
LA SEMBRA 

Miquel Pont 

El temps del sembrar, és també una epoca molt feixuga perla feina. 
Al vespre, abans d' anar a dormir he m de preparar la 11avor i 1' adob per 
l'endema. Comencen amb la 11avor; el pare i jo aboquem aterra, a 
!'entrada de casa, els sacs de gra per desinfectar-lo del carbó. En una 
o11a amb aigua tirem 1 Kg. de vidriol o sulfat de coure per cada 100 
Kg de 11avor i la posem al foc perque es desfací més depressa. Quan 
esta ben desfet hi afegim més aigua, llavors amb una escombra anem 
tirant ellíquid per sobre el gra i amb la pala ho anem remenant fins 
que aquest quedi ben moll. Mentre anem treballant, el pare m' explica 
que aixo ho fem perque el gra, normalment, ve infectat de la co11ita 
per un fong que, si bé d'entrada no es veu i la 11avor sembla del tot 
normal, quan creix 1' espiga, el gra, en 11oc de farina blanca, queda pie 
d'un polsim negre, talment com si fos pols de carbó. Aquesta malaltia 
s'anomena orb, i es capa~ d'arrulnar tot una collita. Un cop acabat de 
mu11ar tot el gra, l'ensaquem i comencem afer la barreja de l'adob 
que ahir vam anar a buscar al Sindicat: sulfat amoníac, superfosfat i 
potassa, a raó de 1-2-1 ( és a dir una part de sulfat amoníac, dos parts 
de superfosfat i una part de potassa). D' aquesta barreja, i perque la 
terra quedi ben abonada, se'n tira una proporció de 2 a 1, és a dir: 2 
Kg. d'adob per 1 Kg. de 11avor. Si tenim en compte que en 1 hectarea 
es tira entre 180 i 200 Kg. de 11avor, ens podem donar compte de la 
feinada que comporta el sembrar. Tot ben barrejat es torna a ensacar 
i es deixa tot preparat per l'endema. El pare m'explica que fa uns 
anys, l'única manera d'aportar adobs a la terra era amb els fems o 
excrements d' animals com les ovelles, les vaques, les mules, els 
conills... que aporta ven molta materia organica pero pocs elements 
minerals com el sulfat, el nitrogen i la potassa, aquesta última, 
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importantíssima per a la planta en el moment de granar, que no 
s' aconseguia amb els fems deis animals sinó amb la cendra dels boles 
que es feien .amb rames d'ametllers, ceps d'oliveres i d'altres arbres 
que es tapa ven amb terra més aviat granelluda, amb l' ajut de les 
vuitenes, jaque la terra massa fina ofegava la combustió de la llenya. 
Un deis primers adobs que ens van arribar de fora, és a dir, que els 
pagesos van comen~ar a comprar, va ser el guano, un adob que aporta va 
una gran quantitat de fosfat i una mica de nitrogen i que, en el fons, 
també era d'origen animal perque es tractava deis excrements d'unes 
aus marines (el pelica, el piquer etc) que hi ha en unes illes ano me nades 
Chinchas, prop del Perú i també en les costes de Bolívia i Xile, en 
algunes illes de l'Ocea Pacífic, de l'Índic i del Mar Roig. Un altre 
producte natural, tot i que no d'origen animal i que ens va arribar ben 
aviat, va ser el nitrat de Xile que era molt bo per l'aportació de nitrogen. 
A vui, i encara que mig món acaba de sortir d' una guerra, la 11 Guerra 
Mundial va acabar fa poc més de 50 anys, ens comencen a arribar el 
fosfat deis grans jaciments de California i del Sahara. La potassa ens 
arriba de les mines de Súria, i el sulfat amonic, del qual en surt el 
nítric, d' Alemanya. A la primavera, quan el sembrat esta en plena 
vegetació, hi haurem de tirar el nitrar amonic que el porten d' Alemanya 
i que de mica en mica va substituint al nitrat de Xile, i amb 1' aigua de 
primavera, quan plou, ajuda molt a grifonar el sembrat. 

Amb totja es fa hora d'anar a dormir; abans pero, cal donar menjar 
a les mules, de manera que entre una cosa i un altra, gairebé són les 11 
de la nit quan em poso alllit, i l'endema, a les 5 del matí, la mare ja 
em desperta. Tornem a preparar el menjar de les besties, tant el que 
es mengen ara com el que es menjaran durant tot el dia al defora. La 
mare ja ens té preparada 1' alforja, el pare omple la bota, carreguem al 
carro els sacs de llavor, i els d'adob, enganxem les mules i marxem 
cap al tros on hi arribem sobre les 6 o 2/4 de 7 del matí. El Joan, 
l'home que l'amo a contractat per ajudar-nos a sembrar, ja ha arribat 
i rapidament comencem a repartir els sacs de llavor i d'adob pels 
bancals que hi ha entre els ceps i arbres. 

Mentre el pare i el Joan es pengen el cabas al coll i comencen a 
tirar la llavor i 1' adob, jo acabo de repartir els sacs, desenganxo les 
mules del carro, les junyeixo amb els coixins i les enganxo a la cul
tivadora per anar colgant la llavor i l'adob, abans les formigues i els 
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mixons es mengin el gra. 

Anant treballant arribem a l'hora d'esmorzar, que les mules ja fa 
estona que caminen emmaodrides i tola l'est na estanl giranl eJ cap 
per veure si veuen l cibaders, i j ja cornen~o a estar csva1t. Els h i 
poso la manta pcrque estan molt suades i no convé que es constipin, 
els hi penjo els cibaders i tots plegats ens posem a esmorzar. Com 
practicament cada dla a la fiambrera hi lr bem unes arengade. que 
ens ha preparat la mare, tomaquets collits de l'bort, pebrots vermells 
i ceba, t t ben amanit amb oli d'oliva. Per acabar d 'arrodonlr 
1' esmorzar, el pare arrenca alguns ra1ms deis ceps que tenim al voltant, 
i que va deixar expressament durant la verema, puix que mentre no 
arribin les primeres gelades es conserven bé als ceps. 

Quan acabem, tornero desseguida a la feina. El pare i el Joan 
sembrant, amb el cabas al coll i jo, acabant de passar la cultivadora 
fins a les 12 que desenganxo les mules i els hi dono 1' ordi. M entre les 
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bes ti es mengen i fins a la 1 que és 1 'hora de dinar, em poso afer porques 
pel tros de terra campa on no hi ha ni ceps ni arbres perque així el 
pare i el Joan puguin acabar de sembrar. La veritat és que en el bancals 
on hi ha arbres, ametllers, oliveres o bé ceps, sembrar és molt més 
facil perque els bancals ja estant marcats; els bornes només han d' anar 
tirant la llavor i 1' adob. En can vi, en els trossos de terra campa on no 
hi ha ni arbres ni ceps, la cosa ja és una mica més complicada i, per 
aixo s'han de marcar les porques, perque al tirar la llavor i l'adob, 
sapiguen per on passen. Així, agafo un cul de sac pie de palla i 
comen<rant per una punta del tros comen <ro a caminar i cada 1 O o 13 
passes, (jo cada 13 passes que, com diu el pare, les meves carnes enca
ra són massa curtes i si ho marqués cada 1 O, el sembrat quedaría massa 
espes) vaig deixant un remujot de palla i així seguit fins que tot el 
tros queda marcat i repartit. El Joan m'explica que la gracia d'un bon 
sembrador és repartir el gra d'una manera uniforme, de manera que 
una pass.ada de grano es sobreposi a 1' altra perque llavors, en les zones 
on hi cau el doble de llavor, el gra neíx molt més espes que en les 
altres, i cap sembrador vol que sigui dit que el seu tros porqueja. 

A la 1 fan cap el pare i el Joan per dinar. El pare torna a donar 
menjar a les mules: una bona paliada amb for<ra farina d'ordi ijo faig 
una mica de foc per escalfar les mongetes seques i la costella de porc 
de tupina. Ho acompanyem tot plegat amb un pebrot vermell confitat 
amb vi i la bota. Realment tot esta boníssim. 

En aquesta epoca de l'any, octubre i novembre, com que el diaja té 
poques hores de sol, aquestes s' han d' aprofitar al maxim i, per tant, un 
cop hem dinat, tornero desseguida a la feina. 

Quan el pare i el Joan han acabat de sembrar, agafen la ma~a 
d'esterrossar i es dediquen a picar els terrossos més grossos, produ'its 
al collir rai'ms a 1' endema de ploure i tapullar la terra, que ni amb el 
postejador ni amb la curra es xafaran i els arpiots per fer les vores i 
colgar el gra, on la cultivadora no pot arribar-hi. Com diu el pare, la 
norma per sembrar és triar una bona llavor, ben desinfectada amb el 
vidriol i tenir la terra ben preparada, sense herbes i com més afinada 
millor i, tot aixo, només s' aconsegueix remenant bé la terra durant tot 
l'any, amb els rascles, la cultivadora i la curra i adobant la terra el 
millor possible. 
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Bé, mentre el Joan acaba de trencar els terrosos més grossos amb la 
massa, el pare i jo passem el postejador que convé fer-ho cada dia, 
mentre la terra conserva la llicó perque així tot queda més pla. 

Ambla posta del sol s'acaba la jornada, tornem cap a casa. El pare 
i el Joan comenten que per avall, hi ha molta cal~ada, fa vent de dalt 
i els xuts canten molt. No seria gens estrany, que aquesta nit plogués. 

Dit i fet, s'ha passat la nit plovent i quan ens hem aixecat, el pare 
ha vist clar que avui no podrem anar al tros. 

La iaia, em proposa aprofitar el temps fent un parell de calderades 
de sabó. Ella n'és tota una experta en aixo. Durant tot l'any, ella i la 
mare han anat tirant dins d'una gerra, totes les restes de cansalada, 
1' oli brut de netejar les tenalles i, en resum, qualsevol mena de grassa 
animal o vegetal que ha sobrat. La fórmula per fer el sabor és ben 
senzilla: 5 litres d' o lis o greix fosos, 8 litres d' aigua, i 1 Kg. de sal de 
sosa o sosa caustica. Es posa tot a la caldera i es fa bullir fins que en 
queda una pasta, es posa a refredar durant tot un dia i llavors es treu de 
la caldera tot una massa compacta. Aquesta, es talla a trossos i es 
torna a posar a la caldera amb 3 o 4litres més d'aigua i 1 1/2 Kg. de 
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sosa, es torna a bullir amb poc foc, tot remenant sense parar fins que 
surti ellleixiu negre, per sobre la massa sense fer bombolles i el bastó 
de remenar es queda dret, perque la massa queda compacta. Llavors, 
es torna a deixar refredar amb el bastó dins de la caldera. L' endema 
quan esta prou fred, es treu el bastó i es tomba la caldera. Pel forat que 
deixa el bastó surt tot ellleixiu o impureses que han quedat al fons de 
la caldera, es talla el sabó i es guarda al rebost fins que es 1 'hora de 
fer-Io servir. 

Amb el día plujós, també aprofitem per esquitllar ametlles, que és 
una feina queja es guarda per les nits i per dies com aquests, que fa 
mal temps i no es pot sortir al defora. 

Mentre estem esquitllant, el pare aprofita per explicar-me anecdotes 
de quan ell era jove i feia de mosso a les cases pairals de la contracta. 

Resulta que moltes de les cases de pages antigues o cases pairals 
d'una hisenda de certa importancia, entre 40 i 50 hectarees de 
sembradura, tenien els mossos. Aquets homes es contractaven per la 
fira de Sant Tomas per treballar, en principi de Nadal a Nadal a parts 
convingudes i normalment, si tots dos estaven contents, el mosso i 
l'amo, la contracta es renovava d'una manera implícita, a ma 
encaixada. Aquests mossos eren els que portaven la terra del senyor, 
i els hi pagava una part amb diners i la resta amb menjar, dormir i 
els rentava la roba. Aquests mossos també tenien les seves categories 
que venien donades perla tasca que feien o bé per l'antiguitat de cada 
home. Així primer hi havia el Mosso Major, que era l'home de 
confian¡;a del senyor, seguidament el Mosso de Mules, el Mosso 
d'axiada ... , i així fins arribar al Mosset, nens entre 9 i 13 anys que 
normalment eren els fills de les cases més humils de la contracta i com 
que pels seus pares era tot un luxe portar-los a l'escola i el que volien 
era que estiguessin ben atesos , els feien anar a treballar a les masies 
on sabien que mai els faltaría el plat a taula. El meu pare era el petit de 
8 germans de manera que ben aviat li va tocar anar a fer de mosset, 
amb la maxima aspiració d' arribar a mosso de mules. 

Totes les cases de pages tenien el seu hort, més o menys gran per 
produir verdures, tant pel "gasto" de casa com dels animals del corral. 
També tenien conills i porcs que posaven en tupina o salaven per 
tenir menjar durant tot l'any, gallines que incubaven els ous i en naixien 
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pollets, que després serien les gallines per pondre i els p llastres per 
menjar en le. grans oca ions i també el gall que normalment era el 
pollastre que feia la cresta rnés grossa i més vermella i les potes més 
grosses i és deixava 2 o 3 anys que era el temps que es e nsid rava 
més bon reproductor. 

El mosset, com tots els altres mossos, estava sota les ordres del 
mosso major i la seva feina basicament era ajudar a l'hort, i al corral, 
anar a portar el menjar i el beure als homes quan eren al defora i fer 
tots aquells petits encarrecs que li encomanaven. 

El mosso major de la casa on va anar a treballar el meu pare, es 
deia Pep, i ben aviat van fer-se for~a amics. 

Coma la majoria de les cases de pages, els mossos no menjaven a 
la mateixa taula que els amos i la seva habitació per anar a dormir era 
la pallera. La cuinera, gairebé sempre, feia dos classes de menjar: una 
pels amos i l'altra pels mossos i, evidentment, els mossos poques 
vegades veien el pollastre a la seva taula 
fins al punt el Pep es va comen9ar a 
capficar amb que ell també 
volia menjar-ne. Es ·veu que 
tantes i tantes voltes va donar a 
1' assumpte que un día li va co-
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mentar al meu pare si lí agradaría menjar pollastre encara que estigués 
una mica malalt. Ell, com que 1i tenia tanta confian~a 1i va dir: -Si en 
mengeu vós, jo també. El Pep era un home molt trempat i amic de 
tothom, fíns i tot de la Roseta, la cuinera de la casa a la qui va explicar 
el seu pla per poder menjar pollastre. Aquesta, veient que la broma no 
era massa greu, li va dir que hi col.laboraria de bon grat. 

Un día, quan la mestressa va anar al corral, va veure que hi havia 
tres pollastres que dona ven tombs aquí i alla, sense cap control. Tota 
esverada se'n va anar a buscar al seu marit:-Tonet, em sembla que ens 
han embruixat el corral. Hi ha tres pollastres que només fan que voltar 
pel corral entrampussant amb tot el que troben, pero no estan malalts 
perque estan rojos i grassos. Mare de Déu si ho agafessin els altres!. 
L'amo, com cada vegada que hi havia un problema, va cridar al Pep 
per demanar-li la seva opinió:- Jo els mataría, pero, per altra part, 
unes besties tant grosses i roges pot ser que només tinguin un cop de 
sang al cap, de manera que per menjar serien bones. Miri, si la Roseta 
no tingués maniesen coure'ls ... , pitjor menjar ens va tocar a la guerra 
de Cuba ... 

El meu pare, anava donant voltes per alla amb uns ulls tots esverats, 
i de sobte el Pep li pregunta: -Que et sembla noi, en menjaries tu 
d'aquest pollastre?. -Si vós en mengeu, jo també. 

L' amo va preguntar a la Roseta si tindria cap inconvenient en rostir 
els pollastres i com que ella li va dir que mentre algú els hi matés ella 
rostia el que fos, el senyor no hi va tenír cap inconvenient. 1 així va 
ser com aquell día, a l'hora de sopar, a la taula dels mossos hi va 
haver una bona escudella de pollastre í un bon rostit. 

Evidentment, els pollastres no estaven embruíxats sinó que les ga
nes del Pep per menjar pollastre havien arríbat a tal extrem que va 
"embogir" aquelles besties clavant-los-hi una agulla saquera pel forat 
del nas de manera que els hi feria el cervell sense que es veies cap 
punxada i les besties es tornaven com boges. 

-Bé, per avuija t'he explicat proutes histories, fes el favor d'anar a 
donar menjar a les mules i després a dormir, que dema hi ha matínes. 

-Bona nit pare, 

-Bona nit fill. 
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VOCABULARI 

AGULLA SAQUERA.-
Agulla grossa, corbada o recta, ci
líndrica i aplanada o conica en la 
punta, amb el cos prou gros com 
per e o sir els sacs.. Veure: 
Quadems de Sant Magí número 5) 

ALFORJA.- Borsa o cistell on 
es portava el menjar al tros 
(Veure: Quadems de Sant Magí 
número 3) 

ARPIOTS.- Eina en forma de 
cavec amb la fulla dividida en 
dues llargues pues. 

BANCAL.- Espai de terra 
situat entre dues tires de ceps o 
arbres, per sembrar-hi llegums, 
cereals o altres plantes (v. 
Quaderns de Sant Magí, número 
6) 
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BOIC.- Piló de llenya seca i 
de brossa coberta de terra que hom 
crema i n'escampa la cendra com 
adob. 

CABÁS.- Recipient constru'it 
per un material flexible, palma o 
espart, prove'it de dues nanses que 
serveis per a contenir o traginar 
llavors, arena etc. 

CALc;ADA.- Núvols que ta
pen el sol quan es pon. 

CIV ADER.- Conjunt de dues 
Iones cosides i una corretja de 
cuiro per penjar, pie de menjar, al 
cap dels animals de treball, de 
manera que la boca d'aquest hi 
vagi dins i hi pugui menjar (v. 
Quadern de Sant Magí, número 3) 

COIXÍ.- Sac de tela o cuiro 
pie de llana damunt el qual des
cansa un cap del jou i tallons per 
evitar que faci mal al coll de la 
bestia en llaurar o estirar. (v. 
Quaderns de Sant Magí número 3) 

CULTIVADORA.- Eina de 
treball arrossegada per animals de 
dtrrega (cavalls o mules) que 
disposa de dos o tres rengles de 
dents corbades que, en penetrar en 
el terreny superficialment, 
remenen la terra arrencant les 



males herbes o colgant la llavor 
per sembrar. 

CURRA D'ESTERROS-
SAR.- Pe<;a rodona de pedra 
estriada o llisa que serveis per 
esterrossar i compactar la terra, 
facilitant el naixement del cereal 
sembrat. 

ESQUITLLAR.- Acció de 
treure la pela que cobreix les 
ametlles, 

ESV AIT .- Tenir sensació de 
gana. 

FONG.- Planta parasitaria, 
moltes vegades microscopica, que 
es reprodueix per espores, que 
com els virus o els bacteris, pro
voca malalties a les plantes 
infectades. 

MA<;A D.c. 
D'ESTERROSSAR 

ARPIOTS 
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GASTO.- Consum individual 
o familiar. 

GRANELLUDA.- Dit de la 
terra que hi ha molts terrossos 
petits i compactes. 

GRIFONAR.- Multiplicació 
del brot del gra sembrat. Germi
nar, Treure grills. 

JUNYIR.- Posar el jou a un 
parell d' animals per treballar junts 
i fer més for<;a ( v. Quaderns de 
Sant Magí número 3). 

LLEIXIU NEGRE.- Residus 
bruts que queden després de fer 
bullir els components per fer sa
bor. 

LLICOR.- Terra que té més 
contingut d'humitat a 1' estar situa
da en la capa inferior de la 
superfície. 

MA<;A D'ESTERROSSAR.
Eina composat d'un tronc de fus
ta d' uns 40 cm de llarg per 10 de 
diametre amb un manee 
entravessat pel mig, que serveix 
per esclafar, en aquest cas, els te
rrosos de terra. 

MOSSET.- Mosso petit o 
jovenet que troba el seu primer 
lloc de feina. 



MOSSO.- Treballador llogat 
per anys per a les feines del camp 
o peral servei d'una casa de pages 
on, a més, menja i dorm. 

Mosso d'aixada: Mosso llogat 
només pera a cavar, esporgar i fer 
feines manuals. 

Mosso major: Mosso que 
mana el parell gros en una casa. 
Cap de colla dels treballadors, 
responsable de la feina i home de 
confian«;a de 1' amo. 

Mosso de mules: Mosso que té 
l'endmec de fer treballar, alimen
tar i netejar les mules de tragí, a 
més de fer, també, feines 
manuals. 

ORB.- Malaltia produi'da per 
un fong* microscopi que transfor
ma la farina que conté el gra de 
cereal en una pols negra i fina. 

PALLADA.- Palla mullada 
amb aigua i barrejada amb farina 
d'ordi o d'altres cereals o 
lleguminoses, que es dóna com a 
aliment als animals de treball. 

' 'v . 1 
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(Veure: Quaderns de Sant Magí 
número 3). 

PORCA.- Cadascuna de les 
porcions de terra en que queda 
subdividit un camp per a sembrar
hi. 

- Mesura agraria que correspon 
a 363' 6 m2. Aproximadament, 27 
porques i mitja fan 1 hectarea 
(10.000 m2). 

PORQUEJAR.- Dit del 
sembrat que esta mal distribui't. 

POSTEJADOR.- Post qe fus
ta de 2'50m de llarc 0'20 d'ample 
i 0'04 de gruix, amb unes anelles 
per enganxar 1' animal de tir 
serveix per aplanar la terra. 

RASCLES.- Aparell agrícola 
compost de peces de fusta i pues 
de ferro que es passa per damunt 
la terra tirat per una o dos besties 
de treball 1 s'utilitza per 
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desterrossar o aplanar la terra, o 
bé per colgar la llavor sembrada. 

REMUJOT.- Quantitat de 
gra, palla, etc. de pes i volum 
in de termina t. 

SENALLA.- Alforja*. 

SOSA CÁUSTICA.- Nom 
popular de l'Hidrogid de sodi. 

TAPULLAR.- Trepollar. 
Trepitjar la terra quan esta molla. 

TENALLA.- Recipient de 
terrissa, de diverses mesures i 
boca circular amb la part superior 
més ampla que la inferior i serveis 
per a tenir-hi oli, aigua o altres 
líquids. 

TERRA CAMPA.- Camp de 
conreu dedicat únicament al ce
real, sense arbres ni ceps que el 
subdivideixin. 
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TERROS.- Volums de terra 
compactada de diferent gran dan a. 

VENT DE DALT.- Vent del 
nord-est anomenat també vent de 
llevant o marinada. 

VIDRIOL.- Denominació 
genenca que es dóna a alguns 
sulfats. Perla desinfecció del ce
real de sembra es feia servir el 
sulfat de coure, anoment vidriol 
blau .. 

VUITENES.- Bina agrícola 
composta d'una fusta atravessada 
per vuit pues de ferro d'uns 30 
cm. de llargaria, separades entre 
si en uns 4 cm. i un manee per tal 
de poder fer-ne ús. Es fa servir per 
recollir, amuntegar o aplanar el 
terra. 


