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Regla de tarifa 
Ouan un mosso es llogava en una casa, ho feia per un any, una anyada, 

que comenyava el dla de Sant Esteva 1 acabava pel dia de Nadal i per tot 
el treball d'aquell any, en cobrava un sou, la soldada. Per a ser més exac
tas, el dia de Nadal dormia a casa de l'amo vell i l'endema, Sant Esteve, ja 
dinava a casa del nou amo. No se'n donava massa sovint, pero sempre es 
presentava aquel! cas esporadic que un mosso no podia acabar, no acabava 
l'any, i que per alguna baixa o algun familiar malalt, hagués de tornar a casa 
seva a ajudar-los a aixecar la collita, o també, perqué volgué.s canviar d'amo 
en aquesta epoca per a poder cobrar més diners. Aquests darrers cassos es 
solien donar a l'estiu, al segar o al batre i sovint en anys de bona collita, 
quan la feina més empenyia; s'aguantava fins a darrers de maig i, fent ús 
d'aquell refrany "quan canta el puput, si tino mal amo, muda'! ja puc", en 
arribar el juny, deixaven planta! l'amo pel qui treballaven i mudaven de casa. 

En tots aquests cassos i per avaluar-na la quantitat justa i proporcional 
que li pertanyia, rebre segons el temps treballa! duran! aquel! any, calla 
recórrer a la Regla de Tarifa. Una mena de taula de valors que determinava 
el preu, segons la feina i !'época, dlns el Hmit de temps que s'havia treballat. 
La Regla de Tarifa era aixó: una escala de calcul per avaluar la quantitat 
que li corresponia, al mosso cobrar i a l'amo pagar, pel temps parcial tre
balla!, basant-se, per una banda, en les hores de sol -en la llargária del dia
da cada dla deis diferents mesos de l'any i, per l'altra, en la feina 
específica i particular de cada mes. 

Per la informació que he pogut arreplegar, tinc entés que a d'altres 
indrets, on els cultius eren diferents i la feina també variava de la nostra, de 
la d'aquf, d'acord amb els mesos en que s'esqueia cada cultiu, no usaven 
pas aquest tipus de Regla de Tarifa. La Regla de Tarifa que aquí a la 
Segarra, concretament a Cervera, s'aplicava, era la següent: 

Al gener li corresponien per dia: 3'0 unitats 
Al febrer " 3'4 
Al marg 4'0 
A !'abril 3'6 
Al maig 4'0 
Al juny 7'0 
Al julio! 6'0 
A l'agost 3'6 
Al setembre 3'6 
A !'octubre 5'0 
Al novembre 3'0 
Al desembre 1'8 

Total unitats 48'0 

Aquest total multiplica! per 30 dies que té el mes comercial ens dóna 
un resulta! de 1.440 unitats i aquest és l'antecedent de qualsevulla proporció. 
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Aquest exemple que segueix el copio literalment d'una copia que se 
m'ha facilita! i vull fer notar que encara que avui dia sembli una soldada molt 
mínsa, exageradament petíta, era la real en aquella época, a la primera 
desena d'aque-st segle, si fa no fa. Em consta que un bon mosso, entre els 
anys 1906 i 1910, no guanyava més de cent duros a l'any (500 pessetes) . 

Aquest és l'exe-mple: un mosso comenc;a a treballar el día de sant 
Esteve, 26 de desembre, dia en el qual es va llogar, í l'úllím día de treball, 
abans de plegar, fou el 25 de setembre de l'any següent, és ciar. 1 la 
soldada era de 95 duros (475 pessetes) a l'any. Quina quantitat li correspon 
cobrar segons tarifa ... ? 

desembre.. 1'6 
gener ......... 3'8 
febrer ......... 3'4 
marc; ...... .. .. 4'0 
abril.. ......... 3'6 
maig .. ........ 4'0 
juny .... .. ..... 7'0 
juliol... ....... 6'0 
agost.. ...... 3'6 
setembre .. 3'6 

unitats x 
unitats x 
unítats x 
unitats x 
unitats x 
unitats x 
unitats x 
unitats x 
unitats x 
unitats x 

5 dies = 
30 dies = 
30 dies = 
30 dies = 
30 dies = 
30 dies = 
30 dies = 
30 dies = 
30 dies 
25 dies 

·9'0 
90'0 

102'0 
120'0 
108'0 
120'0 
210'0 
180'0 
108'0 

90'0 

unitats 
unitats 
unitats 
unitats 
unitats 
unitats 
unitats 
unitats 
unitats 
unitats 

Total unitats.................. 1.137'0 unitats 

Ara només ens cal una petita regla de tres. 
Si a 1.440 unitats corresponen 475 pessetes {95 duros) 

a 1.137 unitats correspondran x " 

X 
1.137 X 475 , 

1_140 = 375 05 pessetes. 

Li corresponen cobrar 375 pessetes i cinc céntims. 

Aquesta era la Regla de Tarifa que s'aplicava, que prevalía i s'aplica
va, pels anys 40 i 50, i que per cert ja era torga desfasada, tora d'época. 
Aixó dóna raó de com eren pocs els cassos en els quals calia aplicar-la. 
Que la gran majoria de mossos acabava l'anyada i que eren molt pocs els 
que mudaven de casa. 

Les feines i els cultíus, des que havía estat establerta aquesta Regla 
de Tarifa, probablement cap a la meitat de la centúria passada, eren uns 
altres molt diferents deis actuals, o als deis anys 40 o 50. A finals del segle 
passat, de gra se'n sembrava i se'n collia molt poc. L'existéncia del llavors 
conegut "blat blanc" que tan bé s'havia adaptat a aquesta zona, tant per la 
seva resistencia a la saquera com pel seu rendíment en terres no massa 
grasses, és relatívament jove, data de princípis d'aquest segle. Igual podem 
dir de "l'ordi de sis carrils". Cap a finals del segle passat-primers d'aquest, 
únicament se sembrava ordis de pamula (ordi de dos carrils de molla palla 
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i poc rendiment) i segolosos (ségol barrejat amb xeixa del país, també amb 
més rendiment de palla que de gra), ja que en aquell temps era tant o més 
necessaria la palla com el gra. Del temps en que parlo els cultius que més 
primaven, gairebé els únics, eren el vi i l'oli. Sobre tot la vinya. D'aquest 
origen, quan ens referim a una finca determinada, ha perdurat el sobrenom 
de "vinya": la vinya del Bosch, la vinya de La Franquesa, la vinya de les 
Rapaldes; i per contra, mai el camp del Bosch, el camp de La Franquesa 
o el Iros de Les Rapaldes. 

Podem comprovar com en aquesta Regla de Tarifa s'hi traben unes 
variacions en les unitats asignadas a cada més que no s'adiuen gens ni amb 
els mesos de més feina deis darrers anys (segar i batre) , ni amb els mesos 
en que hi han més hores de sol, que per lógica hi han més hores de treball, 
per exemple ens trobem amb el mes d'octubre que li'n corresponen cinc, 
entre mig de setembre i novembre que només en tenen 3'6 i 3'0; com també 
tenim el mar9, amb els dies més curts, que en té més que l'abril, amb els 
dies més llargs. Com he dit abans, la base de l'economia del país era la 
vinya, fins que va venir la fil.loxera, que ho va escombrar tot. 1 per aixo als 
mesas, en els quals els ceps donaven més felna, se'ls aplicava més unitats. 
Tenim el mar9, que era l'época de podar-los i cavar-los. El juny que a part 
de ' ser el deis dies més llargs i havar de segar manualment el poc o molt 
que hi hagués, era el temps d'esbrotxar-los o esporgar-los. 1 per fi tenim el 
mes d'octubre, que és el que marca més la diferencia. A !'octubre calia collir 
la verema i encabir-la, ja que en el segle passat no hi havia cap magatzem 
que en comprés, de verema, el que sí que van comen<;:ar a te r, fou comprar 
vi (el carrer d'avui Vidal 1 Montpalau, n'era anomenat "carrer deis magat
zems"). Així cal entendre com en lotes les cases de la part antlga de 
Cervera -carrers baixos i carrer Major- i també de tots els pobles de la 
comarca, en lotes, encara hi ha el seu cup i el seu celler. 

El fet de qué hi hagués tanta vinya, que tot el terme ho fos, era degut 
a la facilitat per a plantar-la. Calia colgar només els sarments, millar tallats 
amb la brocada, i l'any sobre ja era mallola i donava fruit. 

Una mica, la feina de la verema venia a ser aixo. De bon matl , tothom 
de la casa (homes, dones, canalla i vells -i els llogats si n'hi havia), amb 
uns falconets, expressos per a collir, anaven omplint coves, que agafats 
ansa per ansa els portaven a buidar a la portadora. Quan ja hi havia la 
carretada fe ta, que depenia de la for9a que hi havia a la casa, podía ser de 
1 O o 12, o bé 7 o 8 portadores, es porta va a la tina, es piava i al cup. Aixf, 
un i molts dies, que la campanya de la verema era molt llarga. 

Aquesta és l'explicació valida que hi ha, per a justificar !'existencia 
d'aquesta Regla de larifa. Que quan va ser establerta, el cultiu que primava, 
gairebé l'únic que hi havia a la zona, era la vinya. 1 que va ésser amprada 
flns als anys 50 o 60, quan, amb mecanització de la pagesia, va desaparéi
xer la feina d'anar a mosso. 

Agustí Castalia i Roca 



TRANS-CORBERA 
Transporls en general a tota la península -Servei de grua pluma 

Avda. del Mil.lenari, 34 
Tels. 53 00 78 - 53 00 94 - Fax 53 27 50 

CERVERA 

TOLDOS CERVERA 
Confecció i reparació de Iones i tendals de 

tot tipus, per terrassa i camió. 
PROMOCIÓ PRIMAVERA ESTIU 

Per la col.locació d'un toldo terrassa l'obse
quiem amb un parasol. 

Avda. Vallfogona, 9 - CERVERA 
Tels. (973) 53 08 36 - 53 00 94 - part. 53 25 25 


