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Un dels camins mes segurs per penetrar en el coneixement de I'esser
humd es, sens dubte, el cami dels oficis. De totes les activitats huma-
nes es Id que ens donard no sols la pauta, d'allo que el caracteritza
com a home, sino que, en la mesura que els oficis tenen vida propia,
ens fard comprendre la interrelacio que existeix entre Vindividu i el
seu medi ambient.

L'ofici es la mesura exacta de la capacitat de I'home per ser home. La
capacitat de fer eines, d'usar-les, la possibilitat d'un aprenentatge i
I'adquisicio d'una habilitat amb I'us reiterat d'uns gestos dirigits a un
f i , separa I'home dels altres essers animats. Nomes I'home fa eines,
nomes I'home decideix, en prendre consciencia que es al mon, que
vol modificar-lo.

£s molt possible que aquest explendid resultat d'un ofici complex,
com era el carro, i que hem vist desapareixer davant dels nostres ulls,
a I'impuls d'altres vehicles, sigui un dels assoliments mes importants i
significatius de la humanitat. Nosaltres que hem vist desapareixer el
carro, rera el nuvol de pols que aixecava en les antigues carreteres, el
nou vehicle, dit automobil, que hem vist el desafiament dels carros d<>
les hortes proximes a Barcelona, contra els tramvies que passaven
sorollosos i brunzents, hem pensat molt sovint que t'existencia del
carro obra i tanca tota una epoca de la humanitat.

L'estudi que avui presenten Carles Marti i Modest Guinjoan Una apro
ximacio a I'ofici de carreter a Riudoms te un doble interes. Per un
canto ens fa adonar de la noblesa i importdncia de I'ofici per a la vida
comunitdria i per I'altra ens apropa a uns coneixements de vocabulari
que ens semblen essentials. Car si be I'ofici pot desapareixer o quedar
nomcs com un element de museu de cultura popular, el vocabulari
que va originar ha quedat impregnat en la literatura, en les rondalles,
en les cannons, de tal manera que si no ens donem pressa a inventa-
riar els noms dels oficis, podem qucdar-nos sense entendre gran part
de la nostra vida col-lectiva.

El treball es doncs estimulant, i em cal felicitar el Centre d'Estudis
Riudomencs "Arnau de Palomar" per la scva publicacio.

Maria Aurelia CAPMANY
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Justificacio

Tenim el goig de presentar a tots els estudiosos de la historia, I 'etnologia
i el folklore, un dels oficis mes representatius de la societat arcaica i
pre-industrial: el de carreter. El carreter de Riudoms, aixi com el d'al-
tres pobles, ha mort a causa de la Revo lucid Industrial i de la tecnica;
podriem dir, sense por d'equivocar-nos, que Vofici d'artesd carreter no
ha pogut transformar-se seguint les coordenades de la tecnica, sino que
la seva desaparicio fisica es deu, precisament, al fet de no podcr-se
adaptar. Son proves d'aquest proces d'adaptacio, els canvis experimen-
tats, per exemple, en I'ofici de ferrer, en el qual de ferrar mules i fer
polleganes s'ha passat a arranjar les freses d'un tractor, o les aradcs d'un
motocultor i a reparar un remolc; el mateix fuster ha vist la sevafeina
innovada pels avencos, pels estils, per la tecnica, etc.; el paleta, de fer
cases amb maons i bigues de fusta ha passat a treballar amb ferro,
formigo i tola mena de materials prefabricats.

Evidentment, quan ens referim al carreter no ens trobem davant d'un
ofici simple, sino davant del constructor dels vehicles que, tradicional-
ment, des de la roda massissa fins a la sofisticada roda amb ra/os, han
constituit el mitja de transport terrestre de persones i mercaderies per
traccio animal. La seva historia, doncs, vista segons la nostra optica
moderna, es la d'un enginyer que ha arribat ja a una plena perfeccio
de I'ofici i a una brillantor dels acabats. Efectivament, la tartana, el
carret a la pagesa, el xarret, etc., eren I'equivalent del que, als nostres
temps, son els Mercedes, els Sis-cents o el tractor de les nostres terres.
Aquesta perfeccio nomes podia ser superada amb allo que els cienti-
fics en diuen un nou paradigma, cs a dir, el descobriment d'una
tecnica que trasbalsa totalment la concepcio de la cicncia i modifica
profundament les relacions de produccio: aixo es el que va succeir
amb la descoberta del motor d'explosio i les seves aplicacions a la
maquina-eina.



Vet aqui la possible importdncia d'aquest treball que oferim als nos-
tres convilatans com a memdria d'un ofici extingit i que durant els
segles passats va esser I'eix que fonamentava el treball agricola i el
transport de persones i de mercaderies. El nostre agraiment als bons
amics Joan Domingo, Moixo (a.c.s.) i a I'Eugeni Panades, Quenio,
supervivents d'aquell glorios ofici, als quals, des d'aqui, retem public
homenatge per no comportar que la seva tecnica i el seu treball
s'hagin acabat amb ells, al contrari, el nostre treball es una petita
mostra valuosa que, si mes no, perdurard en el temps, com a recor-
danca d'aquest ofici.

El nostre treball s'ha basal en dues parts fonamentals: un estudi
sociologic de I'ofici del carreter i la seva interrelacio amb el medi: la
societat agricola tradicional i I'estamental; i, en segon Hoc, una part
tecnica, on, d'una manera mes o menys sistemdtica, a tenor de les
dades obtingudes, hem fet una explicacio de la construccio del carro i
les seves variants (preguem als nostres lectors que tinguin en compte
les dificultats que suposa la sistematitzacio de I'ofici i mes ateses les
condicions especials dels carretcrs enquestats: els hauria estat mes
fdcil de fer un carro que no pas d'explicar com es fa de forma
sistemdtica).

Com a eines d'inv-estigacid ens hem basat en una enquesta elaborada
per nosaltres mdteixos seguint les tecniques d'investigacio etnologica
de diversos autors i a traves de les entrevistes exhaustives amb els dos
carreters del poble esmentats. La fotografia ha estat un dels nostres
aliats, prova d'aixo en son les que illustren el text, que nosaltres
hauriem volgut amb mes quantitat, pero per diversos motius no n'hi
poden apareixer mes.

Finalment, aquest primer treball de dos membres de la Seccio d'Estu-
dis Histories i Socials del CERAP es una mostra que esperem que
sigui continuada amb Vajuda d'altres companys que valorin la impor-
tancia del nostre llegat tradicional i perque els nostres descendents
comprenguin que la nacio catalana es un mosaic d'etapes i 'de cir~
constancies anteriors que han bastit la nostra historia collectiva com
a poble.

ELS AUTORS

Riudoms, estiu de 1975.

Aquesta Justificacio ha estat actualitzada el juliol de 1980.
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I PART

1. L'ARTESA CARRETER: DADES SOCIOLOGIQUES DE L'OFLCI

Dades biografiques dels enquestats i descripcio dels carreters estudiats.

Joan Torres i Domingo, Moixo. Neix a Riudoms Pany 1894 i mor el
1979, al seu poble natal. Segueix estudis a 1'escola del poble fins als 7
anys. Per causa d'una malaltia del mestre, el poble es queda nomes
amb una ajudant de mestra: degut a aquesta avinentesa els seus pares
decideixen de fer compartir els seus estudis amb el treball, i s'inicia en
Pofici de carreter fent d'aprenent a cal Jaia, establiment propietat
d'un oncle seu. Aquesta epoca d'aprenentatge dura des dels 7 anys
fins als 12, o sigui, fins 1'any 1907; despres continua d'aprenent a
casa de 1'Anton Domingo, Platxat, que era germa de la seva mare.

Es va establir pel seu compte a 1'octubre de 1911. L'any 1915 es va
casar.

Joan Torres i Domingo ha estat el darrer carreter del poble, encara
que posteriorment Phagi seguit PEugeni Panades. El seu grau de tec-
nica va arribar a ser tan elevat que no tan sols construi'a carros
d'escala sino que feia tartanes i altres classes de carruatges per al
poble i la comarca, i, fins i tot esmentem com a anecdota curiosa,
que en una ocasio va construir la carrosseria d'un cotxe Chevrolet.

Eugeni Panades i Almendros, Quenio. Neix a Rocafort de Queralt,
comarca de la Conca de Barbera, PI de gener de 1898. Va fer Papre-
nentatge a cal Tonet Serra de Balaguer i va ser el primer carreter que
va treballar per La Canadenca (Barcelona Traction, Ligh and Power
Company, Limited) on va comencar el 4 d'abril de 1910, quan havia
complert els 12 anys.

Posteriorment va treballar a Juneda (les Garrigues) i despres a
Riudoms, a casa del Joan Torres, Moixo, de primer oficial. En pren-
dre contacte amb el poble i quedar-s'hi, es va establir pel seu compte
i va continuar fins que, per falta de feina, va haver de plegar i es va
posar a treballar de fuster, feina que ha realitzat fins a Pactualitat.

! i
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Condicio i consideracio social del carreter

El carreler era considerat dintre del poble com un menestral, entes
que la menestralia ve a correspondre a allo que avui en diem classes
mitjanes, per la seva funcio i situacio objectiva dins el mode de pro-
duccio agn'cola, com a unica i exclusiva font de riquesa; no cal dir
que 1'ofici de carreter s'integrava dins el ram dels serveis necessaris
per al funcionament d'aquest mode de produccio.

Ell mateix ja es veia molt distint d'un pages normal i corrent; no es
considerava un productor directe d'un be, sino que la destresa de
1'ofici, Factitud manual , la preparacio i Fexperiencia necessaries per a
fer un carro, elevaven la seva categoria per sobre de la del pages en la
mesura que I'activitat d'aquest darrer, tot i ser una peca fonamental
d'aquell mode de produccio, no es tenia com una professio tecni-
ficada, sino que es considerava un ofici ancestral i de facil aprenentat-
ge, que no necessitava gaire preparacio ni cap formacio especial, a
diferencia del de carreter.

Com veurem mes endavant, la transmissio d'aquest ofici era una cosa
ritual i establerta. No obstant tot aixo, la tragedia de I'ofici de carre-
ter va esser el descobriment de la maquina de vapor, del motor de
gasolina i de Faplicacio d'aquesta darrera tecnica als quefers agricoles,
duta a terme al nostre pai's molt tardanament en relacio amb altres
contrades, i que va provocar la crisi i posterior destruccio del gremi .
principal afectat per aquests descobriments.

Sense estendre'ns en altres consequencies d'aquests moderns descobri-
ments, volem. tanmateix, fer algunes consideracions de tipus global
—com per exemple el fet que afavorissin Facumulacio ampliada del
capitalisme, tot proporcionant al sistema economic una velocitat de
canvi i de creixement molt superiors als del periode anterior — i altres
de tipus especific -com la substitucio de la traccio animal per la
mecanica, etc. Aqui, paradoxalment, les diferencies entre el pages
rustic i el carreter especialitzat es bescanvien. El carreter va veient,
primer, com la seva mes preuada tecnica que era el muntatge i la
col-locacio de la roda d'un carro es substitui'da per les anomenades
rodes de llanta o de goma, i, despres, que —quan el carro es fa veil o
la mula es mor o, simplement, perque els temps no son els mateixos,
o pel credit oficial- el pages arracona el carro i puja al tractor. En
aquest moment es consuma la tragedia. Parlem, es clar, de moments
histories no lineals, es a dir, parlem d'un proces que ha durat vint o
trenta anys. Aixi doncs, el pages rustic i inculte ha pujat de categoria
social: no en relacio amb els oficis o tecniques industrials, sino amb
tota una gamma d'oficis del poble que queden desfasats i, per tan t ,
sense rao de ser, per aquest sol invent: la maquina de vapor.

Ens deia Famic Panades, tot parlant amb nosaltres, que si penses en
tots aquells fets, despres d'una llarguissima vida de treball dedicada a
fer carros, es tornaria boig: no perque considered que el seu treball no
havia valgut la pena, sino pel fet d'haver passat —el carreter— dc ser
un ofici basic per al transport agrari de mercaderies i per al trasllat
d'esbarjo i de luxe per a persones, a no ser res, a quedar com una
peca de-museu, a no poder-se adaptar per sobreviure (com ha passat
amb altres oficis). I aixo era com pensar que el seu treball havia estat
superat, i d'aqui a considerar que ell tambe ho havia estat nomes hi va
un pas.

Aspectes associatius del gremi

A Riudoms, poble complet i avancat, dins el mode dc produccio
agrari tradicional, el carreter no vivia ai'llat. La competencia en la
destresa de I'ofici i Fexistencia d'un mercat puixant a nivell local i
comarcal, eren dos aspectes que afavorien la iniciacio en I'ofici. Aixi
doncs, al Riudoms de primers de segle hi havia diversos establiments
de carreters. Horn parla de quatre o cine establiments. Sempre hi
havia de 10 a 12 carros per fer; Fofici prosperava.

La primera temptativa associativa va neixer de Fobjectiu de normalit-
zar les relacions de competencia lleial entre els de Fofici i de regular
condicions iguals en el tracte amb els clients, ja que, com en tota
professio tradicional, no es prestava a especulacions aventureres sino
que el seu caracter estamental donava serietat a I'ofici. Aixi doncs, el
primer intent de federacio data de Fany 1920: els carreters de Vails,
Reus, Mont-roig de Camp i Riudoms es reuniren per aconseguir dos
objectius fonamentals: a) preus iguals per a tots els carros i b) iguals
condicions economiques per als seus clients. Aquella era una epoca en
la qual la feina no faltava, el mercat era esclatant i "els desaprensius
vinguts de nou a la professio" intentaven desprestigiar Fofici.

Segons sembla les discussions van ser llargues i ardues: els cine carre-
ters de Mont-roig, els dotze de Reus, els deu de Vails i els cine de
Riudoms no es varen posar d'acord. La virtud estamental d'ordre i
pau -o, dit d'altra manera, de beneficis concrets pero amb d ign i ta t
en Fofici— va fracassar. El nostre amic Torres ens deia que "Fambicio
per la pela i el poc coneixement de Fofici" van provocar el fracas i la
consegiient declinacio de qualsevulla idea de federacio.



Mes tard els temps eren altres i el que no es va poder assolir en
aquella epoca florent, no es podia aconseguir quan la industria del
carro anava de baixa. Aixo no obstant, a Riudoms si que va prosperar
—i sembla que amb llarga vida- el Gremi de Carreters i Ferrers: gremi
mix't, ja que no hem d'oblidar que tambe era mixta la produccio d'un
carro, i mes si tenim en compte que les entrades mes importants que
tenia el ferrer, en aquells temps, no li venien de ferrar animals o de
manegar aixades, sino que li venien d'elaborar la part de ferro dels
carros. Aixi doncs, cada dilluns a la tarda a ca la Rosina -cafe i
taverna del poble, al carrer d'Orient— quan els pagesos eren a fer
mercat, ferrers i carreters es reunien per parlar dels seus assumptes. I
quins eren aquests assumptes? Eren, principlament, parlar de la bona
avinentesa entre ells, de la marxa de les botigues, i plantejar els pro-
blemes dels mal pagadors, davant dels quals el gremi reaccionava com
un sol home negant-los el seu treball. El gremi va funcionar aixi fins
a la Guerra Civil. Estaven declarats per la llei. Pagaven els impostos i,
malauradament, els documents que acreditarien la seva existencia no
s'han trobat. El primer president d'aquest Gremi de Carreters i Fer-
rers va ser Famic Joan Torres.

Mecanitzacio de 1'ofici

L'ofici, d'origen ancestral, ningu pot negar que no s'hagues anat per-
feccionant en el decurs de la historia (nomes cal pensar en la diferen-
cia que hi ha entre la roda massissa i la roda amb rajos), ara be, a
Fepoca descrita -ultims anys del segle XIX fins a la meitat del XX-
les diferencies degudes a una mecanitzacio creixent o be a allo que
podriem anomenar una industrialitzacio de 1'bfici, son gairebe nul-les.
Mes ben dit, creiem que el carro, dins el context d'aquells anys, havia
arribat a la seva plenitud, i 1'orgull mes important del carreter era la
roda amb rajos de fusta. La preparacio de la fusta, el seu tallat i la
presa de les mesures corresponents es feien sempre, ja en aquells
temps, amb la serra, primer manual i despres mecanica. Aquesta es
podia fer moure amb vapor o amb electricitat.

D'altra banda, els estris i eines emprades en la produccio dels carros
tambe van sofrir les adequades modificacions en qualitat, en formes i
en grandaria. Ara be, tot aixo va ser un proces molt lent i poc
important. Nosaltres creiem que no es pot parlar d'un grau de meca-
nitzacio ascendent. Mes aviat era consequencia logica de la dinamica
de 1'ofici.
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Les relations de produccio dins Tofici

Les botigues o establiments dels carreters eres petites; el personal de
la majoria d'elles es componia de: a) amo o mestre, b) oficials o de-
pendents, c) un o mes aprenents. Les diferencies, mes que basades en
relacions d'autoritat o d'explotacio, que tambe hi eren, es fundaven
en una dependencia de destresa. Tant es aixi que els dependents o
oficials, quan el seu grau de perfeccionament i d'experiencia en 1'ofici
era prou important, abandonaven Tamo i s'establien pel seu compte.
Aixo era normal, ja que la relacio entre capital fixo i variable era
baixa.

D'aquesta manera el patro, el dependent i Faprenent formaven Fescala
professional que constitum el gremi. L'edat de ser aprenent comenca-
va ben be a la infancia (nou o deu anys) i es perllongava fins ben
entrada la joventut. Si Faprenent estava de sort de poder treballar
amb un bon mestre, ben experimental i amb moita varietal de co-
mandes, en sortia un bon oficial. Per aixo la deslresa professional era
un bon moliu de propaganda per als pares que orientaven llurs fills
vers 1'ofici. En resum: divisio del Ireball pre-capitalista, basada en el
grau d'aprenentatge; condicions de treball molt dures amb horaris
superiors a les 10 hores; sous baixos pero fixos, que donaven una
certa estabilital economica a Faprenent.

-
El taranna del carreter

Si be dins de 1'ofici de carreter no es poden observar espectaculars
innovacions o canvis en el mode de produccio per la mateixa condicio
de Fofici, si que podem veure un cert grau d'experimentacio res-
pecle a peliles innovacions que s'anaven fent de forma progressiva i
constanl. El carreter participa, a ix i , en unes caracteristiques normals
dins 1'epoca estudiada, en la qual la investigacio per tal d'aconseguir
avenc.os tecnologics era una cosa no gens separada del treball manual i
en la qual 1'habililat i la practica eren factors fonamentals. Aixo
comportava una competencia professional que, be que quasi pedant,
era, tanmateix, corrent en aquells periodes. Pensem que el carro, tot i
que es feia amb una tecnica predeterminada, admetia un index de
creativitat fore,a important. Per aquest motiu cal observar que els
nostres enquestats no distingien uns models determinats de carros,
sino que cada carro era diferent segons el volum i la conslHucio de la
traccio que el movia. Aixo comportava que les caracteristiques de les
rodes, de les contrapernes, de les tablilles, de les vares, etc., s'ade-
quessin a les necessitats de la comanda.

La psicologia de Fofici era doncs: gran creativitat dins d'unes tecni-
ques establertes i molt desenrotllades, afany de superacio respecte als
altres carreters i, sobretot, un esperit de treball animal pel caracter
d'obra d'art que es donava a Fobjecte fabricat.

(7



Han existit molts carreters celebres per la seva experimentacio, com
per exemple el Capellades, de Vails i el Tonet Serra, de Balaguer i
molts d'altres.
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2. UTIL1TZACI6 DELS ACABATS I
AREA GEOGRAFICA DEL MERCAT

Classes de carruatges

Les diferents varietats de carruatges eren utilitzats per a dues funcions
hasiques: a) transport de mercaderies agraries i d'altres materials i,
b) transport de persones. Del grup a) n'hi havia de diverses classes:

Carros d'escala: eren els mes corrents i servien per a traginar les
mercaderies que el pages anava a vendre al mercat, aixi com per al
propi desplacament des de casa seva al mas, i per a portar estris i
eines propies. Carros de tragi: que podien servir tant per a Pus dels
pagesos (transport de terra, pedres, ferns, llenya, etc.) com per al de
menestrals d'altres oficis (arena, fusta, materials per a la construccio,
primeres materit's dels divcrsos oficis, runes, etc.). Aquests carros per
la seva funcio o pel tipus de carrega (ensacada o sense ensacar)
podien esser de trabuc o sense trabuc. Els de trabuc tenien una caixa
(empostissat) que sortia 25 cms. pel davant, amb unes mides de 1,50
ms. de llargada i 1,20 ms. d'amplada.

Especial mencio mereixen els carros de tragi de botes, els quals eren
anomenats de torn i servien per a transportar boles de vi o d'oli i
podien scr d'un, de dos o de tres bocois: les caracterl'stiques depenien
de les condicions del carro i de 1'animal que Phavia de moure.

Entre els del grup b) trobem els segiients:

Tartanes: servien per a transportar persones; normalment en una tar-
tana, hi cabien unes sis persones. Podien ser de caixa o tartanes Valen-
cia nes i es dist ingien pel seu preu. Les segones eren mes cares i mes
luxoses. Carrets a la pagesa: eren iguals als carros d'escala, feien la
funcio de la tartana i la substituien per la seva doble funcio (trans-
port de persones i de mercaderies) i perque eren mes economics.
Carros amb vela: tambe substituien la tartana. La vela resguardava el
pages de la pluja i del sol durant el viatge; servien, alhora, per a
transportar persones i per a anar a mercat a Reus. Xarrets i xurquis:
carruatges pctits, de luxe. Transportaven de dues a tres persones, eren
mes manejables que la tartana i els possei'en els pagesos rics, i les
classes adinerades de les ciutats .

Ambit del mercat

El mercat era local, sobretot. Provei'a tot el poble de Riudoms, si be
tenia ramificacions en tota la comarca, mes que enlloc a Reus i altres
poblacions vei'nes. Tanmateix, i tenint en compte que la destresa en
1'ofici era una dada fonamental, les comandes d'altres llocs mes
allunyats es devien a la confianca en la qualitat del carreter, mes que
en la barator del preu d'un carruatge.

Horn recorda que el nostre amic Torres, Pany 1916, va fer una carros-
seria per a un coche Chevrolet per a PEnric Gispert, Quemare. Aixo
surt de les caracterl'stiques propies de Pofici i s'adreca a Paptesa del
carreter, encara que casos com aquest no abundaven, perque els cot-
xes ja arribaven amb la carrosseria.

Alguns aspectes economics

El carreter, Pestabliment del qual funcionava com qualsevol altre boti-
ga, comprava la fusta, primera materia principal per a fer un carro, al
comptat, i s'encarregava de construir i cobrar nomes la part de fusta.
El ferrer manegava la part metal-lica i ho cobrava pel seu compte. En
el pen'ode descrit, un carro costava 150 pessetes entre la fusta i el
treball de 1'home, i 150 pessetes mes en concepte de treball acumulat
i de benefici que s'obtenia. El ferro el pagava el pages directament al
ferrer. En altres epoques funcionava d'altra forma, mitjancant el bes-
canvi de bens o d'altres serveis.

Seguint a Pepoca dels nostres enquestats podem dir que un aprenent
guanyava de 2,50 a 3 pessetes al dia; un dependent, 75 pessetes al
mes; i Pamo de Pestabliment 150 pessetes per cada carro que feia, es
a dir, Pequivalent del que costava el carro sense la ma d'obra de
Pamo de Pestabliment.

La forma de venda del carro era individual: el pages encomanava un
carro al carreter i aquest Phi feia, sempre adaptant-se a les exigencies
de Panimal i a la f inal i ta t a que el client el volia dedicar.

3. CRONOLOGIA DELS CARRETERS

Horn sap que a Riudoms, i des de temps immemorial, han existit
establiments de carreters, encara que aquests no eren gaire importants
ni on nombre ni per la seva durada. Cal recordar que una caracte-
rfstica de Pofici es que no ha passat de pares a fills; aquesta dada
Phem poguda constatar pels establiments existents a principis d'aquest
segle i acabament de Panterior -punt on se situa el nostre treball - i
hem vist que dels quatre o cine artesans que es dedicaven a Pofici,
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cap el va passar de pare a fill. Aixo es important i ens fa creure que
I'aprenentatge de Fofici venia determinat mes per destresa que per
obligacio, i, d'altra banda, cal recordar que la puixanc.a del carro se
situa en els comencaments de la industrialitzacio de Reus, amb el
consegiient trafic de mercaderies amb el Born de Barcelona per a
proveir un mercat cada vegada mes nombros, a causa de 1'augment
demografic que 1'esmentat proces comportava.

Lin els annals de la historia dels carreters del poble, hom recorda la
innovacio del nostre amic Torres consistent a canviar la corba d'una
roda sense treure el cercol. Quan una roda es feia malbe es canviava
la corba fent-la entrar pel darrera, pero com que la eorba tenia bro-
quer i era de curt a llarg, la roda quedava fluixa igual- en canvi fent-la
entrar pel davant, es a dir, de llarg a curt se subsanava aquest entre-
banc, pero la innovacio no va convencer la Federacio i no es va
adoptar el nou sistema. II PART

1. L'OFICI DE CARRETER: UNA APROXIMAClb
METODOL6GICA A LA CONSTRUCCIC* DEL CARRO

Primera materia i materials emprats

Abans d'entrar en els metodes i formes de construccio del carro cal
que ens endinsem en les variants de les primeres materies que servien
per a la seva construccio.

La descoberta de les diferents classes de fusta, de la seva natura, de
les seves propietats i de la seva procedencia, es un element de primera
importancia en el secret "magic" de la construccio del carro. Es evi-
dent que la duresa, la durada i la uli l i tat d'un carro venien donades
per aquests materials que tot bon professional de 1'ofici sabia combi-
nar en les proporcions i parts adequades.

Classes de fusta

Anem a descriure les classes de fusta que, principalment, s'empraven
en cada una de les peces o parts que constitui'en el carro:

Fusta d'alzina: se'n feien les corbes i els raigs. Fusta de faig: els
brac_os i els raigs, les vares de pollagana i arquillos de les veles ( tambe
baranes i contrapernes d'escala). Fusta de freixe del pai's: baranes,
contrapernes i botons. Fusta de lladoner (d'Albarrasf); formats, tarta-
nes, manecs i carros. Fusta de freixe (de Girona): botons i bases.
Fusta de roure del pais: Fescala. Fusta d'om: lablillcs, baranes i con-
trapernes. Platan (de Lleida): escala, baranes i contrapernes. Fusta de
xop (poll o pollancre): bo per a taules o empostissats. Fusta d'alba (o
alber) de les regions fredes: tablilles, empostissats i solera.
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Consideracions sobre els tipus d'alguns dels materials esmentats

La fusta d'alzina era del Montscny i del Pirineu oriental. El faig
tambe era del Montseny. E\r om era el de la zona de Terol.
L'alzina del Pirineu era la mes forta per a aquest proces, la que pesa
mes i, per tant, la mes bona. El senyor Joan Torres, Moixo, recordava
haver provat de fet botons amb fusta de garrofer bord, la qual fusta
servia per a fer carruatges de luxe, pero no rendia en altres aplica-
cions pel gran pes que tenia. Tambe va provar de fer botons amb
fusta de noguer amb la qual, segons ens explica, tambe se'n feien a la
Ribera d'Ebre, pero el problema que tenia era el de la seva poca
resistencia i que no podia suportar massa pes. Recorda que el trans-
port de materials de Reus a Riudoms es feia amb carro, normalment
la hi portava un parroquia seu que anomenava "el sogre del Joan de
la Calcada".

Com a primera matcria precedent del poble se li acut la fusta de
freixe. L'anaven a buscar als barrancs, la tallaven, Parranjaven i la
deixaven assecar durant una serie d'anys fins que se la podia treballar.
Recordava que els ul t ims freixes que es varen arrencar a Riudoms
eren del mas del Lluis del Forn i aixo va ser Pany 1915. Per altra
bands, ens recordava el nostre amic Panades que hi havia una serie de
r i tus ancestrals sobre la tallada de 1'arbre i la fase de la lluna adient,
en relacio amb la scva conservacio. Aixi, doncs, estava comprovat que
tallar un arbre fora lluna era perjudicial i la fusta es corcava.

No s'utilitzaven sistemes de preparacio de la fusta ja que, tal com
hem d i t , a part dels freixes —unic material que s'extreia del propi
terme la resta de la fusta venia preparada i la servaven d'acord amb
les mides del carruatge i la treballaven sense cap mes requisit. Les
variants del freixe eren importants ja que, si be els botons mes forts
eren els de freixe, aixo nomes valia per als precedents de barrancs i
els de 1'Urgell; en canvi el freixe de Girona era molt mes bonic, pero
tambe mes fluix.
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Forma d'adquisicio

L'alzina de Girona es comprava a carregues a Barcelona, tambe a Sant
Celoni i a Cardedeu (Valles Oriental), a Vilafranca del Penedes o a la
mateixa Girona.

A Reus hi havia un magatzem de fusta regentat pel senyor Joan
Arnavat (de qui no sabem si era el propietari o I'encarregat, ja que els
nostres enquestats no ho recorden) el qual era situat a la placa de
rOli d'aquesta ciutat.

La mercaderia es venia per les unitats anomenades carregues i es tras-
lladava en vagons que podien ser de raigs i corbes de faig, per exem-
ple. A Pepoca dels nostres enquestats es transportaven per tren, i cadu
carreter la comprava pel seu compte (cosa que ens demostra que el
magatzem de Reus nomes feia d'intermediari). Seguint amb la merca-
deria; un vago de raigs portava 36 peces que si eren llargues eren de
3 metres i si eren curtes eren de 1,50 ms. Un vago de corbes portava
12 peces si eren normals i 8 peces si eren dobles; hi havia una mida
especial de 4,40 ms. en la qual hi entraven 6 peces. Els bracos arriba-
ven elaborats i tallats amb una llargada d'1,80 ms. Els bracos per a
carro de somera eren mes curts. Els bracos o vares eren de fusta de
faig i es compraven de la segiient forma: un totxo - una carrega; dos
dosos = dos feien una carrega (es la meitat d'un totxo); tres tre-
sos = tres, una carrega (es la tercera part d'un totxo); quatre qua-
tres = quatre, una carrega (es la quarta part d'un totxo).

Totxos, dosos i tresos mesuraven de llargada fins a 24 pams (uns
quatre metres); els mes curts eren de 3,50 ms. Hi havia tambe altres
llargades com les segiients: els quatres que feien fins a 22 pams; els
sisos «= sis feien una carrega; els vuits llargs = vuit, una carrega; els
vttits curts = vuit, una carrega i mesuraven 2,6 ms. de llarg.

Algunes Consideracions sobre els preus dels materials

Sobre aquest aspecte tan important, els nostres enquestats nomes re-
corden que, aproximadament, cap a 1'any 1915, una carrega de faig
curt i llarg valia unes 20 pessetes. No recorden els preus dels raigs ni
els d'altres materials semielaborats, la qual cosa es una llacuna im-
portant.

Principals eines i estris emprats en Pofici

Les eines i estris descrits en aquest apartat formen part dels objectes
mes genui'ns i especialitzats del carreter. Tanmateix, per a la millor
comprensio i detail de les teines de Pofici, els incloem sumariament a
1'apartat de Terminologia de Pofici.

a) eines de ma:
Bane, taula rectangular per a treballar-hi a sobre.
Banya, instrument per a treballar la fusta i donar-li forma.
Barrina de ma, per a foradar la fusta de diferents gruixos.
Broques, de diferents grandaries; servien per a foradar.
Enformador, per a preparar els botons.
Esgubiador, eina de quatre potes amb boto al mig, que servia per a
foradar cl boto.
Filaberqui, per a subjectar i accionar la broca.
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Galzador, ribot corb, de fulla estreta; era per a fer galzes.
Garlopa, ribot gros per a aplanar la fusta.
Gubia, enformador de lamina semicircular.
Maca de picar boixes, instrument especific, de 10 kg. de pes, que
servia per a introduir les boixes.
Martell de forja, eina per a apuntar els raigs.
Ribot, per a aplanar i allisar la fusta.
Ribot de fulla plana, ribot normal de diferents grandaries.

Ribot voltat, ribot especial d'estructura voltada (base corba).
Serjant de polir raigs, era de fusta.
Torn de polir raigs, eina de fusta per a donar forma o arrodonir els
botons.
Xerrac, (pronunciat xurrac) per a serrar la fusta.

b) procedencia de les eines:
Degut al t'et que molts d'aquests estris o eines siguin comunes a altres
oficis -encara que algunes son genui'nes— i donada Fextensio de la
professio, hi havia botigues especialitzades que subministraven als carre-
ters. Aix i i'l Joan Torres es recordava que comprava aquestes eines a
Barcelona: unes a can Damians, al carrer de Pere IV, i d'altres a can
Rafols. Recordava, tambe, que les garlopes les comprava a Reus a les
ferreteries habituals.

c) maquines:
L'unica maquina que Famic Joan Torres tenia al seu taller era una
serra electrica amb motor de 10 CV, que va adquirir pels volts de
1920. Abans la feina que aquesta podia desenrotllar Fhavia de fer a
ma. Segons ens deia, aquesta serra la conserva actualment el Santiago
de la Serra, serrador del poble.

d) Festabliment:
El taller del carreter, a Riudoms, constava, generalment, d'uns baixos
on es treballava i d'un magatzem a banda en el qual es guardava la
fusta; la mateixa casa era tambe Fhabitatge del carreter. Dins del
taller o botiga hi havia un o mes banes per a realitzar les peces, uns
armaris oberts on penjaven les eines, el Hoc de la serra i la foganya
amb les calderes.

Nom i funcions de les distintes especialitats fabricades

No obstant que les especialitats que normalment es feien a Riudoms
eren carros i tartanes amb les seves diverses varietats, degut a la valua
i destresa dels nostres enquestats, eren moltes les persones o cases

comercials que encarregaven models poc usuals en un poble de page-
sos. Per aixo ells recordaven haver constant, sempre per encarrec,
totes les varietats de carruatges que tot seguit anem a assenyalar. Eren
les segiients:

Carros amb vela: variant del carro d'escala pero amb vela de lona
canviable segons Focasio.

Carros d'escala: genui element de transport de persones i de mercade-
ries del pages en anar al tros. Eren els mes corrents i usuals, atenent a
les seves mides llur construccio era igual que la de Fanterior. Amb
baranes, muntat sobre un eix o fusell de ferro, amb dues rodes.
Provei't de dues vares entre les quals anava Fanimal.

Carros de trabuc: variant del carro d'escala o de tragi, amb un dispo-
sitiu per a trabucar-lo sense treure Fanimal. Se li posava al davant
una fusta d'un metre i mig i que sortia 25 cms. L'empostissat era de
1,20 ms. d'amplada. Podien carregar fins una tona de pes.

Carros de tragi: variant de! carro d'escala amb baranes cobertes amb
quatre posts que el tancaven. Servia per a traginar materials sense
envasar.

Carros de torn: podien esser d'una bota, de dues o de tres. Duien un
torn incorporat per a poder elevar els bocois o les botes.

Garrets a la pagesa: de forma igual als carros d'escala. Barana amb
estaques. Fortes al darrera. Es tancava pel davant i era un entremig
entre el carro i la tartana, aquesta molt mes luxosa.

Jardinera: cotxe-remolc giratori amb quatre rodes, dues de petites i
dues de grosses, tirada per dos o quatre animals, amb un espigo al
mig. Baranes de 60 cms., corbes de les rodes de fusta del Pirineu,
raigs d'acacia borda (robi'nia) i caixa de noguer. Quatre seients i
descobert.

Tartanes: a) de caixa: carruatge de dues rodes amb coberta i seients
laterals i amb caixa de fusta. b) valenciana: es feien igual que les de
caixa, allo que variava era la mida de les rodes; era desbocada, oberta.
Es feien servir per a anar al tros i tambe per a traslladar persones; eren
mes cares i mes costoses de fer.

Xarrets: es feien a Reus. No recorden haver-ne construi't cap, pero si
arreglar-ne. Era un cotxe lleuger de dues rodes amb dos o quatre
seients.

Xurquis: xarrets adaptats i caracteristics d'aquesta zona.

Expiicacio dels treballs mes importants en el muntatge d'un carruatge

Abans de muntar el carruatge hi havia un treball preparatori que
essencialment consistia a construir les seves parts mes importants per
separat. Una vegada fetes les peces s'acoblaven per a fer el carruatge.
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Un detail d'importancia era la intervencio del ferrer en tot el ferro
que s'hi anava incorporant.

Bullir botons: es bullien amb aigua molt neta durant tres o quatre
hores, es manegaven calents i despres es deixaven assecar. Abans de
tornejarlos els foradaven (feina que es feia a Reus), es polien, i despres
el ferrer els posava el cercol.

Clavar les boixes: s'agafa el boto i s'hi fa entrar la boixa a cops de
mall.

Per el bane: consistia a muntar el bane, els dos brac.os i les dues
tablilles o palmelles.

Manegar les rodes: una vegada fet el proces de bullir els botons, tot
just acabats de bullir i quan encara eren calents, es clavaven els rajos.
s'assenyalava 1'alcada de la roda amb un compas, i al punt assenyalat
s'hi feia una metxa per a poder-los entrar dins la corba. A cada corba
hi anaven dos raigs. N 'h i havia de 1 8 x 9 , de 1 6 x 8 i de 7 x 1 4 ,
segons la roda del carro. El gruix de la corba havia de ser proporcio-
nal al del cercol que porlava. La longitud del cercol havia de ser de
2,3 o 2,5 cms. menys que la de la corba sencera per a donar-li forca.
Les corbes mesuraven 20 x 40, 22 x 44, 24 x 48, 28 x 52 i 36 x 60.
Un cop posat el cercol, es polia i es posava a mida. Cada corba
portava dos cargols, entre corba i corba es posava un tovallo de fusta
d'alzina. El cercol s'introduia soldat en calent i calculant, abans, la
seva llargaria, i quan es refredava estrenyia la roda tot donant-Ii forma
en fred.
Perfilar els raigs: els pintaven de fons negre i una ratlla blanca d'un
cm. d'ample els perfilava. Es feia servir esmalt per a pintar amb oli de
llinosa. Per a envernissar es feia servir verm's de flati, que no treia el
color i s'extenia damunt de tot el carro.

Pintar el carro: normalment, a les nostres contrades, els plafons es
pintaven de color vermeil i amb un altre color a elegir segons els
venia be; podia ser His, sense dibuixos o amb bordo entremig. Les
tartanes no s'adornaven sino que nomes es ratllaven.

Posar la maquina: era la darrera feina, abans de pintar i de perfilar.
Consistia a munta r el mecanisme del fre.

Posar estaques L baranes: els forats a les contrapernes ja son fets i
tambe han d'estar assenyalats a la barana. El ferrer posa el contra-
t i rany en calent. S'embaranava lent una metxa a les estaques i al mig
de les estaques s'hi ficava una planxa per a donar consistencia a la
barana. Cada barana portava quatre o cine arquillos per a posar la
vela.

Posar manguitos al boto: era feina del ferrer i consistia a cobrir la
part exterior del boto amb el manguito, deixant un forat per a passar-
hi la claviga.

Tornejar botons: es tractava de posar-los a mida. Aquesta feina, ante-
riorment, es feia amb torn de fusta mogut per un animal i tambe per
forca humana. Posteriorment es va fer amb motor electric. Consistia
en cl scgiicnt: cs tornejava el boto i s'assenyalaven els forats necessa-
ris, els quals variaven entre 16 i 18 segons els raigs que hi havien
d'anar.

Resum del proces de muntatge: l ) E s prenia la mida de 1'animal.
2) Es comencava per les rodes i el boto, es treballava 1'escala i els
raigs. 3) Es tornejava el boto, un cop manegat. 4) El ferrer prenia
1'escala ja feta per fer-hi els ferros. 5) Es manegaven les rodes.
6) Quan el ferrer havia posat els contratiranys s'hi posaven les esta-
ques i les baranes. 7) Es ficaven els cercols. 8) Es manegaven les ro-
des. 9) Es ciavaven les boixes. 10) Es ficaven els manguitos als botons.
11) Es muntava el carro, i a cal ferrer li posaven el fusell amb un galze
per al fre.

Tot el proces de construccio del carro acostumava a durar tres set-
manes.

TERMINOLOGIA DE L'OFICI (*}

: Pega que es col-loca sota fencaix per tal que la roda no
bellugui.
Acacia borda o robinia. Arbre caducifoli pertanyent a la fami'lia de
les papilionacies (robinia pseudo-acacia), de flors blanques o roses,
originari de 1' America del Nord.
Acoblar. Les rodes, disposades en eixos distints, perque rodin conjun-
tament.

Aixa. Eina que serveix per a desbastar la fusta (es a dir, per a treure
els trossos de fusta innecessaris que sobresurten).
Alba o alber. Arbre de ribera, de fulles caduques, sinuades, verdes pel
desobre i blanques pel dessota (populus alba), de la fami'lia de les
salicacies.
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Aldabo. Peca que agafa la malla de la tartana.
Alzina. Arbre de la famflia de fogacies, de fulla verda, propi de les
regions mediterranies.
Animal. El de peu rodo que porta el carruatge: mula, cavall, ase...
Aprenent. El qui apren algun ofici, el de carreter, en aquest cas.
Arquillos. Suports de la vela (arquillada).

Badanya. Instrument per a treballar la fusta i donar-li forma.
Baixos. Part de 1'habitatge del carreter, on. normalment, aquest tenia
establert el seu taller o botiga.
Bane. Moble de fusta per a treballar les peces del carro.
Barrina. Instrument per a foradar la fusta de diferents gruixos.
Base. Part inferior del carro, on descansa el fre.
Boixa. Cilindre de ferro, amb dues orelles o sortints, per a fer que
rodi la roda, la qual es col-loca dins del boto.
Bordo. Sortint de seccio circular en una motllura. Cobertura de \ar-
quillo d'una tartana.
liossa. Part addicional del carro que penja per sota del fusell, suspesa
amb cadenes i que serveix per a portar-hi estris o mercaderies.
Boto. Pega central d'una roda on encaixen els raigs.
Brae,. Part del carro que constitueix la seva estructura per llarg. Deter-
mina la llargada del carro; tambe s'anomena vara.
Broca. (Vegeu filaberqui).
Broquer. Distancia entre el raig i el primer cercol del boto; ha de ser
constant, per tal que la roda no faci panxa.
Bullir els botons. (vegeu la pagina 26).
Caldera. Atuell , generalment d'aram, per a bullir els botons.
Capc.al. Llisto de fusta que agafa la tablilla pel mig.
Caragol o cargol. Instrument de dues parts que es clouen mitjanc,ant
una d'elles anomenada femella: s'utilitza per a subjectar diferents
parts del carro.
Carrega. Unitat de volum, equivalent a un totxo, que es feia servir en
la compra de fusta.
Garret a la pagesa. Carro petit que feia les funcions dc la tartana
(vegeu la pagina 25').
Carreter. Ofici dc qui fa carros.



Carro amb vela. Cairo d'escala amb una estructura feta d'arquets i
una vela de iona incorporada per a resguardar persones i mercaderies
del sol i de la pluja (Vegeu pagina 25).
Carro d'escala. Vehicle per a transportar carrega i persones (vegeu la
pagina 25).
Carro de torn. Carro d'escala proveit de cadenes i apte per al trans-
port de botes i de bocois (vegeu la pagina 25).
Carro de trabuc. Carro de tragi que es podia descarregar sense desen-
ganxar 1'animal del vehicle.
Cairo de tragi. Variant del carro d'escala apte, sobretot, per al trans-
port de mercaderies no envasades (vegeu la pagina 25).
Cartabo. Peca de fusta incorporada al costat del brae per a subjec-
tar-lo mes fermament.
Carruatge. Nom generic de tota mena de vehicles tirats per animals,
per al transport terrestre.
Clau anglesa. Clau graduable que serveix per a estrenyer caragols.

Cantell. Cara estreta d'un objecte, la que te una dimensio mes petita
que les altres dues.
Clavar les boixes. (Vegeu la pagina 26).
Claviga. Peca de ferro que mante subjecta la roda al fusell del carro i
no pcrmet que aquesta se'n desprengui.
Cercol. Part mes externa de la roda, feta de metall. Pressiona forta-
ment la corba de la roda.
Coberta. Sostre per a resguardar i cobrir.

Compas de guixos. Instrument del carreter que servia per a establir
les amplaries de les peces.
Contracapcal. Llisto de fusta, mes petit que el capgal (vegeu cap9al).
Contraperna. Fusta que va des de la tablilla del darrera a la del
davant en la qual es claven les estopes.
Contraperna amb palmello. (Vegeu contraperna i palmello).
Contraperna amb tarugo. Contraperna amb caragol.
Contraperna amb torello. (Vegeu contraperna i torello).
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Contratiranys. Muntant de ferro, base de 1'estacada.
Corba. Part corba de la roda a 1'extrem dels raigs i sobre la qual
s'assenta el cercoi.
Corcar-se. Atacar, el core, la fusta.
Corrioler. Peca metal-lica del carro, de forma cih'ndrica, per la qual
passa la soga quc permet accionar el fre.

Dependent. LI qui presta els seus serveis a casa d'altri.
Descansos. Suports que permeten que el carro se sostingui de forma
horizontal, sobre el seu eix, quan ('animal no hi es enganxat.
Destral de ma. Instrument tallant manejable amb una ma; serveix per
a fer o per a treballar petites peces de fusta.
Destralot. Destral de grans proporcions.
Eix. El del carruatgc, mes conegut amb el nom de fusell (pronunciat
fuett).
Empostissat. Cobert o sostre format de posts.
Encaix. Contracupcalet, capcalet. Cavitat on s'encaixa quelcom.
Enformador. Eina consistent en una lamina rectangular de ferro
acerat tallant en un dels seus caps i unida per Paltra a un manec de
fusta. Servia per a donar forma als botons.
Envernissar. (Vegeu la pagina 26).
Escaire. Instrument de fusta o metall format per dos regies perpendi-
culars entre ells i que serveix per a posar en angle recte dues peces.
Escarpra. Instrument de ferro amb un tall en un cap que s'usa per a
treballar la fusta (pronunciat escarpa).
Escala. Bracos del carro, on van les baranes.
Esgubiador. instrument de quatre potes, amb boto al mig, que servia
per a foradar el boto.
Espigo. Vara del carro quan es unica i va entre els dos animals.
Estaca. Cadascun dels pals quc form en la barana del carro.
Estacada. Conjunt de les estaques.
Estopes. Calatats .
Estores. Lls tapissos d'espart que folren les baranes laterals del carrc.

Faig. Arbre forestal de la fain ilia de les fogacies.
Fanal. Caixa que te una o mes cares de vidre, dins la qual es posa un
Hum a Fabric del vent.
Fer el bane. (Vegeu la pagina 26).
Ferrer. Ofici de qui treballa el ferro.

Filaberqui. Eina consistent en una maneta semicircular o de doble
colze en un dels extrems de la qual se subjecta la broca per a foradar
fusta i a 1'altre hi va un pom o empunyadura per a accionar-la.
Foganya, fogar. Lloc on es fa foe el soler del qual es un engraellat.
Fre. Mecanisme que serveix per a deturar o alentir el moviment del
vehicle.
Freixe. Arbre de la fami'iia de les oliacies de fusta blanca molt preua-
da per la seva elasticitat.
Fusell (pronunciat fuell). Eix del carruatge.
Fusta. Principal primera materia emprada en la construccio d'un car-
ro o tartana. (Vegeu acacia borda o robi'nia, alba o alber, alzina, faig,
freixe, garrofer bord, Hedoner, noguer, om, platan, roure i xop, tambe
anomenat poll i pollancre.

Galzador. Ribot corb de fulla estreta per a fer galzes.
Ganxos de la solera. Ganxos on es penja la bossa del carro.

Garlopa. Ribot de grans dimensions amb un agafador.
Garrofer bord. Arbre de la fami'iia de les papilonacies.
Gubia quadrada. Enformador de lamina plana.
Gubia rodona. Enformador de lamina semicircular.
Guia de picar rodes. Eina que serveix per a guiar el moviment d'in-
troduir les rodes.

Jardinera. Carruatge lleuger de quatre rodes i quatre seients (vegeu la
pagina 25).
Mac.a. Instrument en forma de martell pero amb la cabota de fusta.
d'un pes considerable, per a picar peces grosses de difi'cil acoblament.
Maca de picar boixes. (Vegeu maca i boixa).
Magatzem. Part del taller o botiga del carreter on es guardava la
fusta. 33



Mall. Martell gros de manec llarg.
Manec (pronunciat manic). Part de fusta adaptada a una eina per on
s'agafa en servir-se'n.
Manegar. Ajustar les parts d'alguna cosa amb metxes, galzes, caragols,
etc.
Manegar les rodes. (Vegeu la pagina 26).
Manguito. Cobertura de planxa de ferro que va a la punta del boto,
amb un foradet per a passar-hi la claviga.
Maquina. Combinacio de peces de ferro o d'acer per a frenar; aquest
conjunt constitueix el fre.
Maquina entera. El conjunt de les peces de la maquina, mes la soga i
el corrioler, per a accionar la maquina de manera que freni el carro.

Maquina de tres corrons. Maquina amb motor electric per a donar
forma al cercol.
Martell. Eina que consisteix en una cabota de ferro o d'acer ficada
formant creu a un manec que la travessa per un ull i serveix per a
clavar claus, reblar, etc.
Martell de forja. Martell per a apuntar els raigs.
Metre. Unitat de mesura. L'usa el carreter per a amidar longituds.
Metxa. Sortint d'una peca que entra en el forat d'una altra peca:
s'aconsegueix aixi la seva unit).

Noguer. Arbre caducifoli monoic de la famflia de les juglandacies.

Om. Arbre caducifoli de la famflia de les ulmacies.

Pages. El qui es dedica al conreu del camp.
Palmella. Fusta que va, per ample, als dos extrems del carro per a
muntar Pescala.
Palmello. Estaca quadrada de forma piramidal que aguanta les cordes
de la bossa.
Perfilar els raigs. (Vegeu la pagina 26).
Pintar el carro. (Vegeu la pagina 26).
Pitjons. Descansos, pals tie fusta que van incorporats al carro i que
serveixen perque aquest s'aguanti quan no hi ha Panimal.
Poll. (Vegeu xop).
Pollancre. (Vegeu xop).
Posar estaques. (Vegeu la pagina 26).
Posar la maquina. (Vegeu la pagina 26).
Posar manguitos al boto. (Vegeu la pagina 26).
Platan. Arbre caducifoli de la fami'lia de les platanacies, Pescorca del
qual es despren en plaques irregulars.

Raig. Cadascun dels barrots que van del boto de la roda a la corba.
Raspa. Llima especial amb les aspreses mes grosses i sortints que ser-
veix per a rebaixar la fusta.
Respaldo (recolzador). Part del seient d'una tartana que serveix per a
recorzar-hi Pesquena el qui hi seu.
Ribot. Eina que serveix per a allisar i aplanar la fusta.
Ribot de dent. Ribot de fulla dentada.
Ribot de fulla plana. (Vegeu ribot).
Ribot voltat. Ribot de base corba.
Robinia. Arbre tambe conegut amb el nom de acacia borda (robinia
pseudo-acacia).
Roda. Peca circular n'gida que gira al voltant de Peix; te cl boto com
a part central circular, per on passa el fusell i va unida mitjancant els c

raigs a la part anular o corba; esta revestida, en la seva part externa,
per un cercol de ferro.
Roure. Fagocia del genere quercus, de fulles caduques. Dona una
fusta de gran resistencia.
Rutlla. Cercol de ferro amb un forat al mig usat per a mesurar la
longitud d'una circumferencia.

Seient. LIoc on horn seu, al carro o tartana.
Serjant. Eina de fusta o de ferro per a premer dues peces.
Serra. Eina per a serrar la fusta.
Serrar. Accio de tallar la fusta.

Tablilles (posts). Parts del carro consistents en unes fustes planes qur
davant i darrera uneixen les dues vares i delimiten la caixa del carro.
Tartana. Carruatge per al transport de persones, amb dues rodes, amb
coberta i seients laterals.
Tallar un arbre en Iluna. Es diu d'abatre un arbre en determinat
moment del seu cicle vegetatiu, coincidint amb la Iluna en determi-
nada fase, per tal que, segons la tradicio popular, la fusta no es
corqui. Quan la tallada es fa sense tenir en comple aquesta premissa
es diu que s'ha tallat fora Iluna.
Taula. Moble que consisteix en una peca llisa i plana sostinguda per
quatrc petges per a treballar-hi a sobre.
Topo. Forma prefixada de la peca. (Els "topos" del fre, un a cada costat).
Torn. Maquina simple per a subjectar-hi peces de fusta a fi de treba-
llar-les o donar-los forma.
Torn de polir raigs. Maquina simple que consisteix en un cilindre on
tangencialment s'apliea la resistencia mitjancant una corda o cable,
que es mou per mitja d'una roda o d'una maneta.
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Tornejar botons. (Vegeu la pagina 27).
Tornavis. Eina per a caragolar o descaragolar visos o caragols.
Tornejar. Accio de posar el boto a mida assenyalant-hi els forats
necessaris.
Torollo. Tub de ferro que fa de corriola per a penjar les bosses.
Totxo. Unitat de mesura que servia per a comprar la fusta.
Tovallo. Peca de fusta d'alzina que es posava entre corba i corba.
Travesser. Fusta que es ficava transversalment a la part superior del
darrera de les baranes per a reforcar la seva accio.

Vara. (Vegeu brat;).
Vela. Lona o tela forta que es posa per fer ombra i protegir de la
intemperie (vegeu carro amb vela).
Volandera. Cilindre incorporat al fusell despres de 1'encaix per a sub-
jectar Pescalada.

Xarret. Cotxe lleuger de dues rodes i dos o quatre seients.
Xerrac (pronunciat xurrac). Serra de ma de diferents varietats.
Xerraquet (pronunciat xurraquet). Serra de ma de petites propor-
cions.
Xop. Arbre de'la famflia de les soliacies que neix a les ribes i prats
humits; tambe s'anomena poll i pollancre.
Xurqui. Varietat de xarret propi del Camp de Tarragona.

(*) Ws noms escrits en lletra cursiva, si he son castellan i sines, hem prcfcrit d'incloure'ls tal i
com ens van ser facilitats pels nostres enquestats, ja que era la manera usual que ells tcnien
d'anomenar-los. Tanmatcix, a continuacio, hem procurat d'incloure cntrc parentesi la paraula
correcta o normativa.
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