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En este número de la revista l’Eixam farem una volta nostàlgica
recordant los treballs de la terra dels nostres avantpassats, quan
de la terra es vivie, es cantave i a voltes se plorave.

Fotografia que va guanyar el premi Rocalla de l’any 1965. Autor: Andrés Llop Alfonso.



José Ferrer Llop segant. Foto d’Andrés Llop Alfonso Segant a principis de segles a Nonasp

Segant a Nonasp. Anys 40. Foto Pedro Vilella Un descans a la sega. Anys 40. Foto Pedro Vilella

Animal aparellat. Foto Pedro Vilella Trillant a Nonasp

Trillant a Nonasp. Anys 50 L’oncle Rafel i la tia Pepita trillant.
Foto d’Andres Llop Alfonso
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UNA HERÈNCIA COMUNA

Dels nostres avantpassats, a més a més de la casa

familiar, lo tros d’horta a Davant la Vila que ens donave

hortalisses o la finca de secà on se cultivave el cereal per ali-

mentar les persones i animals durant tot l’any, ham heretat un

ric patrimoni. Així, ens han deixat una llengua que pocs sabem

llegir i escriure, uns costums que han anat passant de generació

en generació i un llegat etnològic i cultural que entre tots tenim

el deure de conservar.

És per això que l’Associació Amics i Amigues

de Nonasp s’ha dedicat des del seu començament ( amb més

voluntat que mitjans ) a treballar per recuperar i restaurar una

petita part del llegat comú. Avui, gràcies a la vostra

col.laboració, se pot contemplar la planta baixa del futur museu

etnològic ( carrer Soldevila, 33 ) dedicada a la llaurança.

Animats per esta col.laboració, en los pròxims

mesos continuarem amb la restauració de la primera planta de

la casa, on tenim previst instal.lar el foc ( lloc on transcorrie

gran part de la vida familiar). Los més vells, a les llargues i

fredes nits de l’hivern, contaven «qüentos» que han arribat al

nostre temps. També hi podreu veure la fregadora amb la pica

roja, lo pastador on se feie el pa, l’alcova on dormien los grans

i també el menjador.

A mig termini, tenim projectat restaurar la segona

planta de la casa, on hi haurà la biblioteca per poder consultar

qualsevol obra que tingue relació amb la nostra vila i els seus

habitants. Per acabar estos projectes i d’altres que pensam fer,

com ara la recuperació d’algun mas, la vella teuleria, les fonts

dels rius, etc., demanam la col.laboració del nostre Ajuntament.

La vostra, com sempre, ja sabem que la tindrem.

Associació Cultural Amics i Amigues de Nonasp
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Miguel Bes trillant.
Foto deixada per Sofia Ràfales «Rogeta»

NONASPE TIENE MUSEO

Mi pueblo tiene museo
lo mismo que una ciudad
gracias a un grupo de amigos
que publican l’Eixam.

Día a día, poco a poco
lo han conseguido instalar
aportando los vecinos
piezas dignas de admirar.

Y es motivo de orgullo
esta muestra cultural
de la gente de la tierra
que sabe evolucionar.

Es la gente de Nonaspe
de una raza excepcional
y lo que solo era un sueño
lo han hecho realidad.

En la calle Soldevila
sus puertas abierto ya.
Y Nonaspe da otro paso
hacia la modernidad.

Nonaspe, Agosto 1999.
Fernando Albiac Ráfales
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PREPARACIÓ DE LA TERRA DE CONREU

NETEJA DEL TERRENY

   Falço

Faló de mànec llarg

Estirassos

RECONSTRUCCIÓ I NIVELLACIÓ

Maça o
maçola de
fusta

Perpal

Perpalina,
perpalet o
palanqueta

Cassut

Tascó

Pica o picot Pic

Mall

LOS DIBUIXOS DE PASQUAL VIDAL
Recollit a Massalió

Falçonets
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Goleró

Trillejar o trisellar

Portell

Marge

Trilleja o trisella

Tallant

Esteva

Taula Taula de ganxos

CAVAR I LLAURAR
AIXADES

  Cavegueta Càvec     Aixada estreta    Aixada        Aixadella

Aixadelleta

Càvec de pues Arpiot

Arpiolet
Arpiolet
Aixadelleta
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ALADRES I FORCATS

Aladre de fusta

Corba

Camatimó

Tinella

Esteva

Agarrador

Orellera

Tascó

Dental

Rella de ferro

Valencianes

Rella

Corba
Riendes

Esteva Giratòria Clau

Pala

Agarrador

Aladre de giratòria i forcat

Aladre de pala fixa

Corba

Pala

Rella

Tascó

Esteva

Arnella

Relles de ferro

Rella redona
de l’aladre
de punxorro Rella d’escut

de l’aladre de
fusta

Rella de
dues puntes
dels aladres
de pala fixa
i giratòria

Forcat o polligana
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ELS CEREALS
SEMBRAR

Sembrar a voleo

Grada

Aixecador
dels ganxos

Rodeta

Ganxos

ESCARDAR

Escardador

Mànec

Tallant

SEGAR

Segant amb falç

Falç

Soqueta

Corbella
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Segant amb dalla

Agarradors Arbre
Tascó

Pues

Fulla

Dalla

Passar la pedra al tallant de la dalla

Enclusa de cresta

Cresta

Martell

Cas

Mànec

Boca

Enclusa plana

Picar la fulla per fer-li el tall

Pots i pedres d’esmolar

Pedra
esmeril

Penjadors

Cuerno de bou
buidat a l’interior

Pot de coure
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Fer gavelles

Rasclet

Rascle

Raspallar

Treballs de la sega

Portar la
garba per
fer la
carga

1 carga = 8 garbes

Engavellar per
fer la garba

Lligar la
garba
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CARREJAR O GARBEJAR

ROTLLAR L’ERA

Roll

Tiros Esteva

Clau

Passar
el roll

Arruixar

Escampar
la palla
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LA TRILLA

Sellà de garbes
Tocar el trill

Girar la parva

Replegador de palla

Redable

Replegar l’erada
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BATRE

Aparellar els animals al trill

Badall

Suriaca

Trill de pedrinyera

Pedrinyeres

Serreta

Diable

Badall

Balconet

Tallants
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Ventar el gra

Munt de palla

Apartant lo gra
Munt de gra

Tonga

Replegar l’erada

Tonga

Redable

Ramàs
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Porgar
Borrassa Cabàs

Doble

Taleca

Talecó

Erer per al blat

EINES DE MESURAR

       Faneca ( 3 quartals)    Quartal ( 4 almuds )    Almud (1,88 litres)

Doble (20 litres)

Mig doble ( 10 litres )

La carga de blat pesava 140 quilos.
La carga de civada pesava 100 quilos.
Altres mesures:

Arroba ( 2 faneques ).
Cafís ( 4 arrobes ).

Porgadora o criva per a la civada

Rasclet del gra
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L’OLIVER

Fer els plegadors o les rasses

Tauló

Borrassa

Cabàs

Escala

Ganxo

Replegar les olives
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VENTAR

Ventar les olives

Ventador

Costelles
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LA VINYA
ESPORGAR I PODAR

Podar els ceps

Estirores de dos mans Estirores de mà

Caragol

Portadores

Cèrcol

Dogues

Comalera
o cornalera

Comalera
o cornalera

Banastes de vímens
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L’ANIMAL
FERRAR L’ANIMAL

Mordasses o
tenasses

Martell

Claus

Ferradures

Espalmador o
llambroix

Torcedor

Rascador
( anvers i revers )

Travadors

Travó
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APARELLS DEL CAP I DE CÀRREGA

Boç

Cabeçanes o cabestre
Frontal

Ulleres

Serretó

Cabeçó

Ramal

Sària

Comaló
o cornaló

Albarda

Cavalló

Coixins
Pell

Tafarra

Carrejadors

Samugues
Cingla
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APARELLS DE LLAURAR

Feltre

Camelles lligades

Silló

Sofra

Barriguera

Jou

Tellols
Jovera

Camella

Corretja

Feltres
Camatimó

Clau

Riendes

Ganxos

Jou junyit als feltres
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APARELLS PER AL CARRO

Collera

Frajalet o
brencilló

Reculant

Retranca o
guarda-anques

Valencianes

Tiro de ganxos

Barriguera

Cabeçó amb campanes

Campanes

Collar de
campanetes
de coure

Ulleres

Frontal
Silló

Coixí

Sofra

Carro
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LO CARRO
ENGANXAR L’ANIMAL AL CARRO

Frajalet

Anella de les valencianes

Enganxada
del reculant

Retranca

Tiros de ganxos
Vares del carro

Animal de vares

Guardapols

Vares

Bossa

Roda

Barana
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Saguera

Banc

Eix
Taules

Sello ( de ferro)

Raio

Pines

Cubo

Xaveta

Ensevador

Travesser
Carrutxeta

Collera

Valencianes

Sofra

Barriguera

Soquet

Mossos
saguers

Animal de vares
junyit al carro

Abarcó
Palillos

Pujador
Valenciana

Mossos
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EL TRANSPORT

Catró

Animal transportant aigua amb els argadells

Cànter
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LA FUSTA

Serrutxo

Estral

Estraleta

Mànec

Dents

Tascó
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LITERATURA ORAL
REFRANYER

Los llauradors

- Sant Patater (se diu al dia 3 de març perquè és
quan se sembren les patates).
- A l’abril, cada mata pel seu fil.
- A l’abril, de cada card n’aixís mil.
- No digos vinyeta hasta que no baixos de la
Creveta. (1)
- Per l’Ascenció, cireretes abondor. A València sí,
però aquí no.
- Per Sant Joan estaqueta i per Sant Pere madureta
(les figues negres).
- Per Sant Joan com a grans de sal i per Sant Pere
com a grans de pebre (les olives).
- Pel juny, la falç al puny.
- Per Sant Joan lo petit i el gran (ja se pot segar tot
lo sembrat) .
- Per Sant Pere davant i darrere(s’ha d’acabar la
sega perquè se passe el temps).
- Qui no pot segar, respigole.
- Qui no bat al juliol, no bat quan vol (trillar)
- La terra, per a les papaterres (que no es pot viure
de la terra).
- Al cap i a casa.
- Estar més dur que un gambo (la terra).
- A la Vall de Bumells, los virats són moscatells.
- A put-put, de matí banyat i de tarda eixut (la
banyadura del matí).
- Llaurat de ruc, collita de merda (perquè l’aladre
fa poca faena).
- Així com és lo ruc és l’albarda.
- Allà on va l’amo va el ruc.
- En pondre’s lo sol, tots los rucs a la sombra.

(1) - Fins al dia 3 de maig, dia de les Santes Creus,
hi ha perill que es gelo la vinya. Lo vicari, aqueste
dia, abans d’eixir el sol, anave a la Creveta  (si-
tuada entre el camí del Sot i el de Favara) i beneïe
el terme acompanyat d’alguns veïns.

Al matí, la mala gana;
al migdia, la calor;
a la tarda, los mosquits;
no vull ser més llaurador.

La tia Maria s’en va
a l’horta amb lo mocador,
a l’hivern per la moquita
i a l’estiu per la calor.

Lo ploure

- Quan vol, a tots los aires plou.
- Quan plou i fa bufetes, aigua per les bassetes.
- No plou mes que al regat.
- A l’abril, cada gota val per mil.
- Si al març marcege, a l’abril maravillege.
- L’aigua del gener, emprenye l’oliver.
- Lo cel vermell, pluja o vent.
- Lo cerç la mou i el garbí la plou.
- Lo cel a petxinetes, aigua a les bassetes.
- Pel febrer tota l’aigua en un carder.
- Una gran secà, una gran mullà.
- L’arc del matí, l’aigua està aquí.
- L’arc de la vesprà, l’aigua passà.
- Si fa aire del Segre, aigua radere.
- Que plogue, que per l’aigua som pobres.
- Quan baixe rià és perquè ja s’ha acabat de ploure.
- Serà dolenta, aquesta tronà, perquè s’ha format
a la roca de Calasanç (pedra, rellamps).
- Haurie de ploure hasta que caigués la caixa de
Beseit.

Lo fred

- Aire, que vol dir vent.
- Aire de Morella, no et fios d’ella.
- Si trone de la Candelera hasta la Mare de Déu de
març, quaranta dies més de fred.
- Si la Candelera plora, l’hivern és fora, però tant
si plora com si no plora, l’hivern ja és fora.
- Al febrer, cada hora al seu parer (lo temps canvie
molt a sovint).
- Quan lo dia creix, lo fred neix.
- Març, marçot, mate la vella a la vora del foc.
(encara fa dies de molt fred).
- A l’abril, no et tragues ni un fil.
- Rellamps a la marina, cerç a la matina.
- Rellamps a la Magdalena (monestir), cerç a
l’esquena.

Roplegat per Mario Rius
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HISTÒRIA DE L’AGRICULTURA
AGRICULTURA PREHISTÒRICA

L’agricultura va començar fixant-se en què

plantes silvestres eren comestibles i aprenent a

conservar les seues llavors per replantar-les en

terrenys desocupats amb anterioritat.

L’agricultura ere practicada de manera

itinerant, és a dir, quan la riquesa natural dels

terrenys ja no resultaven fèrtils perquè a força de

sembrar i recol.lectar havien esgotat los adobs

naturals dels terrenys, los homes obrien noves

clarianes al bosc. D’aquesta manera es comença,

amb l’ajuda del foc i de destrals polides, a guanyar

noves i riques terres per treballar-les.

L’agricultura es basava, sobretot, en lo

cultiu de l’ordi i de blat. També es conreaven

pèsols, cigrons, llenties i bajoques.

Les primeres ferramentes agrícoles eren de

fusta i de pedra. Incloïen l’aixada de pedra; la falç

per roplegar el gra; la barra usada per fer forats al

terra i plantar llavors i amb posteriors adaptacions,

com pala o aixada; i un aladre rudimentari, una

branca d’arbre usada per preparar la terra per la

sembra.

PRIMERES CIVILITZACIONS

Amb la introducció dels metalls comença

un període dedicat a les millores de les tècniques

ja existents.

Lo raïm, cebes, melons, pepinos,

bresquilles i mores se cultivaven al tercer mil.leni

a.c., i lo comerç d’oli d’oliva estave generalitzat a

l’àrea de la Mediterrània i el sègol i la civada al

nord d’Europa al primer mil.leni a.c.

Les ferramentes de metall duràvem més i

eren més útils, i lo cultiu se va impulsar gràcies a

l’ajuda de l’aladre tirat per bous equipat amb una

reixa metàl.lica, descobert al segle X a. c. a Pales-

tina. A Mesopotàmia, se va afegir un dispositiu

en forma d’embut a l’aladre per plantar les llavors.

La trilla es realitzave amb l’ajuda

d’animals. Lo carro de bous de quatre rodes ere

familiar a l’Índia.

Los molins de vent i d’aigua són de finals

del període romà. La introducció del fem

d’animals com a fertilitzant, i la rotació de cultius

van fer més productiva l’agricultura. S’utilitzave

l’aixada plana o dentada i per la trilla un garrot.

L’AGRICULTURA FEUDAL

Los cultius bàsics del poble àrab eren blat,

vi i oli. Lo gra ere la base de la seua alimentació,

per això hi abundaven los camps de blat, civada i

ordi. Juntament amb l’olivera i la vinya vam fo-

mentar altres arbres fruiters: figueres, moreres,

armetlles, pereres, torongers, llimoners...Però la

gran novetat es va produir en los cultius d’horta

que, gràcies als regadius, van estendre’s per tot

arreu. S’obtenien bajoques, pèsols, enciams,

melons d’olor i d’arger, arròs, carxofes, espinacs,

safrà, etc.

Utilitzaven carros, aladres i pales, i l’afany

de renovació agrícola va fer que incrementessin

la superfície de regadiu canalitzant l’aigua per les

sèquies o utilitzant elevadors hidràulics: les sínies.

Durant l’Alta Edat Mitjana gran part del

territori estave cobert de boscos, amb algunes

clarianes ocupades per masos. Les seues eines eren

les mateixes que ja s’usaven en l’època romana,

Trill fet per l’oncle Jala
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 com l’aladre romà, destrals, falçs, aixades, pales,

etc., i los sistemes de cultius també: poc s’havie

avançat en los darrers segles.

La major part de les terres estaven

dedicades als cereals i, allí on ere possible, la

vinya. Una part se dedicave al lli i al cànem per a

fer robes i sogues. Les plantes alimentàries

ocupaven una petita part: alls, cebes, faves i

primentons.

Es va començar a utilitzar la mula com ani-

mal de tir que ere més àgil i ràpida que els bous.

L’agricultura ere l’ocupació essencial de

la gent que tenie que soportar gran quantitat de

càrregues i drets feudals, que feien la seua vida

molt difícil.

L’AGRICULTURA CIENTÍFICA

A l’arribar el segle XVI, la població anave

en augment, i la producció agrícola va entrar en

una fase d’expansió.

Lo descobriment d’Àmerica va suposar lo

cultiu de productes com lo cotó, lo tabac, la pata-

ta i la tomata, desconeguts a Europa.

Amb la Revolució Industrial va aparèixer

la maquinària agrícola. Les millores mecàniques

de l’aladre tradicional van començar al segle XVII

amb la fixació de petites puntes de ferro a la fusta

amb tires de cuir. L’any 1797 s’introdueix l’aladre

de reixa de ferro fundit. La reixa volta la terra i la

tira a un costat. L’any 1830 se millore i se fabri-

que en acer.

Altres invents importants van ser la sem-

bradora a començament del segle XVIII, la sega-

dora creada l’any 1831; i multitud de trilladores,

cultivadors, talladores de gra i herba, rastrilladores

i desgranadores de panís.

A principis del segle XX s’inicie la

mecanització a Espanya, però a un ritme molt lent.

Fins a la dècada dels cinquanta, no

comença a incrementar-se acceleradament el parc

agrícola de tractors, al temps que se comencen a

introduir les recol.lectores de cereals

autopropulsades. A estos se sumen motocultors,

màquines sembradores, plantadores, empacadores,

veremadores, etc.

S’introdueixen les tècniques d’abonament

amb fertilitzants minerals, l’ús de plaguicides,
nous mètodes de poda que permeten millorar lo
rendiment als fruiters i facilita la recol.leció i
s’incremente el regadiu.

La mecanització ha augmentat la
producció de les explotacions agrícoles i ha
millorat lo treball de l’agricultor.

Aixades a la porta de l’oncle Jala

Carregant les garbes al remolc.
Foto Andres Llop



Pujant aigua del Matarranya. Foto d’Àngel Albiac

Pujant aigua del Matarranya. Foto d’Àngel Albiac

L’oncle Jala ferrant l’animal de l’oncle CasildoMiguel Bes Andreu venint de la Montfalla.
Foto deixada per Sofia Ràfales «Rogeta»

Foto d’Andrés Llop Alfonso Foto d’Andrés Llop Alfonso

Passant amb carro lo riu Matarranya

Foto deixada per Genoveva Gimeno



Agustin Rius llaurant. Foto d’Andres Llop Alfonso


