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LOS NOIS/ES DEL CAMP DE TREBALL
D�esquerra a dreta: lo monitor (Luís Antón Ávila de Guadalajara); Ángela Collins Alonso,
de Londres, Almudena Cerezo Ibáñez, de Madrid, 19 anys; Anna Calvo Boixet, de Sant
Just Desverv, 20 anys; Carlos Mateo Pérez, d�Alacant, 19 anys; José Luís Jiménez
Rodríguez, de Madrid, 25 anys; Pilar Pérez Casado, de Burgos, 19 anys; José Ángel
Lorente Carrillo, de El Parmar (Múrcia), 19 anys; Oihane Tejadas Álvarez, de Madrid,
23 anys; Gorka Alonso Careaga, de Bilbao, 23 anys; Irene La Blanca Bescos, de Madrid,
24 anys; Ruth Laguarta Zamora, de C.Villalba (Madrid), 24 anys; Carlos Mulero Dieguez,
de Biscaia, 21 anys i Alejandro Ceballos Rondan, de Gijón, 24 anys.

.

Diferents moments dels nois/es del camp de treball restaurant
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EDITORIAL
Benvolguts amics,
Este número de la nostra revista l�eixam que teniu a
les mans vol ser la petita història d�un any de treball
que va acabar fa poc més d�una setmana
quan vam pintar lo trebol de la primera planta de la
Casa Museu de l�Associació.
Durant estos mesos, tal com vam dir l�any passat, de
diumenge en diumenge hem anat adequant esta
planta, perquè, en acabar, tingués l�aparença d�una
casa de llaurança de les d�abans, amb lo seu
menjador, la seua fregadora, lo seu pastador,
l�alcova i el foc. Era on transcorria bona part de la
vida familiar, on los nostres iaios contaven als
nostres pares les històries locals i familiars
(tradició oral) que han arribat a naltres.
Per moblar com cal esta planta, ha sét fonamental
l�estada entre naltres dels jóvens del camp de
treball (des del dia 1 al 20 de juliol), dirigits per
Luís Antón, que van restaurar des d�una calaixera al
llit de matrimoni i tot lo mobiliari que allí podreu
veure.
No podem acabar estes línies sense donar les
gràcies a la Diputació General d�Aragó i a
l�Ajuntament de Nonasp ( especialment a Agustina i
Mari), que, en tot moment, van vigilar de que els nois
i noies del camp se trobessen lo millor possible a la
nostra vila. També gràcies, a María Eugenia i Presen,
que els cuidaven com si fossen los seus fills a l�hora
de menjar; a Luís, que, amb la seua paciència, va
aconseguir portar a bon fi los objectius que ens
havíem fitxat, i, per acabar, a tots valtres, los que
ens heu donat aparells de llaurança, eines i altres
objectes per a la Casa Museu.

Daniel Maza Pons
President de l�Associació
Amics de Nonasp

Los nois/es del camp
de treball d�excursió

a Calaceit
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LO FOC
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Armari Banc Granera
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Banc

La cuina
La cuina era a on se passava la major part del temps. Cuinar amb llenya o carbó en

un fugó alqual s�havia de fer aire amb un ventall de palla, era el costum. Era de ferro i
feia dos funcions, una de forn i cuina, i l�altra d�estufa.

La cuina estava al costat del menjador i també donava a la galeria. Lo fum i el pols
negre formaven part de l�ambient d�estes cuines.

Lo foc en terra era on també se cuinava i, sobretot a l�hivern, tots se calentaven
i menjaven amb lo plat a les mans. Al tard los iaios contaven històries, les dones resaven
lo rosari o feien dissabte, i les noies preparaven la roba. La roba de casa, llençols,
tovalloles, mocadors... s�anava brodan poc a poc, a mà o a màquina, en los «ratos» que
deixava el treball. Als més grans se�ls deixava lo racó del foc. A les cases més importants
hi havia un banc de fusta que, en ocasions, tenia una taula plegable al mig. Una llosa de
pedra o de ferro colat, col.locada dreta al radere del foc, resguardava la paret. La
campana era de ges i tenia una lleixa al voltant de la part inferior. Lo fumeral era netegat
cada any cremant argilagues.

 Los utensilis que s�utilitzaven al foc eren les cadenes que aguantaven l�olla o el
calder amb l�ajuda d�unes anses amb ganxos, les graelles, les astenalles i la pala. S�acostuma
a guardar lo foc d�un dia per a l�altre tapat amb la cendra.

A la vora del foc, si la cuina no estave separada, hi havia també el fregador. La
cuina era la sala d�estar de les famílies pobres. A les altres parts de la casa, lo fred era
insuportable. A la dècada dels 50, arriba lo fugó de petroli, i als 60 lo gas butà.

Una manera habitual de mantindre frescos los aliments, quan no es tenia nevera,
era un petit armari que servia per conservar el menjar. Se protegien dels insectes amb
tela mosquitera.

Les olles de fang i les cassoles d�alumini manaven a les cuines. L�alumini se va anar
introduint. La lleitera i el setrill d�oli eren d�alumini. Los porrons, de vidre, i els plats, de
ceràmica, ben senzills, formaven part també de la cuina.

Al rebost se guardaven les conserves, los adobs i els aliments que se podien fer
malbé. Havia de que ser una habitació que tingués una finestra petita i una alta perquè
entrés una mica de llum i, sobretot, que deixés passar l�aire fresc i sec.

Manolo Freixa
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Quan s�entra al pis, lo primer que s�acostuma a trobar és la sala o menjador, decorat
amb los mobles i coses més valuoses de la casa.

Tenia una sèrie de mobles que pareixien imprescindibles: la taula, les «silles»,
l�aparador amb la vaixella més bona, lo joc del cafè (segurament regal de casament), los
licors, les copes de cava per a algunes ocasions (sant, aniversaris, Nadal, festes majors),
una calaixera, una o dos butaques, una làmpara de peu, la ràdio, etc.

Tenia penjat a la paret una representació de la radera «cena» de Jesucrist i els
seus Apòstols. Les famílies especialment devotes tenien la imatge d�un Sagrat Cor penjat
a l�altre costat de la sala i una capelleta de la Mare de Déu de les Dos Aigües o de Sant
Portomeu que anaven de casa en casa, seguint un ordre. A cada casa hi estaven un dia i la
família que les tenia havie de portar-les a la que tocave després de donar una caritat.
Era una ocasió per justificar visites o un «rato» de conversa, encara que la rutina acabava
traspassant lo treball de portar-les als més petits de la casa.

Lo rellotge de paret ha sét durant molts anys un complement indispensable.  Lo
cap de família li donava corda. No era cosa que poguessen fer los petits de la casa, i que
mai feia la dona, com si no correspongués a les activitats del seu sexe. Lo pare estirava
la cadena que tornava a deixar els pesos en situació o bé li donava corda amb una gran
clau d�orelles.

Altres complements eren lo calendari, los quadres (bodegons i paisatges) i les
fotografies familiars que representaven parelles acabades de casar, xiquets i xiquetes
de primera comunió, grups familiars, gent gran... També era costum tindre una vitrina
plena de porcellanes, postals, records de viatges, etc.

A les cases més riques van aparèixer les primeres ràdios que van ocupar una
posició important al menjador. Al voltant de la ràdio s�ajuntaven famílies i amics per
escoltar partits de futbol, lo «parte» de Ràdio Nacional, novel·les, etc. A les
emissores de ràdio se feien peticions dels seus oients per escoltar les seues cançons
preferides, que sempre anaven dedicades a algú.

Manolo Freixa

LO MENJADOR
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LA FREGADORA
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UTENSILIS DE CUINA
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RECIPIENS DE FANG
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LO PA
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FER EL PA A CASA
Fer lo pa ha sét de

les coses més tradicionals i
necessàries que la gent a
hagut de fer al llarg del temps.
Ara contarem una d�aquestes
maneres de fer-lo a casa, quan
no fa tants anys totes les do-
nes de Nonasp ho feien.

«Lo dia antes de
pastar agarràem la farina i la
cerníem ( que ere separar lo
segó de la farina en lo sedàs),
això ho féem a la pastera. Lo
segó ere pa les gallines (1). De
banda de nit féem lo lleutó, que ere una pasta que haviem anat a buscar al forn, lo
treballàem afegint-li aigua i fent lo doble de cantidat. Aquesta pasta la dixàem que
vingués bona unes tres hores. A la matinà mos aixeàem a les tres o les quatre del matí i
comensaem a pastar, ficant farina i aigua durant una hora lo menos. Quant més treballà
estae la pasta millor serie lo pa. La dixàem a la pastera vigilant-la i la pasta augmentae.
La traíem de la pasterea i la ficàem a la canasta (2) i cap al forn. A més de la canasta i la
pasta, al forn també preníem los draps de pastar i las pastereta, que tenie dos
departamemts: un per ña farina i l�altre per el segó i la pinta. Arribàem al forn i quan lo
forner die, abocàem la pasta a la taula, primer hi ficàem la farina pa que la pasta no
s�apegués a la taula (1). Com que la pasta l�havíem navegat estae dura. Lo forner l�anae
mirant i, quan augmentae i venie bona, lo forner die: «ja pot reparar». I començae a fer
los panets en la pinta. Nantres anàem col·locant-los damunt los draps de pastar fent un
doblet entre pa ia pa perquè no s�apeguessen. A cada drap hi ficàem tres panets. Quan la
pasta venie bona, que tardave lo seu temps, potser mitja hora, la ficàem a la pala de
fornejar i, quan lo forner die, la passàem a la pala d�enfornar i cap a dins del forn a
esperar que el pa se fes. Com que hi havie vàries dones per fer lo pa, i per evitar
confondre�s entre los pans d�unes i d�altres, se hi fee una marca que podie ser un pessic,
l�atra dos, l�altra tres, etc. Al forner, jo sempre li vaig pagar en perres, però antiguament
li pagaen en pans».

Lo pa lo guardaven al solanar damunt un canyís o a la mateixa canasta.
Hi havia cases en què el pa el guardaven al solanar en una estella gran i plana

de vimen que es deia panistra.
Se pastava per quince dies.
Esta història de fer el pa va ser contada per Maria Alfonso Andreu. La Sastra.

(1) Antigament, i per estalviar farina perquè no s�apegués la pasta a la taula hi tiraven
segó.

(2) Una canasta de pasta era aproximadament uns 20 pans.

J.M. Ràfales Vidal. Gravat i Rosendo.
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LLAVAR-RENTAR

Dona llavant al riu
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Dona venint del riu
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LLAVAR AL RIU
Lo llavar la roba ha sét una faena gairebé sempre de dones. A Nonasp,

com en d�altres pobles, per tindre dos rius les dones havien d�anar al riu amb l�afegit que
després d�haverse deixat los ronyos llavant,
s�havien de portar lo �balde� carregat damunt
lo cap costa amunt, fos la costa del
Matarranya o la d�Algars.

�Preparàem lo balde en la roba
bruta, la galleta en los sabons moll i de taula,
lleixiu i la llosa. Algunes també preníen un
cepillo per rascar i una pala de fusta per pi-
car la roba més dobla, pantalons o jaquetes
de pana. A l�estiu anàvem a llavar a primera
hora del matí, a la fresqueta, davall lo pont
del Matarranya; i a l�hivern hi anàvem en
acabat de dinar que no fee tant fred i casi
sempre al riu Algars, que ere més recerós.
En una capsana mos féem una mena de redot
mollut pa que no mos fes mal lo pes del balde
al cap, mô�l col·locavem al cap en la roba bru-
ta, agarràem la galleta en los sabons, lo lleixiu
i la llosa, i cap al riu. En arribar buscàem lo
millor puesto possible, que casi sempre ere

     lo mateix i a llavar s�ha dit. Primer féem la
roba blanca, per poder ficar-la en lleixiu, i después llavàem la de color. Si portàem alguna
jaqueta o pantalons de pana, los esteníem perquè se nessen escorrent i no pesessen tant.
La roba, per llavar-la, primer li passàem una estrega en lo sabó moll; així, al quedar
pegalós, en lo sabó du de taula fee més prompte sabonera i se llavave millor. Com casi mai
llavàem soles, sinó que estàvem vàries, se xarrave i se fee tertúlia de les coses que
passaen al poble, i més d�un viatge acabave en alguna renyina. Después d�unes dos hores
acabàem, roplegàem la roba,
la llosa, los sabons, i costa
amunt i cap a casa. Quan van
arribar les llavadores, primer
les xocolateres i después les
automàtiques, i víem que la
roba voltave tota junta, no
mos acabave de convencir i
mos va costar d�acostumâ-
mos, però, avui en dia, pa les
que van tindre que anar a
llavar al riu i saber lo que
costave, sàbem que lo millor
que hi ha a una casa és la
llavadora�.

Això mos ho ha contat
Maria Alfonso Andreu.
La Sastra. Lo mes de juliol de l�any 2000.

J.M. Ràfales Vidal. Gravat i Rosendo

  Baixant a llavar al riu. Foto:Teresa Zurita

Dones de Nonasp llavant al riu
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L�alcova, lo dormitori més gran, tenia una forma diferent a la d�altres
habitacions. Acostumava a ser una habitació interior. Durant la primera meitat de segle,
los mobles eren lo llit de matrimoni, les dos tauletes de nit, lo tocador amb espill, l�armari
i els sillons en cul que s�aixecava i es podia guardar roba a dins. Entre els complements,
no podia faltar lo Sant Crist a la capçalera del llit, la pera per apagar i encendre la llum,
l�orinal, les �alfombres�...

Lo sunyer era tou, d�aram trenat i marc de fusta. Lo matalas de llana,
de palla, de pell de panolla de panís o de plomes.

La roba de la casa se guardava en baguls i armaris grans que tenien
un gran espill a la part interior de les portes. Los armaris eren també on se guardaven
los records, documents, perres... L�orinal se guardave a la tauleta de nit.

Per a calentar lo llit s�utilizaven ampolles de ceràmica o de vidre
plenes d�aigua calenta, que van ser canviades per les bosses de goma als anys 50. Lo
ritual matern per omplir-les d�aigua bullint en compte o de fer la volta al tap son records
entranyables d�aquells que difícilment s�obliden.

Lo dormitori era l�escenari dels naiximents, les malalties i la mort. Lo
naixement d�una criatura era un dels moments que donave tot lo poder a les dones. La
preparació de la casa, la roba bullida i guardada a la calaixera, la palangana gran per a
llavar a la criatura, les olles bullint a la cuina i tots atrafegats. En cas de mort, se
segueix vetllant a casa. Lo temps que un mort està al dormitori es curt: avisar els familiars,
complir els tràmits legals i preparar l�enterrament.

Les necesitats se feien de dia al camp i de nit a l�estable o a la comu-
na (un forat que donave al corral del pis de baix i es tapave amb una tapa de fusta.

L�ús del paper higiènic no va començar a estendre�s de forma massiva
a les cases fins als anys 60. S�utilizave paper de diari. Al costat del vàter hi havia un
gran ganxo amb fulls d�un pam quadrat. Quan Papelera Española va començar a distribuir
els rotllos de paper higiènic de la marca ELEFANTE, embolicat amb cel·lofan de color
groc, se va acabar ràpidament l�ús del diari.

La higiene del cos se feia per parts en una palangana que estave al
dormitori. L�aigua s�havia d�anar a buscar a les fonts, al riu o a la cisterna. L�aigua corrent
a les cases se aconsegueix a Nonasp l�any 1960.

 Los lavabos se van anar poblant al llarg dels anys de perfums,
pintallavis, massatges... La brillantina se va popularitzar cap al 1930. En esta època també
se va posar de moda la colònia masculina. La pastilla de sabó se va fer una posició als anys
20. La pasta de dents va començar a ser habitual a finals dels 60. Anteriorment se
rentaven les dents amb bicarbonat.

Los homes s�afeitaven a la barberia. Des de 1904, la marca GILLETTE
venia fulles d�afaitar. L�any 1948 la marca PHILIPS trau la primera màquina d�afaitar
elèctrica. Los sibarites i els delicats seguirien usant la fulla d�afaitar i la brotxa amb
espuma de sabó.

Manolo Freixa

L�ALCOVA

LO LAVABO
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LO MUSEU ETNÒLOGIC
Gràcies a tota la gent que ha col·laborat fent-mos arribar diferentes

coses per al Museu.

La llista de gent no para d�allargar-se:

CISCO RÀFALES ROC-PONCET
JAUME XIRINACS-BÀCUL
RAIMUNDO RÀFALES-SABEL
PEDRO FRANC-MOIXONER
ANGEL VIÑAS-VIÑAS
PEPITO VIÑAS-VIÑAS
ROSAMARI TENA-XAFÀ
ROSITA VIDAL-OBRERETA
MARIBEL RÀFALES-SINYORETA
EUROCABLE 2000, S.A.

AGRAÏMENT ESPECIAL A

GONZALO ANDREU-ROQUET
LUIS ZAPATER-SABATA

Agrairíem que ens fésseu arribar utensilis de casa
com ara plats, quadres, olles, tenalles, roba,
interruptors de la llum de porcellana, armaris de
cuina, cànters, pitxelles, xorros, etc.

Calaixera que ens vau donar, restaurada

Lavabo i complements que ens
vau donar,restaurats
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ASSOCIACIÓ AMICS DE NONASP

BUTLLETÍ D'INSCRIPCIÓ

En/Na

Nom:________________________________________

Cognoms/Apellits:_____________________________

D.N.I.:_________________________ Data naixement:____________

Adreça/ Direcció:________________________________

Població:_____________________

C.Postal:____________
Quota de 2.000 ptes./any.
Número de compte ( 20 dígits ): ___________________________
SOL·LICITA fer-se soci/a de l'Associació AMICS DE NONASP
Signat

ASSOCIACIÓ AMICS DE NONASP

BUTLLETÍ D'INSCRIPCIÓ

En/Na

Nom:_________________________________________

Cognoms/Apellits:______________________________

D.N.I.:______________________ Data naixement:_______________

Adreça/ Direcció:____________________________________

Població:_______________________________

C.Postal:_____________________
Quota de 2.000 ptes./any.
Número de compte ( 20 dígits ): ____________________________
SOL·LICITA fer-se soci/a de l'Associació AMICS DE NONASP
Signat

Fes-te soci/a !!!!
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Bagul restaurat
Pastera restaurada

Caixa de fusta restaurada Taula restaurada

Pujant lo banc pel balcó
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A la festa de sant Cristòbol

LOS NOIS/ES DEL CAMP DE TREBALL

Navegant per l�aiguabarreig a Mequinensa

Navegant per l�aiguabarreig a Mequinensa Dinant a Mequinensa

Fent de reporters a Nonasp A la roca del Saladar

A Ribers Al Museu de la Batalla de l�Ebre. Gandesa


