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LA FEINA DEL CAMP DURANT EL
MES DE JUNY
Arriba el mes de juny, aquest any (som a finals deis 40) hi ha una
collita molt bona, les pluges al voltant de Sant lsidre han fet que la
granor hagi estat excel.lent. Els sembrats, al trencar de color han agafat
aquell to (sarmenya) que veritablement sembla tot una mar d'or.
Som diumenge, tot just acabo d'escurar !'estable i d'anar a buscar
palla. El pare ja ha tornat de l'hort i anem a esmorzar.
En acabar ens posem a picar la dalla, tot una tecnica ja que si
s'aprima massa el tall, s'esventa, i si queda gruixuda, no talla.
El pare, amb paciencia, m'ensenya com s'ha de fer: la talonera
agafada amb la ma esquerra, assolant bé a l'enclusa i amb el martell
anar picant el tall, pero, ni més ni menys que el just, després agafem el
manee i, amb la clau la muntem, arreglem les cordes del rampill i hi
posem les pues noves d'un lluc d'ametller que el pare havia posat a
corbar quan encara era verd.
No apretarem massa la tulla, ja que el pare m'ha promes que
aquest any em deixara segar i s'ha d'ajustar a les meves possibilitats.
La veritat és que als 14 anys ja em considero capa9 de fer-ho, i em fa
la mar de goig fer de dallador i que ell faci les gavelles amb el rampill
i lligui les garbes, sempre amb el contrapunt del lligador-dallador "el
fotaré dintre de la garba", aquesta és l'amenaya que el lligador fa
sempre al dallador d'acabar dins de la garba si no talla prou depressa,
encara que en realitat és estrany trobar un lligador que doni l'abast a un
bon dallador.
Quan arribem al tros, donem la inclinació correcta a la tulla, tancant-la més de !'obertura que normalment porta el pare, ja que jo no puc
agafar tant rem perque sinó em costaría molt de tallar. Com més bo és
el dallador, més oberta porta la fulla en relació al manee i d'aquesta
manera se n'avan9a molt més.
El que li fa més por al pare és veure'm cada vegada que trec la
pedra del banyot pie d'aigua, que porto penjat a la cintura per esmolar
la dalla, ja que al fer aquesta feina hi ha el perill de deixar-hi algun dit
de lama.
Per comen9ar, amb la dalla, es fan els penjats, alguna feixa petita
on la mula i l_a maquina no s'hi poden bellugar i sota els arbres perque
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les rames podrien trencar els rampills de la maquina com a la majoria
deis conreus de la comarca, els sembrats estan situats entre bancals
d'ametllers, olivers i ceps, per aixo s'ha de fer bastanta feina amb la
dalla o el volant...
A les matinades, com que la sega encara no esta torrada, tots
plegats anem a arrencar cigrons i guixes, feina molt pesada ja que es
tracta d'anar ajupit molta estona i acabes amb molt mal a l'esquena i a
les mans d'arrencar aquell dimoni de plantes.
A les nou del matí apareix la meva germana amb la cistella de
l'esmorzar que la iaia li ha arreglat: sopes bullides amb ou i una bona
samfaina amb tupina de llangonissa que s'enceta al segar (durant l'any
es menja tupina de cansalada del coll, de fetge i de botifarra negra), tot
aixo remullat amb un bon "trago" de vi, i els que no, aigua. És el moment
de parar ja que des de les 5 de la matinada que voltem pel món.
En acabar d'esmorzar, mentre nosaltres enganxem l'agavelladora,
la mare se'n va cap a casa a arreglar les besties i preparar el dinar que
ens portara al migdia. Normalment a les 12, amb el bat de sol que cau,
surt de casa per arribar a la 1 al tros.
Quan som a prop del migdia, desenganxem les mules, les abeurem i els donem menjar, ara només cal esperar a que arribi la mare i tot
fent temps, comentem la innovació que la maquina agavelladora suposa
pel segar. Els homes comparen la feina d'un bon dallador, que podía
tallar una quartera de sembradura al dia (2500 m2), a la d'una maquina agavelladora, que, amb una bona mula, fa la mateixa feina amb una
hora, a més, el dallador deixa el que talla arrenglerat i, amb el rampill
s'havien de fer les gavelles o, si no, el lligador ha d'arreplegar el rem
necessari per fer la garba. L'agavelladora ja talla i deixa la gavella teta,
pero deixa més rastoll.
Arriba la mare i ens posem a dinar: escudella i carn d'olla i, normalment, un bon plat de conill amb suc i fruita de l'hort.
Després de dinar tornem a donar menjar a les mules i anem a ter
la migdiada. A les 3 de la tarda guarnim la "Morica", la "Tordilla" ja ha
segat tot el matí, i tornem a enganxar l'agavelladora.
Aquest any els fondos estan ajaguts com una coca, aixo vol dir
que amb l'agavelladora, poca cosa es pot fer, ja que la "cutxilla" de la
maquina no arriba arran de terra i no es talla la meitat de les espigues.
Per aixo hi ha diverses solucions: anar a buscar el rem, aixecar el
sembrat amb les torques, segar-lo a punta de dalla o amb els volants.
Els volanters són tot un espectacle, ja que hi ha volants que són més
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alts que els homes que el fan anar, pero tan habils amb la feina que
amb una ma al volant i l'esclopet a l'altra competeixen amb els dalladors. Amb el sembrat ajagut fan la mateixa feina. Amb el sembrat dret
els dalladors porten molt avantatge als volanters.
Un deis dalladors comenta que hi ha a la comarca un grup d'homes, vinguts d'Andalusia, que es dediquen a segar els conreus amb la
falt; a preu fet (ells en deien "a destajo"). S'ha de reconéixer que amb
aquesta eina, la gent del sud són molt experts.
A la tarda tornem a repartir les tasques: uns seguen, els altres fan
garbes i els demés fan vencills o lliguen, aquí hi ha feina per a tothom.
Un cop tallat, s'ha de lligar amb vencills, foryosament per l'ordi i la
civada han de ser d'espart perque la canya és curta, pero el blat i el
segol serveix el mateix sembrat i es lliguen amb fus. Els vencills d'espart són cars ja que valen 15 centims. Si fem números veiem que tot-
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hom compra els més justos. Es necessiten 25 garbes per a fer un sac
de 50 kg. d'ordi que val 11 O pts. Aixo equival a un cost de 3'75 pts. per
sac. No és estrany que es cuidin tan bé els vencills perque així poden
servir més d'un any i és una despesa més que ens estalviem.
Per fer els vencills de blat, s'estira un grapat d'espigues de la
garba més propera i es poden fer de pom o de lla~ada. La veritat és
que quan un menut sap fer vencills és tota una proesa, i poder donar
l'abast a un parell o tres lligadors, tot un record. Lligar les garbes amb
fus també és tota una tecnica, ja que si es deixen fluixes, al garberar
o després, al carregar les garbes per portar-les a l'era, es desfan.
Els vencills també tenen els seus problemes; els d'esparts, com ja
hem dit, s'han de comprar i són cars. L'any que hi ha mala collita s'han
de buscar garbes deis fondos on el sembrat és més alt. Per altra part,
cap al migdia i després de dinar, les gavelles estan tan torrades que els
vencills en fer la llagada es trenquen l'única solució és agafar una garba
i mullar-la amb aigua de la cisterna i fer-Ia seguir per treure'n els vencills.
Cap al tard, quan ja baixa la marinada i es posa rellent, es desenganxa la maquina perque costa de tallar i tothom es dedica a fer
garbes. Durant tot el di a, de tant en tant pare m per fer el "trago", quan
es té set no hi ha res com aigua fresca o el bon vi.
S'acosta l'hora de berenar, mentre nosaltres anem fent garbes, la
mare prepara les amanides d'escarola, tomaquet i pebrot de l'hort, la
col-i-flor confitada amb vinagre, olives i llangonissa seca, pa sucat amb
tomaquet i uns bons talls de pernil. Algun dia també hi ha romesco o
conill fregit amb all i oli.
Després- de berenar, ens posem a garberar. Avui per sort corre
una bona marinada, els dies que no ho fa, les garbes continuen reseques i llavors no es poden remenar perque cauen les espigues i es
desgranen. Llavors s'ha d'esperar a fer-ho més tard o a la matinada.
Les garberes no es planten mai als fondos perque corren el perill
que un xafec d'estiu les enrovini, tampoc als penjats perque en carregar-les al carro per portar-les a l'era hi ha el perill de bolear. S'han de
plantar en un lloc on no facin nosa per diablar. A la coberta l'espiga
sempre en contra d'on vénen les pedregades, d'aixb en saben prou els
padrins. Les garberes d'ordi es fan amb 2 de peu, sinó, la coberta no
tapa, les de blat de 3. Sempre es comencen pel mig i s'acaben a les
vores.
Es comenga plantant les garbes ben dretes i les deis costats es
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van posant lleugerament inclinadas fent contrapés i amb un cert grau
d'inclinació perque la garbera no es tombi.
La coberta es comenc;a a l'inrevés, de les vores cap al mig, estampint les tres últimas com si es tractés de la clau d'una volta.
D'aquí uns quants dies, tot estara segat, lligat i agarberat, llavors
a la matinada, quan hi hagi humitat anirem amb el pare a diablar. Jo
amb la dalla acostumo a ter les vores que han quedat i sota els arbres.
Després vaig arreplegant les diablades, passant el rampill on el diable
no arriba, i si hi ha algun tros on el vent ha fet caure les espigues, la
mare, la iaia i la meva germana, també de matinada, vindran a espigar.
Quan tot estigui enllestit, l'amo de la terra (a les nbstres contrades,
una bona part de la terra es té en regim de parceria), ell sera qui
comptara les garbes deis trossos per determinar quantes batudes s'hauran de fer.

ANNEX
L'agavelladora va ser la maquina que més tecnica va aportar al
món de la pagesia en la feina del segar. Després de la falc;, una eina
no massa del nostre país, i el volant, es va implantar la dalla que fou
l'eina manual més novedosa per segar.
Els antecedents de la maquina agavelladora cal buscar-los al nord
d'Europa on, un augment en la producció del gra al voltant de l'any
1.800 va fer pensar en la necessitat de crear una maquina de segar. A
Anglaterra, es va desenvolupar una maquina inspirada ~n un carro de
sega inventat pels romans. Constava de dues rodes i uns tallants a la
part del davant. A mesura que els bous tiraven del carro, els tallants, al
tocar el sembrat, l'anaven tallant i aquest queia dins el mateix carro.
Aquest carro de sega s'anomena en escrits de l'lmperi Roma i també
n'existeixen dibuixos (1 ).
Sobre el 1900 apareix a les nostres terres l'agavelladora i després
la segadora-lligadora que, malgrat els seus avantatges en el treball, en
les petites i mitjanes explotacions, propies de les nostres terres, no
podien assumir el cost de compra i despasa d'utilitat (es necessitaven
de 2 a més mules per fer-Ies funcionar).
L'agavelladora fou el primer pas cap a la mecanització del camp.
Al 1922 ens consta que a Cervera es compra la primera agavelladora
marca Trepat adquirida pels Pares Claretians per un preu de 873 pts.
Aquesta tenia una amplada de tulla de 0'97 cm.
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L'any 1939, un veí del barri adquireix una de les primeras maquinas Trepat modificadas, amb una amplada de fulla de 1'05 m. de doble
engranatge i amb un preu de 1 .200 pts.
A Cervera el 1954, el senyor Baltasar Sans Vives, va adquirir la
primera segadora-lligadora marca Trepat per un preu de 20.000 pts.
Si tenim en compte que aquells anys, un jornal de la indústria
Trepat era de 800 pts. al mes i per un sac de 50 Kg. d'ordi li pagaven
al pagas 11 O pts. veiem la despasa que su posava l'adquisició d'aquesta
maquinaria per l'home del camp.

LA FABRICA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA TREPAT
Parlar de la maquina de segar agavelladora, és parlar de la primera maquina o punt de sortida de la mecanització de les eines del camp.
Fou un campero! lleidata, Josep Trepat Galceran, nascut a Aladre!!, terme municipal d'Agramunt, el desembre de 1880, qui va muntar
al nostre país la primera fabrica de maquinaria agrícola a Tarrega,
arrencant així la mecanització del camp.
Al 1919 ja tenia enllestit el primer prototipus d'agavelladora marca
Trepa t.
El 1920 surten de la fabrica de Tarrega les primeras 50 unitats.
Tota una gran fabrica alemanya com la Krupp al 1925, compra la
maquinaria Trepat i en treu un model modificat entrant en una gran
competencia de mercat amb la firma catalana. El Sr. Trepat, el 1935 ja
tenia enllestit per llenyar al mercat, el que havia d'ésser el nou pas de
la mecanització al camp: la maquina segadora-lligadora.
Malauradament els esdeveniments del 1936, paralitzen tota la
feina i inquietuds deis espanyols.
El 1940, el Sr. Trepat torna a posar en marxa la fabrica de Tarrega. El seu esperit incansable de modernització el porta fins a la supressió deis animals, i al 1960 surt al mercat la primera ferratgera marca
Trepat articulada amb tractor.
Que serveixi aquesta descripció del senyor Josep Trepat i Galceran com a homenatge del que els camperols tenim en deute amb un
company de treball dins el món agrícol, que tot i que de jovenet s'havia
desplayat a collir ra'ims a Franya, el 1969 tenia 21 O treballadors a la
seva fabrica sense comptar el venedors i les indústries auxiliars, tot un
imperi que treballava per a la mecanització de la nostra terra.
L'esfory d'un home que va néixer i va viure per la terra, queda
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reflexada en les naus industrials que va fer pujar del no res, només amb
la tenacitat. Aquestes estan ubicades als afores de la població de Tarrega i es troben, en aquests moments, exposades a desapareixer quan
podrien esdevenir un autentic museu de la historia de l'evolució del
ca mp.
Miquel Pont Farré
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VOCABULARI
AGAVELLADORA: Nom que prevé del mot agavellar, amuntegar o
reunir certa quantitat de material i
formar-ne una gavella*.
APRIMAR: Fer més prima, més
tallant la fulla de l'eina, picant-la
en fred.
BANCAL: Espai de terra situat
entre dues tires de ceps o arbres
per sembrar-hi llegums cereals o
altres plantes.
BANYOT: Estoig de banya, de
metall o fusta dins el qual els dalladors* duen la pedra* d'esmolar
la dalla*.

BATUDA: Conjunt de la feina d'una jornada de batre.
CLAU DE DALLA: Barreta de ferro que serveix per unir el rampill*
i la fulla* al manee de la dalla*.
COBERTA: Munt de garbes posades damunt la garbera horitzontalment i formant pendent de manera
d'aiguavessos de teulada perque
en cas de pluja l'aigua s'escorri
sense penetrar dins el munt de
garbes.
DALLA: Eina consistent en un
rampill* i una fulla d'acer lleugerament corbada de quatre o cinc
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pams de llargaria posada a l'extrem d'un manee que s'agafa amb
les dues mans i serveix per segar
sense que el segador s'hagi d'inclinar.
DALLADOR: Qui es dedica a
segar amb dalla; agrupats en colles, on el capdavanter feia els
tractes i buscava feina, comen~a
ven a una punta de país i acabaven a l'altre extrem, seguint la
maduració de la collita que s'anava fent a cada comarca.
DESGRANAR: Desfer de gra en
gra les espigues deis cereals.
DIABLE: Tipus de rampill* molt
gran format per una barra d'uns
dos metres de !largada guarnida
de moltes pues i d'un manee, al
qual s'enganxa un animal que !'estira i serveix per a replegar les
espigues.
ENCLUSA: Pec;:a de ferro que per
un extrem acaba en punta i es
clava a terra i per l'altre té una
cara plana damunt la qual els segadors piquen la fulla* de la falc;:,
el volant o la dalla* per
aprimar-ne* el tall*.
ENROVtNAR: Veur¡p ROVINA.
ERA: Espai de terra generalment
rodonenc, de 1O a 30 metres de
diametre damunt el qual es posen

els cereals o llegums per batre'ls i
separar la palla del gra.
ESCLOPET: Pec;:a de fusta semblant a un esclop petit que serveix
com a guant sense dits per ficar-hi
la ma esquerra els segadors i
guardar-la de talls que es podrien
fer amb la falc;: o el volant.
MARTE! L.__
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ESMOLAR: Afinar un instrument
de tall, fregant-lo en aquest cas
amb una pedra.
ESPIGAR: Arreplegar les espigues, collir les espigues que han
caigut als segadors durant la segada, per una ventada o altres
causes.
ESVENTAR-SE: Quan la dalla, serra, etc., perd la destresa del tall o
de les dents a causa d'un mal
treball en aprimar-la*.
FEIX: Conjunt de coses arreplegades una al costat de l'altra i !ligades perque no es separin.
FEIXA: En les terres muntanyoses
o costerudes les feixes són trassos de plans horitzontals situats en
el coster i limitats per marges o
parets que els protegeixen contra
les avingudes.
FONDO: Zona més enclotada d'un
terreny cultivat on normalment el
sol hi toca menys i per tant les
espiques s'estiren més buscant la
llum. Normalment acostuma a
haver-hi la terra més bona.
FORCA: lnstrument format per un
pal de fusta acabat per un extrem
en dues o més puntes que serveix
per algar o regirar la palla, l'herba,
etc., especialment en les opera-

cions agrícoles de ventar a l'era i
d'apilar la palla o l'herba.
FULLA: Lamina prima de metal!
especialment d'una eina.
GARBA: Feix d'espigues tallades i
lligades que generalment es compon d'algunes gavelles.
GARBERA: Munt de garbes
col.locades dretes amb les espigues cap amunt bastides en el
camp on s'han segat o prop de !'era on s'han de batre per guardar
les garbes contra la pluja mentre
arriba el moment de la batuda.
GAVELLA: Conjunt de manats o
falgades d'espigues.
PARCERIA: Arrendament d'una
terra amb condicions de repartiment del fruit normalment entre
l'amo de la terra i el pages que la
conrea.
PASTERA: Part de l'agavelladora
on cau depositat allo que la "cutxilla" va tallant.
PEORA D'ESMOLAR: Pedra arenisca guarnosa que serveix especialment per a esmolar o afinar el
tall de les eines.
PENJATS: Terreny que fa pendent
i per tant és difícil de conrear.
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PUA: Cadascuna de les puntes
d'una forca*, d'un rascle*, o d'un
rampill* o altres instruments semblants.
QUARTERA: Porció de terreny
{1/4 d'hectarea) equivalent a uns
50 kg. de cereal.
RAMPILL: Eina per arreplegar el
sembrat.
RAMPILL D'AGAVELLADORA:
Amb un conjunt de 4 unitats
treient el sembrat que la "cutxilla"
talla i deposita a la pastera* de la
maquina.
RAMPILL DE DALLA: Conjunt
d'una barra foradada i 4 o 5 pues
articulada amb el manee de la
dalla i que serveix per evitar que
les espigues dallades tombin cap
a terra.
RAMPILL DE MÁ: Fusta d'un
metre que porta unes pues de
ferro de 15 cm. amb un manee
que serveix per agavellar el tallat
amb la dalla i recollir espigues.
RELLENT: Que esta humit.

REM: Faixa o tira de cera! o herba
que el dallador talla i que roman
estesa a terra.
ROSTOLL: Conjunt de tires de
cereals que resten arrelades a la
terra després de la sega.
ROVINA: Aigua terbola que baixa
pel riu, barrancs o fondos durant
una pluja violenta o sobtada.
SARMENYA: Color daurat, d'un
groc verdós.
TALONERA: Part posterior de la
fulla de la dalla, on s'uneix al
manee.
VENCILL: Lligall fet d'un manoll de
bris d'un cereal o d'espart i a vegades de sarment per a !ligar les
garbes* quan seguen.
VOLANT: Falc; més grossa que
!'ordinaria, i amb tall llis en lloc de
dents.
VOLANTER: Segador que sega
amb volant, que igual com el dallador, s'agrupaven amb colles seguint les comarques a mesura que
el sembrat estava a punt de segar.

FE D'ERRATES DEL QUADERN NÚM. 3
p. 19, 26: SELLO (Sense accent) en /loe de SELLÓ (BASTET).
p. 16, p. 19: BRIDÓ en /loe de 8/DÓ.
p. 24: OLLA: Veu que cridaven e/s pagesos per fer girar e/s animals a la dreta (hi diu esquella).
p. 27: VINE ACÍ: lndicació que es fa als animals per anar cap a /'esquerra (hi diu dreta).
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