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“Val més eixugar tres llàgrimes d’un pagès que no collir cent somriures d’un ministre”



 

 

 

 

 

 

 

 

Primerament, donar les gràcies a tots els 

pagesos de Sant Pere Pescador que han 

volgut col·laborar amb les entrevistes. 

Sense ells, l’elaboració d’aquest treball no 

hauria estat possible. 

També donar les gràcies al recolzament 

que he tingut per part de la família dia rere 

dia, ja que m’han ajudat amb tot el que he 

necessitat. 

Agrair també, d’una manera molt especial 

totes les aportacions i la dedicació per part 

de la meva tutora, ja que la seva 

participació ha anat molt més enllà del que 

s’espera d’un bon tutor de treball de 

recerca. 
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0. INTRODUCCIÓ 

 

El treball que presento, titulat “El vocabulari de l’agricultura a Sant Pere 

Pescador”, és un recull d’unitats terminològiques usades per persones que 

exerceixen o han exercit la professió de pagès a Sant Pere Pescador.  

 

Davant l’àmplia varietat de temes de què disposem per a l’elaboració del treball 

de recerca de Batxillerat, aquesta elecció ha tingut molt a veure amb la meva 

realitat quotidiana perquè la majoria de la meva família, per no dir tota, es 

dedica a l’agricultura i per tant, és un tema molt familiar per a mi.  

 

En un principi la meva intenció era fer un treball sobre el cicle de vida d’un 

arbre fruiter, concretament la pomera, però aquest tema era més adient per a 

un estudiant del Batxillerat de la modalitat Científica i no per a mi, que estic 

cursant el Batxillerat de la modalitat de Ciències Socials. Per això em vaig 

veure obligada a redirigir-lo. Com que no estava segura de la direcció que 

havia de prendre, vaig acceptar un tema dels que estaven proposats pel 

Departament de Llengua i Literatura Catalanes de l’institut i que tenia relació 

amb l’agricultura. Així, vaig escollir el tema de l’elaboració d’un vocabulari de 

l’agricultura. L’acotament del tema, finalment, ha acabat generant el treball de 

recerca que he dut a terme.  

 

L’elaboració d’un vocabulari concret implica, a part d’un treball pràctic de recull i 

anàlisi d’unitats lèxiques, un coneixement important de la lexicografia, ja que és 

la disciplina acadèmica que s’ocupa de les unitats lèxiques, els seus significats 

i les relacions que s’estableixen entre elles. És per això que els objectius 

d’aquest treball es poden dividir en dues categories: 

 

 Objectius del marc teòric: 

- Conèixer la disciplina de la lexicografia, la seva història i els 

principals lexicògrafs.  
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- Llistar i descriure les característiques de les diferents obres 

lexicogràfiques.  

- Analitzar les característiques de tres obres lexicogràfiques 

concretes. 

- Decidir les característiques del vocabulari que es realitzarà.  

 

 Objectius del marc pràctic: 

- Recollir unitats lèxiques de l’àmbit agrícola que utilitzen els 

pagesos de Sant Pere Pescador.  

- Elaborar una obra lexicogràfica amb el vocabulari recollit.  

 

El treball està estructurat en sis apartats. En primer lloc s’hi troba la introducció, 

en què s’exposen els motius de la tria del tema del treball, els objectius que es 

volen assolir i l’estructura del treball. Seguit de la introducció, hi ha la 

metodologia, en què s’expliquen els passos que s’han seguit per a l’elaboració 

del treball. A continuació s’hi troba el cos del treball, és a dir, la part teòrica i la 

part pràctica. La part teòrica és la part en la qual es desenvolupen els objectius 

del marc teòric ja exposat, i la part pràctica està formada per l’obra lexicogràfica 

esmentada en els objectius del marc pràctic. Després hi trobarem les 

conclusions del treball, que és la part en què s’indica si s’han assolit els 

objectius i una valoració personal sobre el treball. Per acabar, hi ha la 

bibliografia, que recull les obres i webs consultades per a la realització del 

treball.   
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1. METODOLOGIA  

 

La metodologia utilitzada per a la realització del treball es pot dividir en quatre 

grans apartats: la recerca d’informació, la realització d’entrevistes, la realització 

de la part teòrica i, finalment, l’elaboració de la part pràctica.  

 

Com que es tracta d’un treball de l’àmbit lexicogràfic, el primer pas necessari a 

fer ha estat la recerca d’obres especialitzades, llocs web i altres tipus de 

documents com per exemple, fragments d’alguna tesi doctoral, en què hi 

hagués informació detallada sobre aquesta disciplina, tant en català, com en 

castellà i en anglès. Aquestes obres especialitzades han estat molt útils per 

poder conèixer la disciplina de la lexicografia, la seva història, els primers 

lexicògrafs, les característiques que tenen les obres lexicogràfiques, etc. 

 

Seguidament, per a l’elaboració de la part pràctica del treball, es va haver de 

consultar obres lexicogràfiques i glossaris, per tal de triar un model per a la 

futura elaboració de l’obra lexicogràfica pròpia. Així, es van consultar els 

glossaris dels oficis de la Generalitat de Catalunya, com poden ser el de 

l’horticultor1, el del cuiner, el del jardiner, etc. També el DIEC2, per tal d’agafar 

un model a seguir i agafar una idea per a les definicions de les paraules que 

posteriorment s’havien de definir, així com el DCVB3 i el Vocabulari del pagès 

de Miquel Pont4 per agafar altres exemples per a la creació de l’obra 

lexicogràfica.   

 

                                                
1 GENERALITAT DE CATALUNYA. Glossaris ocupacionals. Horticultor (1). Barcelona: Departament 

de Treball, Indústria, Comerç i Turisme, 2003.  

 
2 INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS. Diccionari de la llengua catalana. Barcelona: Edicions 62, 1997.  

 
3 ALCOVER, Antoni Maria; MOLL, Francesc de Borja. Diccionari català – valencià – balear: 

inventari lexicogràfic i etimològic de la llengua catalana en totes les seves formes literàries i 

dialectals. Palma de Mallorca: Moll, 1962. 

 
4 PONT, Miquel. Vocabulari del pagès. Barcelona: Proa, 2005. 
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Després d’haver adquirit un mínim coneixement sobre l’àmbit en el qual havia 

de treballar durant tot el curs del treball, es va procedir a la recerca de 

vocabulari per tal de poder dur a terme la part pràctica del treball.   

 

Per a l’elaboració de l’obra lexicogràfica, s’han fet entrevistes a persones més 

grans de cinquanta anys, l’activitat de les quals fos la pagesia, amb lloc de 

naixement i residència a Sant Pere Pescador i que tinguessin el català com a 

llengua materna, per tal de poder recollir el vocabulari que usen dia rere dia, 

tant en la seva professió com a casa. 

 

Totes les entrevistes van ser enregistrades amb càmera de vídeo, perquè així, 

després es podien tornar a escoltar tantes vegades com fes falta per tal de 

poder extreure’n totes les unitats lèxiques per analitzar. 

 

Abans de començar a entrevistar els pagesos, es va realitzar una llista prèvia 

amb els candidats que ja es creien que voldrien participar en el treball, per tal 

de tenir un cert ordre i no oblidar cap persona. S’ha de dir, que en tot moment 

els entrevistats van presentar una actitud molt correcta. També es va elaborar 

un guió d’entrevista per tal que totes les entrevistes tinguessin un format 

semblant i per no oblidar res del que es tenia previst preguntar. 

 

El guió seguit per a la realització de les entrevistes és el següent: 

 

 

1. Presentació: qui sóc i quina és la causa que em porta a 

realitzar aquesta entrevista.  

 

2. Preguntes: 

- Podries explicar-me com era un dia de feina actualment 

o abans al camp?  

- Això que tu ho fas d’aquesta manera, els teus pares o 

avis, com ho feien? 
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- La casa on vivíeu abans, de pagès, com era? 

- Mentre els homes fèieu totes aquestes feines, les 

dones, què feien? 

- Què passava a la casa i al poble durant la Festa Major? 

- Podries explicar-me com es duia a terme la matança 

del porc? 

 

3. Agraïments per la seva col·laboració.  

 

 

 

Després d’haver fet les entrevistes, es van buidar extraient totes les unitats 

lèxiques i fraseològiques de l’àmbit de l’agricultura. El mètode utilitzat per fer 

aquesta extracció de vocabulari va ser posar les entrevistes en reproducció 

amb el reproductor de vídeo i, amb un paper, anar anotant totes les paraules, 

locucions i frases fetes. Es va fer amb un paper per tal d’anar més ràpid a l’hora 

de fer el buidatge de les entrevistes. Quan es va acabar de realitzar el 

buidatge, es va procedir a passar tot el vocabulari en un document de Word, 

per tal de poder-ho tenir tot més informatitzat i més a mà.  

 

Acabat el buidatge de les entrevistes, es va iniciar l’elaboració de l’apartat 

teòric en primer lloc, es van consultar les obres referides a la lexicografia 

cercades ja anteriorment com per exemple Lexicografia de Joaquim de Rafel i 

Fontanals, i publicacions a la Revista Internacional de Filologia de Maria Teresa 

Cabré i se’n va extreure la informació que es creia necessària per a l’elaboració 

de l’apartat teòric. A continuació es va ordenar la informació d’una forma 

coherent i es va redactar l’apartat teòric que inclou la definició de lexicografia, 

la seva història, els primers lexicògrafs, el seu futur, etc.  

 

Un cop feta la part teòrica del treball, el que faltava era acabar la part pràctica. 

El que es tenia era el vocabulari extret de les entrevistes, i seguidament el que  
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es va fer va ser ordenar-lo per diferents temàtiques, que són: animals, cultiu, 

casa, accions, menjar, gent, eines i màquines, i altres.  

 

Després de l’ordenació del vocabulari per temes, es van cercar totes les 

definicions de les paraules al DIEC que hi apareixien i es copiava l’article. Si 

donava el cas que la paraula no sortia definida al DIEC, es feia el mateix 

procediment però amb el DCVB. Si donava la causalitat que en aquest tampoc 

hi sortia, s’agafava la definició del Vocabulari del Pagès de Miquel Pont. Si en 

alguns casos, la definició no apareixia definida en cap d’aquestes obres 

lexicogràfiques o bé no s’adequava al context, s’elaborava una nova definició 

de la paraula tenint en compte l’estructura del DIEC.  Per a l’elaboració de la 

definició de totes les paraules s’han utilitzat diferents obres a part del DIEC, 

com són el DCVB i el Vocabulari del pagès de Miquel Pont.  

 

Per acabar amb la part pràctica del treball, el que s’ha fet ha estat adjuntar a tot 

aquest vocabulari definit fotografies tant extretes d’Internet com realitzades 

pròpiament. Una bona part d’aquestes fotografies són extretes d’Internet ja que 

no es disposava d’un gran període de temps per poder fotografiar totes les 

unitats lèxiques definides, de tal manera que s’han fotografiat les que no sortien 

a Internet, o bé les que no quedaven clares.  

 

L’últim pas del treball, ha estat l’edició i el disseny formal de l’obra lexicogràfica. 

Es va decidir que seria una obra en suport paper, ja que fer-ne una versió en 

línea requeria molt més temps del que no es disposava. 
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2. LA LEXICOGRAFIA 

 

2.1 QUÈ ÉS LA LEXICOGRAFIA? 

 

Es defineix la lexicografia com una disciplina lingüística que s’encarrega de 

determinar quines paraules són acceptades o no en el recull lèxic normatiu 

d’una llengua, estudiar-ne la seva forma i significat i finalment, confeccionar els 

diccionaris. La lexicografia és una branca d’aplicació pràctica de la lingüística i 

està molt lligada a les normes de les respectives Acadèmies de cada llengua. 

Com qualsevol disciplina, la lexicografia té les seves dificultats a l’hora de posar 

en pràctica els seus objectius, i les més freqüents giren entorn de la definició 

que s’ha d’atorgar a cada paraula, el seu ús i la seva relació amb la resta de 

mots.  

 

Té també la seva part teòrica anomenada lexicografia teòrica o 

metalexicografia. Aquesta s’ocupa de la història dels diccionaris, la seva 

estructura, tipologia, finalitat, la metodologia de la seva elaboració, la crítica de 

diccionaris i la relació amb altres disciplines (com per exemple la lexicologia, la 

sociolingüística, la semàntica, l’estadística i la informàtica). 

 

Dins la lexicografia, hi ha un altre camp, la terminologia, que és la disciplina 

que s’ocupa de l’estudi i la recopilació dels termes especialitzats d’un camp 

específic. Actualment, a Catalunya hi ha el TERMCAT, que és un centre 

terminològic creat per l’Institut d’Estudis Catalans que té la funció de promoure 

la recerca terminològica i determinar els criteris lingüístics per a revisar i 

aprovar nous termes. 

 

Els resultats final del treball lexicogràfic són les obres lexicogràfiques enteses 

com el recull lingüístic que enumeren un conjunt de paraules determinades i en 

donen algun tipus d’informació.  
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El terme “lexicogràfic” és un derivat de “lèxic” que ve del grec i significa 

“diccionari”, “vocabulari”. Els reculls lèxics poden tenir diferents denominacions. 

Poden ser diccionaris, vocabularis, glossaris, enciclopèdies, diccionaris 

enciclopèdics... 

 

Un diccionari pot tenir una o més macroestructures segons el nombre de llistes 

de paraules. És a dir, es pot parlar de diccionaris monolingües, bilingües i 

multilingües que representen i reflecteixen realitats diferents i impliquen 

mètodes diversos de producció per aconseguir els seus objectius.  

 

Un dels interessos de la lexicografia ha estat sempre la d’oferir diccionaris que 

presentin la situació del vocabulari en aquell moment. Avui en dia, aquesta està 

condicionada per la revolució tecnològica. L’aparició de la informàtica i les 

seves possibilitats (poder acumular grans quantitats de dades en poc espai) ha 

obligat als lingüistes a reflexionar sobre la seva ciència i els lexicògrafs a 

confegir les seves obres d’una manera diferent. 

 

Per aquest motiu, l’objectiu primordial de la lexicografia ja no és com abans 

l’elaboració d’un diccionari, sinó analitzar, catalogar i posar a disposició de 

l’usuari amb determinades formes i condicions les paraules i els seus 

significats. La lexicografia actual està dedicada a la creació, desenvolupament i 

explotació de fitxers en forma electrònica, en la formació de bases de dades 

lexicogràfiques de grans dimensions i que donen més possibilitats que els 

fitxers que coneixíem fins ara. 

 

Ja no es pot continuar veient el diccionari com abans, la lexicografia ha ampliat 

els seus camps i el que feia anteriorment és el que avui en dia s’anomena 

diccionàrica, l’única finalitat de la qual és produir diccionaris segons la 

concepció habitual.  

 

Segons Bernard Quemada (1987), pot existir una lexicografia sense diccionaris 

perquè les noves tecnologies informàtiques ho permeten.  
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La informatització ha produït diccionaris amb format electrònic com els CD-

ROM i les versions en línia en què a més de la informació que pot aparèixer en 

una versió en paper, hi ha una sèrie de programes amb moltes altres dades. 

Per això, el futur de la lexicografia és fascinant, i les possibilitats que ofereixen 

les noves tecnologies són beneficioses per al coneixement i l’ús de la llengua.  

 

 

2.2 HISTÒRIA DE LA LEXICOGRAFIA 

 

L’activitat humana relacionada amb l’elaboració de diccionaris ha experimentat 

canvis substancials al llarg de la història, no només des del punt de vista de la 

realització pràctica d’aquesta activitat, sinó també des del punt de vista de la 

seva mateixa naturalesa. Això ha donat lloc a diferents usos i valors del terme 

lexicografia i a diferents conceptes designats per aquest mot. 

 

A més, tal com hem dit anteriorment, com que l’activitat lexicogràfica implica el 

tractament de grans quantitats d’informació sobre les llengües, els seus 

mètodes han estat afectats radicalment per la irrupció de la informàtica en la 

societat contemporània i pel desenvolupament extraodinari de les 

telecomunicacions, fins al punt de poder dir que l’aplicació de la tecnologia 

informàtica a la lexicografia ha transformat profundament aquesta activitat en 

tots els seus aspectes. 

 

Segons Rafel i Fontanals (2005), durant un llarg període de temps l’interès per 

l’aspecte lèxic de la llengua s’ha fonamentat en raons utilitàries. Així, durant 

l’Edat Mitjana es desenvoluparen els glossaris amb la finalitat d’aclarir el sentit 

dels mots obscurs dels textos; al Renaixement sorgiren els vocabularis 

bilingües que relacionen les llengües vulgars amb el llatí, destinats 

fonamentalment a la comprensió dels textos clàssics, i també els que 

relacionaren les llengües vulgars entre elles; a partir dels segles XVII i XVIII es 

consolidà la lexicografia monolingüe amb la finalitat de fixació de les llengües 

nacionals. 
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Els lingüistes d’aquests segles veien el diccionari com un simple instrument 

d’estudi del lèxic i no el feien objecte de reflexió o d’anàlisi; d’altra banda, els 

autors dels diccionaris se centraven exclusivament en l’elaboració de les seves 

obres i només en alguns casos feien alguna consideració sobre la pròpia obra o 

sobre altres obres de la mateixa naturalesa.  

 

No és fins a la meitat del segle XX que es començà a despertar l’interès 

d’alguns lexicògrafs per la seva pròpia tasca, i paral·lelament alguns lingüistes 

es començaren a interessar per la lexicografia en tant que activitat o disciplina 

que té per objecte un aspecte important de l’estructura de la llengua: el lèxic.  

 

Fins a mitjan segle XX, doncs, la lexicografia s’ha caracteritzat pel fet de ser 

una activitat únicament pràctica, que requeria, això sí, una gran expertesa i allò 

que avui en diríem un domini de l’ofici; però en general ni els mateixos autors 

que redactaven els diferents diccionaris ni el públic receptor exerciren cap tipus 

d’activitat crítica sobre les obres ni sobre els mètodes utilitzats. D’aquesta 

manera, l’activitat lexicogràfica més corrent es caracteritza per un treball rutinari 

i per la manca d’un mètode definit d’una manera clara.  

 

Com a conseqüència d’aquestes actituds, abans del segle XX no es troben 

estudis específics sobre la naturalesa dels diccionaris ni sobre les 

característiques del mètode lexicogràfic. Això no vol dir que durant aquest llarg 

període de temps no s’hagi produït cap tipus de reflexió sobre la naturalesa del 

treball lexicogràfic. 

 

Tot i la importància que puguem atorgar a aquests escrits més o menys teòrics 

sobre els diccionaris i sobre la pràctica lexicogràfica, és, de fet, cap a la meitat 

del segle XX, però especialment a partir dels anys seixanta i setanta, que es 

produeixen uns canvis significatius que han de donar un nou tombant a la 

lexicografia; neix, al costat de la lexicografia pràctica, considerada com un art o 

un ofici, una lexicografia teòrica, basada en la reflexió lingüística sobre els 

diccionaris, sobre les seves classes, sobre la seva naturalesa, a partir de 

preguntar-se com haurien de ser els diccionaris per reflectir de la manera més  
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adequada la naturalesa i l’estructura de les llengües i per a satisfer millor les 

necessitats del públic que els utilitza.  

 

Dos fenòmens diferents conflueixen en aquesta època en el mateix fi. D’una 

banda, hi ha un fet determinant: els lingüistes, que fins aleshores havien 

mantingut una actitud general de reserva davant el fenomen del diccionari, 

comencen a prestar-hi atenció, a tenir-hi interès i a trobar a faltar una “teoria de 

la lexicografia”.  

 

D’altra banda, els lexicògrafs comencen a interessar-se per la reflexió sobre la 

seva pròpia obra i comencen a publicar treballs sobre qüestions teòriques, que 

permeten l’intercanvi d’opinions.  

 

El mes de novembre de 1960 hi hagué a Bloomington una reunió científica de 

lingüistes i lexicògrafs que representà una fita important en l’evolució de la 

lexicografia; és la primera vegada que lexicògrafs i lingüistes es reuneixen per 

intercanviar impressions sobre la teoria lexicogràfica. Els especialistes reunits 

en aquella ocasió eren conscients que començava una nova època per a la 

lexicografia; l’editor de la sèrie en què es publicaren les actes, en felicitar els 

organitzadors i els participants, fa esment a un final d’etapa per a la lexicografia 

i a l’inici d’una nova etapa que, diu, “donarà més importància a la tipologia i 

inclourà l’ús d’ordinadors en el treball lexicogràfic”. 

 

Després d’aquesta primera reunió d’especialistes, els simposis i els congressos 

de lexicografia succeeixen cada vegada amb un ritme més intens, i són avui 

nombrosíssims els llibres que reuneixen les actes d’aquestes reunions.  

 

Podríem dir que d’una actitud sobre aquests temes caracteritzada per la 

passivitat i la reserva, passem a una activitat extraodinària, fruit d’un interès 

creixent, i que una absència pràcticament total d’estudis de caràcter és 

substituïda, en els darrers trenta anys, per un gran desplegament bibliogràfic.  
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És ben patent, doncs, que en els darrers trenta o quaranta anys, al costat de la 

lexicografia entesa com una activitat pràctica (l’elaboració de diccionaris), ha 

sorgit i s’ha desenvolupat generosament una activitat intel·lectual de reflexió 

científica sobre el món dels diccionaris: el diccionari i tot allò que l’envolta, feta 

des del punt de vista de la lingüística. És, per tant, pertinent de distingir entre la 

lexicografia pràctica i la lexicografia teòrica, anomenada també 

metalexicografia.  

 

Tan important, però, com el desenvolupament d’aquest vessant teòric de la 

lexicografia, fruit de la reflexió científica sobre el fenomen lexicogràfic en 

conjunt, és la transformació que ha experimentat també la lexicografia pràctica 

en aquests darrers decennis. De fet, s’ha produït una interacció entre el resultat 

de les reflexions teòriques dels estudiosos i la millora del producte lexicogràfic.  

El resultat de les reflexions dels estudiosos, d’una banda, i la important 

revolució que representa la incorporació de la informàtica, de l’altra, han donat 

lloc a canvis transcendentals que han permès no solament la millora dels 

diccionaris com a producte final, sinó també del procés d’inventari i d’anàlisi 

dels mots de la llengua, previ a la mateixa elaboració dels diccionari; aquesta 

primera fase s’ha anat fent cada vegada més delimitada i ha adquirit una 

identitat metodològica i una tecnologia pròpia. 

 

La lexicografia moderna ha anat accentuant cada vegada més la diferència 

entre aquests dos aspectes del treball lexicogràfic, que han adquirit amb els 

anys una personalitat característica. D’una banda, tenim la fase d’establiment i 

anàlisi del conjunt de dades lingüístiques en què es fonamentarà el treball i, de 

l’altra, l’elaboració del diccionari pròpiament dita.  

 

Cal fer una menció especial al paper que han tingut Lev Vladimirovic Scerba, 

Yakov Malkiel,Ladislav Zgusta i Alain Rey, els primers lexicògrafs de la història. 

 

Lev Vladimirovic Scerba (1880-1944),  va ser el primer d’ocupar-se de la 

lexicografia d’una manera sistemàtica. En un article publicat l’any 1940 en el 

butlletí de l’Acadèmia de Ciències de l’URSS fa una anàlisi detallada dels 
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principals tipus de diccionaris i aporta consideracions originals sobre diversos 

aspectes d’aquestes obres. El treball de Scerba, que va més enllà de la simple 

anàlisi tipològica i planteja algunes de les qüestions fonamentals de la 

lexicografia teòrica. No ha tingut tot el ressò que mereix en la lexicografia 

occidental, segurament a causa, d’haver estat publicat en una llengua i en un 

lloc poc accessibles als lingüistes europeus occidentals i als americans.  

El plantejament de Scerba és que cal establir una sèrie d’oposicions teòriques 

que permetin d’abordar d’una manera sistemàtica el tema dels tipus de 

diccionaris. D’acord amb això, estableix sis oposicions fonamentals: el 

Diccionari de tipus acadèmic i informatiu, Diccionari enciclopèdic i general, 

Diccionari ordinari i concordances generals, Diccionari ordinari i ideològic, 

Diccionari de definicions i traducció i, finalment, Diccionari històric i no històric.  

 

Yakov Malkiel (1914-1998), romanista americà d’origen ucraïnès, publicà entre 

els anys 1958 i 1960 un llarg treball en el qual classificava els diccionaris de 

l’espanyol publicats fins aleshores amb uns criteris que pretenien la màxima 

generalització. L’any 1960, Malkiel presentà una comunicació amb una síntesi 

dels seus plantejaments al simposi sobre lexicografia que tingué lloc a la 

Universitat d’Indiana.  

 

Ladislav Zgusta (1971), va publicar el Manual of Lexicography que representa 

una fita important en la història de la lexicografia universal; és el primer treball 

de síntesi exhaustiu que es duu a terme i no s’ha publicat cap altra obra 

d’aquestes característiques que el superi. Avui és considerat una obra clàssica. 

Fou elaborat per Zgusta i un grup de col·laboradors en el si de l’Institut Oriental 

de l’Acadèmia de Ciències de Txecoslovàquia per encàrrec de la UNESCO i de 

l’International Council for Philosphy and Human Sciences, per a aplicar una de 

les recomanacions del col·loqui de lexicografia celebrat a Praga l’any 1962. 

 

Alain Rey (1970, 1977), va fer una proposta tipològica inicialment publicada en 

un article i després recollida en una obra de conjunt, contrasta amb la majoria 

de les altres que s’han fet, perquè, contràriament a aquestes, no intenta de 

classificar les obres existents, sinó que estableix una jerarquia de possibilitats 
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concebudes com a opcions a prendre abans de posar-se a la tasca d’elaborar 

un diccionari concret. Aquest treball s’inspira, d’altra banda, en algunes de les 

indicacions tipològiques fetes per T.A. Sebeok i per J. Rey-Debove. El mateix 

autor ens diu que “no es tracta d’un model d’elaboració pràctica vàlid per a un 

diccionari concret, sinó d’un model genètic teòric concebut per a descriure tota 

activitat lexicogràfica”.  

El lexicògraf o el responsable de l’elaboració d’un diccionari, abans de posar-se 

a compondre l’obra i, encara abans de fer-ne la planificació, ha de prendre una 

sèrie de decisions, ha de triar davant una sèrie d’opcions. El que fa A. Rey és 

establir una llista ordenada, pretesament exhaustiva, d’aquestes opcions.  

 

 

2.3 LA LEXICOGRAFIA A CATALUNYA  

 

Tal com explica Cabré (1994), la lexicografia catalana disposa d’un bon nombre 

d’obres representatives que la situen en un nivell científic molt alt. Aquesta és 

l’opinió que sostenen una bona part de lingüistes i filòlegs que han estudiat 

aquesta temàtica. Germà Colon, afirmà al 1976, amb motiu de la celebració del 

IV Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, que la lexicografia 

catalana ha aconseguit un nivell molt alt de perfecció, fent referència a cinc 

obres lexicogràfiques catalanes fonamentals: el Diccionari Català-Valencià-

Balear d’Alcover i Moll, el Diccionari Aguiló, el Diccionari Balari, el Glossarium 

mediae latinitatis Cataloniae i el Diccionari Etimològic i Complementari de la 

Llengua Catalana de Joan Coromines.  

El nombre de diccionaris catalans publicats entre 1940 i 1990 és de 281, una 

xifra notable si tenim en compte el pes demogràfic de la societat 

catalanoparlant i les vicissituds polítiques de 1940 a 1977. Aquesta producció 

es distribueix irregularment al llarg del període 1940-1990, però tot hi així, la 

majoria d’obres lexicogràfiques es creen durant el període 1980-1990, 

concretament, entre del 1984 al 1990. 

Tenint en compte aquestes dades, Cabré (1994) estableix tres etapes per a la 

producció lexicogràfica: 
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1) 1940-1964; el desert lexicogràfic 

2) 1965-1980; el desvetllament de la lexicografia 

3) 1980-1990; la productivitat lexicogràfica 

 

Aquests tres segments de temps ofereixen la següent panoràmica quantitativa: 

 

PERÍODE XIFRA ABSOLUTA % 

1940-1964 6 2’1 

1965-1980 92 32’7 

1980-1990 183 65’2 

 

Les dades que es mostren anteriorment sobre l’evolució de la producció 

lexicogràfica permeten suggerir inicialment algunes conclusions parcials sobre 

el tema: 

 

 La importància quantitativa de la producció de diccionaris és considerable si 

es té en compte la situació viscuda per la llengua i les condicions polítiques 

del context durant una bona part del període ressenyat. 

 Es remarca una concentració gairebé exclusiva de la producció de 

diccionaris en el període de 1965-1990. L’any 1965, quinze anys abans del 

restabliment de les autonomies i de la legalització de l’ús de la llengua 

catalana, és el punt d’inflexió en la producció lexicogràfica; fet que indica 

que la revitalització de la producció de diccionaris no s’inicia amb la 

recuperació institucional, sinó que té una base fonamental social. 

 Un cop iniciat el procés de revitalització lexicogràfica, la recuperació de les 

institucions és el factor que fa augmentar considerablement, i regularment, 

la producció de diccionaris. Els diccionaris publicats en el període 1980-

1990 representen el 66% del total.  

 

Segons l’autora, una primera anàlisi dels diversos tipus de diccionaris que 

apareixen al llarg del període 1940-1990 mostra que aquests pertanyen a una 
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àmplia gamma tipològica; però amb una anàlisi més detallada del tema es pot 

apreciar que falten classificacions.  

 

Amb la finalitat de poder-los classificar tots millor Cabré ha establert divuit tipus 

d’obres lexicogràfiques, tots ells corresponents a publicacions existents. Les 

classes existents dels diccionaris són les següents: 

 

G Diccionaris generals HOM Diccionaris d’homònims 

E Diccionaris enciclopèdics SIN/ANT Diccionaris sinònims i/o 

antònims 

V Diccionaris visuals LOC Diccionari de locucions 

D Diccionaris dialectals INV Diccionaris inversos 

ET Diccionaris etimològics IDEOL Diccionaris ideològics 

T Diccionaris terminològics ARG Diccionaris d’argot 

C/C D. bilingües cat/castellà VOCBAS Vocabularis bàsics 

B Diccionaris correctius ORT D. ortogràfics i pronunciació 

BIL Diccionaris bilingües ESP Casos especials 

ESC Diccionaris escolars  

 

Una anàlisi dels primers diccionaris existents ens dóna a conèixer que només 

hi ha cinc tipus de diccionaris que tenen una certa rellevància entre tots els 

altres. 

 

Els diccionaris que més es van elaborar van ser els següents: 

 

1) Diccionaris terminològics 

2) Diccionaris bilingües català – castellà 

3) Diccionaris bilingües d’altres llengües 

4) Diccionaris generals 

5) Diccionaris visuals. 
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Sobre aquests resultats és important remarcar que sembla lògic que la 

terminologia i els diccionaris bilingües d’altres llengües formin part de la llista 

dels tipus de diccionaris més freqüents, ja que presumiblement cada diccionari 

o bé ofereix una temàtica específica, o bé inclou llengües diverses. Sorprèn, en 

canvi, la gran quantitat de diccionaris bilingües català – castellà, quantitat que 

contrasta amb la pobresa de la gran majoria dels altres tipus.  

La proporció que s’estableix entre els diccionaris bilingües català – castellà i els 

diccionaris bilingües d’altres llengües, per posar un cas, és realment 

desequilibrada. D’un total de 61 diccionaris bilingües en general, 41 són català 

– castellà (67%) i 20 d’altres llengües (33%).  

 

Certes dades mostren que entre 1960 i 1980 apareixen pràcticament tots els 

tipus de diccionaris de què la llengua catalana disposa. Aquesta diversificació 

s’atura gairebé radicalment en la dècada de 1980-1990, que només presenta 

dos nous tipus respecte als de les dècades anteriors: els diccionaris inversos i 

els d’homònims.  

 

Durant la dècada 1940-50 només hi va haver l’aparició dels diccionaris 

terminològic. No obstant, durant el 1961-70 en van aparèixer uns quants més: 

els generals, els bilingües en català – castellà, enciclopèdics, visuals, 

dialectals, correctius, bilingües (excepció del català – castellà) i els de sinònims 

i antònims.  

 

Durant la dècada 1971-80 van aparèixer els etimològics, els escolars, els de 

locucions, els d’argot, els ortogràfics i de pronunciació i els ideològics. 

Finalment, a la dècada del 1981-90 van aparèixer els diccionaris d’homònims i 

els inversos.  

 

La justificació per la qual es produeixen més diccionaris d’un tipus que d’uns 

altres sembla que té relació amb les regles del mercat: es produeixen només 

aquells tipus de diccionaris de venda segura, encara que es repeteixin alguns 

tipus ja existents. 
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3. TIPUS D’OBRES LEXICOGRÀFIQUES  

 

Les obres lexicogràfiques es poden classificar segons les característiques 

lingüístiques i les funcions que volen acomplir, tot i que classificar-les sol ser 

bastant difícil, ja que moltes vegades una sola obra pot tenir vàries 

característiques. Generalment, al classificar les obres lexicogràfiques se sol 

seguir el patró següent: 

 

 DICCIONARIS GENERALS: Contenen els mots més comuns de la llengua, 

ordenats alfabèticament, en donen la definició i diverses accepcions. Indiquen 

la categoria gramatical del mot, flexió de gènere i de nombre, exemples, 

contextualitzacions, locucions i frases fetes. Els diccionaris que estan avalats 

per una institució acadèmica prescriuen un lèxic i s’anomenen normatius. Un 

exemple de diccionari normatiu és el Diccionari General de la Llengua 

Catalana, de l’Institut d’Estudis Catalans. La resta de diccionaris són 

descriptius, és a dir, que inventarien el lèxic sense establir-lo com a norma, 

com per exemple el Diccionari català-valencià-balear d’Alcover-Moll-Sanchis 

Guarner.  

 

 DICCIONARIS PLURILINGÜES: Donen les equivalències dels mots d’una 

llengua a una altra o vàries llengües. Un exemple: Diccionari Castellà – Català 

de l’Enciclopèdia Catalana. 

 

 DICCIONARIS ETIMOLÒGICS: Donen informació sobre l’origen històric dels 

mots d’una llengua. Per exemple, el Diccionari etimològic de l’Enciclopèdia 

Catalana.  

 

 DICCIONARIS DE LOCUCIONS I FRASES FETES: Recullen certes combinacions 

de paraules que tenen un significat unitari. Per exemple, Diccionari de 

locucions i frases fetes de J. Raspall-J. Martí. 
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 DICCIONARIS DE SINÒNIMS I ANTÒNIMS: La finalitat d’aquests diccionaris no 

és definir mots, sinó donar-ne d’altres amb significats equivalents o bé 

contraris. Per exemple, el Diccionari de sinònims de M. Franquesa.  

 

 DICCIONARIS ENCICLOPÈDICS I ENCICLOPÈDIES: Inclouen topònims, 

antropònims, termes especialitzats i usen recursos gràfics que ajuden a la 

comprensió de les dades. Solen tenir la informació ordenada alfabèticament, 

excepte que sigui una enciclopèdia temàtica que estarà ordenada per temes. 

Per exemple, la Gran Enciclopèdia Catalana. 

 

 DICCIONARIS TERMINOLÒGICS O TEMÀTICS (o vocabularis): Recullen els 

termes que pertanyen a una especialitat (ciència, art, disciplina...); els mots 

amb un valor general en són exclosos.  

Es considera terme una unitat lèxica usada amb significat unívoc en una 

ciència o una disciplina determinada per tal d’evitar una correspondència 

equívoca entre els conceptes i la seva expressió. Per exemple, el Lèxic de 

material de transport creat pel TERMCAT.  

 

La llista dels tipus d’obres lexicogràfiques és més àmplia, ja que per exemple, 

també existeixen els diccionaris inversos, els visuals, els ideològics, els 

correctius, etc. En aquest apartat només s’han presentat els tipus d’obres 

lexicogràfiques més importants.  
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4. CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES LEXICOGRÀFIQUES  

 

Segons les finalitats que han de tenir les obres lexicogràfiques, aquestes 

tindran unes característiques o unes altres i inclouran un tipus d’informació 

determinada als articles. Normalment, les característiques de les obres es 

troben presentades als pròlegs. Aquestes característiques és poden dividir en 

dos apartats: 

 

 

4.1 CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES OBRES 

 

Pel que fa les característiques generals d’una obra lexicogràfica, les més 

rellevants que podem trobar són les següents: 

 

 SELECCIÓ LÈXICA: De totes les paraules que existeixen en una llengua, 

s’agafen les que es creuen més adients per al tipus de diccionari que 

s’elaborarà. Per exemple, si el que es fa un diccionari escolar, no s’hi inclouran 

paraules d’un registre científic alt.  

 

 ORDENACIÓ DE LES ENTRADES: les entrades d’una obra lexicogràfica 

poden estar ordenades de diferents formes. Per exemple, poden estar 

classificades per temàtiques o per ordre alfabètic.  

 

 INFORMACIÓ INCORPORADA A CADA ARTICLE: Abans de redactar l’obra 

lexicogràfica s’ha de determinar quina serà la informació que s’inclourà a totes 

les entrades de forma estàndard, com pot ser la categoria gramatical, la 

temàtica, el lema  i un exemple.  

 

 TIPOGRAFIA: és el conjunt de normes i usos que es tenen en compte a 

l’hora de col·locar, amb proporció i harmonia i d’acord amb una intenció 

comunicativa, els elements que s’han d’imprimir en algun suport físic o 
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visualitzar en alguna pantalla. Aquests elements poden ser text, il·lustracions i 

ornaments.  

 

 INSTRUCCIONS D’ÚS: Les instruccions d’ús són les pautes, que 

normalment es troben al principi de l’obra, que fan més fàcil la recerca que 

estem realitzant a l’obra lexicogràfica. Ens explica les abreviacions que hi 

trobarem, com estan ordenades les entrades, etc.  

 

 FONTS EMPRADES: són tots aquells recursos amb informació original que 

s’han fet servir per a la creació de l’obra lexicogràfica. Poden ser entrevistes, 

gravacions, documents, altres obres ja existents... 

 

 

4.2 CARACTERÍSTIQUES DELS ARTICLES 

 

Si ens fixem en el contingut dels articles podem trobar les següents 

característiques: 

 

 ACCEPCIONS: les accepcions són cada un dels diferents significats que 

pot tenir un mot, per exemple la paraula cap pot ser l’extremitat superior del cos 

humà, o bé un tros de terra que s’endinsa dins el mar.  

 

 CATEGORIA GRAMATICAL: la categoria gramatical és la que caracteritza les 

unitats lèxiques d’acord amb determinades propietats i es manifesta per mitjans 

lèxics, sintàctics o morfològics. Les categories gramaticals més conegudes són 

les del gènere i les del nombre.  

 

 CONTEXTUALITZACIONS: les contextualitzacions són situacions de 

l’entrada de l’obra lexicogràfica en un context. Normalment s’usa una frase per 

fer la contextualització. 
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 EXEMPLES: les entrades poden tenir algun exemple  que ajuda a 

entendre més el context en què es fa servir la paraula, que especifiqui més el 

seu significat i el seu ús, etc. Normalment s’utilitza una frase per fer l’exemple 

de l’entrada. 

 

 FRASEOLOGIA: composta per les locucions i les frases fetes. Les 

locucions són grups de mots que tenen el valor semàntic o sintàctic d’un sol 

mot. Pot ser una locució nominal, verbal, adverbial, conjuntiva, prepositiva, etc., 

i les frases fetes són frases d’una llengua que tenen una forma estereotipada i 

invariable, el significat de la qual no pot ser deduït del significat dels seus 

components, i que gairebé mai no es pot traduir literalment d’una llengua a una 

altra.  

 

 RECURSOS GRÀFICS: els recursos gràfics són totes les il·lustracions que 

apareixen a l’obra, siguin fotografies, gràfiques, símbols, etc, que ajuden a 

entendre més el significat de l’entrada. 

 

 REMISSIONS: Les remissions en un escrit són indicacions dirigides cap al 

lector informant que ha de cercar en un altre lloc del mateix escrit o d’un altre 

l’explicació d’una entrada que no hi és prou explícita. Normalment s’usa vegeu 

(vg).  

 

 SÍMBOLS: Són un conjunt de signes gràfics constituïts per lletres, xifres o 

pictogrames, que serveixen per designar una noció, una operació lingüística, 

paraules d’una mateixa temàtica, etc.  

 

 SUBACCEPCIONS: s’empren quan una accepció d’una entrada té més d’un 

possible significat. (Accepcions de les accepcions).  
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4.3 ANÀLISI DE TRES ENTRADES DE TRES OBRES LEXICOGRÀFIQUES DIFERENTS 

 

A continuació, es passarà a exemplificar el contingut de l’apartat anterior a 

través del tractament que tres diccionaris concrets, com el Diccionari de la 

Llengua Catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, el Diccionari Català – 

Valencià – Balear de A.M. Alcover i F. de B. Moll i el Vocabulari del Pagès de 

Miquel Pons, donen a tres paraules iguals a cada un d’ells.  

 

- Diccionari de la Llengua Catalana, de l’Institut d’Estudis Catalans. (DIEC) 

 

 

Aixada  

f. [AGA] [LC] Eina per a cavar la terra, que consisteix en 

una planxa de ferro, de forma comunament rectangular o 

trapezial, adaptada transversalment a un mànec de fusta 

d’uns cinc pams de llarg formant amb aquest un angle 

agut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celler 

1. m. [LC] [AGA] [HO] Lloc on s’elabora i guarda el vi.  

2. m. [LC] [HO] Lloc d’una casa, especialment soterrani, 

on es guarda el vi i altres aliments. 

3. m. [LC] [HO] Botiga on es venen vins i altres begudes. 

 

Hort 

1. m. [AGA] Tros de terra en què es conreen verdures i 

llegums. Té un hort prop del torrent.  

2. [LC] venir de l’hort: Ignorar una notícia coneguda de 

tothom, no estar al corrent del que passa.  
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En el Diccionari de la Llengua Catalana de l’Institut d’Estudis Catalans el primer 

que s’indica en una entrada és la categoria gramatical i si és un verb, se 

n’indica el tipus. Seguidament, amb una abreviatura, (com per exemple [AGA], 

que significa agricultura), s’indica la temàtica de l’entrada. Per acabar amb 

l’entrada, el que fa l’Institut d’Estudis Catalans, és donar-hi la definició.  

 

Si agafem altres entrades d’aquesta obra lexicogràfica (per exemple: casa i 

collir), podem trobar-hi locucions, frases fetes, subaccepcions, etc. També s’hi 

poden trobar remissions, com per exemple, en el cas de malauradament, et 

redirigeix a desgraciadament.  L’ordenació de les entrades d’aquesta obra és 

alfabètica.  

 

- Diccionari Català - Valencià - Balear de A.M. Alcover i F. de B. Moll. (DCVB) 

 

 

Aixada  

(i vulg. xada). f. Eina que essencialment consisteix en un 

ferro acerat, de diverses formes, acabat en tall més o 

menys ample o bé en punta, i que té un ull per on passa 

un mànec de 70 a 90 cm. de llarg que forma angle agut 

amb el ferro. Serveix per diferents treballs agrícoles 

(cavar, arrabassar, tallar, etc.) o de picapedrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celler 

1. m. Lloc on s’elabora i es guarda el vi.   

2. m. Soterrani petit que serveix per a guardar vi i altres 

coses d’alimentació.  
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En el cas del Diccionari Català - Valencià - Balear, el primer que trobem a 

l’entrada és la forma en què s’usa la paraula en un context vulgar (si és que en 

té). Seguidament, se’ns indica la categoria gramatical i, si l’entrada és un verb, 

s’indica de quin tipus és. Per acabar amb l’entrada, dóna la definició de la 

paraula. En els articles, hi consten les accepcions que pot tenir cada paraula. Si 

agafem altres articles publicats en el mateix diccionari, trobem que també hi 

apareixen remissions, exemples, locucions i frases fetes.  

En aquest diccionari no s’hi indica la temàtica de la paraula però trobem la 

transcripció fonètica de cada una de les entrades. El DCVB té una ordenació 

alfabètica de les entrades.  

 

 

- Vocabulari del pagès, de Miquel Pont.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hort 

m. Tros de terra no gaire extens, on es conren verdures, 

llegums i arbres fruiters.  

 

 

Aixada 

Eina per cavar o remenar la terra, 

composta d’una planxa de ferro (o, 

antigament, un tall de pedra) i un mànec 

de fusta.  
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En el cas del Vocabulari del pagès, l’entrada es presenta d’una forma molt més 

simple. No ens indica la categoria gramatical. Tampoc ens informa sobre la 

temàtica de la paraula, ja que se sobreentén per la temàtica de l’obra.  

 

El que sí que utilitza són remissions que indica amb un asterisc (*). A més, tal 

com es pot comprovar en dos d’aquests exemples, utilitza recursos gràfics per 

tal que quedi més clara la definició. Les entrades del Vocabulari del pagès 

estan ordenades alfabèticament. 

 

A la taula següent es resumeixen les característiques que tenen els tres 

diccionaris analitzats: 

  

 

Celler 

Part subterrània d’una casa on la temperatura és gairebé 

permanent estiu i hivern i s’hi guarda el vi, l’oli i el menjar i 

afavoreix la fermentació* del most a vi.  

 

Hort 

Terra de secà transformada 

en regadiu on es cultiva la 

verdura per al consum 

familiar i dels animals de 

corral. També anomenada 

sort o, en diminutiu, hortet.  
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4.4 SELECCIÓ DE CARACTERÍSTIQUES PER A L’ELABORACIÓ D’UNA OBRA 

LEXICOGRÀFICA  

 

L’anàlisi de les característiques de les obres lexicogràfiques fet anteriorment 

permet establir els criteris següents per a l’obra que s’elaborarà. 

 

Primerament, com tota obra lexicogràfica tindrà una introducció, en què entre 

d’altres, hi trobarem unes instruccions d’ús, que faran que la recerca en l’obra 

sigui més fàcil i més clara, s’explicarà també el tipus d’ordenació de les 

entrades que hi ha establerta en aquesta obra, que és temàtica, per tal que la 

recerca de termes de l’àmbit agrícola sigui més clara. També s’hi indicaran les 

fonts emprades per a la recopilació de tota la informació utilitzada tant com per 

la definició com per els recursos gràfics durant el curs de l’elaboració de l’obra 

lexicogràfica. 

 

 

 

 DIEC DCVB VOCABULARI 

DEL PAGÈS 

ACCEPCIONS    

CATEGORIA GRAMATICAL    

CONTEXTUALIZACIONS    

FRASEOLOGIA    

INSTRUCCIONS D’ÚS    

MARQUES TEMÀTIQUES    

RECURSOS GRÀFICS    

REMISSIONS    

SíMBOLS    

TRANSCRIPCIÓ FONÈTICA    
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No s’hi ha inclòs fraseologia ja que l’objectiu d’aquest treball era elaborar 

únicament un vocabulari concret usat diàriament pels pagesos, i si s’hi hagués 

inclòs fraseologia hauria resultat ser una obra lexicogràfica molt àmplia. 

 

En segon lloc, per a les característiques dels articles de l’obra, s’ha establert el 

model d’estructura següent: 

 

 

 

 

 

 

 

En un article, en primer lloc, s’hi trobarà el lema, que és la paraula que estem 

buscant. Després del lema hi trobarem la categoria gramatical i en cas que 

sigui un verb, s’hi indicarà de quin tipus és. Seguidament, hi trobarem la 

temàtica de la paraula, expressada mitjançant marques temàtiques com per 

exemple, [AGA] que significa agricultura, [ZOM] que significa mamífers, etc.  

 

En una entrada, si és necessari, s’hi inclouran accepcions, però només quan 

els dos significats tinguin relació amb l’agricultura, ja que es tracta d’un 

vocabulari concret i només s’hi inclouran totes aquelles paraules i/o significats 

relacionats amb l’àmbit agrícola. Per tant, partint d’aquest punt, no serà 

necessària la incorporació de subaccepcions ja que com s’ha dit anteriorment, 

només s’hi inclouran significats relacionats amb l’àmbit agrícola.  

 

Cada entrada tindrà una contextualització mitjançant una frase de tal manera 

que així farà més entenedor el significat de l’article. Les entrades disposaran de 

recursos gràfics que generalment seran fotografies extretes de llocs web o bé 

fotografies que s’hauran realitzat durant el curs del treball. 

Durant l’elaboració de l’obra lexicogràfica s’ha decidit no incloure-hi símbols ja 

que al tractar-se d’un vocabulari concret, l’àmbit de totes les entrades és el 

mateix.  

1. Lema 

2. Categoria gramatical (si és un verb s’especifica el tipus). 

3. Temàtica 

4. Definició 

5. Contextualització 
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5. CONCLUSIONS  

 

Els objectius teòrics fixats es basaven en conèixer detalladament la disciplina 

de la lexicografia, tant les característiques generals com la seva història i els 

lexicògrafs més importants que l’han influïda. Aquests objectius s’han 

acomplert després de la investigació i recerca, amb consulta a diverses fonts 

bibliogràfiques.  

 

Partia d’un coneixement nul sobre aquesta disciplina, ja que l’interès per 

realitzar el treball de recerca es basava en l’objectiu pràctic, recopilar el 

vocabulari de l’agricultura de Sant Pere Pescador, i no pas descobrir la 

disciplina de la lingüística aplicada encarregada de l’elaboració i l’estudi de les 

obres lexicogràfiques. Vaig descobrir que la confecció de qualsevol vocabulari 

era una tasca àrdua que no només consistia en recollir vocabulari i llistar-lo, 

sinó que hi ha d’haver molt de coneixement dels tipus i característiques de les 

obres lexicogràfiques, i també, la presa de decisions per al model propi és una 

tasca complicada.  

 

Quan vaig triar el tema d’aquest treball de recerca no em podia imaginar el que 

significava. La meva primera intenció era recollir el màxim de lèxic dels 

pagesos del meu municipi i no era conscient de tot el que hi ha al darrere d’una 

obra lexicogràfica. Quan obrim un diccionari per buscar una paraula, no donem 

importància a la feina dels que l’han redactat, però ara veig que s’ha de ser un 

bon professional de la lexicografia per poder elaborar els bons diccionaris dels 

que disposem dia rere dia.  

 

Pel que fa als objectius del marc pràctic, la part més gratificant va ser la 

recopilació del vocabulari mitjançant les entrevistes a pagesos, ja que les seves 

respostes en alguns casos s’estenien més del que era estrictament la resposta 

de la pregunta que se’ls formulava i la conversa deixava de ser un 

enregistrament per passar a ser una xerrada amb coneguts.  

A més, al tractar-se de persones més aviat grans que s’han dedicat tota la seva  
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vida a una professió majoritàriament solitària, quan una persona jove 

s’interessa per la seva feina, es mostren molt predisposades a parlar-ne i a 

afegir-hi molt de la seva part. Totes aquestes explicacions, encara que em 

semblaven en un primer moment que no tenien res a veure amb el treball, 

també m’han servit a l’hora d’ampliar el vocabulari que tenia previst elaborar en 

un principi. Considero que aquests objectius també els he acomplert, i més del 

que em pensava. Sentir a parlar de com es realitzava fa molts anys una feina 

que conec força m’ha aportat nous coneixements i també entendre l’evolució de 

la pagesia des de l’època dels avis fins a l’actualitat.  

 

Durant l’elaboració d’aquest treball de recerca m’he trobat amb algun petit 

obstacle; els que més problemes m’han ocasionat han estat per una banda, la 

recerca del material teòric i per altra banda, la realització d’algunes entrevistes.  

 

La lexicografia era un àmbit d’estudi totalment nou per a mi, no sabia ni que 

existia. Per això, quan els tutors del treball em van aconsellar que la part 

teòrica havia de tractar sobre aquesta disciplina, vaig haver de fer un itinerari 

de recerca partint d’allò més bàsic començant per conèixer la definició de 

lexicografia. Un tema em va portar a un altre fins aconseguir un cert 

coneixement d’aquesta matèria tan extensa. 

 

Pel que fa a les entrevistes, la majoria es van realitzar durant el mes de juny; 

però un cop revisat el vocabulari extret, es va veure que era una mica pobre, 

per la qual cosa es va decidir ampliar el nombre d’entrevistes. Aquest segon 

període s’havia de fer durant el mes de setembre, època de la collita de pomes. 

Aquest fet va suposar que la majoria de pagesos a qui volia entrevistar estaven 

molt enfeinats i no disposaven de temps per respondre adequadament les 

preguntes de l’entrevista. Al no poder fer les entrevistes que mancaven, en el 

temps previst, va ocasionar un endarreriment en l’elaboració de l’obra 

lexicogràfica.  

 

Tot i les dificultats per fer un treball d’aquestes característiques ha estat una 

bona experiència tant a nivell humà com teòric d’una disciplina de la que ho 
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desconeixia tot. Tal com he esmentat anteriorment, realitzar les entrevistes ha 

estat una part molt gratificant per a mi, ja que no em podia imaginar que una 

entrevista d’aquest tipus pogués generar un vincle de confiança tant meravellós 

en tant poc temps. A nivell teòric, he après moltes coses sobre aquesta 

disciplina tant desconeguda per a mi, la lexicografia. A part d’ampliar els meus 

coneixements, també he après com realitzar un bon treball, ja que mai n’havia 

realitzat cap d’aquestes característiques. 

 

No es pot considerar que aquest treball estigui tancat. Tota la informació 

obtinguda al llarg d’aquests mesos es podria ampliar, però donat el temps 

disponible per a la seva realització s’ha hagut de determinar quins eren els 

principals objectius i el principal lèxic que es volia treballar durant aquest 

període, de tal manera que podria ampliar el repertori lèxic del vocabulari, 

incloure-hi fraseologia, etc. A més, d’acord amb la tendència actual de la 

lexicografia pràctica, també seria possible elaborar el vocabulari amb suport 

informàtic i fer-ne una obra en línia. 

 

El vocabulari inclòs en el treball és una mínima part del lèxic sobre la pagesia 

que existeix i per no fer un treball massa voluminós l’he reduït al que es feia 

servir abans i el que es fa servir actualment pels pagesos de Sant Pere 

Pescador. Amb aquesta feina he descobert moltes coses que desconeixia 

sobre una professió lligada des de sempre a la meva família i també he tingut 

ocasió de poder parlar amb altres persones i aprendre de les seves 

experiències.  
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A casa meva, des de ben petita he estat envoltada de l’agricultura, fet que m’ha 

despertat un interès especial per conèixer més sobre un passat del qual sóc 

filla, un passat en què l’esforç i el sacrifici no només tirava endavant la família 

sinó que també era el progrés de Catalunya.  

 

Un altre motiu que m’ha despertat interès per fer aquesta obra lexicogràfica 

sobre el vocabulari de l’agricultura és fer un homenatge a totes aquestes 

persones que lluiten dia rere dia per una cultura popular que els nous temps 

condemnen a la desaparició. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Des de bon principi, l’objectiu d’aquest treball de recerca era una elaboració 

d’un recull d’unitats lèxiques que formessin part del vocabulari de l’agricultura 

de Sant Pere Pescador. 

 

A casa meva, des de ben petita he estat envoltada de l’agricultura, fet que m’ha 

despertat un interès especial per conèixer més sobre un passat del qual sóc 

filla, un passat on l’esforç i el sacrifici no només tirava endavant la família sinó 

també al progrés de Catalunya.  

 

Un altre motiu que m’ha despertat interès per fer la realització d’aquesta obra 

lexicogràfica sobre el vocabulari de l’agricultura és fer un homenatge a totes 

aquestes persones que lluiten dia rere dia per una cultura popular que els nous 

temps condemnen a la desaparició. 

 

En aquesta obra lexicogràfica s’hi ha inclòs tant vocabulari que actualment ja 

no es fa servir com  el que es feia servir fa uns anys enrere i que avui en dia ja 

s’ha perdut. 

 

Durant l’elaboració d’aquest recull d’unitats lèxiques em vaig veure obligada a 

delimitar-ne la seva extensió i decidir què hi inclouria i què no, ja que el període 

de temps del que es disposava era relativament curt per poder fer una obra 

lexicogràfica amb una certa extensió. 

 

Així doncs, aquesta obra lexicogràfica recull unitats lèxiques simples que són 

utilitzades dia rere dia per totes aquelles persones que han exercit o exerceixen 

aquesta professió, que pot fer servei a totes aquelles persones que busquen 

una definició senzilla d’algun mot de l’àmbit agrícola ja en desús o bé que 

encara s’utilitza. 
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El material que ha fet possible la realització d’aquesta obra lexicogràfica han 

estat les entrevistes realitzades a diferents pagesos de Sant Pere Pescador, de 

les que se n’ha fet un buidatge de totes aquelles paraules relacionades amb 

aquest àmbit per després poder-les definir. 

 

Pel que fa als recursos gràfics que apareixen durant l’obra lexicogràfica, alguns 

són extrets d’Internet, i d’altres són fotografies realitzades pròpiament, ja que 

no es disposava de molt de temps per poder fer fotografies a totes les paraules 

que apareixien, de tal manera que s’han fotografiat les que no apareixien a 

Internet o no quedava clara la seva definició.  

 

D’altra banda, per a la realització de les definicions de les paraules, s’ha utilitzat 

el DIEC, el DCVB i el Vocabulari del pagès de Miquel Pont. En cas que no 

apareguessin definides en cap d’aquestes tres obres o bé el significat no 

s’adeqüés al contingut de l’obra lexicogràfica que s’estava elaborant, es creava 

una nova definició de la paraula seguint  l’estructura del DIEC. 
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2. INSTRUCCIÓNS D’ÚS 

 

Les paraules incloses en aquesta obra lexicogràfica estan ordenades 

temàticament en vuit grups que són: animals, casa, accions, menjar, gent, 

eines i màquines i altres. 

 

Aquest últim grup anomenat altres, és bastant ambigu, però alhora és 

necessari, ja que hi ha un algunes paraules que no es podien quedar fora de la 

classificació, de tal manera que s’han inclòs en aquest grup.  

 

Dins el grup temàtic les entrades estan ordenades alfabèticament, per tal de 

facilitar la recerca. 

 

Pel que fa les característiques de les entrades, totes elles tenen el mateix guió: 

 

 

 

 

 

 

 

El lema apareix en negreta i seguidament, apareix la categoria gramatical on 

s’indica mitjançant abreviatures el gènere de la paraula o bé en cas que sigui 

un verb, se n’indica el tipus.  

 

Si donés el cas que la paraula que s’està definint en el context que apareix 

normalment s’usa en plural, també serà indicat mitjançant aquesta abreviatura: 

[usat generalment en pl.] 

 

Seguidament, hi podem trobar altres temàtiques que està relacionada la 

paraula expressades mitjançant marques temàtiques, com poden ser per 

exemple: [AGA], [ZOM], etc. 

1. Lema 

2. Categoria gramatical. 

3. Temàtica 

4. Definició 

5. Contextualització 
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A continuació, hi ha la definició de la paraula. Si aquesta paraula té accepcions, 

s’indicaran mitjançant números en negreta dins de la mateixa definició.  

 

Després de la definició hi ha la contextualització de la paraula en el context 

mitjançant una frase. Algunes d’elles són extretes directament de l’entrevista, 

però quan era el cas que feien enumeracions o bé no quedava clar el seu 

significat, se n’han elaborat de noves. 

 

La majoria de les paraules tenen una fotografia, ja que per una persona que ho 

desconeix gairebé tot d’aquest àmbit, moltes vegades una fotografia val més 

que mil paraules.  
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3. ABREVIATURES UTILITZADES EN L’OBRA LEXICOGRÀFICA  

 

Al llarg de l’obra lexicogràfica s’hi trobaran diferents abreviatures que 

corresponen a les marques temàtiques. El seu significat és el següent: 

 

[AGR]: explotació animal 

[AGA]: agricultura 

[AGF]: ciència forestal 

[AQ]: arquitectura 

[BOS]: plantes superiors 

[ED]: economia domèstica 

[FIM]: metrologia 

[GC]: geologia en general 

[GG]: geografia 

[HO]: hostaleria 

[IMF]: indústria de fusta 

[IMI]: indústria en general 

[IQ]: plantes superiors 

[LC]: lèxic comú 

[PR]: professions 

[QU]: química 

[TRG]: transports en general 
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Animals 
Bestiar: m. [AGR] [LC] Conjunt de totes les bèsties que es crien en una casa, 

en una contrada, etc. Si tens bestiar sota la casa estaràs ben calent. 

 

Bestiar estabulat: m. [AGR] [LC] Conjunt de totes les bèsties que es crien en 

una casa en un lloc cobert. Des de l’aparició del bestiar estabulat els pagesos 

poden tenir el seus animals més controlats. 

 

Braua: f. [LC] [AGR] [ZOM] Femella de l’espècie 

bovina des que deixa de ser vedella fins que cria. 

Bous i braues tots dormien a l’estable.  

 

 

 

Cort: f. [LC] [AGR] Habitació tancada destinada 

com a habitatge per animals, especialment porcs. 

Netejar les corts dels porcs és una feina diària. 

 

 

 

Fem: m. [LC] [AGA] [AGR] [usat generalment en pl.]  

Excrement de qualsevol animal, generalment 

barrejat amb el jaç dels animals domèstics. S’usa 

com a adob. Cada matí el pagès s’aixeca i treu els 

fems dels porcs.  

 

Garrí: m. [LC] [AGR] Cria petita d’una truja. El garrí es va escapar de la seva 

cort.  
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Jaç: m. [LC] [AGR] Qualsevol cosa disposada per a jeure-hi al damunt, 

normalment, destinada als animals. Cada matí canvio el jaç als porcs perquè 

estiguin més còmodes durant el dia.  

 

Matxo: m. [ZOM] [AGR] Híbrid de cavall i somera o 

d’ase i egua. Agafàvem el cavall o el matxo i anàvem 

cap al camp a treballar.  

 

 

Quadra: f. [AGR][LC] Estable de cavalls o de muls. Les quadres les tenien 

situades a la planta baixa de la casa.  

 

Tripa: f. [ZOM] [usat generalment en pl.] 

Intestins. A la matança del porc, netejar les tripes 

és feina de les dones.  

 

Verra: 1. f. [LC] [ZOM] [AGR] Femella del porc, truja. La verra ja està a punt de 

parir.  

2. f. [LC] [ZOM] [AGR] Femella del porc senglar. La verra sempre porta les 

seves cries tot darrere.  
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Cultiu 
 

Adob: m. [AGA] [QU] Substància orgànica o mineral que conté un o diversos 

elements químics indispensables per al creixement dels vegetals i que, 

addicionada al sòl, el compensa de les diferències que pugui tenir d’aquests 

elements. En el mercat hi ha diferents tipus d’adobs, poden ser nitrogenats, 

fosfatats, potàssics...  

 

Argelacs: f. [LC] [BOS] Arbust molt espinós, grisenc, de fulles 

simples i escasses, flors grogues que s’obren a la primavera i 

fruit en llegum. Abans era molt utilitzat per la matança del porc, 

per a rascar la pell cremada. Agafarem els argelacs i rascarem 

la pell del porc.  

 

Bala de palla: f. [LC] [AGR] Bloc de palla, normalment premsat, que va 

substituir en gran mesura els pallers i les pallisses com a mètode de preservar 

aliment i jaç per als animals. Perquè no es facin malbé les bales de palla, és 

necessari guardar-les sota cobert.  

 

Blat: m. [LC] [AGA] [BOS] Planta que forma una espiga a la part superior, que 

és la part on s’hi situa el gra, se sega a principis d’estiu i és conreat per la 

farina, fabricació de pa i pinso. No diguis mai blat si no és al sac i ben lligat! 

  

Blat ajagut: m. [AGA] Blat (també podia ser un altre 

cereal) que amb desequilibri de nutrients o per excés 

de pluja quedava ajagut. Quan vèiem que el blat 

estava ajagut tots ens posàvem les mans al cap. 
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Cereal: m. [LC] [AGA] [BOS] Gramínia cultivada el fruit de la qual és el gra, ric 

en glúcids i en altres substàncies alimentoses, com ara el blat, el sègol, l’ordi, 

etc. Els animals tenen una dieta rica en cereals. 

 

Civada: f. [LC] [AGA] [BOS] Planta de la família de les gramínies, que fa una 

gran panícula de nombroses espiguetes amb arestes, penjants, cultivada per a 

l’alimentació humana i animal. Al cavall li agrada molt la civada primerenca. 

 

Cultiu extensiu: m. [AGR] [AGA] [GG] Cultiu que es basa en grans superfícies 

de producció amb baixa aplicació de capital o de treball. El cultiu extensiu va 

ser un gran pas per a l’agricultura.  

 

Esparcet: m. [AGA] Planta cultivada per a l’ús alimentari dels 

animals característica pel seu color verd, les seves flors liles i 

la seva fortor. Només es podia donar esparcet als animals dels 

quals no se n’havia d’extreure la llet. 

 

 

Fructicultura: f. [AGA] Conreu d’arbres que es basa en la producció de fruita. 

A Sant Pere Pescador la fructicultura es va convertir en un cultiu extensiu.  

 

Fruiter: m. [LC] [AGA] Arbre fruiter que produeix fruita. Abans, tots aquests 

camps eren plantacions d’arbres fruiters.  

 

Garba: f. [AGR] [usat generalment en pl.] Feix d’espigues 

tallades. Lligarem les garbes i les portarem cap a l’era. 

 

 

 Gra: m. [BOS] [AGA] Fruit dels cereals, com el blat, l’ordi, el sègol, la civada, el 

blat de moro, etc. De la suor de tot l’any treballar, en surt el gra! 
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Gram: m. [LC] Planta herbàcia de la família de les 

gramínies, molt perjudicial per al cultiu. L’hort sempre se’ns 

emplenava de gram i havíem d’anar arrencant-lo a mà si no 

volíem que ens perjudiqués els enciams. 

 

Hectàrea: f. [LC] [AGA] Mesura de superfície que equival a 10.000 metres 

quadrats. Avui en dia, els pagesos com a mínim cultiven una hectàrea. 

 

Herbicida: f. [AGA] [IQ] [AGF] Producte utilitzat per a destruir les males herbes 

que entorpeixen el creixement dels cultius. Un mal ús de l’herbicida pot ser 

perjudicial per al cultiu.  

 

 

Hort: m. [AGA] Tros de terra en què es conreen verdures i 

llegums. Normalment el que s’hi cultiva és per a un ús 

domèstic. En Pere té un hort prop de la ribera.  

 

Manat de blat: m. [LC] [AGA] Espigues de blat juntes formant un conjunt. 

Només ens falta portar els manats de blat del camp cap al paller.  

 

Ordi: m. [LC] [AGA] [BOS] Planta de la família de les 

gramínies, amb la gorja de la beina foliar prolongada 

en dues llargues aurícules falciformes, que s’encreuen 

entre elles, i espiga densa, amb quatre o sis rengles 

d’espiguetes, generalment amb arestes llargues, 

conreada per a farratge i per a la preparació del malt i de la cervesa. L’ordi se 

sega abans que el blat.  

 

Palla: f. [LC] [AGR] Conjunt de les tiges d’alguns cereals, especialment del blat, 

després de la batuda, emprat com a farratge, per a fer el llit del bestiar, per a 

embalar, per a emplenar, etc. Si posem una mica de palla a la cort, els animals 

estaran més còmodes.  
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Poma Golden: f. [AGA] [LC] Poma que es caracteritza pel seu 

color groc i verd de la pell i la seva llarga conservació. La 

Poma Golden és la poma per excel·lència de les comarques 

Gironines.   

 

Poma Royal Gala: f. [AGA] Varietat de poma reconeguda generalment pel seu 

color de la pell vermellós i el seu gust dolç. La Royal Gala és la primera poma 

que es cull, a mitjans d’agost.  

 

Poma Vermella: f. [LC] [AGA] Varietat de poma reconeguda que ja no es 

cultiva gaire ja que la Royal Gala l’ha substituït, que destaca pel seu color 

vermell i el seu gust farinós. Per provar la bona poma vermella ha de ser collida 

i menjada. 

 

Producte fitosanitari: f. [AGF] [AGA] Producte que s’empra per a controlar 

plagues o guarir malalties de les plantes. El desenvolupament dels productes 

fitosanitaris ha estat un punt fort per al desenvolupament de plantes, arbres 

fruiters i cultius.  

 

Quartera: f. [FIM] [AGR] Mesura superficial agrària equivalent a l’extensió de 

terra que es pot sembrar amb una quartera de gra. De tres quarteres, tres 

anaven a l’amo i una pel masover.  

 

Raigràs: m. [AGA] [BOS] Herba perenne de la família de 

les gramínies, de fulles estretes i d’espiguetes. Es fa en 

prats i en vores de camins. S’utilitza com a aliment pels 

animals. A l’hivern, els animals s’alimenten de raigràs.  

 

Rega: f. [AGA] Solc fet amb l’arada o amb l’aixada, per a plantar-hi hortalisses, 

arbres o altres, o simplement per a moure la terra. El meu pare agafa l’aixada i 

fa regues a l’hort per poder-hi plantar enciams.  
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Sembrat: 1. m. [LC] [AGA] Terra sembrada. El camp demà ja estarà tot ben 

sembrat.  

2. m. [LC] [AGA] Conjunt de llavors que hi ha plantades en un camp. El sembrat 

d’aquest any ha estat molt productiu.  

 

Tòria: f. [LC] [AGR] Branca fina i llarga de la vinya. De bon matí collirem les 

tòries dels ceps.  

 

Userda: f. [LC] [BOS] [AGA] També coneguda com alfals, 

és una herba perenne de la família de les papilionàcies, de 

fulles trifoliades, flors moradenques, en raïm, i fruit 

caragolat en hèlix, que sovint és cultivada per a farratge. 

Un dels aliments principals dels cavalls és l’userda.  

 

Vessana: 1. f. [FIM] [AGA] Mesura superficial agrària i forestal. Una vessana 

equival a 2187’4 m2.  

2. f. [LC] [AGA] Tros de terra de conreu, normalment arrendat per conrear-lo. El 

meu avi té sis camps de set vessanes cada un. 
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Casa 
 

Casa pairal: f. [LC] Casa de propietat familiar, 

heretada dels pares i/o avantpassats. Tenim una casa 

pairal al costat del riu Fluvià.  

 

Celler: m. [LC] [HO] Lloc d’una casa, especialment soterrani, on es guarda el vi 

i els altres aliments. La temperatura del celler no ha de ser alta.  

 

Closa: f. [AGA] Tros de terra tancat de paret o d’una altra mena de material 

destinat al pasturatge d’animals. Quan començava a fer-se de nit, tornàvem els 

animals de la closa cap al mas.  

 

Comuna: f. [LC] Instal·lació on s’orina i es fan les 

defecacions consistent en un seient proveït d’un forat que 

comunica amb un dipòsit on s’acumulen les matèries 

brutes. Les dones de la casa escombraven la cuina, el 

menjador i la comuna cada dia.  

 

Corral: m. [LC] [AGR] Lloc tancat, en les cases o en el camp, especialment 

destinat a tenir-hi el bestiar. Al corral de les ovelles n’hi falta una.  

 

 

Eixida: f. [LC] [AQ] Espai clos i descobert a un costat 

d’un edifici i en comunicació d’aquest. A les nits d’estiu, 

la gent prenia la fresca a l’eixida.  
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Era: f. [LC] [AGA] Espai aplanat, ferm, a vegades 

enrajolat, empedrat o amb herba on es batien les 

messes. Qui no vulgui pols que no vagi a l’era.  

 

 

Femer: m. [AGA] Part de la casa destinada a tenir-hi tots els fems extrets del 

bestiar. El femer sempre estava ple de mosques.  

 

Graner: m. [AGA] [AQ] [LC] Part de la casa utilitzada per a guardar-hi el gra 

després de ser recollit del camp. El graner sempre està ple de pols.  

 

Mas: m. [LC] [GG] Unitat d’explotació agrícola tradicional  formada per la casa, 

els conreus, estables, magatzems, pallers, etc. La tranquil·litat que es respirava 

al mas era inexplicable.  

 

Paller: 1. m. [LC] [AGA] Gros munt de palla sostingut per un 

pal en el centre que se sol fer prop de l’era després de la 

batuda. La palla de la part superior del paller estava posada 

d’una manera que quan plogués no es mullés la palla de 

l’interior.  

2. m. [LC] [AGA] Construcció prop de la casa de pagès on 

s’hi habituava guardar la palla després de la batuda així 

estava guardada i no es feia malbé. El paller està ple de 

puces.  

 

Rebost: m. [LC] [ED] [HO] Lloc d’una casa, d’una nau, etc., on es guarden els 

aliments que no necessiten refrigeració. Si vols tomates ves-les a buscar al 

rebost. 
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Accions 

Aclarir: v. tr. [LC] [AGA] Acció d’arrencar de l’arbre els fruits sobrants de tal 

manera que els que hi quedin tinguin millors condicions de creixement i puguin 

tenir un tamany més gran i ser de més bona qualitat.  Cap a la primavera és el 

temps d’aclarir les pomeres.  

 

Ajustar bales: v. tr. [LC] [AGR] Agafar totes les bales que hi ha repartides per 

tot el camp i posar-les totes al mateix lloc, per facilitar-ne el seu transport cap al 

paller o bé per guardar-les allà i tapar-les. Ningú mai era bo per oferir-se a 

ajustar bales.  

 

Badar: v. tr. [LC] [AGA] Obrir totalment el sac amb les dues mans per omplir-lo 

sense dificultat. Bada el sac, que hi posarem una mica de palla!  

 

Batre: v. tr. [AGA] Fer sortir, a cops o per un altre 

procediment mecànic, el gra de l’espiga dels cereals o 

de la tavella, en el cas dels llegums. Cada any, als 

pobles es bat a l’agost.  

 

Cavar: v. tr. [LC] [AGA] Treballar amb l’aixada, el càvec o altra eina similar. 

Demà si fa bon temps, anirem a cavar l’hort.  

 

Colar el blat de moro: v. tr. [AGA] Separar el gra del blat de moro de les 

pellofes. La gent anava a l’era, i colava el blat de moro.  

 

Collir: v. tr. [LC] [AGA] Acció d’arreplegar els productes que lleven la terra i/o 

els arbres. Aquest any es preveu collir molts quilos de pomes.  

 

 

 

Conduir el bestiar: v. tr. [AGR] Acció de netejar la cort al bestiar i posar-los 

menjar. Diàriament, conduíem el bestiar. 
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Confitar: v. tr. [LC] [HO] Posar fruites o verdures en algun suc que les penetri i 

serveixi per a conservar-les. Normalment sol ser vinagre, aigua i sal, etc. L’àvia 

a l’hivern sempre confita pebrots.  

 

Covar: v. tr. [AGA] [AGR] Estar una au damunt els ous 

per donar-los la calor necessària per al 

desenvolupament de l’embrió i la naixença dels pollets. 

Quan les gallines covaven les havíem de deixar 

tranquil·les. 

 

Cremar el porc amb argelacs: v. tr. [BOS] [ZOM] Acció que es duia a terme 

desprès d’haver cremat tots els pèls del porc que consistia en rascar-lo amb 

argelacs per tal que quedés ben net. A casa sempre era l’avi que s’encarregava 

de cremar el porc amb els argelacs.   

 

Dallar: v. tr. [LC] [AGA] Segar qualsevol mena de cultiu amb la dalla. Abans per 

anar a recollir el blat agafàvem la dalla.  

 

Embalar: v. tr. [LC] [AGA] Fer bales. Compactar fortament la palla o el farratge 

amb una premsa, que després es lliga generalment amb filferro perquè sigui 

més fàcil de transportar. Embalar la palla amb plena calor és molt dur.  

 

Embotir: v. tr [LC] Fer botifarres. Omplir els budells o 

tripes de les bèsties sacrificades de la seva pròpia 

carn adobada, per a la seva conservació, ja sigui 

dessecant-les o coent-les. Per embotir la carn es 

necessita un home amb força.  

 

Empeltar: v. tr. [AGA] Unir, implantar en una branca o soca d’un arbre, una part 

d’un altre arbre de la mateixa espècie proveït d’una o més gemes, de manera 

que quan aquesta branca nova broti, es produeixi la varietat de fruits escollida. 

Quan un arbre ja no produeix gaire, abans d’arrencar-lo, provem d’empeltar-lo 

a veure si així dura uns anys més. 
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Engegar el bestiar: v. tr. [AGA] Treure el bestiar de 

l’estable i portar-lo a pasturar al camp. Cada matí, a 

les vuit, anava a engegar el bestiar, encara que fos 

diumenge.  

 

Engrunar el blat de moro: v. tr. [LC] [AGA] [Coneguda també com esgranar] 

Acció que es duu a terme quan es treuen els grans del blat de moro i se 

separen de les pellofes. Tots plegats engrunarem les panotxes.  

 

Esbrossar: v. tr. [LC] Netejar els marges i peus de paret tallant arços, 

argelagues i males herbes que fan nosa amb l’esbrossador. Quan les herbes ja 

ens evadien el territori, no ens quedava cap altra opció que esbrossar.  

 

Escurar la cort: v. tr. [AGR] Netejar la cort dels animals i posar-los-hi un jaç 

nou. Perquè els animals estiguessin més còmodes, un cop cada dia escuràvem 

la cort. 

 

Esporgar: v. tr. [AGA] En els arbres fruiters, tallar les rames o acompassar-les, 

per fer una producció més seleccionada. Per tenir més bones pomes, 

esporgàvem les pomeres.  

 

Fertilitzar: v. tr. [AGA] [LC] Afegir substàncies a la terra per tal de que tingui 

més nutrients i que el cultiu plantat creixi millor. És necessari que cada any es 

fertilitzin les terres.  

 

Fer una queixalada: v. tr. [LC] Acció que consisteix en parar una estona, 

menjar i beure una mica i descansar després d’haver estat treballant tantes 

hores seguides al sol. A la que podíem, paràvem deu minuts per fer una 

queixalada. 
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Jeure: v. tr. [LC] [AGR] Acció que es produeix quan algú o algun animal, està 

estès al terra, en un llit o sobre un suport qualsevol descansant. Quan teníem 

temps lliure, el primer que fèiem era jeure.  

 

Llaurar: v. tr. [LC] [AGA] Fer solcs a la terra amb l’arada. 

Quan s’ha recollit tota la collita, toca llaurar! 

 

Lligar el blat de moro: v. tr. [LC] [AGA] Lligar les panotxes 

de blat de moro de tal manera que anés bé per després 

poder-les penjar i que s’assequin. Després de lligar el blat de moro l’anirem a 

penjar al graner.  

 

Lligar garbes: v. tr. [LC] [AGR] Fer manats d’espigues, 

de blat normalment, i lligar-los per així facilitar-ne el seu 

transport. Abans, lligar les garbes feia perdre molt de 

temps.  

 

Lligar les bales: v. tr. [AGA] Acció que es feia després de crear les bales per 

tal que tot es quedés compacte i facilitar-ne el seu transport. Abans, lligàvem 

les bales amb un filferro.  

 

Munyir: v. tr. [LC] [AGR] Treure la llet d’una femella prement-li la mamella. A 

les sis del matí es comença a munyir.  

 

Netejar la mocada: v. tr. [LC] [AGA] Acció que es duu 

a terme quan es fa la matança del porc i que consisteix 

en netejar la mocada, és a dir, en netejar totes les 

tripes perquè després es pugui omplir de carn picada i 

fer-ne botifarres i llonganisses. La mare i l’àvia anaven 

a la ribera a netejar la mocada cada febrer.  
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Parar la sang: v. tr Acció que es duu a terme quan 

s’acaba de matar el porc i es fa caure la sang en una 

galleda per tal que després es pugui utilitzar per a fer 

botifarres de sang. És important que es vagi remenant 

mentre va caient per tal que no es coaguli. Qui parava la 

sang a casa sempre era l’àvia.  

 

Parir: v. tr. [LC] [AGR] Expel·lir el fetus que la femella portava dins del ventre. 

La conilla ha parit set conillets.  

 

Podar: v. tr. [LC] [AGA] [AGF] Treure artificialment les branques supèrflues, 

malaltes, mortes d’un arbre per deixar-lo en millors condicions de fructificar, per 

donar-lo una forma determinada i per produir aliments o fusta de millor qualitat. 

Cada hivern els pagesos poden les pomeres.  

 

Porcellar: v. intr. [LC] [AGA] Expel·lir el fetus que la truja portava dins del 

ventre. Ahir a la nit, la truja va porcellar.  

 

Rampinar: v. tr. [LC] [AGA] Recollir la palla, l’herba, 

etc., per mitjà del rampí o de la rampinadora. 

Rampinar sempre ha estat una feina molt monòtona.  

 

 

 

Regar: v. tr. [LC] Espargir aigua sobre la superfície d’una terra per fornir-li la 

humitat necessària per a les plantes i així obtenir més bons resultats. Cada nit, 

abans d’anar a dormir, en Joan tanca els motors de regar els camps.  

 

Salar: v. tr. [LC] [IQ] [HO] Impregnar de sal els peixos, les carns, etc, per 

conservar-los. A casa, mentre tothom fa les botifarres, l’avi sala els pernils.  

 

Segar: v. tr. [LC] [AGA] Tallar la collita amb la falç o 

amb una altra eina. És temps de segar el blat.  
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Sembrar: v. tr. [LC] [AGA] Escampar, plantar, en la terra preparada per a rebre-

la, la llavor que volem recollir-ne pròximament els fruits. Demà sembraré un 

camp de blat.  

 

Traginar: v. tr. [LC] [TRG] Transportar mercaderies d’un lloc a un altre, 

especialment una persona, a braç o a l’esquena o per mitjà d’un animal. El 

burro es passava el dia traginant coses amunt i avall.  

 

Triar pomes: v. tr. [LC] [AGA] Acció que es duu a 

terme després d’uns mesos de la collita de les pomes, 

quan aquestes ja han estat emmagatzemades en 

cambres frigorífiques i és hora de comercialitzar-les. El 

que es fa és llançar les dolentes i la resta, col·locar-les 

en caixes i deixar-les a punt per la seva venda al 

mercat. Hi ha molts magatzems que la seva activitat 

econòmica és triar pomes.  
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Menjar 
Botifarra: f. [LC] [HO] Embotit elaborat farcint un budell amb carn trinxada, 

generalment de porc, espècies i sal. Demà ens aixecarem aviat i farem les 

botifarres.  

 

Botifarra de fetge: f. [LC] [HO] Botifarra elaborada amb 

carn magre, cansalada i fetge. La botifarra de fetge és la 

preferida de la meva àvia.  

 

Botifarra de perol: f. [LC] [HO] Botifarra elaborada amb 

un mandongo de carn de perol i cansalada. La botifarra de 

perol conté més greix que una de sal i pebre.  

 

Botifarra de sang: f. [LC] [HO]  [També coneguda com 

botifarra negra] Botifarra que s’elabora com una de perol 

però amb la diferència que s’hi afegeix una certa 

quantitat de sang extreta prèviament del porc, que 

després de ser cuita queda d’un  

color vermellós. La botifarra de sang s’ha de coure al 

perol quan ja està embotida.  

 

Botifarra dolça: f. [LC] [HO] Botifarra en què no s’hi posa sal ni pebre i s’hi 

posa llimona i sucre perquè tingui un gust lleugerament dolç. Mai m’han 

agradat les botifarres dolces, trobo que les botifarres han de ser salades. 

 

Cansalada virada: f. [LC] [HO] Part grassa del porc, de la zona del ventre, 

anomenada ventresca, que té vies de carn magra. Es pot menjar cuita a la 

paella o a la planxa, o bé se sala i es cargola deixant-la assecar i es menja com 

un pernil i s’anomena “pernil de pobre”. Per dinar, a vegades menjàvem patates 

amb pela i cansalada virada. 
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Carn d’olla: f. [LC] [HO] Tota la carn que es posa a la sopa, generalment són 

menuts, per donar un gust més intens al caldo. A casa, quan fem sopa, la carn 

d’olla sempre se la menja el meu pare.  

 

Carn de perol: f. [LC] [HO] Restes de carn del porc que no es fan servir per 

menjar com a plat i es bullen i així es poden fer botifarres de perol. Per 

exemple, les galtes, el ronyó, la llengua... La carn de perol acabada de coure té 

un gust insípid.  

 

Escudella: f. [LC] [HO] Plat d’arròs, pasta o llegums, cuits en brou o en aigua 

amb algun condiment. Ahir per dinar vaig menjar escudella i carn d’olla.  

 

Mandongo: m. [LC] [HO] Elaboració de la carn del porc 

triturada per fer-ne les botifarres, llonganisses, etc. Cada 

any li toca al meu pare remenar el mandongo per fer les 

botifarres.  

 

Menut: [usat generalment en pl.] m. [LC] [HO] [AGR] Entranyes d’un animal 

mort que es posen al caldo per donar gust, com per exemple les potes, el cap, 

el coll, el pedrer... Congelarem els menuts i els posarem al caldo que faré la 

setmana que ve.  

 

Platillo: m. [LC] [HO] Carn amb bolets i salsa. Abans el platillo era menuts amb 

bolets, però actualment s’hi posa vedella. El platillo, per excel·lència, és un plat 

tradicional del Nadal.  

 

 

Poma de farcir: f. [LC] [HO] Poma que, antiguament, 

s’emplenava de carn i es feia coure al forn amb una 

mica de vi dolç i es menjava com a segon plat. Com 

que hi ha bones pomes, demà faré pomes de farcir 

per sopar.  
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Rostit: m. [LC] [HO] Carn rostida al forn. Per Nadal, a cada casa hi ha rostit.  

 

Tall: m. [LC] [HO] Carn o peix d’un guisat. Què has menjat de tall avui? 

 

Trumfa: [usat generalment en pl.] m. [LC] [HO] [AGA] [BOS] Patata. Avui per 

dinar hi ha trumfes amb pela 

 

Vianda: f. [LC] [HO] Menjar. Amb tots aquests porcs tindrem vianda per tot 

l’hivern. 
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Gent 
Botifarrer: m. i f. [LC] [PR] Persona que fa botifarres. 

La botifarrera arribava a casa quan els nens encara 

dormíem.  

 

Foraster: m. i f. [LC] Persona que es troba en una localitat que no és la seva. 

Per la festa major la casa s’omplia de forasters.  

 

Lligador: m. i f. [AGA] [PR] Persona que lliga les garbes durant la sega. La 

lligadora cada dia es quedava a dinar quan treballava al camp.  

 

Masover: m. i f. [LC] [GG] [PR] Persona que viu i té cura d’un mas que no és 

de la seva propietat. Els masovers de casa era com si fossin de la família.  

 

Matador: m. i f. [LC] [PR] Persona que mata els animals i 

els esquartera quan és el temps de la matança. Quan el 

matador matava el porc,se sentia cridar l’animal des 

d’una hora lluny.  

 

Mosso: m. [LC] [AGA] [PR] Treballador llogat per cicles anuals per a les feines 

del camp o per al servei d’una casa de pagès on, a més de menjar, dorm. Aviat 

arribarà el mosso major i us dirà el que heu de fer. 

 

 



EINES I MÀQUINES 
_______________________________________________________________ 

26 
 

Eines i màquines 
 

Agavelladora: f. [AGA] Nom de la màquina que, tirada 

per una o dues mules, talla cereals i al mateix temps fa 

les garbes. La de la il·lustració és la primera 

agavelladora que va aparèixer en camp català l’any 

1919, tot i que el primer prototip el va desenvolupar l’empresa McCormick l’any 

1830. Amb l’agavelladora les mules es cansaven més, però per als humans, va 

ser un punt fort per al desenvolupament del segar. 

 

Aixada: f. [AGA] [LC] Eina per a cavar la terra, que consisteix 

en una planxa de ferro, de forma comunament rectangular o 

trapezial, adaptada transversalment a un mànec de fusta d’uns 

cinc pams de llarg formant amb aquest un angle agut. L’avi 

sempre corria aixada amunt i aixada avall per arreglar l’hort.  

 

Arada: f. [LC] [AGA] Instrument agrícola per a obrir 

solcs a la terra que és arrossegat per animals o per un 

tractor i es compon de rella, dental, cameta, camatimó 

i esteva. De bon matí, ja enganxaven l’arada al matxo i anaven cap al camp. 

 

Bufador: m. Eina que es fa servir per cremar la pell i els pèls del porc de 

manera que aquest quedi net. Abans, el bufador era un forat al terra amb una 

flamarada, avui en dia està fet de gas. Després de passar-li el bufador al porc, 

se li passa la pedra tosca.  

 

Cabàs: m. [LC] Receptacle fet de llata d’espart, amb dues anses, que serveix 

per a transportar terra, pedres, sorra, etc. Quan el cabàs era ple, les dones 

anaven a rentar la roba a la ribera. 
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Carretó: m. [LC] [TRG] Caixó amb una sola roda a la part anterior i dos mànecs 

en la posterior, per a transportar calç, pedres, maons, etc. Quan collíem 

patates, l’avi sempre anava carretó amunt i carretó avall.  

 

Carro: m. [LC] [TRG] [IMF] Vehicle per a transportar càrrega, consistent 

generalment en un tauler de fusta amb baranes a dreta i a esquerra, muntat 

sobre un eix o fusell de ferro amb dues rodes, proveït de dues vares entre les 

quals va el cavall, mul, etc. Carreguen el carro i se’n van cap a ciutat. 

 

Càvec: m. [LC] [AGA] Eina semblant a l’aixada, de fulla més estreta i proveïda 

a vegades de dues pues a l’altre costat de l’ull. L’àvia guardava el càvec al 

costat de la cort dels porcs. 

 

Cove: m. [AGA] Cistell de dues anses, més ample de boca que de fons, 

generalment teixit de vímet o canyes. Serveix per a diferents tasques com ara 

treure fems, collir raïms... Abans, els coves duraven anys, no com ara que en 

compres un i no et dura ni un hivern! 

 

Dalla: f. [LC] [AGA] Eina de segar herba, etc., formada per una fulla puntuda i 

tallant d’una vora, més llarga i menys corbada que la falç, i fixada per un extrem 

en un llarg mànec de fusta. Abans, per treure les males herbes dels marges del 

camp, s’utilitzava la dalla. 

 

Destral: f. [LC] Eina de tall amb mànec de fusta acoblat amb una fulla d’acer 

tallant i amb un ullal per posar el mànec. Antigament la part tallant era de pedra 

de sílex. Per poder tallar les costelles del porc a la matança fèiem servir la 

destral. 

 

Ensulfatadora: f. [LC] [AGA] Estri fet de llauna de zinc o coure, amb un 

sistema de bombeig manual pel qual surt el líquid polvoritzat sobre les plantes 

amb productes insecticides o herbicides. Avui en dia és una gran màquina 

formada per un dipòsit que s’arrossega mitjançant el tractor. Gràcies a 

l’ensulfatadora va ser possible matar moltes plagues que es menjaven la collita.  
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Esbrossador: m. [AGA] Eina composta d’una peça de 

ferro corbada i acabada amb un mànec llarg que serveix 

per esbrossar. Encara que tenia un mànec llarg, havies de mirar de no punxar-

te amb les argelagues!  

 

Escombra de botges: f. [AGA] Conjunt de granellons que es 

lliguen formant una escombra que serveix per escombrar l’era, el 

magatzem o el carrer. A ca l’àvia encara hi ha una escombra de 

botges per escombrar l’entrada. 

 

Esteva: f. [AGA] [LC] Peça corba i posterior de l’arada per on l’agafava la 

persona que llaurava. L’esteva era la part de l’arada que costava més de 

muntar.  

 

Falç: f. [LC] [AGA] Eina que serveix per a segar les messes 

o tallar herba, consistent en una fulla de ferro acerat, corba, 

tallant o dentada en la seva part còncava i fixada a un 

mànec de fusta. Amb un cop de falç va tenir mig camp segat. 

 

 

Forca: f. [LC] [AGA] Pal amb dues o més puntes o branques 

en un extrem que serveix per a regirar, apilotar, palla, fems, 

etc., agafar i carregar garbes, feixos, etc. De bon matí, per portar palla a les 

corts dels porcs, l’avi carregava la palla al carretó amb la forca. 

 

 

 

Jou: m. [AGA] [IMF] [AGR] Peça de ferro o fusta 

corbada on queden unides, junyides, les bèsties per 

estirar o llaurar. Si no posaves jou als bous, no servia 

de res.  
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Llum d’oli: m. [LC] Recipient de llauna, vidre, ceràmica o metall que conté oli i 

un ble o cordill de cotó que impregnat amb l’oli crema i fa llum. Abans, quan 

eren les vuit de la tarda a l’hivern,noteníem més llum que la de la llar de foc i la 

del llum d’oli.  

 [AGA] Eina semblant a una aixada estreta, el ferro de la qual té per una banda 

tall horitzontal i per l’altra escarpell, i serveix per trencar rames o arrels i 

remoure la terra aspra. No hi havia feina més dura que arrencar un arbre a 

cops de magall. 

 

Mall: m. [LC] [IMI] Martell gros, de mànec llarg, com els que usen els forjadors, 

els picapedrers, etc. Amb un cop de mall van tenir mitja paret a terra. 

 

Màquina de batre: f. [LC] [AGA] Eina accionada amb electricitat o força 

mecànica on es triaven les tiges de cereals i destriava el gra de la palla. La 

màquina de batre ha tret una feina feixuga als pagesos.  

 

Màquina de dos pots: f. [AGA] Sembradora que a 

l’hora de sembrar sembrava dues regues de cop. La 

màquina de dos pots és una de les sembradores més 

antigues que hi ha.  

 

Màquina de tres pots: f. [AGA] Sembradora que a l’hora 

de sembrar sembrava tres regues de cop. Amb la 

sembradora de quatre pots, sembrar un camp era una 

activitat ràpida.  

 

Motocultor: m. [AGA] [LC] Màquina que fa la feina de l’aixada però més 

ràpidament i més terra a la vegada, ja que porta un motor. El motocultor que 

tenia l’avi era de color vermell.  

 

Palot: m. [AGA] Caixa de grans dimensions que s’usa per a dipositar-hi les 

pomes, els préssecs, etc., a mesura que es va collint de l’arbre. Després són 

transportats amb un tractor. De bon matí el meu pare s’aixeca i va a escampar 

palots pel camp perquè la gent pugui collir les pomes.  



EINES I MÀQUINES 
_______________________________________________________________ 

30 
 

 

 

Perol: m. [LC] Vas de metall, ordinàriament de forma hemisfèrica, per anar al 

foc. Generalment, acostuma a ser de grans dimensions. El perol fa goig quan 

està ple de botifarres mentre es couen.  

 

Podall: m. [LC] [AGA] Eina de tall amb una part corba i l’altra llisa, que s’utilitza 

per podar ceps i altres arbres de grans dimensions. Per podar l’alzina fèiem 

servir el podall.  

 

Premsa: f. [IMI] [IMF] [AGA] Màquina disposada de manera que, entre dues de 

les seves parts, pot agafar i comprimir alguna cosa, i serveix per a aplacar, 

esclafar, esprémer, estampar, imprimir, etc. L’aparició de la premsa va 

permetre la creació de bales de palla. 

 

Rampí: m. [LC] [AGA] Eina que consisteix en un pal que fa 

de mànec que té a l’extrem un travesser proveït de pues i 

serveix per a arreplegar palla, gratar la terra, etc. Quan les 

males herbes del pati creixien massa, hi passàvem el rampí 

i tot tornava a quedar net.  

 

Rascle: m. [LC] [AGA] Instrument que consisteix en un 

tros de fusta pla, una sèrie de llistons paral·lels o bé un  

sol llistó, etc., proveït de claus o de pues de fusta, emprat per a desterrossar o 

aplanar la terra, cobrir la llavor, arreplegar palla o herbes, etc. Per desterrossar 

la terra abans de sembrar hi passàvem el rascle. 

 

Remolc: m. [LC] [TRG] Vehicle enganxat a un automòbil i remolcat per aquest. 

La roda del darrere del remolc de l’avi s’ha rebentat.  

 

Sedàs: m. [LC] [IMI] Estri semblant a un garbell, consistent en una tela clara 

muntada en un cèrcol que serveix per a passar farina, guix, etc. Per a colar la 

farina utilitzem un sedàs més fi. 
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Segadora: f. [LC] Màquina agrícola emprada per a segar herba o, especialment 

cereals. Des que va aparèixer la segadora, els dies de sega passaven volant. 

 

Sembradora: f. [AGA] Màquina agrícola que, arrossegada per animals o per un 

tractor, serveix per a sembrar gra o altres llavors. L’aparició de la sembradora 

va fer que sembrar no fos un treball molt dur. 

 

Tartana: f. [LC] [TRG] Carruatge de dues rodes, amb coberta i seients laterals. 

Cada dijous, agafàvem la tartana i anàvem a vendre al mercat.  

 

Tisores de podar: f. [LC] [AGA] Tipus d’estri d’unes dimensions més grans que 

les tisores de cuina o d’oficina, i sense forats, que s’agafen amb tota la mà, i 

que s’utilitzen al camp per podar o esporgar branques d’arbres o ceps. Les 

tisores de podar substitueixen el podall. 

 

Tractor: m. [AGA] [TRG] [AGF] Vehicle automòbil potent, 

amb rodes, erugues o cadenes que s’adhereixen fortament al 

terreny, que serveix per a arrossegar l’arada i altres 

instruments i màquines agrícoles, forestals, etc., i accionar 

diversos mecanismes. En Joan cada dia agafa el tractor i 

se’n va cap a segar herba. 
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Aixopluc: m. [LC] [AGA] Cavitat feta a la paret d’un marge on, en cas de 

temporal imprevist o a l’hora de la migdiada, serveix al pagès per guardar-se 

tant de la pluja com del sol. Quan de cop començava a ploure, tots corríem cap 

a aixopluc! 

 

Bravada: f. [AGA] Gas (anhídrid carbònic) que es forma amb l’ebullició o la 

fermentació del most, d’olor forta i desagradable. S’ha d’anar amb molt de 

compte amb aquest gas a l’hora de baixar a treure la brisa del lloc on es fabrica 

el raïm.  

 

Brot: m. [AGA] Tros de branca d’algun arbre. Abans, per fer fora les mosques 

quan estàvem asseguts a l’era, agafàvem un brot i les anàvem espantant. 

 

Cau: m. [LC] [AGA] [AGR] Excavació en forma de túnel feta al bosc per una 

bèstia on crien alguns mamífers com conills, teixons, guineus, porcs senglars... 

Quan t’asseies prop d’un marge havies de mirar de no fer-ho sobre cap cau. 

 

Gallinassa: f. [AGA] Excrement de l’aviram de ploma, molt alt en continguts de 

nitrogen i molt bo per a l’adob del conreu. A l’hort teníem un munt de gallinassa 

i l’anàvem escampant quan llauràvem perquè la terra es fertilitzés. 

 

Pedrís: m. [LC] Seient de pedra d’una sola llosa o diferents empedrats. 

Normalment es troba als carrers, al peu de les cases, a places, a les ermites o 

altres llocs freqüentats per la gent. Quan acabàvem la feina i començava a 

baixar el dia, els homes anàvem a xerrar al pedrís de la plaça. 

 

Porró: m. [LC] Recipient de vidre per beure vi. Té forma cònica, amb un coll a 

la part superior per on es pot omplir, i un broc llarg, ample de baix i prim de 

l’altre extrem, que és per on beu la gent. Quan arribàvem del camp, l’únic que 

ens venia bé era una bona tirada del porró! 


