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PROLEG

Aquest llibre ens subministra una descripcio de les prdctiques asso-
ciades al cultiu de I'avellaner, tal com tenen Hoc a Riudoms. Vol-
dria destacar en aquest proleg la importancia que, al meu entendre,
mereix aquesta publicado, bdsicament per dues raons.

En primer Hoc, es de prou interes la classe de material que aqui
s'aporta. Com es ben sabut, I'avellaner es un conreu tipicament i
gairebe exclusivament tarragoni. £s, doncs, prou important per
nosaltres coneixer tot el que amb ell es reladona. No es aquest,
pero, un llibre tecnic sobre el cultiu de I'avellaner, sino un llibre
sobre les tecniques que el pages empra en el cultiu de I'avellaner.
Els autors han tractat de veure quines son les feines que els pagesos
realitzen, en quins moments de I'any es fan, quines eines es fan
servir. I amb aixo aconsegueixen reconstruir una de les parcel-les
del coneixement que la pagesia posseeix del seu entorn. Coneixe-
ment que, sens dubte, es fruit d'aquesta classe de saviesa que es
transmet a traves del costum i d'unes rutines de treball aplicades
durant anys i anys i a les quals s'incorporen constantment noves
tecniques, nous instruments. Amb la mecanitzacio del camp s'han
produit canvis considerables en les feines agricoles i qui sap si dins
d'uns anys aquest llibre sera un document, testimoni i notari d'uns
costums que llavors etiquetarem com a "tradicionals", tal com am
ho fern amb els que practicaven els nostres avis. Els aspectes es-
mentats son motiu suficient per a considerar aquest llibre com una
aportado valuosa al coneixement de les formes de vida dels habi-
tants de les terres catalanes.

L'altre aspecte que vull destacar fa referenda al fet que aquest
treball ha estat possible grades a la participacio de diferents perso-
nes i tambe d'institudons, com es el cas de la Universitat. Vegem
per que.

Per una banda, el llibre es fruit de I'activitat universitdria i s'inscriu
en el marc dels treballs de recerca que es realitzen i dirigeixen en el



Departament d'Antropologia Cultural de Tarragona, a traves del seu
Arxiu d'Etnografia de Catalunya. Aquest es un dels treballs sorgits
d'aquesta experiencia investigadora. N'hi ha molts d'altres que ben
be mereixerien tambe esser publicats i que abasten aspectes relado-
nats amb les festes populars, religiositat popular, evoludo de les
masies, receptes i dietes, medicina popular, oficis tradicionals, etc.

En segon Hoc, el llibre es fruit, evidentment, del treball dels seus
autors. Ells son tres joves estudiants que han sabut copsar la reali-
tat que els envolta i realitzar un magnific treball sobre aquests
aspectes tan materials de I'ambit de la cultura.

El llibre ha estat possible, per ultim, grades a aquelles persones que
amb entusiasme i, de vegades, amb infinita paciencia han fornit als
autors de la informado que constitueix la base de les pdgines que
segueixen. Ells en son els veritables protagonistes i en nom del
Departament d'Antropologia voldria agrair llur collaborado.

Dolors COMAS d'ARGEMIR

INTRODUCCIO

Aquest estudi no preten de ser un manual sobre el conreu de
I'avellaner, sino que intenta reflectir com els riudomencs el tracten
i la seva incidenda sobre la poblacio, arran de la seva aparicio com
a un dels cultius mes importants per a Veconomia de la vila.

El treball esta dividit en dues parts. Per a realitzar-les s'ha emprat un
metode diferent:

1. La primera part desenvolupa la fisiologia de I'avellaner; per a con-
feccionar-la s'ha portat a terme el buidatge de les enquestes fetes a
un sector representatiu de la pagesia: s'han buscat informants
d'ambdos sexes, de diferent edat i posicio social.

2. La segona versa sobre la repercussio de I'avellaner en la vida de la
comunitat: comportament social, trets culturals, etc. El metode
emprat ha estat el de I'observado participant conjuntament
amb la informado treta de les enquestes. Viure dins la comu-
nitat ha possibilitat I'observado directa dels diversos aspectes
presentats.

Riudoms, setembre 1981 5



PRESENTACI6

1. LOCALITZACI6 GEOGRAFICA

Riudoms es una vila del Baix Camp situada a cine quilometres de la
capital, Reus. La poblacio es de 4.862 habitants (1). Amb una alc,aria
sobre el nivell del mar de 125 metres, una mitjana de temperatures i
precipitacions anyals al voltant de la mitjana mediterrania, jun lament
amb un relleu on no hi ha desnivells pronunciats, fa que el terme de
Riudoms gaudeixi de condicions favorables per al conrreu de 1'avella-
ner (2).

2. ORIGENS DEL CULT1U

Fins ara no s'ha pogut establir una cronologia exacta de la seva
implantacio. Les primeres documentacions de 1'aparicio de Pavellaner
a la comarca es troben a Alforja (1287) i a la Selva (1296) (3).
L'explotacio comercial i I'expansio geografica prenen peu arran de la
destruccio de les vinyes per la fil-loxera, 1'any 1879. Actualmenl, i
sobrelot despres de la gelada de 1956 —que destrui garrofers i amet-
llers—, el cultiu representa mes del 50% dels ingressos del sector
agricola (segons estimacions de 1'any 1973 (4).



I. CICLE DE L'AVELLANER

. L'EXTENSl6

D'una superficie total de 3.239 Ha. del terme de Riudoms, 3083
corresponen a les terres de cultiu. D'aquestes, el 64,93% correspon a
conreus de seca, L'avellana suposa el 60,10% de les terres conreades
que es reparteix en un 58,2% de regadiu i la resta de seca (5).

2. LA PLANTACltf

El temps que es considera ideal per a plantar es el temps d'Advent:
del 25 de novembre al 25 de desembre, pero es po*t realitzar entre els
mesos d'octubre a man;.

2.1. La plantacio amb plancons

a) Operations previes: en primer Hoc s'ha de fer una anivellacio del
terreny quan es rega pel sistema tradicional de gravetat, sobretot en
zones on els cultius anteriors (vinya o olivera) s'arrenquen per tal de
ser substitui'ts per avellaners. Despres s'espedrega el terreny: es neteja
de pedres la superficie on els avellaners seran plantats; es fa una
llaurada fonda amb subsolador per a netejar la terra d'arrels velles
d'anteriors cultius. Mes endavant es fan diverses passades amb culti-
vador o fresa per desfer els terrossos deixats pel subsolador. S'adoba
de fons amb aportacions de materia mineral i organica al terreny
preparat per a la plantacio.

b) Obtencio de plancons: precedents de vivers, son avellaners de 2 6
3 anys o be de la temporada sempre amb bones arrcls.

La manera mes corrent d'obtenir-ne es a partir dels mateixos avella-
ners de la plantacio. Aquest sistema te 1'avantatge que en el moment
d'esporgar hom pot utilitzar-los immediatament o reservar-los colgats
en una sequia, d'uns 30 cms. de profunditat, per a plantar-los entre
els mesos de novembre i febrer de 1'any seguent. Pero presenta incon-
venients: el material no es selecte, no te garantia de sanitat i 1'arrela-
ment no es el mes adequat.
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c) Mode de plantar. Es procedeix a la senyalitzacio del terreny amb la
Ilinyola. Una vegada marcats els punts on s'han de col-locar els plan-
cons, es fan els clots.

Llinyola

Segons la textura del terreny s'utilitza una eina o una altra. El pic
es per a terrenys durs, acompanyat per 1'aixada, la picassa o el
xapol per a treure la terra del clot. Nomes cal la picassa si el terreny
es tou. Si el clot te 1'amplada de la picassa, s'anomena picassada, i
si fa 1'amplada de dues picasses, es diu doble picassada (6). Tambe
s'utilitza la piotxa per a fer el clot i 1'aixada per a treure la terra.

La profunditat del clot oscil-la entre els 25 i els 40 cms. (7). S'obser-
va la tendencia a reduir la profunditat i 1'amplada del clot (8).

d) Marc de plantacio: a) D'un sol peu. Es fa amb un o mes plancons.
Si es amb mes d'un, els plancons (3 o 4) arriben a soldar-se en creixer,
formant una sola soca. Aquest sistema presenta els segiients avantat-
ges: se simplifica 1'operacio de neteja de peus i la recollida del fruit a
la soca, i s'elimina la possibilitat de I'aparicio de certs insectes nocius.
Inconvenients: en tenir 1'arbre una unica soca, si es atacada per una
malura queda perjudicat tot 1'arbre; en ser una sola soca la que aguan-
ta tot el pes, les possibilitats que sigui trencada per la forca del vent
augmenten. b) De mes d'un peu. Quatre plancons separats, coMocats
en forma de quadrat, amb una distancia de peu a peu que oscil-la
entre els 20 i els 40 cms. L'avantatge d'aquesta modalitat es que en
cas que una soca sigui atacada, les altres no resulten lesionades. In-
convenients: la neteja periodica de soques comporta mes feina en ser
1'espai mes ampli, 1'espai brut entre les soques permet el refugi a una
serie de bestioles i petits mamifers rosegadors i dificulta la recollida
de les avellanes de la soca.

e} Distribucio. Predomina la plantacio a marc rectangular, amb 3 a 6
metres d'arbre a arbre de la lira (9) i de 5 a 8 metres entre tira i tira,
quan la superffcie esta dedicada a monocultiu d'avellaner. En el cas
d'avellaner associat a un altre conreu, la distancia entre les tires varia
entre 8 a 12 metres. Son corrents dos tipus d'associacions: avellaner
mes hortalisses, per a recapte(lO) i avellaner mes fruiters (presse-
guers, pereres, etc.).

Plantacio en estacada: consisteix a disposar els peus a una distancia
reduida (de 40 cms. a 1 m.). Tambe es denomina cordo i s'utilitza
per a assenyalar els limits de la finca (11).

Picassa

Referent a les varietats cal dir que quasi la totalitat dels avellaners
son de negreta. Horn diu que el negret te diversos avantatges i gau-
deix d'una gran acceptacio entre els consumidors ja que la closca es
prima i el gra es pela amb facilitat. A mes posseeix un elevat rendi-
ment de gra. Hi ha tambe altres classes en menor quantitat: gironell,
falseta, culpla, queixal de Hop, castanyer, grifoll i pauetet (12). Per
al sector de la pagesia d'edat avan^ada (mes de 60 anys) existeix la
creenca que amb un major assortit de menes, la pol-linitzacio queda
assegurada, degut que el cicle d'emissio del pol-len es diferent en cada
varietal.

2.2. Altres metodes de plantacio

S'han realitzat altres experiencies per aconseguir un nou procediment
de plantacio sense plancons, com el d'empeltar, i un sistema que
consisteix en colgar vergues de la soca a terra a fi que la part colgada
arreli i quan ho ha fet se separa el nou arbre de la resta de I'avellaner
per a plantar-lo. Tant un sistema com I'altre estan poc estenallats, el
primer per la dificultat de 1'operacio i el segon per la seva lentitud.

2.3. Divisio del treball

La plantacio es realitzada exclusivament pels homes. Certes persones
dins la pagesia gaudeixen d'estimacio a 1'hora de "fer la planta-
da" (13) per llur habilitat en la distribucio dels arbres en 1'espai. 1!



3. L'ESPORGAR

La vida mitjana de 1'avellaner es de 30 a 35 anys, pero mitjansant la
renovacio de peus i la poda, la seva vida economica pot sobrepassar
els cent anys. Aquests treballs de manteniment s'inclouen en la tasca
d'esporgar. L'esmentada feina es realitza entre els mesos d'octubre a
febrer(14).

Esporgavellaners

3.1 . Operacions de neteja

a) Neteja de Varbre: consisteix a treure vergues noves, a excepcio de
les destinades a la renovacio dels peus veils o rames trencades. Tambe
inclou I'aclariment de la copa -o poda propiament dita-: estreuen
les branques seques i, si 1'arbre es massa espes, tanys verds i el
secall(15). Aquestes Operacions es fan per aconseguir bones bro-
tades 1'any seguent, una major ventilacio i mes Hum a l'mterior
del ramatge.

12 Xerrac (dit xurrac)

b) Neteja del terra. Les vergues tallades o arrencades son deixades
sola Tavellaner, juntament amb les rames seques i els pampols.
La recollida d'aquestes deixalles es la neteja del terra. Els pam-
pols s'amunteguen en un Hoc on Fespai permetra que es puguin
cremar (el metode mes difos per la seva comoditat); tambe es
poden distribuir pel quadre i despres s'hi passa el tractor amb la
fresa (aixo representa una aportacio potencial de materia orga-
nica); una part de les rames seques es crema com els pampols,
1'altra es reserva per al consum de la liar. El desti de les vergues
es semblant al de les rames seques (16).

3.2. Tecnologia

S'utilitzen ies eines que segueixen:
Esporgavellaners, per a tallar i arrencar les vergues. La seva evolucio
ha significat una reduccid en dimensions i pes.

Xerrac, per a tallar rames seques (17).

Tisores de podar

Tisores de podar, per a tallar les branques de diametre redui't.

Destral, per a trossejar els troncs.

Podall i podadora, amb la mateixa funcio que les tisores.

Garfioles, (pronunciat per metatesi, grafioles) o rasclets, per a
arrossegar i amuntegar vergues i pampols.

Tractor amb cultivador, per estirar i reunir les rames.

Carreto, per a transportar els troncs.

3.3. Divisio del treball

La feina de neteja de 1'arbre recau en Thome. La neteja del terra
(treure rames, pampols, cremar, etc.) la duen a terme la dona i els
fills. 13



Destral Podall

4. CAVAR I LLAURAR

Cal tenir en compte la diferencia entre cavar, treball manual, i llaurar
que requereix la forca animal o els aparells mecanics (mula, tractor,
etc.). Malgrat aquesta diferencia de metode, ambdos aspectes tenen la
mateixa finalitat: remoure la terra i netejar d'herbes a sota de 1'arbre
i del quadre.

Les cavades a sota 1'avellaner ban quedat arraconades degut a Taplica-
cio d'herbicides. Fins fa 15 anys es cavaven tres vegades 1'any: gener
o febrer, abril o maig i agost; a I'hivern s'usava I'aixada o els arpiots i
a les altres dues cavades el xapol. La corresponent a I'hivern es feia a
una fondaria superior que les altres (18) ja que es creia que Tactivitat
de 1'avellaner minvava en aquesta estacio. Es practicava la cavada
girada o tombar la terra, es a dir, en cavar 1'herba quedava totalment
colgada i s'ofegava. Un avantatge de la cavada d'hivern es que difi-
cultava que les arrels pugessin a la superficie, i es mantenien sempre
en una zona humida. La cavada d'estiu s'anomena rascada d'estiu,
com a conscquencia de la seva poca fondaria. S'efectuava amb una
especial cura, puix que era una labor previa al replanar.

De 15 anys enrera fins fa 5 anys, el cavar a ma es veu substitui't per la
utilitzacio dels motocultors o tractorets. Es passava tambe tres vega-
des a 1'any: gener o febrer, abril o maig i agost. A I'hivern se'ls
acoblaven els tallants per fer mes fondaria. A 1'estiu es passava amb
les cintes, d'accio mes superficial. Aquest sistema va decaure, entre
altres motius perque es va veure que 1'avellaner no creixia ja que es
tallaven les arrels, els tallants i les cintes s'havien de canviar sovint
pel desgast que sofrien, es tractava d'una feina pesada en haver de
passar sota les branques dels avellaners i per Faparicio de les herbi-
cides.

Fins fa 10 anys es llaurava amb forqa animal. Es feien dues llaurades:
una a I'hivern amb les pales giratories, mitjanc,ant les quals s'acon-
seguia mes fondaria i tovor en el terreny i una altra a 1'estiu amb els
anomenats tallants del terreny (amb menys fondaria). A partir de fa
10 o 12 anys cap aqui es va anant abandonant gradualment la forca
animal en ser substituida per la mecanica. Es fan dos tipus de llaura-
des: llaurades fixes i variables. Les primeres es fan despres d'esporgar
posant els pampols sees al mig del quadre i es Ilauren amb tractor i
fresa o el cultivador amb la post; les llaurades no fixes (gener o
febrer, maig, juliol o agost) es fan despres de les pluges amb la finali-
tat d'impedir el creixement de I'herba. A I'hivern s'usa la fresa i a
1'estiu, la fresa o el cultivador jimb la post al darrera. Malgrat la
implantacio del tractor, 1'us de la forca animal (mula, ase o cavall) no
s'ha abandonat totalment; encara es utilitzada per pagesos amb una
mitjana d'edat superior als 50 anys.

Arpiots

4.1. Divisio del treball

Tant la labor de cavar, com la de llaurar amb forc.a animal o mecanica
es desenrotllada per Thome. 15



5. ENSULFATAR (pronunciat ensufatar). Aquest verb s'aplica, per
extensio, a qualsevol tipus de fumigacio, sigui de sulfat o no.

Substitueix als processes, tant manuals com mecanics, de Pextermini
d'herbes.

5.1. Per a les males herbes
Quan s'anomena mala herba una especie vegetal s'expressa una
opinio humana, ja que es dolenta segons el nostre punt de vista,
perque dificulta el creixement de les plantes que es cultiven. El
terme mala herba te un significat relatiu puix que les plantes que
es conreen poden, en certes circumstancies arribar a esser males
herbes; la fava, per exemple, planta cultivada, es torna mala herba
1'any segiient si en la mateixa parcel-la es planta un cereal (19).

16

Relacio de males herbes tractades:

Assotacristos
Blet dolg
Blet salat
Canyota
Cugula o civada borda
Colitxos
Corretjola
Esbarzer (Pron. aubardes)
Fonoll
Gram comu
Herba-fam
Jonca (o castanyola)

Llapassa (o bardana)
Lletso
Margall (pron. aumargall)
Masteguera (o xicoira)
Morrons
Ortiga
Panissola
Ravenissa
Rosella (o rovella, roella)
Trevol
Verdolaga o enciam de senyor
Violi

Picnomon acarna
Amaranthus retroxus

Sorghum haapense
Avena fatua o Avena steritis
Silene venosa
Convulvulus arvensis
Rubus thyrsoideus
Crihmum maritimum
Cynodon dactylon
Plantago alb leans
Cyperus olivaris o
Aphylantes monspeliensis
Arctium lappa
Taraxacum officinale
Hordeum murinum
Lactuca perennis
Hypecoum grandiflorum
Urtica urens
Galium aparine
Raphanus raphanistrum
Papaver rhoeas
Trifolium pratense o stellatum
Portulaca olerdcea
Rumex acetosella

5.2. Tecnologia

Per a aquests tractaments (en forma h'quida) s'utilitzen els aparells i
maquines anomenades polvoritzadors i atomitzadors. Els polvorit-
zadors son enginys usats per a repartir els productes liquids sobre les
plantes, tot llancant el liquid a pressio i reduint-lo a petites gotes o
pluja finissima. N'existeixen de tres tipus:
De motxilla(2Q). S'anomena aixi perque el pages la porta a Pespat-
Ha. La seva capacitat oscil-la entre els 8 i els 16 litres. N'hi ha de dos
models: de pressio previa i de momentania. En el primer tipus a
principi de Poperacio s'injecta aire a 1'interior del diposit i una vegada
carregat conserva pressio suficient fins a exhaurir tot el liquid; en el
segon model, s'impulsa el liquid per mitja d'una bomba d'aire accio-
nada per una palanca que el pages ha de moure contl'nuament durant
1'operacio i que va donant la pressio corresponent.

De carreto. Consisteix en un diposit de gran capacitat (de 100 litres o
mes) i una bomba impulsora del liquid moguda per un motor. Tot
1'aparelJ es arrossegat com un carreto per qui ensulfata.

De traccio. L'aparell te un diposit (de 200 litres o mes) i 1'arrossega
un tractor que tambe mou la bomba impulsora del liquid (21).

El principi de funcionament de tots els atomitzadors es el seguent: el
liquid es polvoritza mitjancant un corrent d'aire (o d'un altre gas)
que sortint a velocitat per un tub aspira el liquid i el divideix en gotes
tan petites que tenen una grandaria deu vegades menor (de 40 a 60
microns) que les produi'des pels polvoritzadors corrents. Aixo suposa
un estalvi de producte i un millor recobriment de les fulles de les
plantes tractades.

5.3. Ensulfatades a 1'arbre

Un altre capitol important per a la manuntencio de 1'arbre es el
tractament de les malalties que puguin perjudicar-lo. Des de fa sis o
set anys aquestes malalties es tracten amb productes quimics al llarg
de 1'any. A diferencia de les ensulfatades per matar Pherba, en les
quals tota la pagesia utilitza els mateixos productes, a Phora de com-
batre les malalties provocades per insectes, liquens, fongs, etc..., la
varietal de tractaments augmenta fins al punt que cada pages fa servir
una composicio diferent (22). Les principals malaties que es tracten
son el diablo, el badoc, el pugo, el borro sec, Paranya roja, fongs i
liquens.

Les maquines utilitzades son els polvoritzadors (carreto i bota) i els
atomitzadors (vegeu tecnologia, punt 5.2). 17



Hi ha una part de la pagesia que sap quines dosis cal emprar i el
mateix agricultor elabora les composieions. D'altres es limiten a se-
guir les indicacions que H dona el tecnic a la botiga on compra els
productes o, sino, segueix els consells donats per un altre pages.

5.4. Divisio del treball en ensulfatar

Motxilla: tots els pagesos en disposen; en aquest cas ensulfata Thome.

Carreto: Son d'implantacio mes tardana (des de fa un o dos anys).
Les manegues per les quals surt el producte les poden portar homes o
dones. Aquest aparell s'acostuma a prestar per amistat o parentiu.

De traccio o bota: Thome porta el tractor i les manegues les poden
traginar indiferentment homes o dones. El pages que no en posseeix,
quan vol portar a terme una ensulfatada general (del sol o dels ar-
bres), en lloga (23).

Els atomitzadors els fan anar els homes. El pages que no en disposa,
el lloga.

6. LES ADOBADES

A partir dels anys cinquanta Tadobada de Tavellaner comenca a regu-
laritzar-se. Abans no s'adobava, ja que Tadob era car i dificil d'acon-
seguir: es feia recapte (o verdura) als quadres i aleshores en adobar el
recapte s'adobaven els avellaners. L'adob basic era el fern natural
d'animals i el guano (24).

6 . 1 . Moment del tractament

Hi ha una gran diversitat sobre el moment adequat d'adobar. Malgrat
aixo podem establir dos periodes: Vadobada d'hivern; preferentment
dins els mesos de gener, febrer i marc, i Tanomenada adobada d'estiu,
que es realitza als mesos de juny ijuliol. La primera hi ha consciencia
que es per a Tarbre; la segona va destinada al fruit que aviat madura-
ra; tambe es procura que Tarbre agafi forca per a la brotada de Tany
vinent i que no quedi esgotat.

En menor proporcio tambe s'adoba als voltants de Toctubre, perque
Tarbre es recuperi i per aguantar la fulla. Representa una reserva
d'energia per Tavellaner.

Sempre es procura adobar aprofitant les pluges, ja que aixf Tadob es
dissol millor i mes rapidament. Si no plou s'adoba en rcgar o despres
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6.2. Adobs que s'usen

Adobs complexes. Components: nitrogen, superfosfat de calc i sul-
fat de potassa. Es poden combinar segons els seguents percentatges:
15-15-15, 8-8-8, 4-8-12 i 7-7-7 (la 1? xifra correspon al nitrogen, la 2?
al fosfat de cal? i la 3? al sulfat o clorur de potassa).

Adobs simples: superfosfat de calc, sulfat amonic, anomenat "amo-
nia", sulfat de potassa (aquests tres addicionats formen Tadob com-
post anomenat guano), urea, fem natural (de pore, de gallina, etc.).

La dosi es variable, depen de la grandaria de 1'avellaner, de la seva
edat, del seu emplacement i de les caracterfstiques del terreny.

6.3. Maneres d'adobar

a) Es carrega el sac de Tadob damunt del carreto i amb una ferrada es
va repartint a grapats amb la ma, be sobre la superfi'cie regada o a la
taca del degoteig.

b) Reparticio de Tadob mitjangant el reg per degoteig: es dissol a
Taigua i aixi s'escampa uniformement.

c) Si Tadob es organic es carrega al remolc i es va repartint amb pales
pels quadres.

6.4. Divisio del treball

6s una feina que pot ser feta per qualsevol membre de la fami'lia o
de Texplotacio.

7. LES REGADES

7 .1 . Epoques, consum i periodicitat: es comenca a regar a mitjans de
maig; la data esta en funcio de la pluviometria enregistrada a la
primavera. Es clou el reg al mes d'octubre; la quantitat mitjana per
arbre i setmana es de 50 litres al maig i a Toctubre; al juny, juliol i
agost es de 300 litres. La periodicitat no es fixa, va augmentant a
mesura que el fruit creix.

7.2. Tecniques del regadiu

a) Captacio de I'aigua. Prove de pous particulars, dels embassaments
de Riudecanyes i de Siurana, i de les mines.

Relacio de mines del terme municipal:

Partida de TAlqueria: mina de Sant Salvador i mina de TAlque-
ria. Partida de les Arenes: de les Arenes i del Roger. A la de 19



Blancafort: del Figueres, de Sant Llorenc, de la Marrada, de la
Mitjanga i de la Reparadora. Al Brugar: la Font del Ros, la mina
dels Rusaris o de 1'Urgelles, de Sant Josep o dels Geperuts, de
Sant Marc i de Sant Sebastia. Al Campas: mina del Campas. A la
Clota: mina de Sant Jaume i de Sant Isidre. Al Coll del Boc: de les
Guinarderes, de la Santa Creu i de Sant Pau o del Boter. A les Comes
d'Ulldemolins: mina de les Comes d'Ulldemolins. A la Font Nova:
mina de PHisop. A la partida del Freixe: mina de les Alberedes, del
Freixe i de la Torre. A Mas de N'Albi: mina de la Mare de Deu del
Carme, dels Catalans, de Sant Magi i del Mas de 1'Ulleres. Al moh' de
Vent: mina del Fargues, de Jesus i la Verge Maria. A la Placa de Sant
Antoni: mina de Sant Antoni, del Poble o del Municipi. A les Planes
del Roquis: mina del Barenys, mina Boja, de Sant Domingo, de Sant
Vicen? de Paul (25) i del Guinart. Al Recreu: mina de la Font Llon-
ga. Al Remei: mina de la Mare de Deu del Remei. A Sant Francesc:
mina de Sant Francesc. A la Senia: mina dels Bessonets i de la Senia.

Mines seques: mina del Convent, de la Font Nova, del Gallissa, de
1'Hort del Camp, de Cal Llaurado i de la Pallaresa.

b) Metodes de distribucio de I'aigua pel terreny

Per gravet-at. Es el mes tradicional (ultimament ha disminui't per la
implantacio d'altres sistemes). Presenta els segiients desavantatges:
necessitat de ma d'obra, de Pexistencia d'un sol pla i preparat i
suposa tambe major consum d'aigua.

Per aspersib. De mes recent implantacio. Es va utilitzar, en un primer
moment, per a altres cultius (presseguers, etc.). El sistema es mobil o
semifix. L'aigua cau damunt les fulles. Les canonades metal-liques
son d'un aliatge lleuger. Aquest metode genera una serie d'avantat-
ges: menor exigencia de ma d'obra, no necessita preparacio del ter-
reny i representa una menor despesa d'aigua. Te, tanmateix, els se-
guents inconvenients: cal una major inversio inicial i els tubs s'han de
traslladar d'un quadre cap a 1'altre.

Per degoteig. Consisteix en una canonada principal que proveeix
d'aigua a ramals secundaris, els quals resten sota els avellaners de
manera permanent; aquests poden tenir sortides de distancia variable,
segons les necessitats de 1'arbre. Es pot regular el cabal de reg per
mitja de la longitud del tubet de sortida: mes aigua, tub mes curt;
menys aigua, tub mes llarg (menys pressio). Si I'aigua flueix de gota
en gota s'anomena de degoteig, si flueix de forma continuada,
tot i que amb poc cabal, s'anomena de rajet. Els tubs son de
plastic (polietile). Els avantatges d'aquest sistema son que no es
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racio o filtracio en llocs inutils- es minima i la varietal de mate-
rials facilita tota mena d'adaptacions.

7.3. Divisio del treball

En el primer metode, el treball el pot portar a terme qualsevol
membre de la familia (generalment el pare o el fill) o de Fexplota-
cio. En els altres casos la divisio es semblant ja que el treball es
redueix a obrir les aixetes corresponents.

8. REPLANAR

La penultima labor anterior a la recol-leccio es replanar, fcina que
te com a finali tat netejar el sol abans de la caiguda del fruit. L'epo-
ca en que s'efectua es entre els mesos de juliol i agost.

Rasclet

8.1. Evolucio

Degut a 1'aparicio del degoteig com a nou sistema de reg i a la utilit-
zacio dels herbicides, aquesta labor s'haredui't. Fins fa 5 o 6 anys,
suposava "re-aplanar" el terreny de sota els avellaners (26) despres
d'haver cavat (o llaurat), d'haver tret les pedres grosses que pujaven a
la superficie i d'haver-la netejat d'herba.

Actualment, en ser el marc de reg fix, s'ha suprimit la confeccio
d'eres i recs. Aixo fa que cada any la superficie sigui mes plana: les
herbes s'eliminen amb herbicides. Els pampols i les rames seques es
cremen, mentre que les pedres s'amunteguen (si n 'h i ha) al quadre i
s'enfonsaran la proxima llaurada.

8.2. Divisio del treball

Fins fa cine anys era feina propia d'homes en haver-se de remoure la
terra: ara es desenvolupada per qualsevol membre de Texplotacio. 21



8.3. Tecnologia
Fins fa cine anys s'utilitzaven garfioles i rascles o rasclets.

De cine anys cap en9a es fan servir garfioles, replanadores i arre-
plegadors, de plastic.

Replanadora

9. PROTECCK) DE LA COLLITA

A la segona quinzena d'agost, per a protegir la collita de les pluges
que hi pugui haver quan el fruit es a terra, es construeixen una
serie d'obstacles per a impedir que sigui arrossegat per 1'aigua i se'n
perdi una part.

9.1. Tipus d'obstacles
Per una banda feixos de canyes i/o de rames seques, complementats
per munts o marges de terra i pedres. Si el desnivell ho requereix es
fixen amb estaques de fusta o barres de ferro. Tambe s'usen teles
metal-liques lligades amb filferros a estaques de ferro o de fusta
clavades a terra o a les soques dels mateixos avellaners; la tela es fixa
a la superficie dels terrenys, cobrint la seva part inferior amb terra o
pedres.

9.2. Divisiddel treball
Els obstacles de llenya o canyes els posen indiferentment homes o
dones, els filats els homes.

9.3. Tecnologia
S'utilitza faixada i el xapol per a moure la terra, el filferro o el
cordill per a lligar els feixos, el mall per a clavar les estaques o les
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10. RECOLLIDA

La recollida s'esdeve des de 1'agost fins a I'octubre. Es pot fer de dues
maneres:

\.A ma. Sistema tradicional i unic fins fa vuit anys. Consisteix a
plegar el fruit amb els dits i tirar-lo en una senalla que s'aboca en un
sac. Es feien una o dues plegades i despres Tespigolada (27). Hi ha
diferents postures que es van alternant per a recollir el fruit: dret i
amb el cul en 1'aire, assegut a terra, de genollons, ajupit i allargat a
terra sobre un colze...

Senalla

2. Mecanitzada, En els darrers anys una serie de factors han modi-
ficat aquest sistema tot arribant-se a una progressiva mecanitzacio.
Aquests factors son 1'encariment de la ma d'obra, 1'existencia de
terrenys optims per a la recollida mecanica, la possibilitat de reduccio
del temps de recollida (disminuint aixi el perill que les pluges s'em-
portin part de la collita) i sobretot perque la maquina substitueix la
part de ma d'obra emprada en la recollida manual. 23



La primera innovacio que es va produir va ser la de fer munts escom-
brant amb raspalls de llemenosa, tamarit o vergues d'avellaner. Des-
pres calia asseure's davant el munt i triar les avellanes. Tambe podien
plegar-se els munts i portar-los al mas a triar-los. Encara hi ha qui
utilitza aquest procediment.

Raspall de mirambetl

Un segon proces utilitzat es el de fer munts escombrant, plegar-los i
passar-los per un porgador de fusta o de ferro enganxat al tractor.
Una vegada fet aixo, queden les avellanes juntament amb altres cos-
sos de la mateixa grandaria (pedres, terrossets i branquillons). Llavors
es tiren a un rec o a un safareig amb un corrent d'aigua i les pedres
van al fons mentre que les avellanes se les emporta Faigua i en arribar
a un saltador s'arrepleguen amb paners o amb teles metal-liques.
Despres.e's deixen assecar damunt borrasses. Una vegada seques, per
acabar de netejar-les hi ha dos recursos: be portar-les a una maquina
classificadora, o be passar-les per un ventilador que separa les avella-
nes fallades o migrades de les bones.

Un tercer sistema es el de fer munts i portar-los directament a una
maquina que deixa el gra bo net del tot.

Raspall de fusta

Un quart procediment es el de fer munts, ventar-los amb un ventila-
dor (elimina els pampols, branquillons, etc.) i la resta es passa per
1'aigua.

Un altre metode es el d'escombrar fent una ranglera longitudinal sota
els avellaners en Hoc de fer munts. A continuacio es passa amb una
maquina que ho xucla tot i ho neteja, deixant les avellanes quasi
netes; si queda alguna pedra petita es tria a ma.

Un sise metode, menys estes, consisteix a posar borrasses de material
sintetic sota els avellaners abans que caigui el fruit. Quan ha caigut
tot, es recull i es passa per una maquina classificadora que deixa les
avellanes netes.

10.1. Tecnologia
a) En la recollida manual s'utilitza els seguents estris:

- Senalles de margallo. N'hi ha de diverses grandaries: de la senalla
petita (28) (= a un doble decalitre = a 1/4 de quartera) (29), fins a
arribar a la de faneca (una faneca (30) = 1/2 quartera = 12 cortans).

- Sacs: n'hi ha de diferents tipus: de jute (amb capacitat maxima de
60 quilos), son els que s'anomenen propiament sacs avellaners; de
sulfat amonic (amonia), fets de jute pero que abans contenien aquest
adob i s'aprofiten per a contenir avellanes, la seva capacitat es de 50
Kgs.; d'espart, de capacitat variable.

* Arreplegador de plastic

Tambe s'empren didals de goma i guants, ungles de plegar olives,
genolleres (d'espuma sintetica, de sac, de goma) lligades als genolls
o arrossegades amb la ma.

b) Si la recollida es mecanica s'usen raspalls (de mirambell, de ta-
marit, de fusta i pues de plastic i metal-lies, senalles (de margallo i
de goma), sacs (els mateixos que en la recollida manual), coves,
teles metal-liques, diferents tipus de pales per a plegar els munts, 25



porgadors de ma i de fusta i maquines, be mobils —acoblades al
tractor (ventilador, porgador, maquina xucladora i semiclassifica-
dors)— o be fixes (ventiladors fixos situats al costat d'un corrent
d'aigua i maquines classificadores situades permanentment en un
magatzem).

10.2. Divisio del treball

A la recollida manual, la ma d'obra es la familia: pares, fills i d'altres
membres que visquin a la mateixa casa. Si es necessita mes gent, es
recorre a llogar-la. Si la recollida es mecanitzada, la base de la ma
d'obra es tambe la mateixa. Hi ha qui no disposant de maquina, la
lloga.

T

i
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Porgador

11. DESTf DE LA COLLITA

Una vegada recollides les avellanes, la venda s'efectua d'una de les
formes seguents:

a) Venda immediata, be a la cooperativa o al comerciant. Es cobra
tot seguit, segons el preu que regeix en aquell moment.

b) Venda en diposit i a resultes. En el primer cas les avellanes es
lliuren al comerciant i es contabilitza per sacs (cada sac fa 58,4 Kgs.).
A partir d'aleshores en el termini d'un any, el pages pot fer efectiva la
venda i cobrar quan consideri que el preu, segons el seu pare, es
adient.-.La venda a resultes es produeix quan donen les avellanes, es fa
la prova i es cobren en tres moments al llarg de la campanya (10
mesos): la primera paga es fa en deixar les avellanes, la segona uns
quatre mesos despres i la darrera a la fi de la temporada. Les dues
primeres pagues suposen el 70% del valor previst, la tercera depen de
la Hquidacio.

c) Venda a lliures i venda a rendiment

1.E1 procediment de venda a lliures es el mes antic i tradicional dels
que es practiquen actualment. Fa de 70 a 80 anys les avellanes es
venien per mesures(31): el pes de quatre mesures equivalia a 144
lliures i feia una quartera. Per a obtenir el pes en quilos es tenia
present que dues lliures i mitja equivalen a un quilo. Es venien totes
al mateix preu sense mirar el pes del gra, ja que les classes eren les
mateixes.

Per a unificar la feina i obtenir el pes del genere en quilos es van
dividir les 144 lliures de la quartera per 2,5 lliures que te el quilo, i
van resultar 57,6 Kgs. als quals es van afegir 800 grs. de tara, equiva-
lents al pes del sac de roba. D'aci s'obte el pes d'un sac d'avellanes:
58,4 Kgs.
En vendre a lliures es pesen tots els sacs, se'n treu una mostra de cada
un i es posen en una senalla. Tambe es poden pesar per separat i
treure la mostra (32) amb un canot (33). Despres s'extreuen dues
mostres de la senalla: una 1'agafa el venedor i 1'altra el comprador;
cada mostra fa 144 grs. Aquests 288 grs. d'avellanes s'enceten amb
una maquina o amb una maga i es pesa el gra. Els grams que surten es
divideixen per dos i s'obte aixi el nombre de lliures de gra que conte
el sac de 144 lliures (es dir, una quartera) d'avellana amb crosta, puix
que la proporcid fent la prova amb grams es la mateixa. Si el gra es
gros, es realitza el "sobre 12" per a augmentar el preu per sac. Consis-
teix a pesar 100 grs. del gra separat anteriorment i posar-los en un
sedas amb forats circulars de 12 mm. de diametre. D'aquesta manera
cauen les avellanes de diametre inferior i queden a dalt les mes
grosses. Si el pes del gra gros passa de 35 grs. es paguen 10 centims
per cada gram que supera aqueixa xifra sobre el valor normal de la
lliura.

2. Per a saber els quilos de gra per sac es busca el rendiment. Per a
obtenir el rendiment d'un sac, considerant que el preu no pot ser 27



unificat degut a la diversitat de varietats d'avellana existents (34),
tenint en compte que es paga el gra i no la clofolla, es redueixen les
lliures a grams. El pes del gra en grams dona el preu del sac: s'agafen
300 grs. de fruit, es trenquen i es pesa el gra obtingut. Es divideix
aixo per tres i dona el rendiment en tant per cent, tot seguit, una
regla de tres permet d'obtenir les lliures (35).

3. Humitat. Per a saber la quantitat d'humitat que porta 1'avellana
s'agafa cent grams de gra d'una mostra, es molen i es posen en un
platet d'unes balances de sensibilitat i es tara amb pesos fins que la
balanca queda equilibrada. Despres s'encen una bombeta potent da-
munt el plat, es tanquen aquests instruments dins un armari i s'espera
un quart d'hora. Llavors en evaporar-se la humitat de 1'avellana la
balanca es desequilibra i 1'agulla mostra els grams d'aigua que ban
desaparegut que, com hem partit de cent grams, equivalen al tant per
cent d'humitat que hi ha (36).

- Una quarto, possibilitat es la de guardar-les on es viu (al mas o a
casa), es col-loquen a la golfa o al celler, amb sacs o sense (escampa-
des a terra en orris). La venda s'efectua quan el propietari ho creu
convenient (37).

Mitjans de trasport. el trasllat de la collita fins el seu Hoc de desti
pot fer-se de dues maneres: amb el vehicle del venedor o amb el
del comprador (de la cooperativa o del comerciant particular).
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NOTES

(1) Padro municipal d'habitants de 1981.
(2) Per manca d'un observatori metereologic local no es poden concretar ni precipita-

cions ni temperatures.
(3) Sole i Sabari's, Lluis (dir): Geografia de Catalunya, vol. Ill, pag. 227.
(4) Anuari de I1 Institut Nacional d'Estadi'stica". 1975.
(5) Santamaiia, Josep M? La nostra agricultura, a Miscel-lania descriptors i estudiosos

riudomencs. Centre d'Estudis Riudomencs "Arnau de Palomar". Riudoms (1979),
pags. 16 i 17.

(6) Una altra denominacio referent al sistema de la picassada es quan es paria de "fer un
dau de pam, pam i mig, dos pams...", es un clot en forma de cub amb les propor-
cions suara esmentades. Aquesta denominacio 1'usa un sector de la pagcsia d'edat
avancada (a partir d'uns 55 anys).

(7) Entre els pagesos majors de 50 anys s'usen d'altres mesures que no son el centime-
tre: el pam i el nus (punt del planco on suit el borro); horn diu: he plantar
avellaners a tres nusos damunt de terra.

(8) Tendencia apreciada en els pagesos que ban realitzat estudis sobre la materia.
(9) Tira: filera d'avellaners disposals longitudinalment i formant una unitat de distribu-

cio autonoma.
(10) Recapte: mot emprat a la contrada per a designar el cultiu d'hortalisses: patates,

llegums, tomaques, enciam...
(11) A la contrada es dona el nom de tros, a qualsevol predi o finca. Si el tros te

diferents nivells d'alcaria, cadascun es denomina parada.
(12) El pauetet, actualment, s'esta desenvolupant, ja que estudis recents ban demostrat

que el rendiment es a mes curt termini i te una major adaptabilitat a les condicions
del terreny. Un factor negatiu es que la produccio de peus es menys nombrosa que
en el negret; per tant la duiada de 1'arbre es menor.

(13) Fer la plantada: expressio que designa 1'acte de plantar avellaners en gran quantitat.
(14) El temps d'esporgar ve condicionat per la data de 1'acabament de la recollida i per

I'existencia o no d'altres ocupacions.
(15) Branquillons sees de petites dimensions.
(16) Fa de 60 a 65 anys es feien formiguers: s'arramblava la terra tova del conreu (fer la

garlanda), es feia un clot i s'omplia de feixos de rames seques (podien ser d'oliver, de
ceps o d'avellaners), amb els rascles es tapaven els clots amb terrossos, despres hi
tiraven la terra i es deixava un forat per posar-hi una metxa i encendre-ho (metxa de
palla de faves o fesols). A mig cremar s'hi tiraven fulles de garrofer per a reanimar el
foe (per fer mes cremadis). Quan s'havia acabat de cremar s'escampava la terra. Es
creia que aixi es mataven les bestioles dolentes per a 1'agricultura, i tambe en aquell
temps es considerava un adob eficac, no oblidem que la cendra es rica en potassa.
Un formiguer no estava aillat, se n'omplia tot el quadre.

(17) No s'utilitza a les altres rames perque horn diu que "crema", que mata la pell.
(18) La profunditat de la cavada d'hivern era d'uns 10 cms. La de primavera es limitava a

matar 1'herba i la d'agost era d'un parell de centimetres.
(19) Hueso I-'eliu, Rafael. Fitopatologia, 1." part. Servei d'Extensio Agraria, pag. 104,

supra.
(20) Aqui s'anomena maquina a i'espatlla.
(21) Tambe s'anomena, simplement, bota.
(22) Per a realitzar aquests tractaments no hi ha una data fixa: es combat la malaltia

quan apareix, o be s'ensulfata els arbres per a prevenir la seva aparicio.
(23) L'ofici d'algunes persones consisteix a disposar d'un tractor i els aparells complemen-

taris: fresa, cultivador, polvoritzador, atomitzador, etc. Els pagesos que no en tenen
els lloguen. 29



(24) Guano: Nom que rep 1'adob resultant de la barreja de tres elements: superfosfat de
calc., sulfat amonic (amonia) i sulfat de potassa. S'hi pot afegii sulfat de ferro.

(25) Horn diu que aquesta mina es la que mes raja despres de les pluges.

(26) La balmada o camada.
(27) Espigolar: Consisteix a arreplegar les avellanes que han caigut despres d'haver fet la

plegada, o simplement les que s'han oblidat en recollir-les.
(28) Aqui la senalla de doble decalitre s'anomena senalla petita.
(29) Quartera: mesura de grans equivalent aproximadament a 70 litres.
(30) La senalla d'una faneca rep el nom de senalla gran.
(31) LutosaL La liistoria del sac d'avellanes. Revista 1'Om, num. 118.
(32) Mostra: quantitat de materia que s'obte en omplir-ne les dues mans juntes.
(33) Tub llarg que s'utilitza per a aquesta funcio.
(34) Tanmateix hi ha determtnades varietats -per exemple el gironell- que es venen a

preu fix, durant 1'any.
(35) Per exemple: 300 gr. d'avellana - 150 gr. de gra.

150 : 3 = 50 % de rendiment.
100 gr. d'avellana 50 gr. de gra.
144 gr. d'avellana x IHures

x = 72 IHures
(36) La Cooperativa Agricola tolera fins un 6,5% d'humitat. Si se supera aquesta xifra

s'efectua un descompte, variable en cada cas.
(37) Preferentment dins el mateix any de la collita. Malgrat que seguint aquest sistema es

poden vendre mes cares, en passar el temps les avellanes perden pes, hi ha el perill de
robatoris, de minves en podrii-se algun gra i en menjar-se'n els rosegadors.
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II. L'ASPECTE SOCIAL DE L'AVELLANER

El conreu de I'avellaner condiciona el mode de vida de la comuni-
tat riudomenca que es relaciona amb aquesta activitat al llarg de
1'any. Aquest fet es pot estudiar des dels seguents punts de vista:

1. El comportament social.
2. La residencia.
3. Els aspectes juri'dics.
4. Trets culturals.
5. La gastronomia.

1. COMPORTAMENT SOCIAL

Dins la societal, en primer Hoc considerem la cel-lula familiar i el
grup domestic; a nivell superior d'integracio, la comunitat que
forma la vila de Riudoms.

La fain il ia

Els treballs de produccio recauen en la fam ilia (1), ja sigui nuclear
—es a dir formada pels pares i els fills— o be estesa —quan s'hi
inclouen altres membres de diferents generations-. Dins la familia
cada membre te unes funcions concretes que li venen determinades
en funcio de 1'edat i del sexe, i que li permeten una cohesio d'es-
forcos i resultats.
L'home pren part en la totalitat de feines a 1'entorn de Favellaner,
sobretot les que requereixen major esfor? fi'sic. No te un horari
fix (2) pero la mitjana d'hores de treball no es inferior a les 10
diaries.

La dona te una importancia fonamental en el treball, encara que el
seu paper esta subordinat al de Thome. La seva feina es reparteix
entre el manteniment de la liar i a la cura de la familia per una
banda, i el camp, per 1'altra. D'aquesta manera la dona passa a ser 31



un pilur imprescindible per al sosteniment de 1'economia familiar,
ajustant les seves activitats casolanes a les exigencies fisiologiques
de 1'avellaner: durant Thivern, la dona protagonitza la recollida de
vergues i branques seques, aixi com la crema dels pampols; tambe
ajuda a adobar els arbres en cas que es faci manualment. Pero es en
el temps de la recollida del fruit quan la dona participa mes activa-
ment en el treball. Cal dir aci que la mecanilzacio de la recolli-
da (3) ha suposat una disminucio de la demanda de ma d'obra
femcnina, pero no per aixo s'ha' reduit ia seva importancia, ja que
les maquines no monopolitzen la recollida. Malgrat tenir aquest
paper, la seva feina no esta reconeguda oficialment. Per exemple,
en els carnets d'identitat, llibres de familia, padro municipal d'habi-
tants, a Thora d'especificar llur ofici es troba mestressa de casa (el
"sus labores"), en Hoc de pagesa. L'error es dona per iniciativa de
la propia dona o dels homes. L'home no declara la importancia del
treball de la dona, encara que reconeix la valua del seu paper (4).

Fa 50 anys, la feina de la dona era mes esgotadora. Es llevava a la
matinada i feia les feines de casa: encendre el foe, fer els Hits,
preparar Pesmorzar, anar als rentadors, anar a buscar aigua a les
fonts, etc. Tambe donava menjar als animals domestics que pogues
tenir: conills, gallines, anecs... Tot seguit anava cap el mas amb el
carro, on treballava tot el dia fins que es ponia el sol, hora en que,
—si no es quedaven al mas— retornaven altre cop en carro cap a casa,
sense haver acabat encara la seva Jornada "laboral". Actualment, la
t'acilitat del transport ha determinat que la residencia de la major part
de les fami'lies sigui al poble. La mecanitzacio tambe ha incidit tant
en les feines del camp com en les de casa, de manera que la dona
disposa de mes temps i comoditat per a portar a terme el manteni-
ment de la seva liar. Un fenomen lligat a aquest fet es la reduccio de
la natalitat dins les families camperoles al llarg del nostre segle (5).
Amb tot, la seva feina al costal de Thome en el camp, al mas, predo-
mina sobre la de casa, la qual queda redui'da al minim durant la
setmana, fins a arribar al dissabte, dia en que es procedeix a netejar a
fons la casa, cosa que es coneix amb l'expressio/er dissabte.

Els fills: llur paper dins Teconomia familiar varia en importancia
segons si la familia es o no pagesa. En el primer cas, els fills
representen una aportacio de ma d'obra important per al mante-
nimenl de la casa. Fa 50 anys, i en alguns casos en fa ben pocs (8
o 9), les feines del camp a 1'enlorn de 1'avellaner, com pot ser la
recollida, predominava sobre els altres interessos dels fills, de mane-
ra que 1'educacio i la formacio del noi se subordinaven a les exigen-
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redueix al temps de vacances, que coincideix amb activitats tals
com la recollida de vergues i rames i sobretot plegar avellanes a
finals d'estiu.
Es tambe dins les families pageses on els fills segueixen 1'ofici dels
pares puix que nan crescut en aquest ambit. Introdui'ts en aquest
ambient, disposen de mes facilitats i recursos per a adquirir terres o
be treballar les de casa (6).

Dins la familia nuclear, quan la terra es escassa per a mantenir un
grup nombros de persones, i d'altra banda si les oportunitats de
treball fora de la pagesia son abundants, es tendeix a una divisio
social del treball (7), de manera que els fills treballen fora de casa,
pero col-laboren en el seu sosteniment mitjancant Taportacio del
sou, i adapten llurs vacances als pen'odes de feina mes urgent.
Aixi es frequent el retardament de les vacances de Tagost al setem-
bre, per poder ajudar en la recollida d'avellanes, o be obtenir per-
mi's en el servei militar en el temps de major feina dins el cicle de
Pavellaner (8).
Lz familia estesa, com organitzacio economica s'ha anat reduint en
els darrers 30 anys, i nornes s'hi poden considerar, en certa manera,
algunes cases pairals que conserven encara llurs terres i propietats
senceres. Les generacions mes velles, com son els pares i el fill
primogenit amb la seva muller, en general, romanen al mas, junta-
ment amb els nets. Quan els nets es casen, o van a treballar al mas
de dia i tornen al vespre a casa seva, al poble, o be s'independit-
zen pel seu compte. La familia estesa te una forca de treball col-
lectiva de caracter permanent. Organitza la produccio i els recursos
i te gran capacitat de resistencia en moments de dificultats econo-
miques, encara que sovint crea unes tensions internes (9), especial-
ment en questions d'herencia que fan perillar la seva estabili-
tat (10). Avui dia practicament cap fill -sigui primogenit o no- es
posa a viure amb els pares encara que treballi a les mateixes terres.

En la comunitat horn pot diferenciar el sector pages del no pages,
pero relacionat indirectament amb Tactivitat de 1'avellana. Els se-
guenls oficis estan relacionats amb aquest cultiu:

\.Esparters. Ofici ja extingit a Riudoms. Fins fa de 5 a 8 anys
encara es podien trobar barrets i senalles de margallo a casa
dels esparters. Les darreres esparteries foren: ca TEnric Sui's; cal
Ton Cruset; cal Xavier Esparter (desapareguda fa 45 anys).

2. Baxters. Ara nomes n'hi ha un, el Paperet baster. Arranja arreus
d'animals, confecciona manualment espardenyes de goma, arre-
gla senalles de goma, ven calcat, etc. 33
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3. Ferrers. Abans ferraven animals, feien aixades, etc. Ara solden
maquines, fan garfioles i d'altres estris a peticio particular.

4. Minadors i pouaters. Persones dedicades a la perforacio i cons-
truccio de mines i pous. S'anomenen minadors els que ho fan
inanualment; llur nombre ha minvat en els darrers deu anys.
Actualment llur treball s'ha reduit a afondir els pous ja existents,
mes que no pas a construir-ne de nous.

Ara els pous es fan amb, maquines perforadores que en poc
temps aconsegueixen arribar a les capes d'aigua mes fondes
(100-200 mts.). Son els pous anomenats, a tort, artesians. Els
operaris que els fan s'anomenen pouaters. La seca d'aquests
darrers anys ha fet que nombroses families s'hagin vist obliga-
des a fer nous pous per a salvar els avellaners; d'aixo n'ha
quedat forca ressentida llur economia.

5.Mecdnics. Han trobat un camp important en la fabricacio de
motocultors {anomenats tractorets de cavar avellaners}, purga-
dors metal-lies, ventiladors i d'altres enginys.

6. Tractoristes. Certes persones es dediquen a treballar terres alie-
nes amb la seva maquinaria a canvi d'un sou.

7. Teenies electricistes. Instal-len les bombes d'extraccio d'aigua
als pous. Llur treball s'ha vist incremental en els darrers cine
anys, a causa del gran nombre de pous que s'han fet.

8. Fusters. Fan purgadors de fusta i altres eines agricoles.

9. Installadors de sistemes de reg. La majoria son els que pro-
mouen el sistema de degoteig (desenvolupat a partir dels darrers
cine anys), venen el material necessari i assisteixen el pages
tecnicament.

10. Distribuidors de fito-sanitaris. Venen al detail productes i apa-
rells per al tractament i manteniment dels avellaners.

11. Farmacia. Venda de didals i guants de goma per a plegar avella-
nes.

12. Ferreteries. Tambe disposen d'eines com purgadors manuals,
pales, teles metal-liques, etc.

13. Jornalers agricoles. Hi ha un sector de la pagesia que com a
complement de la feina que fa a la seva propietat, va al jornal
(a esporgar, cavar, replanar...) per altri. Mes important es el
paper dels jornalers i jornaleres en temps de recollida. Un tipus
d'organitzacio 6s la colla (11). A partir de la plegada mecanitza-
da ha minvat la immigracio temporal (12) de colles nomades de

raca gitana que en aquest temps arriben al poble buscant tre-
ball (13). Tambe es formen colles de dones que, malgrat tenir
d'altres fonts d'ingressos aportats per altres membres de la farm-
lia, van a plegar avellanes, preferentment a la tarda, ja que al mati
fan la feina de casa.

14. Comerciants d'avellanes. Son les persones que es dediquen a
comprar les avellanes als pagesos per a llur posterior comercia-
litzacio. Cal incloure aquf tant particulars com la cooperativa
agricola.

Dels anys 1944 a 1947, va funcionar a Riudoms un moli d'oli
d'avellana en el local de cal Montserrat de roiivera (14). N'hi
havia tambe una altra a ca 1'Enric Salato(15). El proces seguit
per a obtenir 1'oli d'avellana era el seguent: s'encetaven les
avellanes i se separava la clofolla; el gra es posava a la premsa
hidraulica en cofins(16) i s'obtenia el 50%, aproximadament,
d'oli. Es tornava a moldre la pasta que quedava als cofins, es
tornava a premsar i s'obtenia, si fa o no fa, un 25% mes d'oli.
Aquest procediment es repetia un tercer cop i sortia un 15% i
per quarta vegada i donava el 10% d'oli restant, i ja era el
maxim que es podia obtenir (17).

15. Trencadores d'avellanes. Al poble n'hi ha tres: una situada a la
carretera de Riudoms a Reus, a 300 ms. del case urba, anome-
nada cal Jaia; la segona a la carretera de Vinyols, en sortir de
Riudoms, en el mateix case urba, dita cal Barraquet; la tercera
dita cal Salato es a la Muralla de la Font Nova. Aquestes tren-
cadores donen feina a dones durant tot 1'any; el treball consis-
teix a triar les closques i les avellanes migrades que passen per
la cinta. La funcio de les trencadores es encetar 1'avellana i
separar el gra de la clofolla; despres es ven el gra i la clofolla.

16. Altres. Hi ha tambe particulars que en el temps de recollir
1'avellana venen sacs, borrasses i d'altres objectes similars, aixi
com persones que es dediquen a cosir i a apedac,ar sacs d'avella-
nes (18).

2. LA RESIDfcNCIA

Un altre aspecte que cal tenir en compte es la qiiestio de la resi-
dencia. Actualment la facilitat de transport i el desig de benestar
ha determinat que la quasi totalitat de les families pageses resi-
deixin al poble. Pel que fa a la residencia horn pot distingir entre: 35
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a) la casa del poble.
b) el mas.

a) La casa de la fam ilia pagesa ha sofert un gran canvi al llarg del
nostre segle i, sobretot, en les noves construccions dels darrers anys.
La casa tipica que encara es pot trobar en gran nombre (19) consta
d'entrada amb dues portes (fulla doble de fusta gruixuda), prou
gran per a deixar-hi el carro. En un costat, dins 1'entrada, es troba
una porta mes petita que condueix a la planta baixa que conte
Testable de Tanimal i un espai per a deixar-hi els arreus; tambe hi
trobern, en un raco fresc, el celler on hi pot haver el vi en botes o
carretells, 1'oli en gerres, fores d'alls, cebes, patates, olives en recap-
te (20) i d'altres aliments. Unes escales porten de 1'entrada al pri-
mer pis; s'arriba —despres d'un petit rebedor— a la cuina (amb el
foe a terra) i al menjador. Els dormitoris estan situats al segon pis,
juntament amb una cambra per a cosir i deixar-hi roba. Damunt les
habitacions es troba la go If a, Hoc espaios i ventilat on s'hi apilen
trastes veils, fis aci on les avellanes, be en sacs o err orris es guar-
den perque s'assequin. Tambe hi ha filferros, que lligats de biga a
biga de fusta serveixen per a penjar-hi tomaques. Aixi mateix, es
conserven encara petits tancats on hi ha gallines o conills per al
consum c-asola. Tambe hi ha un terrat, Hoc assolellat on s'esten la
roba i que pot donar al carrer o be a un eel obert guarnit amb
flors.
El temps ha deixat enrera els dies en que els carros omplien els
carrers i camins de la rodalia de Riudoms ja fos a la matinada per
anar cap al mas o als foscans, quan es tornava amb els cistells, la
manta i el gos, i si n'era el temps amb les avellanes recollides
durant el dia(21). fis per aixo que avui moltes d'aquestes cases
s'han renovat per adaptar-se a les noves circumstancies: a 1'entrada
es guarda el cotxe, o be es deixa buida; a la cuina el foe a terra
s'ha anat suprimint i s'ha imposat la formica, la nevera, el televisor;
les habitacions s'han empaperat i la comuna ha deixat pas al lavabo
enrajolat i amb bany. Per a rentar, continua havent-hi un petit
safareig, sol o acompanyat d'una rentadora.

b) Els masos es poden classificar en tres tipus basics segons la gran-
daria.

- Mas consistent en una petita cambra, on s'hi troba la menjadora de
Panimal i un travesser per a penjar-hi els estris. Pot tenir o no un
rafal (22) que sol utilitzar-se com aixopluc.

- Mas mes espaios que el del primer cas. Te basicament dues

parts: cobert amb estable i un Hoc per a deixar-hi aparells i
eines, i el mas propiament dit (es a dir, Phabitatge de Thome),
amb una petita cuina (rarament supera els 5 x 5 m.) amb foe a
terra i dues o tres habitacions. Pot servir com a residencia tem-
poral als seus ocupants durant el temps de feina (23). Acostuma a
tenir un rafal.
Mas de residencia fixa. fis la residencia dels propietaris que treba-
llen personalment llurs finques o la dels propietaris que no la
treballen directament. Aquesta ultima pot tenir nombroses depen-
dencies que sovint son ocupades com a Hoc d'esplai. El manteni-
ment recau sobre els mitgers (24), que acostumen a tenir un mas
mes redu'it per al seu us, prop del principal. El mas de residencia
fixa presenta una estructura similar a la de la casa, excepte en la
disposicio de Tentrada, ja que els animals, les eines i maquines es
guarden en coberts anexos al mas, pero independents d'aquest.

3. ASPECTE JURIDIC

Dins Testudi del regim de propietat, horn pot diferenciar entre la
terra explotada directament per Tamo i la que es explotada de
manera indirecta. El primer cas, la propietat immediata, es la que
preval a Riudoms, amb un 90'46% dels propietaris (25). La segona
possibilitat, la propietat mediata, presenta dos sistemes d'explota-
cio:

Arrendament: el propietari rep anyalment una renda que li paga el
pages, fixa i independent del rendiment aconseguit. A Riudoms,
Tarrendament suposa un 0'18%.
Parceria: acord entre propietari i treballador segons el qual la colli-
ta es reparteix entre ambdos. El propietari posa la terra i el pages
el treball. Si el repartiment es a parts iguals, els parcers s'anomenen
mitgers (9'3%). No hi ha hagut conflictes importants entre propie-
taris i parcers o jornalers, que hagin arribat fins als jutges de pau.

4. TRETS CULTURALS

a) joes.

Fins fa 50 anys, els infants jugaven amb avellanes foradades (26),
que arreplegaven per fer-les xiular. Les anomenaven avellanes xiula-
dores. 37



Les avellanes tambe serveixen per a entretenir la mainada, que les
fan servir per a jugar a barquetes damunt de Paigua.

Un altre joe era el d'agafar una avellana torrada i acostar-li un
llumi; a causa de Poli de la closca, cremava durant 3 o 4 minuts.

b) supersticions.
Veure en somnis avellanes es senyal d'inconvenients, maldecaps i
entrebancs de tota mena.
Si es somnia que se'n mengen, es anunci de plors i baralles tot
seguit.
Una avellana doble o triple a la butxaca porta sort.

c) Renoms tradicionals.
A Riudoms es mante un renom significatiu: a cal Vellana. No es
coneix amb certesa la data del seu origen, encara que un membre,
ja desaparegut, d'aquesta famflia (27) recordava que el renom ja es
deia en temps del seu pare i que devia venir de mes lluny. El
renom va sorgir perque una avantpassada de la famflia tenia una
berruga a la cara semblant a una avellaneta. Aquesta versio es la
que s'ha transmes de generacio en generacio. Avui dia, els diferents
membres de la fam ilia es coneixen per Vellana Gran, Vellana Petit
i Vellaneta; aquesta ultima denominacio es la d'una altra branca de
la famflia que s'ha anat separant i diferenciant al llarg de les gene-
racions, conservant el renom, pero modificat parcialment.

d) Festes.
En un poble pages, la majoria de les festes les determinen les
exigencies del treball, i es crea una relacio directa entre les tempo-
rades de feina i les festes de la comunitat. Un exemple clar
d'aquesta situacio es la festa del beat Bonaventura Gran de Riu-
doms que hauria de celebrar-se el dia 11 de setembre, data de-la
seva mort, pero que s'ha traslladat al dia 24 de novembre, data del
seu naixement, per tal de no coincidir amb el treball de la recollida
de Pavellana (28).
Tambe es poden incloure aci aspectes tais com pregaries religioses
per demanar la pluja (29) i ofrenes al Beat, benefactor del po-
ble (30).

Cinquanta anys enrera, el segon diumenge d'octubre, quan el fruit
ja estava arreplegat i era a casa, era costum anar de romiatge a
Permita del Remei d'Alcover, on aquest dia se celebrava fira. Es
passava un dia de descans i festa i es donaven grades a la Mare de
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Una altra relacio entre el treball i la festa es veu —fa 30 anys— en
el costum de no anar a la fira, que era el dia 10 d'agost, dia de
sant Lloren?, ni a mar, si no s'havia acabat de replanar els avellaners.

Altres activitats socials o d'esplai tambe es veuen afectades en tem-
porada de recollida: no es veu tanta gent passejant per la Placa de
I'Esglesia del poble ni pels carrers al vespre; el diumenge la gent
treballa tot el dia (31) i fins i tot decreix el nombre de persones
que van a banyar-se. D'altres activitats com cursets o classes parti-
culars de qualsevulla materia s'ajornen fins que la feina disminueix
i hi ha mes temps. Actualment hi ha families que fan comencar el
curs a llurs fills a Poctubre degut a aquest motiu. Fins fa 45 anys
aproximadament, quan hi havia un bateig al poble, els pares tira-
ven des del balco o finestra de la casa confits, avellanes, caramels;
els mes rics tiraven diners a la mainada que nombrosa s'agrupava i
cantava per obtenir aquests regals.

Una altra festa que s'anava fent des de 1968 i que va deixar-se de
fer Pany 1980, era Panomenada "Riudoms reviu la tartana" o festa
"de les tartanes". Tipicament riudomenca, tenia Hoc a finals d'agost
(generalment el darrer diumenge); aquesta festa volia reviure Panada
a la platja de generacions anteriors. El dia representava el final d'anar
a mar, abans de comen9ar a plegar avellanes. A la revetlla del vespre
es lliurava com a premi principal a les tartanes mes ben guarnides
d'acord amb Pestil tradicional Vavellana d'or \ de pla-
ta (32). L'eleccio d'aquest motiu es va fer tenint en compte que
Pavellana 6s el sfmbol me~s representatiu de Peconomia del poble de
Riudoms (33).

Durant els dies 6, 7 i 8 d'agost de 1981 es va celebrar a Riudoms
la I Fira International de I'Avellana. Al Col-legi Nacional Beat
Bonaventura es varen exposar diferents classes d'avellana: local,
comarcal, nacional i internacional; aixi com grafics de produccio,
exportacio i distribucio del cultiu per comarques, provmcies i pai'-
sos. Sorti a la Hum una publicacio editada pel servei agropecuari de
la Diputacio de Tarragona amb motiu d'aquesta fira, recollint les
dades basiques sobre la produccio i el mercat de Pavellana (34).
Tambe hi havia parades amb maquinaria, aparells, sistemes de reg,
etc. referents a Pavellaner.

e) Divulgacio
La Cambra Agraria de Riudoms organitza anyalment xerrades de
caracter informatiu per als pagesos d'aspectes relacionats amb Pave-
llaner. 39
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Joves de la vila han assistit a cursos del CECA (Centre d'Experi-
mentacio i Capacitacio Agraria), en els darrers cine anys.

f) Cannons
Canco de les plegadores d'avellanes.
fis una canco inspirada i dedicada a les colles de plegadores d'ave-
llanes pertanyents als pobles de la Ribera d'Ebre, el Camp de
Tarragona i el Priorat, que eren llogades al temps de recollida, quan
aquesta era exclusivament manual.

Al bell Camp de Tarragona
sota els arbres en rodona,
tot plegant la fruita bona
cantarem el bell cantar,
cantarem el cant joliu:
"Santa Magdalena 1'avellana es plena,
sant Feliu 1'avellana surt del niu,
per sant Roc, 1'avellana cau del floe".
L'avellana es rica i maca,
representa un capital,
val vint duros cada saca,
cada almosta mes d'un ral.
N'es Riudoms riu d'avellana;
cull-ne almostes, Almoster;
n'omple els carros Vilaplana
i els seus coves, Alcover.
N'ompla Alforja les alforges;
per avellana, Maspujols
i la Selva, Reus, les Borges,,
Botarell i Riudecols.
Montbrio se'n fa arrecades,
i Vinyols i 1'Aleixar
n'estan totes enjoiades;
Castellvell se'n fa un collar.
Si a Valencia la taronja,
avellaners veureu a mils
a Mont-roig a la Canonja,
Riudecanyes i Cambrils.
Vila-seca veu galana
mar i platges de Salou i
per mirar mars d'avellana
al cap-puig d'Escornalbou.
Clares aigiies de les serres

que arreplega el Francoli,
van regant les gaies terres
del bell camp tarragon i,
tot cantant per ses riberes
i tastant entre verdor
avellanes, pomes, peres,
albercocs i pressecs d'or.
Vinguen saques d'avellanes
del Mila, la Maso i el Rourell,
de les viles germanes
Vilallonga i el Morell.

A la Pobla es ben formosa,
mes a tots els hi vull dir:
1'avellana mes gustosa,
la que es cull a Constant!.
"Santa Magdalena, 1'avellana es plena;
sant Feliu, 1'avellana surt del niu,
per sant Roc, 1'avellana cau del floe".

g) Una dita:
"Mare de Deu d'Agost, diada molt assenyalada,
madura algun rai'met i cau alguna avellana".

h) Refranys
- "Any de badoc, any de poc floe"

Quan I'arbre es atacat per aquest insecte —el badoc—, disminueix el
seu rendiment.

"Marc ventos, setembre avellanos"
"Any ventos, any avellanos"

A 1'epoca de la pol-linitzacio, aquesta es veu afavorida si fa vent
que transport! el pol-len.

- "Setembre eixut, pages fotut"
"Si el setembre no pren avellanes, 1'altre any no n'hi ha".
Quan el setembre ha pres les avellanes, vol dir que les pluges han
estat importants, per tant, Paigua per a la propera collita queda
bastant assegurada.

- "A 1'abril, cada gota en val mil"
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Les pluges al mes d'abril son molt importants per a la pagesia,
perque grades a elles es gaudira d'aigua durant 1'estiu i no hi
haura problemes per a la irrigacio de Favellaner.

- "Any de botons, any de raons"
Intenta reflectir els problemes que poden sorgir entre amos i mit-
gers, quan en ser atacat 1'arbre pel badoc -que es quan aparei-
xen els borrons-, I'amo —que es creu que hi enten— no se
n'adona i pensa que la collita sera abundant, pero despres no es
aixi. Aleshores poden sorgir les raons, ja que el propietari pot
pensar que el mitger 1'enganya.

0 Creenc.a
Si el dia de sant Fructuos (2 1 de gener) es clar i no hi ha nuvols,
s'espera que engendrin be les avellanes i n'hi hagi una bona
collita.

5. GASTRONOMIA

Totes les cases, segons el nombre de persones i el costum que tin-
guin de menjar mes o menys avellanes, en guarden una quantitat de
la collita anyal per a l'us domestic. La quantitat que es reserva os-
cil-la des dels 10 a 15 kgs. fins al sac i mig, o sigui de 60 a 90 kgs.
Tambe es guarden per al consum casola totes aquelles avellanes que
s'hagin pogut arreplegar en esporgar les soques. L'avellana no es
menja crua, solament se'n tasta alguna de tant en tant per veure
com esta d'avancat el fruit o per desig d'algii.

5 . 1 . Picades o salses
a) Quan no hi havia oli d'oliva (35), al seu Hoc es posava una picada

d'avellanes a la sopa per a obtenir greix vegetal.

b) Romescos (36)
Escarola amb romesco.
Ingredients d'aquesta picada: unes quantes avellanes torrades (10
o 12), una tomaca escalivada, tres o quatre alls crus o tambe es-
calivats, nyora, sal, oli i vinagre; tambe s'hi pot posar pebre ver-
meil. Tot barrejat i picat es tira a Fescarola. Diuen que es molt
millor preparar-lo una cstona abans de menjar-se per tal de dei-
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Romesco a la cassola,
Ingredients: avellanes torrades, alls crus, nyora ioirada, julivert ,
tomaca madura. S'agafa el morter amb la sal i la nyora torrada i es
pica tot; despres s'hi afegeixen les avellanes torrades, els 4 o 5
grans d'all. el julivert i la tomaca. Tot p ;cut es posa a la sofregida
de !'i ca^ob.
Plats que pot coiiL^mentar aquesta picada: Hue., sepia, bacalla,
fesols, espinacs, patata i tall, pota de pore, etc.

c) Picada per als cargols
Ingredients: avellanes torrades, alls, tomaca escalivada, una fulla
de julivert, mitja tassa d'oli, una cullerada de vinagre i sal. Es
barreja i es pica tot al morter.
Amb aixo s'hi suquen els cargols. Els cargols es poden menjar
amb conill. Aquesta mateixa picada pot servir tambe per a sucar-
hi faves bullides.

d) Picades per a la cassola (37)
Esmentarem dues variants.
- Ingredients: 18 o 20 avellanes torrades, dos alls crus, una fulla

de julivert, tomaca socalivada; tambe s'hi pot posar pa torrat, gale-
tes o farina; tot picat es posa a la cassola. Pot anar be amb po-
llastre, conill, bou, costella de pore, musclos, bacalla, Horn,
magre, anec, freixures, etc., tant acompanyats amb patata com
sense.

- Ingredients: un canto de pa torrat, unes quantes avellanes, 2 o
3 grans d'alls torrats o fregits. Es fa ben picat al morter i despres
s'agafa una fulla de julivert, una tomaca escalivada, sal, un rajet
d'oli, una mica de vinagre i es torna a picar tot. Finalment es
fica tot a la cassola.

e) La salsa o salseta verda.
Pot servir per a qualsevulla classe de peix.
Ingredients: avellanes i ametlles torrades, alls i tomaques escali-
vades i julivert. Primerament es piquen les avellanes, en acabar
Fall i el julivert junt amb les tomaques (tambe s'hi poden ficar
ous durs picats); finalment s'hi tira oli i vinagre i es pica tot.

f) La salsa o salseta vermella.
Serveix especialment per als musclos.
Ingredients: un grapat d'avellanes i ametlles, pinyons, dos alls
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picats, julivert i nyora, tot picat; quatre gotes de vinagre, un raig
d'oli, pebre vermeil i es remena tot.

g) La sarsuela de peix.
Ingredients: all cru, julivert, una tomaca crua, pebre negre, pa
torrat, unes 20 avellanes torrades encetades i sal (d'oli ja n'hi ha
a la sofregida). Primerament es posa oli a la cassola, despres la
sepia i els calamars; quan aixo esta sofregit s'hi posa la picada.
En acabar s'hi tira Taigua i quan bull s'hi posa el peix escollit
que abans ja hem fregit.

li) Sopa de tripa i tripa amb picada.
Es bull la tripa juntament amb seba, tomaca, una fulla de llorer,
alls crus, sal i oli. Quan esta cuita s'escorre i al brou s'hi posa la
pasta; s'hi poden deixar bocinets de tripa i barrejar-hi all i oli. A
la resta de la tripa s'hi afegeix una picada d'avellanes i ametlles i
tres o quatre alls crus; despres s'agafa una cassola i amb Poll
corresponent es posa al foe. Quan esta calent i la picada sofre-
gida, s'hi tira la tripa amb pebre vermeil i bitxo.

i) La calQotada.
Per acompanyar amb els calc.ots es prepara una picada amb els
seguents ingredients: avellanes i ametlles torrades i crues, alls so-
calivats i crus, bitxo escalivat i cru, julivert, herba de santa Maria
o menta, ou dur, tomaca escalivada, galetes, sal, pebre vermeil,
vinagre i oli abundant per donar-li la tovor suficient. Es pica tot.

5.2. Postres

a) Torrons d'avellana
Ingredients (per a 4 o 5 persones): una lliura (38) de sucre, dues
lliures d'avellanes torrades o crues encetades; s'hi pot posar mel en
la mateixa proporcio que el sucre. Dins una cassola de terrissa o
paella es crema el sucre, llavors es posen dins les avellanes i es
remenen. Quan es treuen, es tiren en un marbre (39) cobert per un
paper de barba (ara d'alumini), i es talla donant-li la forma desit-
jada. De vegades s'aboca en una capca o en una llauna rectangular
d'alumini. Aquest costum de fer torrons d'avellana solament per-
sisteix en dones de mes de 50 anys.

h) Panellets d'avellana
Ingredients: avellanes moltes, la mateixa proporcio de sucre (a
gust de qui ho fa i segons el nombre de persones a menjar-ne) i dos

o tres ous. Es treuen una o dues clares segons 1'espes que sigui; es
ratlla una llimona, s'hi addiciona canyella en pols i es remena fins
que es faci la pasta. Aquesta no es deixa reposar, sino que es fan
les pilotes. Com a guarniment es pot agafar una ametlla, pinyons,
trocets de cirera i fins i tot bocins de codonyat. Els panellets
posats en una llauna d'alumini s'entren al forn i s'hi deixen mitja
hora (segons la roentor del forn).

c) Avellanes torrades.
Les avellanes torrades serveixen per a les picades pero tambe per a
les postres. Fins fa 90 anys es torraven amb arena (no hi havia
forns casolans): en una cassola s'hi posava una meitat d'avellanes i
1'altra d'arena, una vegada al foe s'anava remenant i es treia quan
eren rosses.

Fins fa 50 anys eren torrades a la vora del foe, es deia que "es
torraven a la brasa". Es feia tambe amb una paella foradada (ja
vella) per a deixar passar la flama i poder aixi torrar-se mes be les
avellanes. Aquesta paella foradada era excluslvament per a torrar
avellanes i castanyes; actualment realitza solament la darrera fun-
cio. Tambe se'n torraven posant cendra calenta dins d'una cassola.
Actualment s'agafa una llauna d'alumini plena d'avellanes (amb
una o dues capes), es posa al forn de la cuina economica o al de
buta i s'espera el temps convenient: si es volen mes torrades, mes;
si es volen menys torrades, menys temps. Si no es disposa de forn
es poden fregir en una paella o cassola al foe a terra o de buta.
Una altra utilitat de les avellanes torrades es encetar-ne i posar-les
damunt la crema catalana, pastissos casolans, pa de pessic (pa
adobat fet per les pastisseries). Es poden menjar tambe en els
vermouths, en convits, etc.

d) En acabar la guerra civil, en un plat d'avellana crua i molta s'hi
posava una culleradeta de sucre. Encara es fa avui en algunes cases.

e) Galetes d'avellana,
Ingredients: un ou, un quart de quilo d'avellanes torrades, trenca-
des i picades. Es pasten les avellanes amb farina i sucre. Aplanades
les galetes es posen a la llauna i al forn fins que son cuites.

f) Coca d'avellana (40)
Ingredients: avellanes torrades i moltes i sucre. Les avellanes ensu-
crades es posen damunt d'una coca adobada i s'entra al forn fins
que el sucre i la pasta regalimi formant un tot daurat.
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NOTES

(1) Si alguna activitat de la part fisiolbgica requereix mes ma d'obra de la que disposa la
familia, es lloga.

(2) L'horari del pages ve condicionat per les necessitats fisiologiques del conreu en un
moment determinat.

(3) Sobretot en els darrers 5 o 7 anys.
(4) Hem observat que hi ha la idea generalitzada que si la dona es declares com a pagesa

1'Estat li faria pagar algun tipus d'impost.
(5) Santamaria, Josep M.a: "Estudi demogrdfic de Riudoms a traves del s. XX", revista

L'Om, nP 145, pag. 13. En t'estudi d'aquest autor s'observa un lent creixement de la
poblacio.

(6) L'herencia s'acostuma a dividir entre els fills. En el cas de residir en la propietat o en
la casa pairal, el primogenit te preferencia; tambe hi ha casos en que el que es queda
no es el gran i llavors es aquest qui te la preferencia. El que roman amb els pares
acostuma a heretar la casa pairal i part de les terres per a compensar el manteniment
de la vellesa dels seus pares i potser algun altre membre de la familia que no se'n
hagi separat: germans fadrins, oncles, parents impedits, que resideixen a la mateixa

• casa.
(7) Wolf, Eric: "Aspectos sociales del campesinado". Los Campesinos, Nova coHeccio

Labor, n? 126, pags. 83-103.
(8) Les bones oportunitats de treball assalariat varen tenii repercussio en el treball agri-

cola, sobretot en la decada dels seixantes, quan molts fills de pagesos van deixar les
terres i es va estendre la propietat mediata. La crisi economica actual ha fet que
molts fills de pagesos, davant la dificultat de trobar un Hoc de treball, segueixin
1'ofici patern. Tambe es produeix un retorn de gent al camp i una alca de 1'oferta de
la ma d'obra camperola.

(9) Wolf, Eric op. cit.
(10) Degut a aixb, horn pot observar tota una serie de normes que regulen les relacions

entre els seus diversos membres.
(1 1) S'anomena collet un grup de persones relacionades per llacos de parentiu, veinatge o

amistat, que treballen plegats.
(12) Es limita al temps que pugui durar la recollida.
(13) Llur presencia provoca malestar en determinats sectors de la poblacio. Les botigues

augmenten la vigilancia de llurs productes, els particulars tenen una major cura en
tancar la casa i els vehicles, etc. com a prevencio de possibles robatoris i malifetes.

(14) El seu nom oficial era Productes Agricoles Francesc Montserrat Vidal S.L., estava
situada a la carretera, avui avinguda de Pau Casals, davant la caserna de la Guardia
Civil.

(15) Al carrer de Sant Vicens.
(16 )Un cofi es un cabas pla, d'espart, usat per a posar-hi 1'oliva mblta al temps de

premsar-la.
(17) Aquest oli el feien servir els avions, perque amb el fred de 1'hivern no es glaca. Per a

cuinar te mal gust i en fregir-lo fa bromera; malgrat aixo, durant la guerra civil
s'empra per a menjar. S'envasava en bidons rodons de 50 litres.

(18) Son dones d'edat avancada, com per exemple la Beneta (renom familiar de Teresa
Grau, vidua de Josep Casas Gallisa), de mes de 90 anys i que encara cus sacs i
n'apedaca.

(19) La descripcio de la casa ti'pica s'ha fet seguint un model representatiu de totes.
(20) Per a fer olives en recapte s'agafen les olives i es posen en una gerra, pot o ampolla

gran amb aigua. Als nou dies (es tradicional esperar exactament nou dies) es can via
1'aigua i s'enrecapten: al fons de la gerra s'hi posa un brot de farigola i un de

46 sajolida, despres una capa d'olives fins arribar a la meitat del recipient; damunt s'hi

posa un altre brot de farigola, sajolida, una llimona en quatre bocins, dos o trcs
grans d'all, una mica de bitxo; llavors s'acaba d'omplir la gerra d'olives fins que talti
una mica per a arribar al capdamunt i a sobre s'hi torna a posar un brot de farigola i
un altre de sajolida. En acabat s'hi lira 1'aigua i la sal: una mesura de sal per cada
nou d'aigua.

(21) Es poden trobar actualment comptats carros que encara s'utilitzin per a aquest fi.
(22) Un rafal es un cobert sostingut per pals adossats o no a la facana d'una casa. Pot

tenir una aigiiera, foe i posts per a deixar-hi objectes de cuina; hi sol haver una taula
i cadires per a menjar-hi.

(23) Aquest tipus de masia permet als seus propietaris 1'estada temporal, sobretot a 1'estiu
que es quan hi ha mes feina: replantar, recollir, etc. Amb aixo es preten guanyar
temps.

(24) Sobre els mitgers vegeu la part dedicada a I'aspecte jun'dic.
(25) Santamaria, Josep M.a, op. cit.
(26) Avellana foradada: avellana que en la seva formacio ha estat atacada pel diablo.
(27) Fa referenda a Raimunda Virgili i Fontanelles, que visque 99 anys i mori en fa 20.
(28) Es va traslladar quan el cultiu de I'aveUaner va adquirir importancia a Riudoms.
(29) L'any 1980 es van fer oracions i una processo presidida pel Sant Crist de la Sang,

que nomes surt el Divendres Sant. L'Om n.° 139 (juny 1980), pag. 15.
(30) A les festes de barri (les ultimes han estat les de 1981) es fa ofrena al Beat Bonaven-

tura Gran d'un ciri i una senalla d'avellanes.
(31) El poble queda quasi totalment buit, les families que tenen avellanes per a arreplegar

en van a plegar tot el dia, cada dia.
(32)Premis consistents en agulles de pit dels dos metalls esmentats. La idea d'establir

aquests premis es va portar a terme 2 o 3 anys despres de 1'inici d'aquesta festa.
(33) Paraules textuals del senyor Joan M.a Claveguera, un dels organitzadors d'aquesta

festa,
(34) Servei Agropecuari de la Diputacio de Tarragona: Recull de dacles baaiques sobre la

produccio i el mercat de I'aveliana. Tarragona (1981).
(35) Sobretot durant la guerra civil espanyola.
(36) Salses fetes amb nyores, varietat del bitxo, i altres ingredients, entre ells I'aveliana.

Es tradicional de menjar el romesco nomes als vespres per a sopar, puix que horn diu
que facilita la digestio.

(37) Aquestos plats se serveixen preferentment a sopar i reben el nom de cassoletes.
(38) Una lliura equival a 400 grs., o sia: un quilogram son 2'5 lliures.
(39) En alguns casos aquest marbre era de la tauleta de nit i que despres es tornava a

posar en el seu Hoc corresponent. Hi ha qui encara ho fa.
(40) El seu apogeu es produeix en els anys immediats a la guerra civil, quan no hi havia

tanta varietat de menjars. Actualment horn diu que es massa feinos.
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