. El menjar dels pastors variava: a 
vegades amb el ramat hi anava un ruc o un cavall que porta va les mantes, 
els paraigües i el menjar; (any 1967-1968). Últimament un Land-Rover 
ens portava el menjar cada 2 dies. Abans, fa uns 100 anys, el menjar el 
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porta ven tot al damunt, amb un ruc o dos i alla es porta va tot i, d' entre 
tots els pastors, n'hi havia un que era 1' encarregat d' anar proveint el que 
els faltava, deixant la carrerada i anant als pobles a comprar, marxava 
amb el ruc i carregava. No hi havia un cuiner, el menjar es feia entre tots 
quan s' arriba va al poble, perque a muntanya la carn no es podía rostir 
perque l'olor espantava les besties. Si es rostia lacar a la nit, cap ovella 
es quedaría a la pleta (al bosc o en un recer del vent). Quan les ovelles 
sentien l'olor de la carn rostida, comen~aven a estemudar i a marxar 
d'alla, amb el perill que s'esgarriessin totes. La cam es cola a la calde
reta: es feia bullir i un cop bullida es cola amb olí i vi a la paella i el vi 
xupava la cam. El vi feia que al rostir la cam a la paella, les ovelles no 
sentissin les olors. 

Durant el viatge es dormía al ras, tapats amb la manta i prou. Quan 
s' arriba va a la muntanya, als llocs on no hi havia cabana, amb el fem del 
bestiar s 'agafava quatre rames de pins i es feia una teulada de manera que 
si plovia et podies aixoplugar jaque aquest fem era com la palla, imper
meable. Últimament, pero, feiem servir els refugis deis muntanyencs. 

El camí més o menys era cap al camí de Benasc: Masaganta i Ermita 
de Terres, per sobre de Benavarri. En aquesta Ermita no hi havia teulada 
i una vegada va venir una tronada i el bestiar estava parat alla - era una 
parada que el bestiar ja tenia marcat; quan elles arribaven alla paraven i 
no hi havia manera de fer-Ies fer un pas més -;en aquesta parada va fer 
una pedregada que ho va deixar tot pelat pero alla on estava el bestiar, 
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no hi va caure res, ni una gota. El majoral i l'amo, conven~uts que era 
un fenomen sobrenatural, van dir que 1' any sobre les ovelles baixarien la 
teulada al sant i, així va ser, 1' any següent, van agafar totes les ovelles, 
2.000 o 3.000 ovelles i van posar un trosset de pissarra sobre cada ovella 
lligadeta - com que les ovelles eren llanudes no els va passar res - i van 
baixar la teulada al sant de 1' ermita i 1i van fer la teulada . (Sobre aquest 
fenomen, si és sobrenatural o no, ens en parla el Toni N adal en el seu 
article de la pagina 69). 

Durant les tempestes les ovelles quedaven quietes. No ho marcaven 
elles pero quan arribava la tempesta, si hi havia bosc no passava res, se 
n'anaven cap al bosc pero si no n'hi havia, acotxaven el cap, una sota 
de l'altra, d'esquena a la tempesta i totes en un bloc i a esperar fins que 
passés. 

Quan el menjar escassejava i no es menjava tot el que es volia, els 
pastors també s' alimenta ven de les ovelles que tenien al ramat. Decidien 
quin pastor matava una ovella per toms i mentre durava aquella carn 
anaven fent, i quan s 'havia acabat, una altra. Si en el ramat havien agafat 
alguna ovella francesa llavors no hi havia problemes perque segur que 
per menjar mataven aquella ovella. 

A vegades, pero, no calia matar l'ovellaja que hi havia alguna pedra 
que es desprenia d'un turó, i com que la muntanya era tota verda i el verd 
amortia el so de la pedra al caure, les ovelles no la sentien i els podia 
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caure a sobre i matar-ne dos o tres. Si la sen ti en, s' anaven apartant i amb 
el soroll de les esquelles s' anaven avisan t. En aquests casos els pastors 
aprofitaven la carn d'aquestes besties, treien la pell i tot el que era bo, 
que no estava fet malbé del patac de la pedra es menjava. 

Durant els mesos que estaven a muntanya, normalment hi havia molta 
companyonia entre tots els pastors. Hi havia el Majoral que era el que 
distribu.la la feina, 1' encarregat; també hi havia el pastor, el rabada i el 
bordegas entre els més joves. 

Si hi havia problemes, no hi havia cap judici ni cap castig, tot queda
va entre pastors. A la Vall d' Aran, el bestiar d' aquí es barrejava amb el 
frances. L' ovella francesa sempre venia a dinar al costat espanyol perque 
el farratge era més bo que el frances, jaque el d' aquí és sola i el frances 
és obac i les ovelles s' enfila ven cap al costat d' Espanya. Hi havia pastors 
que n' arreplegaven alguna. Un any, un pastor en va arreplegar unes quan
tes i per evitar que les veiessin, les va baixar amb un camionet. Sempre 
n'hi havia alguna que paria o bé que es trencava una pota, i llavors, en 
realitat baixaven les ovelles franceses. Aixo va durar uns anys. Es feia 
perque la ra<;;:a deis Pirineus, l'espanyola, era petita, xiqueta mentre que 
la ra<;;:a francesa era més gran: serra negra o muntanya negra (llargues de 
pota i més amples3

, al contrari que els espanyoles que eren més curtes 
de potes i més llanudes4

). Aixo es va fer fins que la ra~a espanyola es va 
barrejar ambla francesa i ja no es coneixia la diferencia. 

A la Vall d' Aran no hi havia llops, el que hi havia eren gossos fers, ja 
que els treballadors de la ENHER, quan van fer els pantans, tots tenien 
dos o tres gossos per ca<;;:ar i, com que molts eren andalusos, quan van 
marxar van abandonar els gossos i aquells es van fer feréstecs i s'havia 
de vigilar fins que van enverinar-los. 

Els pastors no anaven armats, no portaven escopetes, només el bastó. 
D'óssos no n'hi havia; n'hi havia hagut feia 120 anys. 

Aquesta era una feina ben pagada en comparació amb els sous que es 
pagaven en altres oficis. Els 4 mesos que hi estaven, es pagava 3 vega
des més del que s'hauria guanyat al poble. A més hi entrava el "gasto": 

3 Ra~a autoctona francesa 
4 Ra~a autoctona de Catalunya i la Franja 
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ti. T. IJ.- 2 • Santuarl de S. ft\agi 
les fonts. 

cada setmana et pujaven el vi, el pa ... i ho deixaven a la cabana. Hi havia 
vegades que quan arribava la nit, la persona que portava el menjar ja 
havia marxat, havia pujat amb el cavall i se n'havia tornat. 

Les Carrerades a la Segarra 

La SegaiTa també ha tingut la seva historia en la transhumancia del 
ramat perla seva situació geogratica, jaque esta situada a mig recorregut 
entre el litoral i l'alta muntanya. 

Els ramats de muntanya baixaven al litoral a l'hivern, quan les seves 
pastures esta ven di es i dies tapades perla neu mentre que els ramats de les 
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terres baixes pujaven a la muntanya 
a l'estiu quan els camps del litoral i 
!'interior estaven secs i sense herba 
per la calor. 

La Segarra és una terra seca, 
inhospita i plena de pedres, pero en 
aquest pas del litoral a la muntanya, 
trobem la Baixa Segarra, tocant a 
la Conca de Barbera, que és on es 
traben les terres de pastura; fins i tot 
hi havia ramats que es dirigien cap a 
1' Alta Se garra, a la zona de Calaf. 

El Santuari de Pinós era un punt Mapa de les rutes deis pastors. 

de referencia, així com també la casa 
de Vilansosa a Prades, !'Hostal Vell a Perafita, Brian~ó a Rubió, cal 
Cansalada a Jorba, Fransola a Miralles, !'Hostal del Lladre a Querol i, 
arribant al Penedes, can Soler d' en Roset a Pontons. 

L' entrada al Penedes i a Tarragona perla Se garra era perla Carrerada 
de la Manresana, que era la que tenia més tr[msit de bestiar i condu'ia la 
major part dels ramats des dels Pirineus Orientals de Castellar de N'Hug 
i de les muntanyes de Núria a la Cerdanya fins al litoral. Aquestes car
rerades també eren molt utilitzades pels pastors del Solsones i del Cadí, 
jaque passaven per zones més rurals i menys urbanitzades. 

El bra~ oriental de la carrerada de la Segarra passava per Pinós, el 
Castell de Boixadors, can Verges, el camp d' aviació, el carní de les Co
romines, Can Passada, Pedrafita, Sant Genís, can Cansalada, Fran~ola i 
La Llacuna fins a 1' Alt Penedes. El bra~ occidental s' agafava en la crui1la 
del cementiri de Pinós, cap a cal Massana, !'hostal del Vent, la serra de 
Pinós, Castellfollit de Riubregós, cal Seneca, Sant Guim de Freixenet, 
Montmaneu, la Panadella, Bellmunt, cal Fúria, Aguiló, Serrat de 1' Aliga, 
cru'illa de Bellprat, riu de Boix, coll de la Garsa, fonts de Sant Magí de 
la Brufaganya, }'hostal del Lladre i el Coll de les Rimbaldes fins arribar 
al Penedes5• 

5 Pujar a la Segarra. Joan Rovira. El territori i la casa. 2n Curset d'estiu d'arquitectura popular. Julio! 
2002. 
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