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Quanta gent creieu que, en el moment 
de posar-se un tros de pa a la boca, o 
menjar-se un préssec o un tall de carn 
pensa: Com s'ho devien fer fa 500 anys 
per fer aquesta llesca de pa?, o com s'ho 
manegaven les persones de 1' antiguitat per 
tenir un plat calent cada dia? o, anant més 
lluny encara: quin ti pus de fruita tenien els 
habitants de la prehistoria? 

Evidentment, aquestes preguntes avui 
dia, i gracies a molts estudis i treballs fets 
per investigadors no són cap secret, en 
molts llibres podem trobar el procés de 
producció del pa fa 500 anys fa 1.000 anys 
i fa 2.500 anys, i sabem com ca9aven a 
l'edat mitjana i en l'epoca del neolític. 

Jo sempre m'havia fet una pregunta: 
On van sortir les primeres arreus?. Com 
s'ho van fer els nostres avantpassats per 
comen9ar a llaurar la terra, per estovar-la 
per poder-hi plantar una llavor (ja havien 
vist que si aquella llavor estava colgada a 
terra prou temps, en sortia una cosa que 
era bona per menjar), regar-la, i esperar 
que creixes el suficient per poder-se-la 
menjar?. 
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Fa poc a arribat a les meves mans un 
llibre que ha estat for9a aclaridor: Notas 
sobre el nacimiento de la agricultura. 
Desde sus inicios hasta su desarrollo en 
la edad del bronce sumeria y egipcia. 
(Álvaro Martínez Álvarez Dr. Ing. Agró
nomo. Blake y Helsey España S.L, Edito
res. 2004). 

En aquest llibre he trobat el que fa 
temps que busca va: 1' origen de 
!'agricultura. Aquí ens diu d'entrada, que 
no és possible senyalar un sollloc, un únic 
origen per a cada planta cultivada i cada 
animal domesticat. Només sembla ciar 
que havia de ser després de les grans 
glaciacions. 

Els principals centres d' origen de la 
producció d'aliments queden establerts a 
la zona del Proxim Orient Asiatic i a 
Mesopotamia, i d'aquí es van anar 
estenent per mitja de la "transmissió de 
coneixements per via pacífica" (difusió), 
principalment per qualsevol forma 
d'intercanvi comercial, la qual cosa no 
volia dir migracions a gran escala. 

• Proxim Orient Asiatic 

Aquí es calcula que la producció 
d'aliments va comen9ar sobre l'any 
10.000 aC. pels pobles situats a l'alta 
meseta d' Anatolia i les muntanyes que 
l'envoltaven per l'est, el nord i l'oest, 
la gran muralla mesopotamica. Aquest 
pobles van comen9ar a desenvolupar 



la ca9a, la pesca i la collita de plantes 
silvestres comestibles. Es considera 
que aquí van comen9ar a plantar ordi 
i blat salvatge. 

• La Vall del Nil i el Neolític africa 

Aquí la "revolució" va comen9ar so
bre el 5.500 aC., portada, 
probablement pel desenvolupament de 
Mesopotanua i va arribar de la mateixa 
manera a 1' Alt Egipte (Vall del Nil) i 
al Baix Egipte (el Delta). Aquí el 
desenvolupament de 1' agricultura 
depenia totalment de les inundacions 
periüdiques del Nil ja que la terra 
només es podia aprofitar quan les 
aigües del riu feien les crescudes. 
Sabem que aquí, la introducció de la 
reu, la roda i el teler vertical, es va dur 
a terme sobre l'any 3.100 aC. moltmés 
tard que a Mesopotamia. 

A la restad' África, sembla ser que es 
va desenvolupar més tard; a Etiopía, 
per exemple la domesticació de bestiar 
oví i vacú es va desenvolupar molt 
aviat pero 1' agricultura no es va im
plantar fins a 1' edat de Ferro. 

• La Vall de l'Indi i el Neolític del 
subcontinent indi 

La civilització que va ocupar els espais 
compresos per 1' actual Índia, i 
Pakistan i s' estenia des de la costa del 
mar Arabic fins a 1' Himalaia per tota 
la vessant del riu lndi, va veure els seus 
millors moments entre el 2.600 i el 
1.900 aC. La seva economía estava 
encarada tant cap al seca com al 
regadiu amb cultiu d'ordi, blat, segol, 
sesam, llenties, rai'm, lli, cotó i, fins i 
tot, arros. El camps es conreaven amb 
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una reu tirada per un jou de bous. 
Tenien gossos domesticaren gallines 
i, també podría ser que domestiquéssin 
elefants pels treballs més pesats. Feien 
cases de totxo fet de fang cuit i 
utilitzaven la roda pel transport. 

• El Neolítica la Xina i l'expansió pel 
pacífic. 

Sembla ser que la Xina té dos focus 
d'inici de !'agricultura diferents: Les 
conques del riu Groc i la del riu 
Yangtze. 

Els comen9aments els situen tots so
bre el 6.000 aC., encara que alguns 
investigadors creuen que els xinesos 
feien servir teixit de rami (boehmeria 
nivea) sobre el8.000 aC. el que ens fa 
suposar el coneixement de les 
tecniques del teixit que normalment 
associem amb 1' agricultura. Si aixo és 
cert, existiria el cultiu de les plantes 
2.000 anys abans. 

Pel que fa al cultiu de 1' arras a la Xina, 
sigui quina sigui la data d'inici de la 
"domesticació", sobre l'any 5.000 aC. 
a la Babia de Hangzhou, al sud del 
Yangtze, hi havia una població agrí
cola que cultivava i guardava arras i 
tenia un gran nombre d' animals 
domestics: gossos, gallines, porcs, 
búfals, ovelles .. ; fabricava ceramica, 
teixits de sac i cordes i feia estris de 
pedra, fusta i os i vaixells de rems. 

En l'aven9 de !'agricultura s'ha de 
veure, en primer lloc la gran evo lució que 
va suposar passar de les destrals de pedra 
tallada a les de pedra pulimentada ja que 
van facilitar moltíssim 1' aclariment dels 
terrenys i el treball amb la fusta: 



• El bastó o pal per cavar, que és 
senzillament un pal punxegut, fou la 
primera eina que es va fer servir tant 
per preparar la terra per sembrar i plan
tar. Amb aquest bastó es trencaven els 
terrossos per deixar la terra llisa i tova 
i es feien els soles o forats on s'hi 
llenc;aven les llavors i es tapaven. Per 
trencar els terrossos també feien ser
vir les mas ses o 1' aixada. 

• La reu, era una eina pesada amb una 
fulla de fusta o de pedra tallada pre
vista d'un manee de fusta que es feia 
servir per llaurar la terra. 

•Batre les espigues per treure'n el gra 
es va comenc;ar copejant les espigues 
amb dos bastons. 

Amb el pas del temps va arribar la 
ceramica, un avene; basic per 1' evo lució 
en 1' alimentació jaque permetra el remull 
i la cocció d'aliments, sobretot el cereal. 

Pero sens dubte un altre dels grans 
avenc;os va arribar amb 1' edat del bronze, 
!'arribada del metall: el coure, el bronze 
i, més endavant el ferro. 

Aquest descobriment permet substituir 
totes les eines d' os o pedra per metall 
guanyant en duresa, facilitat i precisió a 
l'hora de modelar-los i possibilitat de 
reutilització una vegada s'han desgastat, 
tomant-los a fondre. Alguns historiadors 
consideren que la serra de metall va ser 
basica per la fabricació facil de les rodes. 

La reu marca una fita en el 
desenvolupament de !'agricultura jaque 
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es pot roturar la terra amb menys temps i 
amb menys ma d'obra. que amb l'aixada 
i facilita la feina tant en cultiu de seca com 
en regadiu. Es pensa que les primeres reus 
tenen una antiguitat de 3.400 a 3.000 anys 
a C. 

Les primeres reus eren basicament una 
aixada adaptada: una aixada de fusta 
arrossegada per un parell de bous. Més 
endavant ja hi tenim el jou que es 
recolzava sobre el coll de la bestia, el timó 
i la rella. 

A partir d' aquí, 1' evo lució ha estat 
constant. Si bé durant molts anys aquesta 
evo lució ha estat lenta, de cop, en 100 anys 
s'ha avanc;at el que no s'havia fet en 2.000 
anys: la reu de St. Isidre, on, segons ex
plica la tradició, mentre St. Isidre estava 
a 1' ombra resant, uns angels li llauraven 
la terra, els primers tractors amb roda 
metal·lica i arribar al tractor que ja no 
necessita ni tractorista; els grans 
terratinents del centre dels Estats Units, 
amb centenars d'hectarees de terrenys des 
de casa seva i gracies als satel·lits donen 
les ordres oportunes a 1' ordinador que 
prement un botó fa que els tractors facin 
la feina sols funcionant per via satel-lit... 
es veu que Sant Isidre ja era un avanc;at al 
seu temps. 

Tota aquesta evolució ens ha deixat 
unes imutges que no per vistes, deixcn de 
ser curioses i com que una imatge val més 
que mil paraules, acabem precisament 
amb aixo, amb les imatges d'aquesta 
evolució. 



Escena agrícola egípcia. Tomba de Nakub. Tebas 
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Arada de l'Edat del Bronze 

The Eagle. Manufacturing Co. Appelton. Wisconsin, USA. Any 1990 
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Reu amb rodes incorporades per al seu transport 
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Tintan. Intemational Harve Ster Company. Any 1900 
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Fairway Tractor 

International Harvester 
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Tintan. Internacional Farmall. Any 1920 

Port. Any 1920 
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Industtial Tractor 
(Steel Wheel) 

Narrow-Tread Tractor 

International Harvester 

143 

(10-20 H. P.) 
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Deutz. Any 1927 

Frend. Dieselross 9 CV. Any 1932 
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Landini 

Lanz 
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Motor d' arranque escalfant el motor 
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Cassani. Any 1947 
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Tractor amb control remot via satel·lit. El control esta situat sobre la cabina del tractor. 

Cabina de tractor d'última generació, amb comandaments i ordinadors incorporats. 
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