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LA FEINA DEL CAMP A LA SEGARRA 
EN EL MES DE MARC 

Som al mes de man;, temps d'emprimar i podar els ceps. 
A les sis del matí la mare em desperta, i, mentre el pare 

carrega el carro, els coixins i la reu, jo acabo d'omplir els cibaders 
amb barreja d'alfals i palla, poso el pinso i la farina d'ordi per la 
paliada. Les mules ja surten de !'estable, i mentre abeuren a la pica 
de !'entrada, les guarnim per enganxar-les al carro. 

El pare posa el bidor a l'escaler, el collar, el sello amb la sofra 
i la barriguera i els reculans. Mentrestant, jo guarneixo el devanter, 
li poso el bidó, el collar i els tirants. Enganxem la Mohina als brac;os 
del carro i li posem les riendas. La Tordilla ja s'espera per posar-se 
al davant, enganxem els tirants als argollans, i finalment posem el 
fanal amb l'espelma encesa enganxat al carro. 

La mare, mentrestant ens dóna !'alforja amb el dinar que ens 
havia preparat. El pare ja havia omplert la bota al celler i a la veu 
de arri, la Tordilla enfila cap a la carretera i després, amb les rien
das, i a les veus de -vine ací- i -olla-, l'animal anava tirant cap a la 
dreta o !'esquerra, fins arribar al tros. 

Quan arribem, desenganxem el carro, desguarnim les mules i 
les posem una al costat de l'altra, les junyim, els hi posem els 
coixins, estrenyem ben fort les junteras, posem el camatimó als 
aixanguers amb la clavilla, les riendas pels forats deis tallols, posem 
els bossos a les mules perque no golegin, agafo l'esteva i comencem 
a llaurar. 

Mentre jo vaig llaurant, el pare amb les tisores de podar, 
comenc;a a podar els ceps. 

Ja fa una estona que les bestias no estan massa per llaurar, no 
es claven al solc, se'ls ha de tocar una mica amb la xurriaca perque 
no caminen massa alegres. Quan arribem a la punta del solc, faig 
girar la pala de la reu i tombem, i quan ja estan de nou enfiladas pel 
solc, agafen la directa per poder arribar a la punta el més aviat 
possible, perque ja havien vist al pare amb els civaders i les mantes, 
la qual cosa volia dir que era hora d'esmorzar. 

Rapidament, tapem les mules amb les mantes, els hi treiem els 
bossos i els hi afluixem la serreta del bidó, després, els hi posem els 
civaders amb la barreja d'alfals i palla amb un bon pinsó d'ordi. 
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Com que els animals ja menjen, ara ens toca a nosaltres, 
agafem !'alforja que ens ha preparat la mare i la bota de vi. Dins la 
fiambrera hi ha un parell d'arengades fregides, ens fem l'amanida 
amb ceba, olives negres i pebrot confitat. El pare, a més, s'hi posa 
una punteta de querolet, tot ben amanit amb l'oli de fregir !'arengada 
i, a esmorzar, que de gana prou n'hi ha. 

Quan les mules s'han acabat el menjar deis cibaders, tornem a 
la feina, tot entonant les canc;ons que assagem per les Caramelles 
del diumenge de Pasqua. 

Cada hora, es para una mica per fer la beguda fins que arribem 
al migdia. Les bestiales comencen a estar neguitoses. No falla. Des 
del campanar sana el toe d'oració, són les dotze, hora d'anar a donar 
ordi. 

En arribar al cap del solc, treiem la clavilla del camatimó, des
enganxem les riendes i desjunyim als animals. La Trodilla i la Mohína 
marxen contentes cap a la cabana on el pare ja té preparada la 
menjadora amb palla que, amb l'ajuda de les broques que ha pelat 
del palier i un bon pinsó d'ordi. 

Mentre les mules anaven menjat, jo trinxava les besses amb la 
falc; per fer la barreja. El pare feia foc per escalfar la fiambrera del 
dinar, que, com la majoria de les vegades estava plena d'una bona 
samfaina amb costella o llangonissa de tupina. 

Com que les mules ja s'han acabat l'ordi, els hi omplim la 
menjadora de barreja i ens posem a dinar. Després, els hi omplim la 
menjadora de palla, la mullem amb aigua i amb la farina d'ordi els 
hi fem una bona paliada. 1, mentres elles acaben de dinar, nosaltres 
fem una estona de migdiada. 

A les tres treiem les mules de !'estable, les abeurem i les 
tornem a junyir, els enganxem a la reu i a llaurar de nou. 

A !'hora de dinar, ja m'havia queixat al pare que aquella reu no 
clavava i l'havia de posar més puntera perque les relles estaven 
esmorrades, i, a més, la terra estava torta ja que aquest hivern, no 
havia plogut gaire i, a !'octubre, l'haviem tapullat per sembrar. El pare 
em va comentar que s'haurien de treure les relles i portar-les a lluisar 
al ferrer, ja que si a !'emprimar no es feia un bon boreig, després, 
al mantornar i al terc;ar tampoc es feia una bona feina. A part, que 
els cuniells, els melgues i l'agram, si no llauraves a fans, no s'arran
caven i per tant no es feia perdre fent malbé greument els sembrats. 

Després de ter una begudeta, arribem a l'hora de berenar, 
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posem les mantes i els civaders plens de barreja per les mules i ens 
llesquem unes llesques de pa de !'alforja, per nosaltres. Suquem el 
pa amb els tomaquets de penjar i un bon raig d'oli, hi posem un tall 
de donegal negre i cansalada viada de la ventresca i, al cap d'una 
estona, altra vegada a llaurar fins a la posta del sol. 

Quan ja no s'hi veu, a plegar. Desjunyim les besties, carreguem 
el carro, guarnim les mules, els enganxem al carro, i cap a casa. El 
pare a la maquina i jo a les rendes. El Segarró comen9a bujar, i és 
bastant fresquet, de manera que ens emboliquem ben bé amb les 
m antes. 

Pel camí ens trobem una parella de la Guardia Civil, tapats 
amb els capots. Van veure que el fanal cremava, les plaques del 
carro estaven bé i, per tant, no tenint cap por a la multa, ens limitem 
a saludar-los amb un "buenas noches". 

Arribant a casa, desenganxem les mules, les desguarnim, en
trem el carro, posem la palla a la pallera amb una bona racció d'ordi 
i a sopar. 

En sentir-nos arribar, la mare ja havia parat taula, tenia amanit 
un bon plat d'esquerola i un allet tendre de l'hort. La iaia, mentres
tant, despenjava l'olla deis esclamalls i la treia del foc on s'havia cuit 
la verdura, i amb l'aigua va escaldar les sopes. La mare va fregir la 
cansalada i amb l'oli amania la plata de la verdura. 

Acabant de sopar, el pare se'n va a fer la paliada a les mules 
i jo, ja m'havia adormit a la taula. En pujar em fa anar cap al llit, i 
ell també se n'hi va, que dema hi ha matines. 

Miquel Pont Farré 

VOCABULARI 

ABEURAR: Donar aigua a les bes
ties. 

AIXANGUERS: Tira de pell de bou, 
molt torta, que enganxa el camatimó* 
de la reu* al jou deis coixins mitjan
vant una clavilla*. 

AIXARTELL: Veure BROCA. 

AGRAM: Planta de la família de les 
gramínies que s'escampa molt per la 
terra de conreu i és difícil de treure, 
perjudicant molt els sembrats. 

ALFALS: Planta !leguminosa que 
serveix de ferratge tendre a l'estiu i 
sec a l'hivern. 



ALFORJA: Cistella trenada d'espart 
amb diverses butxaques per a posar
hi les viandes, l'oli i la bota de vi. 

ARADA: Veure REU. 

ARGOLLANS: Conjunt d'argolles i 
ganxos per enganxar !'animal als 
bravos del carro, mitjanvant una cla
villa*. 

ARRI: Veu que es pronuncia per a 
ter caminar les besties. 

BARREJA: Conjunt de palla i herba 
trinxada, alfals, besses i trepadella 
verda o seca. 

BARRIGUERA: Corretja doblada i 
cosida que passa per sota la panxa 
de !'animal, agafa els bravos del 
carro i evita que aquest s'aixequi. 

BASTET (Selló): Especie de sella 
de fusta molt petita, amb el davall 
encoixinat, que posen damunt !'es
quena de la bestia que ha d'estirar 
el carruatge i serveix per sostenir la 
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sofra* i evitar que el pes del vehicle 
faci mal a l'esquena de !'animal. 

BEGUDA: Acte de beure i menjar 
alguna cosa pels treballadors del 
camp, una estona de repbs que 
tenen entre l'esmorzar i el dinar, i 
entre el dinar i el sopar. 

BIDÓ: Conjunt de corretges que 
envolten el cap d'una bestia per 
subjectar-la o guiar-la. 

BOCAL: Morral que es posa al 
bestiar perque no morregui les her
bes o el conreu. 

BOTA: Recipient de cuiro empegat 
interior, amb broc de banya o l'altra 
materia solidp. que serv~ix per dur vi 
i veure a galet. 

BRACOS: Part del carro on s'hi 
enganxa !'animal, anomenat escaler*. 

BROCA: Eina consistent en una 
especie d'aixada de tres pues i 
manee de fusta que serveix per arre-
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plegar el fem i estovar o arrencar la 
palla del palier. 

CABANA: Construcció rústica de pe
dra, a manera de caseta, per aixo
plugar-s'hi i donar menjar a les bes
ties al migdia. 

CAMATIMÓ: Barra !larga que forma 
part anterior de l'arada i va unida 
directament a l'aixanaguer* del jou*. 

CANSALADA: Part grassa del porc 
que es treu deis cuixots o ventresca 
que te vies de carn magra. Es sala, 
i es menja seca. 

CINGLA: Corretja ampla que passa 
per davall la panxa de !'animal, 
subjectant el selló o bastet*. 

CIVADER: Conjunt de dues Iones 
cosides i una corretja que penja, pie 
de menjar, al cap de la bestia de 
manera que la boca d'aquesta hi 
vagi dins i pugui menjar. 

Q,Q.OQUéS 

CLAVILLA: Clau de ferro o fusta 
que es fica en els forats del camati
mó* de l'arada per subjectar aquesta 
amb els aixanguers* i el jou*. 

COIXÍ: Sac de tela i cuiro pie de 
llana damunt el qual .descansa un 
cap del jou* i tallols* per evitar que 
faci mal al coll de la bestia en llau
rar o estirar. 

COLLAR: Guarniment compost d'una 
gran anella de cuiro farcit de llana, 
subjectat per dos constellers de fus
ta que posen envoltant al coll del 
bestiar que s'ha d'enganxar al carro 
o a l'arada i s'articula per mitja d'a
nelles (argollans*) i civelles o venci
llons*. 

CONIELLS: o Colissos, planta de la 
famflia de les colífies, de flors blan
ques o rosades, d'arrels molt gruixu
des. 



DAVANTER: Bestia que va davant 
de tots en un tir, el qual, serveix de 
guiador. 

DESENGANXAR: Separar els ani
mals del carro o les eines de treball. 

DESGUARNIR: Treure els guarni
ments deis animals. 

DONEGAL: Botifarra, blanca o ne
gra, segons la composició de l'embo
tit (amb sang o sense) de carns bo
nes que es fa del budell gros del 
porc, i una vegada bullit es guarda 
molt temps. 

EMPRIMAR: Donar la primera !laura
da a la terra quan el camp és ros
toll. 

ESTEVA: Pec;a posterior de l'arada, 
de fusta, que serveix per manejar-la 
o agafar la reu. 
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penjar-hi les olles, els perols, etc., 
que hom ha de posar a escalfar al 
toe de la llar. 

ESCALER: Animal enganxat que va 
a l'escala, entre els brac;os del carro. 

FANAL: Capsa formada generalment 
d'un bastiment metal.lic i que té una 
o més cares de vidre dins la qual es 
posa un llum, normalment una espel
ma encesa. 

FIAMBRERA: Recipient de metall, 
d'alumini o llauna, generalment de 
forma cilíndrica i de poca alada, que 
serveix per a portar vianda que s'ha 
de menjar tora de casa. 

FALC: Eina consistent en una tulla 
de ferro acerat, corba, dentada en la 
vora cóncava i posada al cap d'un 
manee. 

GOLEJAR: lnstint de les besties de 
ESTISORES DE PODAR: Estisores voler menjar herba. 
per tallar rames. 

ESCLAMALLS: o Clemastecs. Cade
na amb ganxo, penjada a la xeme
neia de la llar de toe i serveix per 

GUARNIR: Posar els guarniments de 
cuiro per enganxar l'animal a l'eina 
de treball. 
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JOU: Pe9a de ferro corbada on 
queden unides les besties (junyides*) 
per estirar o llaurar. 

JUNVIR: Posar el jou a un parell 
d'animals per treballar junts i fer més 
for9a. 

JUNTERA: Pe9a de cuiro que ser
veix per unir tallols* deis coixins*. 

MAQUINA: Combinació més o 
menys complexa per frenar les rodes 
del carro. Esta composta d'una pa
lanca de ferro i unes peces de fusta, 
normalment de figuera, que apreta
ven al cercle de les rodes per fre
nar-les. 

MANTORNAR: Donar la segona llau
rada abans de sembrar. 

MENJADORA: Pedrís dividit en com
partiments mitjan9ant barres de fusta 
que serveix per a dipositar-hi la palla 
o l'herba que han de menjar els ani
mals grossos com cavalls, mules ... 

OLIVA: Fruit de !'olivera, destinada a 
ser menjada, normalment en amani
des. Es poden confitar amb diversos 
ingredients. També es poden deixar 
pansir exposades a sol i serena. 

OLLA: Vas de terrissa o de metall, 
de forma rodolenca, generalment 
amb dues anses, que serveix per 
coure els aliments o per a fer bullir 
alguna cosa, penjada als esclamalls*. 

OLLA: Veu que cridaven els paga
sos per fer girar els animals a l'es
quella. 

PALA: Lamina de ferro que va posa
da a l'arada moderna, prop de la 
rella, i serveix per a remoure la terra 
i llen9ar-la cap als costats. 

PALLADA: Palla mullada amb aigua 
i barrejada amb farina d'ordi o d'al
tres cereals o lleguminoses, que es 
dóna com a aliment al bestiar gros. 

PALLERA: Departament de !'estable 



per a tenir-hi la palla, separat per un 
enva del lloc on estan els animals. 

PARELL: Conjunt de dos bous, 
mules o altres besties similars, junyi
des* per a treballar. 

PELAR: Treure palla del palier esti
rant-la amb el ganxo o altra eina 
apropiada. En aquest cas broques* o 
aixartells. 

PICA: Pe<;a de pedra o terrissa, més 
gran que el normal, que té una con-
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cavitat destinada a rebre i contenir 
aigua per abeurar animals. 

PINSO: Porció d'aliment sec que es 
dóna al bestiar, normalment ordi, o 
altres lleguminoses. 

PODAR: Tallar els serments sobrers 
deis ceps o altres arbres. 

PUNTERA: Arada Puntera. L'arada 
que es porta amb la rella molt des
viada de la línia horitzontal, de 
manera que pega de punta i s'enfon
sa molt en la terra. 

RECULANTS: Cadascuna de les co
rretges o cadenes que van del bas
tet* a les vares del carro i serveix 
per a que l'animal pugui recular i ter 
seguir amb ell el vehicle, sobretot en 
les baixades. 
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RIENDA: o Regna. Cadascuna de 
les dues corretges de la brida amb 
que es governa la cavalgadura. 
RELLA: Pega de ferro tallant acopla
da a la pala de l'arada* que serveix 
per a penetrar dins la terra i obrir els 
soles. 

REU: lnstrument que consta d'una 
esteva*, cameta, pala*, relles* i 
camatió* que serveix per remoure i 
girar la terra abans de sembrar. 

SAMFAINA: Guisat fet de trossos de 
tomaquet i albergínies, i a vegades 
també ceba, carabassó o altres ve
getals. Preparada a l'estiu al bany 
maria, es conserva tot l'any. 

SEGARRÓ: Vent fred del nord-est. 

SELLÓ: Veure BASTET*. 

SERRETA: Pega de ferro semicircu
lar amb una vara dentada, que es 

TALLOL5 

subjecta sobre el morro d'una bestia 
de tir, perque, en estirar-li els ríen
des* a les quals va unida la dita 
pe9a, !'animal es deixi guiar. 

SOFRA: Corretja ampla que passa 
per damunt el bastet* i té a cada 
extrem una anella formada del ma
teix cuiro, dins la qual passa el bra9 
del carro i així queda aquest sostin
gut. 

SOLC: Cavitat !larguera produ"lda per 
la reu* a la superfície de la terra. 

SOPA: Menjar fet de pa tallat a lles
ques o trossets, bullits o escaldats 
amb brou o altre líquid. 

TALLOLS: Costelles de ferro compo
nent del jau* i assentades als coixins 
perque no faci mal al coll de !'ani
mal. 

TIRANT: Corda revestida de cuiro 



per ajudar a tirar del carro o eina de 
treball. 

TORDILLA: Pel, mesclatge de blanc 
i negre. 

TRAPADELLA: Lleguminosa de tu
lles amples i flors grans, amb tres 
estríes vermelles, en ra'ims oblongs; 
es conrea per ferratge. Agrada molt 
al bestiar. 
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TUPINA: o Topina. Conjunt de tras
sos de carn de porc o d'altres ani
mals cu'its i confitades en oli o llard. 
Servía per a conservar la carn, que 
actualment es congela. 

TRERCAR: Llaurar per tercera vega
da el mateix any. 

VINE ACÍ: lndicació que es fa als 
animals per anar cap a la dreta. 

Magí Tapiales en el cartell de la testa de Sant Magí de 1992 
(foto proceden! de I'Arxiu Fotografic Duran i Sanpere). 
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