LA SELECCIÓ DE LES ESPECIES I LES MIDES I
MESURES A CASA N OSTRA
Miquel Pont Farré
Aquest any presentero dos treballs completament diferents sobre un
mateix tema: la millora genetica de les diverses varietats vegetals i
animals.
Per un costat tenim el treball d'un tecnic d'avui dia, el qual gracies
a les provetes, microscopis i estudis deis diversos gens, microorganismes
etc., és capa~ de desenvolupar unes especies concretes d'un producte
(patata, blat, poma .. ) o unes races més fortes (ovelles, porcs ... ) capaces
d' adaptar-se a unes condicions climatiques determinades o a una terra
més o menys rica en nitrogens, fosfats, microorganismes etc.
Per altra part mostrem com els nostres pares i avis, sense coneixer
paraules com genotiospo, molecula o homocigotips, també buscaven
millorar el seu bestiar o les seves collites; triaven sempre plantes més
gros ses, les que aguantaven més el fred o les que veien que nos' omplien
de pugor, roges o cendroses, quan la del costat n'estava plena; o bé les
conilles o les truges que feien més críes que les altres. No sabien ben
bé perque pero el que estava ciar és que aquelles eren millors i, per tant,
s'havien de conservar.
El seu laboratori era l'hort o el corral, i el seu microscopi un tros de
terra on hi tinguessin aigua, i on hi plantaven la llavor o bé una conilla,
una truja o una gallina reproductores. A la seva manera també feien
experiments genetics.
La diferencia basica entre els científics d' avui i els pagesos de fa 50
anys és basicament que el que els pagesos necessitaven tres anys per
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aconseguir, els científics ho fan en bastant menys temps i en unes
condicions, a vegades, massa ideals ja que després han d' acabar
comprovant-ho sobre el terreny, ésa dir, la llavor que han creat en un
laboratori, plantar-la en un tros de terra i veure com reacciona en la
"vida real". Aixo als pagesos ja no els calia fer-ho; ho comprovaven
directament i, si sortia bé; i sinó, també.
Tot aixo ens ve a demostrar que la polemica d' aquests últims temps
sobre els aliments transgenics que es fa avui día en els laboratoris i en
la que molts ciutadans s'hi han posat en contra, s'ha fet des de sempre
encara que d'una manera més lenta i natural, pero buscant els mateixos
resultats: la millora del rendiment de !'especie i dels fruits de la terra.

LA SORT ... L'HORT ... L'HORTET ...
Són unes paraules que defineixen una porció de terra que és prop
d' un rierol o unes terres transformades en regadiu, mitjan~ant una sequia
que agafa l'aigua del riu o d'alguna font abundosa o també fent uns
pous artesanals on es constru'ia un molí de vent, una sínia feta rodar per
un animal, normalment un ruquet o, com a últim recurs, es pouava
1' aigua amb galledes.
Aquest trosset de terra de regadiu en un terreny de seca, de cap
m.anera és un luxe ni un entreteniment, sinó que és un complement molt
necessari pera l'economia de la casa de pages jaque es proveeix de
verdures per a les persones i els animals del corral: conills, gallines,
anecs, porcs, cabres ... i també els animals de treballjaque si es té l'hort
prou gran, també s'hi sembra alfals pera les mules o es reprodueixen
plantes amb l'ajut del rec.
Som a finals de la tardor del 1950. S'ha acabat de sembrar i les
ametlles ja estan arreplegades. És l'epoca del temps que no saps com
sera el dia: pluja, cel sere, boira ... Aquest matí ens he m aixecat amb
boira. Mentre jo esmorzo, el pare dóna menjar a les mules.
- A vui anirem a portar el fe m a 1' hort.
Deixem el carro de trabuc amb els descansos, ben frenat i travat; el
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pare, amb laforca va omplint els covesfemeters de fem que hi ha molt
fetal femer, jaque fa mesos que el preparavem remenant-lo fins a tres
vegades amb Huna vella. Jo vaig portant els coves cap al carro.
- Va noi, una mica més d' ansia, que ens hi morirem carregant aquest
carro!
- Si, pero aquest fem esta moll i pesa molt
-No et queixis, que qui menja molt ha de treballar molt per poder
pair bé.
La veritat és que no sé perque em queixo, la contesta sempre és la
mateixa.
Una vegada carregat el carro enganxem la mula i anem cap a l'hort
per abocar-lo. La boira encara no s'ha escampat pero la terra no és
massa molla de manera que posem el civader i la manta a la Morica i

Solcant
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mentre jo vaig escampant el fem amb la forca, el pare amb els arpiots
el va colgant a la terra.
-Pare, per que hem de colgar el fem, no n'hi ha prou escampant-lo
pel damunt?
- No, si el colguem abans de l'hivern, quan arribi la primavera i
haguem de comen~ar a plantar, ja tindrem la terra ben adobada de
materia organica; el nitrat, el súper i la potassa que són els minerals,
ja els hi tirarem després.
Els diumenges al matí la feina sempre és la mateixa: escurar 1' estable
i anar a buscar palla per menjar les mules, feixos de fulla secad' oliver
per als conills i les cabres ifeixos de veces pera les mules.
El pare agafa el ruc amb la sarria i se' n va a 1' hort a buscar remolatxa,
fulles de col, cols ... La veritat és que jo ja tinc ganes que arribi el bon
temps perque a 1' hort ja hi haura algun enciam, ravenetes, pastanagues,
tomates etc, sempre respectant les plantes que el pare guarda per treure' n
llavor.
Abans d'acabar l'hivern, amb el pare plantem les estaques per fer
arrelats de sarment per reafegir a les tires els ceps que s' han mort, per
tornar-los a replantar encara que, últimament, el pare s'estima més
plantar estaques de ceps americans per evitar lafil·loxera i, un cop ben
arrelats, plantar-los i empeltar-los 1' any sobre. D'un temps en~a el que
fa, també, és fer plan ter d' ametllers plantant ametlles amargues.
Sincerament, jo no entenc res.
-Pare, com és que plantem ametlles amargues, en lloc de plantar-ne
de bones. Les amargues no serveixen pera res, són dolentes.
- Dones precisament per aixo mateix, perque són do lentes. Veuras,
quan plantem les ametlles, aquestes tot l'hivern estant enterrades fins
a la primavera que sera quan comen~aran a brotar, i llavors les garses
i les rates, que passen l'hivern sense trabar gaire menjar, busquen les
ametlles colgades i se les mengen. Si plantem ametlles amargues no les
toquen, si són dolces sí. Quan el brot d'ametller tingui dos meses
llavors 1' empeltarem de la varietat d' ametlles que vulguem.
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- Dones sap que té raó, poden ser animals pero no tenen un pel de
tontos, al contrari, són prou intel·ligents.
El que ara comen~a a naixer, és el blat i 1' ordi que vam plantar en dos
pórques (6'3 kg per porca a 180Kg l'hectarea). A l'estiu, abans de
segar, amb el pare i la mare, vam anar als trossos i bancals dedicant-nos
a triar les espigues més grosses i que tinguessin les característiques de
la varietat: del blat, el més blanc, amb espigues més llargues que no
tinguessin ni un gra d' orb, que no hagués tingut gens de pugó i que
portes sin més gra; de 1' ordi de sis carreres, els que tinguessin 1' aresta
més llarga i que les sis carreres de gra fossin ben plenes i sanes. A la
tardor els vam sembrar i ara j a comencen a sortir.
A la primavera, jo seré 1' encarregat que no hi falti aigua cosa que si
ho sembravem al seca i no plogués, no aniria gaire bé. A la primavera
dóna gust de regar perque perla sequia baixa una mola d'aigua pero
quan arriba 1' es ti u, a vegades, s' escur~a tant que amb pro u feines arriba
a una regadora o amitja mola. Toti aixo, al'estiu tindrem dos pórques
del millor ordi i millor blat de la contrada, que el tornare m a guardar per
llaor i així, aquest any, en tindrem pro u per poder sembrar 2 jornals
d' aquest ordi i blat de millor qualitat. És una feina entretinguda pero és
la millor manera d' anar seleccionant les varietats de gra més bones.
Tenir cura dels conills i les gallines sempre ha estat feina de la iaia
i una de les coses que he de fer els diumenges, és ajudar-la a escurar
els conills i, si hi ha alguna gabia que estigui tren cada, arreglar-la: posar
un filferro, clavar una fusta, etc. El que no vull fer mai tot sol són les
gabies deis mascles que guarda per cobrir a les conilles. Són uns conills
molt grossos i, a mi em fan molt respecte perque m'esgarrapen.
En aquestes, la mare puja al terrat on tenim els conills:
- Mentre vosaltres sou aquí dalt, agafaré el ruc amb les escaletes i
me'n vaig a la pallissa a buscar feixos d'oliver.
-Vine' m a ajudar a guarnir el ruc, dones amb aquesta maque em vaig
fer mal, no puc estrenyer la cingla que aguanta 1' aubarda.
Avui, mentre escurem les gabies m'ensenya una conilla.
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- Veus aquesta conilla, dema la posaré amb els conills que tinc per
vendre, ha criat dues vegades i només ha fet 2 o 3 catxapons, aixo vol
dir que no és bona criadora, ens costa més el que ella menja que el
benefici que ens dóna
- Pobra, no pots esperar-te una mica ? .
-No. Veus aquelles d'alla, em diu mentre em senyala unes gabies,
han criat també dues vegades i cada vegada han fet una lloriguerada de
1Oa 12 i, a més, els han alletat a tots. Com tu comprendras els números
aviat estant fets. És més, d'aquestes cries, si hi ha algun mascle o
conilla que siguin més llargs i grossos, també el guardarem per criar i,
d' aquesta manera hi ha més possibilitats que les cries també surtin més
grosses. Si agafem un pare o una mare raquítics, tenim tots els números
perque els fills també ho siguin. Així anem triant, com fa el teu pare
amb el blat, 1' ordi i totes les verdures de 1' hort, guardar les més gros ses
i més maques per anar millorant tant com puguem la rac¡:a.
La veritat és que, mirat d' aquesta manera, té tota la raó. A mi em sap
molt greu quan es ven els conills, o quan els mata, pero reconec que un
cop cuits, i amb un bon suquet com el que fa la mare, estan d'allo més
bons.
Per altra part, amb els que neixen en 1' advent de N adal, la iaia fa
intercanvi de mascles i femelles ambles ve"ines del barri, ambla de "cal
Tribo", amb la Ro ser de "la masia", amb la Pepeta de "cal N ofre".
Segons ella és per no fer massa enredos de família i guardar la
consanguinitat, que jo no sé massa bé el que és, pero que es veu que és
fonamental perque els conills, i en general tots els animals surtin gros sos
i macos.
El que no he sabut mai és la deformació que tenen els mascles a la
"tita" quan els descarta coma reproductors perque di u que es tan foradats.
Una altra cosa que e m sorpren d' ella és que es coneix totes i cadascuna
de les 40 o 50 gallines que tenim a casa. Sap la que pon ous cada dos
dies, la que pon ous cada quatre, la que els fa grossos, la que els fa petits.
La que els fa de clascamolls, les que se 'ls mengen, encara que aquestes
ho tenen clar perque de seguida els escapsa el bec i si tot i aixo encara
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els piquen, aviat fan cap a la cassola. Les més ponedores les tanca amb
els galls i els ous que ponen aquestes gallines són els que guarda per a
cavar i d' aquí en sortiran els pollets que seran els galls i les gallines
noves del corral. D'aquests pollastres, el que tingui les potes dobles
d'un color blau, la cresta i la barballera més grosses i vermelles i les
plomes de la cua llargues i lluentes sera el futur gall del galliner, el que
cantara cada matí, en detriment del vell i, sinó, fara cap a la cassola o
al mercat juntament amb les altres gallines i pollastres que, a parer de
la iaia no són ni prou grossos ni prou macos.
Com cada vespre, abans d'anar a dormir, anem a donar menjar a les
lloques; blat i pa amb vi. Les tenim en un lloc fose perque no deixin de
covar els ous ja que és una cosa molt delicada.
Entre mitj ans de mar~ i principis d' abril, les gallines es posen lloques;
no es mouen del ponedor fent nos a a les altres, estarrufant-se i cloquejant.
V aja, igual com la me va germana gran que quan va pintada i estarrufada
el padrí li di u que sembla una lloca.

Emparrant o
lligant tomaqueres
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Perque una gallina sigui valorada com abona lloca, ha de tenir més
de dos anys, no ha de ser nerviosa i no ha de deixar els ous a mig covar;
de tota manera, la iaia sempre té una lloca de recanvi el suficientment
grossa com perque pugui covar fins a 22 ous, quan normalment les
gallines en eoven uns 15.
Les lloques han de covar els ous 20 dies perque surtin els pollets,
pero al sise o sete dia la iaiaja sap quins són bons, ésa dir, que a dins
hi ha pollets i quins són clars i no han estat fecundats, per tant, es poden
treure perque són dolents. Als 20 dies els pollets comencen a trencar la
closca per sortir; si als 22 o 23 di es no han sortit, és que el pollet es mor
dins l'ou.
La iaia i la mare sempre comenten que s' estimen més que surtin més
polles que pollastres jaque les primeres, als 5 mesos ja ponen de 16 a
18 ous per mes, mentre que els pollastres, tret de 4 o 5 que es queden
coma reproductors, són per vendre o per posar a la cassola. Per tot aixo,
sempre miren de triar els ous que s' han post amb lluna vella i que siguin
arrodonits perque, segons laiaia, dels punxeguts en surten els pollastres.
L'endema, a l'hora de dinar, el pare em recorda que aquest vespre
hem de portar "la Banyuda" i "Blanqueta" al ramat. Les portarem a cal
Caragol, que és un amic de casa, molt bon pastor i té uns crestons molt
grossos i quasi sempre que les hem portat a cobrir amb ells, les cabres
han fet dos cabrits. Els primers dies després de criar, normalment la
cabra té molta més llet de la que els petits necessiten i llavors la mare
la muny perque no li agafi mal al braguer. Fins que no passen unes
setmanes no és bona per beure pero un cop bullida es converteix en
mató que, amb mel o una mica de sucre esta boníssim. Quan els petits
comencen a menjar són la meva delícia perque els dono menjar a la
boca: un lros de pa, un grapal d' alfals verd ... i jugo amb ells. El problema és que si els marejo massa ve la seva mare, la cabra gran i ens fa
alguna tussada. Pero el pitjor de tot és quan es fan grans perque el pare
se'ls ven o els mata pel gasto (despesa) de casa i llavors tot són plors.
A primera hora ha vingut el Garxet, el Mingo i el Ramon i ens han
ajudat a carregar la Panxuda, que és la verra al carro i el pare la porta
a Vergós perque el verro la cobreixi.
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La verra és molt bona i es deixa pujar a cavall i quan té els garrins
sempre en fa una camada de 8 a 12. És molt cuidadosa de no esclafarlos quan s'ajeu perdonar-los de mamar. Quan ho fa, tots els petits
corren primer a fer-li festes, uns a les orelles, altres li fan pessigolles
a la panxa ... (la iaia em va explicar una vegada que aixo ho feien per ferli venir la llet) i amb pocs minuts ja estant tots agafats a la seva mamella
i s' enfaden moltíssim si un altre els la vol prendre.
Quan aquests garrins tenen de 7 a 8 setmanes, els desmamen i els
separen de la seva mare. Llavors el DamHt, 1' amo del verro, que és el
pare deis garrins, ve a mirar-se la camada. Es tracta de veure si hi ha
algun porcell que pugui servir per verra, que sigui llarg, que faci uns
bons darreres, que no es vegi massa cansalader, potes curtes; que tingui
12 mamelles i que no demostri ser massa nerviós. Si n'hi ha algun amb
aquestes característiques es guarda com a verra de cria; els altres
s'engreixen i quan fan 110 o 120 kg, que normalment és un any, es
porten al matadero (escorxador) o es venen.

PARLEM DE MESURES
Com queja soma desembre, el pare comenta queja és hora de matar
el porc pel gasto (despesa) de casa; com que fa fred, la carnes manté
més bé; la cansalada, els pernils i les llonganisses, que s'han de salar
i assecar , si fa massa bo s'hi caga la mosca i llavors la carn no es
conserva. La carn que es posa en tupines és diferent, pero la que es fa
assecar amb sal, com més fred faci, millar.
A les cinc de la matinada han vingut el Ramon i el Mingo, els ve'ins
de casa, per ajudar-nos a carregar el porc al carro per portar-lo a al
matadero (escorxador) de l'ajuntament, igual que vam fer nosaltres
amb ells la setmana passada. La mare i la iaia aguanten elllum d' olí.
-Cree que pesara unes 125 carnisseres; comenta la iaia. (=150 Kg)
Sempre li ha agradat endevinar el pes que fara el porc abans de
matar-lo.
Quan arribe m, j a sabem el número que tindrem perque la mare 1' havi a
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anat a buscar el dimarts a 1' Ajuntament.
Quan el porc ja esta mort i se li ha tret les tripes, passa l'agutzil de
1' ajuntament.
- Aquest tocino pesa 144'800 Kg, ens comenta el Josep, després de
pesar-lo.
En tornar a casa i ·per fer enrabiar la iaia li die:
- laia, no l'heu endevinat, el porc, el porc pesava gairebé 145, 144 kg
i 800 grams (5'200 kg de diferencia).
- Bé, no m'he equivocat de gaire -fa ella tota ofesa- només de 4
carnisseres i encara no 2 onces escasses (4 carnisseres = 4'800 kgs; 2
unces= 0'666 kg; total4'33 carnisseres).
Aquests dies el pare esta amoi"nat perque soma finals d' any i la feina
de fer els valls per plantar els ceps al tros deis Cortals no esta gens
avant;ada.
Ahir tot sopant el pare i el padrí estaven decidint si s'ho feien ells o
llogaven algú per fer aquesta feina pero tant 1' un com 1' altre s' espantaven
perque els demanaven 150 ptes al dia; 70 si se'ls feia el gasto (despesa),
ésa dir, esmorzar, dinar i sopar; del vija no se'n parlava perque a casa
sempre ha estat de costum quan es té algun treballador, omplir les bótes
de bon matí al celler.
La iaia, com sempre, havia de posar-hi cullerada:
-El més practic és llogar, fer el gasto (despesa) i pagar menys, que
amb el que tenim a casa bé se' ls pot donar menjar: al matí per esmorzar
torrades amb all i botifarra negra; per dinar mongetes seques, cigrons
o guixes amb cansalada i per sopar, sopes escaldades, un plat d' escarola
i patates amb col i tall de cansalada o alguna truita a la francesa. Ara bé,
com no ens facin de 6 a 8 canes (de 9'336 a 12'448 m) per dia i home
no ens sortira a compte, perque si fas números, són 30 duros al di a ( 150
ptes); si et fan 6 canes de llarg per 2 pams d' ample i 3 pams de fondo,
et sortiran a 3 duros, 1 pesseta i gairebé 15 centims la cana (1 '556 m);
si et fan 7 canes a 2 duros, 3 pessetes, 3 rals i 5 centims ; per tant, dóna' ls
a preu fet i no caldra que estiguem alla vigilant si treballen o no. Si no
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ho fan ells hi sortiran perdent.
A la iaia, a l'hora de fer comptes, no hi ha qui l'atrapi. Com ara la
setmana passada quan el pare va venir de la notaria i va ensenyar-nos
1' escriptura de la Bassa Llarga. Alla hi consta: 6 jornals i 1Opórques =
2 hectarees, 97 arees i 79 centiarees.
Jo de seguida dedueixo, pel que m' ensenya el Sr. Balada a les classes
del vespre, que són 29.779 m2 i també pel que m'ha dit el pare que hi
sembraríem 12 quarteres. Ara, el que vull fer, és veure si puc enganxar
la iaia i descomptar-la. Aixo que encara compti amb canes, pams i
duros, em fa molta gracia i sempre que puc intento veure si la puc
desconcertar, pero no hi ha manera:
- Iaia, quantes canes diríeu vos que fa la Bassa Llarga?
- Quina mesura fa?
- 2 hectarees, 97 ... comen<¡:o jo.
-No te'n riguis de mi, queja sóc vella.
- Bé, 6 jornals i 10 pórques. No hi ha mai manera d'enganxar-la.
- Vés-me a buscar un llapis i ho comptarem.
Jo m'estranyo una mica perque la iaia no ha sabut mai ni llegir ni
escriure, no entenc perque vol ara elllapis i el paper.
- Teniu iaia, aquí ho té.
-No cal, la Bassa Llarga fa 123 centes canes de costat (12.300 canes
quadrades) perque falten 2 pórques per fer els 7 jornals. Si fossin 7
jornals serien 126 centes canes per costat.(12.600 canes)
N o sé com s' ho fa pero sense haver anat mai a escolano 1' enganyaran
mai d'un ral. Té una agilitat mental per comptar que si hagués pogut
estudiar es tic convenr;ut que hauria arribat lluny.
Una altra cosa que sempre m'ha tingut intrigat és com comprovaven
la cabuda de sembradura d'un tros de terra, quan no sabien el que era
1 hectarea, 1 area i el m2.
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- Quan vos éreu jove, com posaveu el preu si no sabíeu la capacitat
que tenia ni el que s'hi podía sembrar?
- Mira noi, quan es comprava un tras de terra, per saber-ha el comprador i el venedor buscaven l'ajut d'un mesurador especialista i se
n' anaven a la finca; una mica a ull portaven la llavor que els semblava
que hi podía entrar. Normalment es fiava bastant del que deia el venedor
pero de tata manera es comprovava. Si calculaven que hi podien entrar
8 quarteres; en portaven 6 en sacs d' 1 quartera, i la resta en sacs de
quartans i de picotins. Llavors el mesurador comen~ava a sembrar;
quan els semblava que en el tras de terra que quedava no hi cabía un
sac sencer de quartera, continuaven sembrant amb els sacs de quartans,
i quan veien que no hi cabria un quarta llavors continuaven amb els de
picotins. Un cop havien acabat, comptaven els sacs de cada mesura que
havien fet servir i així tenien calculada la cabuda del tras.
Pels volts de Nadal, quan la llavor ja havia grillat i nascut, es tornen
a reunir comprador, venedor i mesurador per verificar si la sembra ha
estat regular. El mesuradorporta un bastó de cana i marca ven un quadre
d' una cana per costat i contaven les plantes nascudes dins aquest quadrat,
que havien d'ésser de 290 a 320. Si n'hi havia més és que s'havia
sembrat massa espes i la cabuda no era real. Si n'hi havia menys és que
s'hi havia tirat poca llavor i la cabuda tampoc no era real. En aquest
moment, tots plegats tenien prou criteri per saber si era culpa de la
llavor o la sequera. A partir d' aquí es tancava el preu i es feia escriptura
- Pero, llavors des que s' emparaulava el tros fins que es feia
l'escriptura podía passar molt temps, no?
- Si pero era la única manera de saber segur el preu de la finca.
Segons la capacitat que tenia de sembradura.
- 1 no es feia cap paga i sen y al?
-Calla borne calla!! Abans, amb una encaixada de mans n'hi havia
prou per tancar un tracte i una paraula era una escriptura.
Avui quan em desperto m'estranya que el pare no m'hagi cridat.
D'entrada penso que potser encara és aviat pero pels finestrons entra
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molta claror. És clar! !, ahir quan me'n vaig anar a dormir comen~ava
a caure alguna volva de neu per tant dono per fet que s'ha passat la nit
nevant i no ens podem moure de casa. M'aixeco d'un bot i obro la
finestra per veure la nevada. És fantastic. No entenc perque als grans
els agrada tan poc que nevi, si és divertidíssim poder córrer perla neu
i baixar tot el carrer amb el ruc d 'escalfar el !lit fent de trine u.
- A veure si deixem de badar i vens a esmorzar, que em sembla que
avui no et pots queixar. Una cosa és que no t'hagis d'aixecard'hora per
anar al defora, i un altra és estar fent el gandul tot el dia.
És la mare queja té l'esmorzar a puntal costat del foc.
- M are, on és el pare?
-Ésa 1' entrada, engreixant els guarniments amb el pixador del porc.
- Quan acabo, me n'hi vaig?
-No, millor que ajudis la iaia a cosir els sacs i les borrasses.
Quan acabo d'esmorzar agafo una agulla saquera i un sac per
a cosir pero la iaia sempre ha de dir !'última paraula.

comen~ar

-Esta molt bé que m' ajudis a cosir pero primer vés al corral a buscar
ascles per refegir al foc i fer una bona xera.
Una de les feines que tinc quan no es pot fer res al defora, és asclar
troncs amb la mafa, els tascons i el magall per tenir llenya menuda per
a l'hivern.
Sempre que puc, m'agrada fer parlar la iaia; té una manera de parlar
i de dir les coses que mol tes vegades em fa hallar el cap i quan lidie ella
s'enfada.
- Iaia, com és que quan parleu dieu paraules que ningú més les fa
anar, només vós.
- Que vols dir amb aixo! no aixeques tres dits de terra ni tens dos dits
de front i tens uns acudits ... a veure si ara em diras que parlo como els
civils?
-No dona no, pero teniu un vocabulari una mica recargolat.
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-Mira noi, parla clar; sinó em fots una carga que no l'aguanto.
- Veu, aquesta és la primera; que voleu dir amb aixo de carga i que
no aixeco més de tres dits?
- Eljovent d' avui, molt de llibres i estudi pero ... Una carga és el pes
que podia portar un animal de bast. 1 el dit és la mesura més petita per
sota del pam.
- Pero a vegades també dieu carga quan parleu de les bótes de vi o
remene m 1' oli?
- Perque d'aquesta manera es mesura el vi i l'oli.
- 1 quan die u allo de tens una ve u tan fina com una ploma d 'aigua?
- Saps que les plomes de les aus estan buides per dins? Dones aixo
és per mesurar la quantitat d'aigua que hi passa durant un dia i una nit
i és la mesura quan es contracta l'aigua.
- Si pero la d' una oca, per exemple, és més gran que la d' una gallina,
per tant hi passara més aigua.
- Bé la veritat és que mesurar l'aigua amb plomes d'oca diuen que
ho fan servir els de Mataró; que sembla que són exagerats amb tot.
- 1 quan die u ...
- Potser que parem. M' estas posant un cap com tres quartans.
- Veu iaia, j a hi torne m a ser. Jo senzillament die que e m fa mal al
cap i vós em sortiu amb una altra paraula rara.
- Bé noi, ves a escampar la boira o t' acanaré.
Jo em poso a riure i m' aixeco corrents com si tingues por que la iaia
aixequés el bastó. La veritat és que tenir aquestes converses amb ella
és una manera molt entretinguda de passar l'estona i aprendre coses
noves.
1 com que aquests dies continua nevat, el pare i el padrí aprofiten per
passar els comptes de l'any:
-El corral ha anat for~a bé. Ambles 40 o 50 gallines que tenim n'hem
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tret gairebé 28 gros ses d' ous; exactament 27 gros ses i 9 ous que són 333
ous.
Jo m'escolto el padrí com parla amb el pare; és nota que és de la
mateixa generació que la iaia ...
- Ahir vaig comptar el vi que ens quedava, continua el padrí, tenim
2 bótes de 4 cargues (1 carga= 121 '38litres) sencera, en una altra bóta
hi falten 8 dmtirs (1 dmtir = 11 '38litres) per fer la carga i a la última
hi queden 1 carga i mitja, és a dir, una carga i 64 porrons (1 porró =
0'948 litres), total697,91litres.
- 1 d' oli, sabeu com anem, comenta el pare.

- Encara no ho he mirat. Quantes cargues vam treure del molí?
-A veure, deixeu-me comptar. El pare no esta tan acostumat a comptar
amb cargues. Van ser 10bidons ambun total de 500 Kg és adir 555,555
litres.
- Vaja, 4 cargues (1 dzrrega d'oli = 112'0501) i gairebé 3 quartans
(1 quarta = 28'01 litres). 3 lliures i quart (la lliura = 7,0025 litres).
1 així, el pare i el padrí van repassant tot el rebost mentre esperen que

la neu es fongui per poder tornar cap al tros.
Nota: Les mesures que s'han fet servir en aquest escrit, són les utilitzades a Cervera i a la
comarca de la Se garra en general. S'ha de tenir en compte que d'una comarca a un altra o, fins
i tot, d'un poble a un altre, aquestes mesures podien variar sensiblement.
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