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VOCABULARI DE LA CULTURA DE LA VINYA 
AL ROSSELLÓ

A proposta d’una ponencia formada pels Membres de la Secció Filo
lógica de Y Instituí senyors Caries Riba, Ramón Aramon i Serra i Pere 
Bohigas, ais quals s’adjuntá el senyor Francesc de B. Molí, Membre co- 
corresponent de la Secció, YInstitut d'Estudis Catalans, en sessió plenária 
celebrada el día 30 d’abril de 1951, acorda per unanimitat concedir dos 
accéssits al II Premi Mariá Aguiló ais senyors Enríe Guiter i 
Ramón Violant i Simorra, pels seus treballs Vocabulari de 
la cultura de la üinya al Rosselló i Kocabulari técnic de la industria ierrissera 
catalana, respectivament.

El present treball és propietat de l’Institut d’Estudis Catalans, el qual 
autoritza aquesta edició.

INTRODUCCIÓ

A despit de la seva limitació geográfica, aquest títol encara és massa 
extens. Hem pensat que convenia posar-hi el nom de Rosselló perqué el 
Rosselló és la unitat territorial més redui'da, que siguí ben coneguda i situa
da per tothom. En realitat, la nostra informació només porta sobre una part 
del Rosselló, part que precisarem a continuació; ara bé, hem d’afegir que el 
present vocabulari és emprat en gairebé totes les altres parts del Rosselló, 
i, quan intervinguin diferencies locáis importants, no faltarem a donar-ne 
compte cada vegada.

El territori estudiat és el que s’estén al nord-est del Rosselló, i que 
és acostumadament indicat amb el nom de Salanca. Els seus Iímits són: 
a Test, el mar; al sud, el curs inferior de la Tet; a l’oest, la carretera 
nacional 9, dita “carretera de Franca”; al nord, l’estany de Salses, o igual- 
ment la frontera septentrional del Rosselló, (Mapa I).

Si ens referim al mapa II, veurem que la Salanca consta deis pobles 
de Sant Hipolit (1100 hab.), Sant Lloreng de la Salanca (3600 hab.), 
el Barcarés (500 hab.), Claira (1600 hab.), Torrelles (1700 hab.),
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Piá (1700 hab.), Bompás (1300 hab.), Vilallonga de la Salanca (1400 
hab.), Santa María del Mar (700 hab.) i d’una part del territori deis 
pobles de Salses, Ribesaltes i Perpinyá, o siguí I 44 quilómetres quadrats i 
uns 20,000 habitants. El Barcarés era el port marítim de Sant Lloreng 
de la Salanca i pertanyia al seu districte municipal; només fa dotze anys 
que n*ha estat separat per a formar un districte municipal independent.

El domini geográfic de qué tractem, está constituít per dos territoris 
ben diferents, la natura deis quals comprendrem fácilment si ens referim a 
la seva historia (Mapa III). La meitat sud-oest consta de terrasses quater- 
náries argil.localcáries d’una altitud mitjana de deu metres; la meitat nord- 
est, de terres d’al.luvions recents d’una altitud sempre inferior a cinc metres. 
Aquesta meitat es anomenada més própiament pels pagesos "la salanca", 
mentre que l’altra meitat sud-oest és designada sota el nom de "el crest". 

A l’época romana, el mar o els estanys litorals ocupaven tota “la sa
lanca’*, així com indica el mapa III. La vía Domiciana seguía la vora 
del mar, després de Salses, (Ad Salsulas), passant per les masies roma
nes, Clairá (Fundü Clarianu), Piá (Fundu AppianÜ), o al menys, 
un poc al davant del turó de Piá, a Bompás (Bonu PASSü).

Al segle X, un bastiment costaner doná el seu nom a les cases vei'nes,
Torrelles (TURRICULAS 898) ; al llarg de l’embocadura d’un canal, s’estén «I
Vilallonga (Vila LONGA 1001). Aquelles terres recentment conquerides 
sobre el mar o Testany son salobres; d’on el seu nom de “salanca**.

Un poc més tard, es construeixen els pobles de noms de sants sobre 
les darreres terres adquirides, Sant Hipolit (Segle XI), Sant Lloreng de 
la Salanca (1012), Santa María del Mar (1197). (Veure Guíter. La 
colonisation agricole romaine á travers les toponymes des Pyrénées Orienta
les. Revue internationale d*Onomastique. 1949 -25).

Si tenim en compte que una part important de “la salanca** está in
culta, a l’estat de platges de sorra, de salobres o de sanyes 1 (Mapa IV), 
resulta que les terres conreades del domini estudiat, están migpartides gairebé 
exactament entre “el crest” i “la salanca”.

Al costat de la natura del terreny, el clima representa un altre factor 
que no es pot negligir. La temperatura és tan alta com en les altres parts 
de la costa catalana (mitjana de l*any 15° C), pero la secada és molt més 
important. El Barcarés és el pol de la secada a l’Europa Occidental; al llarg 

1 Les “sanyes” son les terres a vora d’estany on creix naturalment 
el “saniir* (PHRAGMITES COMMUNIS). Sembla que el nom catalá comú 
siguí “cANYÍs”; pero el nom rossellonés és molt antic i molt usat, i, més 
particularment, “Sanyas” és un nom de familia freqüent a la Salanca.
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de la costa salanquesa septentrional, cau menys de 300 mm. de pluja cada 
any. Per a donar punts de comparació, —sense parlar de la costa oceánica 
que rep 1000 a 2000 mm. o més—, recordarem que el Narbonés es carac- 
teritza per una algária, anual de 600 a 800 mm.; el Rosselló i el Conflent, 
de 400 a 600 mm.; el Vallespir, de 900 a 1500 mm.; TEmpordá, de 600 
a 1000 mm. El mapa III ens indica Ies limes al llarg. de les quals Talcária 
de pluja abasta 400 mm. i 500 mm.; el seu trajéete ens demostra clarament 
la gran secada de la Salanca, sobretot de la seva part nord-est.

Hem ¿'observar que tota la part meridional de la Salanca és de regatiu, 
grácies ais canals que provenen de la Tet; pero, al nord, la ribera Aglí té 
massa poca aigua per a permetre la mateixa correcció al régim hidrográfic.

Afegirem que el vent dominant, la tramuntana que ve del nord-oest, 
és molt sec; bufa tres vegades més sovint que la marinada, del sud-est, i 
sis vegades més sovint que el gregal, del nord-est; aquests dos darrers vents 
venen del mar, i són els úmes que porten una mica d’humitat.

La revista deis factors que acabem ¿estudiar sumáriament —natura 
pedregosa de la terrassa quaternária, clima cálid i sec, escassetat de les 
precipitacions atmosfériques—, ens explica que la cultura de la vinya 
sempre hagi estat afavonda “al crest”. Coneguda pels seus productes des 
de l’antíguitat, havia seguit amb poques modificacions fins ais fináis del 
segle XIX.

A despit del seu régim de secada, les terres de “salanca” van quedar 
molt temps sense conéixer el conreu de la vinya. Es que en aquests al.lu- 
vions recents, les aigües subterránies están tan prop de la superficie, que les 
llargues arrels de les vinyes poden pouarAes facilment; de tal manera que, 
encara que no plogui, el vi produít resulta d’un grau alcohólic molt feble. 
S’ha d’afegir també que la vinya no pot créixer en terres massa salades, i 
que, abans de pensar en el seu conreu, calia esperar que el sol s’hagués prou 
endolcit sota Tefecte de l’aigua de pluja.

Dones, en la segona meitat del segle XIX, la repartició deis conreus 
era la segiient:

1. - al “crest”, cultura tradicional de la vinya;
2. - a la “salanca”, horis o prats en les terres de regadiu, particular- 

ment al sud; camps de blat, de cicada, d'ordi, d'espdrrecs, etc.. . . en les 
Ierres de secó, particularment al nord.

1 ots els salanquesos d’edat molt avanzada recorden el temps on no 
ht havia cap vinya a la “salanca”, í on cada pagés de Sant Hipolit, de 
Sant Llorenc, de Torrelles, de Clairá, etc.. . . posse'ía el seu bocí de vinya 
al “crest” per a fer-hi al seu vi de consum. La conseqüencia d’aquell estat 
és que, al día d’avui, tot el “crest” del terme de Salses queda encara partít



La vinya al Rosselló

t

*1

r*

0.000

••••1

Límib del Rojjello 
.... LÍmib de di/tricte/ municipal/ 
= Carretera Nacional N-9

ó aljez
*

PerpínyaV*

vddjlonqa Je la ¿alano*

• El Barearéí 
ib'renc ¿c la ¿alanca
7 
llex

* 
« 
: Ríbewlte 

x
♦

«• •• •

*•!
V t .*.. Afreta Mará del Mar

..../ ( 
E iíTrxy
Vii
Canet
VJ

MapaH Jk<* JL I



88 E. Guiter

entre pagesos de Sant Lloren^, de Torrelles o de Clairá, que no vacil.len 
a venir a conrear-lo des deis seus pobles, encara que les seves carretes 
hagin de perdre dues hores de camí en cada trajéete.

Pero cap a lany 1880, la fil.loxera va destruir el vinyar europeu, 
en el moment precís en qué les facilitats modernes de comunicado estenien 
enormement el mercal del vi. Una clientela augmentada, i no gaire difícil 
sobre la qualitat de la beguda, topava amb una producció reduida a la 
terc;a part del seu valor precedent. La conscqüencia fou 1’elevació conside
rable del preu del vi (i també una extensió inimaginable de la falsificació 
de 1 es begudes, pero aquest punt resulta sense interés per al nostre estudi).

Aixó ens explica que els pagesos de la Salanca —igual que els altres 
pagesos en mateixes condicions— cuitaren a reconstituir el seu vinyar, 
empeltant vinya indígena sobre plant america, i com que el comerg de- 
manava sempre vi i més vi, oferint preus astronómics, no van acontentar-se 
amb tornar la vinya al seu lloc anterior, al “crest”, sino que van introduir-la 
també a la “salanca*’.

Pero, mentre el vi del “crest” fa de dotze a setze graus alcohólics, el 
vi de “salanca” abasta tot just la meitat, de sis a vuit. Els pagesos seguien 
bevent la producció de les vinyes del “crest”, menyspreant el seu nou “t?í 
peíif*, que venien al córner^ per consum deis centres miners de la Franca 
oriental i septentrional, i que els feia. . . la fortuna.

Aquell estat de coses va durar fins al moment que s’hagué plantat 
massa vinyes, siguí a Franca, sigui a 1’Africa menor. La producció depassava 
la consumació, i s’havia de buscar expedients per a fer desaparéixer el vi 
excedent, que no es podía comprar. Un conflicte d’interessos acarnissat 
s’aixecá llavors entre els productors de vins de qualitat —del “crest*’ o 
d’altres cantons análegs— i els productors de vins “petits”— de la “sa
lanca” o de les altres regions que donen poc grau i gran quantitat.

Una de les conseqüéncies d aquesta lluita fou l’esclatada del “cantó” 
de Ribesaltes. Els Lomes de la Revolució Francesa que havien preparat la 
nova organització administrativa de Franca, havien provat de rompre totes 
les velles unítats naturals, étniques o históriques. Particularment, una co
marca tan ben delimitada com la Salanca, no havia escapat a la seva ma
nía, i I’havien migpartida entre dos “cantons”: els quatre pobles del sud, 
Pía, Bompás, Vilallonga de la Salanca i Santa María del Mar, al “cantó** 
de Perpinya-Oest; els quatre pobles del Nord, Sant Hipólit, Sant Lloren^ 
de la Salanca, I orrelles i Claira, al “cantó” de Ribesaltes, que, per altra 
banda, s’estenia sobre les Corberes árides fins a Opol, Vingrau, Cal$a i 
Baíxas. Al moment de la crisi vitícola, el pobre “conseller general” del 
cantó de Ribesaltes —que era l’alcalde de Salses— es trobá en la impos-
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sibilitat de defensar simultániament els interessos oposats deis seus electora 
de la Salanca i de les Corberes. No tingué altre remei que demanar la par- 
tició del “cantó” de Ribesaltes, del qual, després de moltes gestions, foren 
segregats els quatre pobles salanquesos —cinc amb el Barcales que acabava 
de comptar com a poblé—, per a formar un “cantó” de Sant Lloren^ de 
la Salanca.

Una altra conseqüéncia fou la delimitació de zones vitícoles “d‘apeldado 
controlada". Certs territoris satísfent a condicions de qualitat i de grau 
alcohólic deis vins produits, tingueren dret a avantatges materials, com Fela- 
boració de uins dolaos naturals. Un vi dol$ natural, preparat amb el most 
del quatre raims nobles —muscat, malvesí, macabeu i granatge— ha de 
correspondre a un grau alcohólic mínim de catorze, i a un report máxim de 
tienta cinc hectólitres per hectárea. Com es pot veure sobre el mapa III, la 
part septentrional —la part més seca— del “crest” está inclosa díns els 
límits del territori d’apel.lacio controlada “Ribesaltes”.

Aquesta breu ressenya geológica, climática, geográfica, histórica, eco
nómica, no té altra finalitat sino la de mostrar que el conreu de la vinya és 
molt antic a la part oest de la Salanca (al “crest”), on posseeix un vell 
vocabulari establert des de fa temps, i que, si és recent a la part est (a la 
“salanca” en el sentit estret del terme), h¡ ha estat introduít pels mateixos 
pagesos que ja cultivaven la part oest, amb els mateixos métodes i el mateix 
vocabulari.

I. La plantació

Cinya: arbust (amb un sentit col.lectiu)
La vinya és gallarda (en bon estat)
La vinya és pitre (en mal estat) (de nomin. peior) 

Kinya: el camp plantat amb vinya. No s’usen V1NYAR ni VINYER. 
Una vinya de dues heminates ( 1 heminata = 60 árees)
Proverbis populars:

l^inya que ¿s prop d'un camí 
Tindrd sempre mal oeí.

La por guarda la vinya.

Camp vora ribera, 
Cinya Oora comí

1 dona finesirera
Mai han fet bona fi.
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Sí üols doble carretada
Tinguis la vinya tancada.

Rabassa, peu, cep, soca: (sinónims) cada planta total, sencera.
Amb peu es precisa sovint peu de vinya; pero els mots rabassa, cep 
o soca s’usen sempre sois, i es tracta sempre d’un peu de vinya. El 
terme rabassa és emprat mes generalment, siguí el peu viu o mort.

S'amagar darrera una rabassa.
Trencar una rabassa amb l'aper.
Un cargamenl de rabasses per fer foc.

Un soc és un gros tros de llenya.
Rabasso': part d’una rabassa tallada al moment de la poda, siguí perqué 

aquesta part és moría, siguí per adobar la rabassa, i que es guarda 
per fer foc.

"Busca rabassons dins la vinya".

Rabassada: el conjunt de tots el raíms portáis per una rabassa.

"Amb aquesta rabassada, hem emplenat el cistell".

Colló: la part de la soca que es troba sota térra, que queda en térra quan 
es trenca una rabassa arran del sol.

Abans de plantar una nova rabassa, s ha de treure el colló 
de la vella.

Bra$: cada branca d una rabassa.

Molt sovint un rabassó es redueix a un bra^.

Cap: cada part inferior de sarment de l’any passat, que es deixa sobre la 
rabassa al moment de la poda, i de la qual brotaran els sarments 
de l’any.

Es deixa sempre dos caps al bra<; de la banda de tramuntana. 
A la Salanca una rabassa pot portar fins a dotze caps.

Desfonsar: llaurar profundament amb una arada de grans dimensions, mo- 
guda per un tractor, el camp que es vol plantar en vinya.

Al crest desfonsen a dos pams (cinquanta centímetres)
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Tornar a lloc: creuar els soles de Tarada de desfonsar, primer amb Tarada 
del tipus denial, després amb Therpe (hirpice) (P. Fabra en 
diu RASCLE), per fer desaparéixer les regues d’aquells soles, i 
trencar els TERROSSOS (que aquí es diuen torres).

Ciüera: especie de pala de gra-ns dimensions amb dos manees, i a la qual 
es pot collar un cavall, per a portar térra d’un lloc a un altre en 
un camp que no és perfectament planer. L’operació es diu civeraíge. 

Roleu: gros cilindre dé fusta o de ferro, tirat per un o dos cavalls per a 
acabar de desterrossar el camp.

De vegades, no és necessari passar el roleu.

Planadora: post Haiga de dos metres, ampia de vint centímetres i gruixuda 
de tres, portant dos ganxos de ferro, que permeten a un cavall de 

tirar-la amb la dimensió mes gran perpendicular a la direcció se
guida. L’home que condueix el cavall es té dempeus sobre la post, 
que, sota el seu pes, deixa la térra plana.
La planadora és indispensable per a planar la térra.

Encloüillar: trabar sobre la térra dues series de línies dretes equidistants, 
Tuna perpendicular a Taltra, els encreuaments de Ies quals indiquen 
els punts on s’han de plantar les rebasses.
L’enclovillatge es fa amb un encloaillador. L’enclovillador és cons
tituid per una barra de fusta d'uns cinc metres de Harg, portant al 
mig una relia fixa, i, de cada costat, dues relies móbils simétriques. 
Dos bracos de fusta permeten de tirar la barra perpendicularment 
a la direcció seguida, i les tres relies tracen tres soles petits. L’obrer 
que tira Tenclovillador camina sempre a recules, mirant així les tres 
relies. Quan comenta el treball, clava al davant seu dos jalons per 
a tirar dret endarrera; després, segueix amb una relia extrema el 
darrer sole tra^at.
La distancia entre les relies, que será la distancia entre dues rabas- 
ses veínes, es compta sempre en pams. El pam (palmu) és inicial- 
ment la distancia entre la punta del polze i del dit menucll, tenint 
la má estesa; el seu valor hauria dones de variar d’una persona a 
I altra; practicament aquest valor está fixat a vint-i-cinc centímetres. 

Proverbi popular:

Quatre pams formen un metre.

De manera més corrent, s’enclovillava a sis pams, fa cinquanta
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anys, i a set pams, fa vint anys. Ara, per a permetre la motoritza- 
ció de les llaurades, les noves plantacions s’enclovillen sovint a vuit 
pams.

Haca: una renglera de rabasses es diu Haca.

Proverbi popular:
Que cadascú segueixi la seüa Haca (—es cuidi deis seus ne- 
gocis, i no deis del veí).

Quan el terreny encloviMat sigui plantat, no es dirá mes “enclovl- 
llaí a set pams”, sino "enllacat a set pams”.

Escorqó: si el camp que s ha plantat és rigorosament rectangular, totes Ies 
llaques irán de cap a cap del camp en les dues direccions perpendi- 
culars; totes Ies llaques paral.leles tindran la mateixa Margaría. Pero 
si el camp té una forma menys senzilla, podrem encara considerar 
el rectangle més gran que sigui possible inscriure-hi, i en aquest rec- 
tangle la distribució de les llaques será la mateixa que hem dit més 
alt; fora d’aquest rectangle, entre els seus límits i els límits del camp, 
quedaran trossos de térra de forma no-rectangular, on les llaques no 
tindran la mateixa Margaría. Aquests trossos són els escorgons, o 
també les escorqonades (Els dos mots són sinónims).
Una vinya triangular és tota en escorqonada.

Rasa: Mengua de térra estreta que queda sense plantar, a la separació de 
dues vinyes vei’nes.

Plantar: un obrer (es diu més especialment treballador de Tobrer del camp) 
segueix un solc de renclovillatge. En cada encreuament de soles, 
enfonsa verticalment una barra de ferro cilindrica d*uns 20 a 30 mm 
de diámetre. Aquesta barra té el nom de palferro, i el seu pes basta 
per a fer-la enfonsar quan cau, de 30 a 60 CIU segon¿ la natura del 
terreny. A vegades, el palferro posseeix un manee de fusta trans
versal a la seva part superior, i Tinstrument així modifica-t es diu 
borrona.
En el forat fet peí palferro o la borrona, es posa sigui un sarment 
de Tany, pronunciat eixirmenl, sigui un barbal. és a dir, un sar
ment vell de dos anys que, plantat en térra de regadiu, s’hi ha fet 
una "barba" d’arrels. Amb el palferro o la borrona, Tobrer acaba 
d’emplenar el forat amb térra, i prem aquesta contra la planta. 

Pr alinar: abans de plantar el sarment o el barbat, aquest és humectat en la 
seva part inferior amb una barreja espessa de fem i de solució 
de sais nutritives (fosfats, nitra-ts, sais amóniques o potássiques), 
que nodriran les primeres arrels.
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Plañí: el sarment tallat o el barbat que es posa en térra. Es distingeix el 
plant direct, si es tracta d’un sarment de vinya fecunda (vitis 
VINIFERA) i el plañí america, si es tracta d’un sarment de vinya 
borda que s^haurá d’empeltar. El plant americá té 1 avantatge que 
les seves arrels resisteixen a la fil.loxera.

Plantada: el camp plantat de vinya jove, que no ha estat empeltat, porta 
el nom de plantada.

Murgonar: preparar barbats de plant america, colgant un sarment en la 
seva part mitjana, i tallant-lo de la rabassa després que hagi arrelat 
en la part colgada. Cada sarment colgat és un murgó.

Recoljar: quan una rabassa és morta i que un plant america s’encontra 
prou a prop d’ella, murgonar aquest plant de tal manera que el 
murgó vingui a ocupar el lloc de la rabassa morta, que és per a ell 
el lloc de plantado definitiu.

II. L’empeltada o grefa
I

Crefa: aquest manlleu al francés és molt més emprat que el mot empeltada, 
per a designar I’operació d’empeltar. El verb empeltar és molt usat, 
més que el seu concurrent grefar.

Planta: e! conjunt deis sarments amb els quals s’empeltara, que servirán per 
a fer les inxes. La planta que, després de l’empeltament, donara la 
part aéria de la rabassa, s’oposa al plant, que en donara la part 
subterrania.
Si s’empelta al mes d’Agost (“entre les dues Verges”, del 15 
d’Agost al 8 de Setembre), la planta s’escollirá en la mateixa vinya 
carregada de ra’íms, i es tallara un o dos sarments a cada rabassa 
més productiva; se’ls treurá immediatament Ies fulles. i s’utilitzaran 
tot seguít.
Si s’empelta a la primavera (abril i maig), a l’hivern, quan es podi 
la vinya, es guardaran els sarments més grossos i més intactes: es 
lligaran en feixos, que quedaran enterráis en sorra fins al moment 
de la seva utilització.

Ull o borró: cada mena de botó o de gra, que es forma sobre els sarments 
a l’aixella de cada fulla, i que pot donar un brot a l’any següenL 
La part de sarment entre dos ulls es diu cano.

Inxa: segment de sarment de planta portant dos o tres ulls; la part inferior 
es talla en doble bisell sobre una distancia de 3 o 4 cm. Amb un 
sarment normal es poden fer tres o quatre inxes. Només es rebutja la



96 E. Guiter

parí massa prima. L'obrer fa els bisells amb un ganivet molt esmolat, 
que es diu ganivet ¿'empellar.
Els plañís que s’han d’empekar, han estat llaurats d’hivern i escos- 
sellats; mes lluny tindrem oca-sió ¿'explicar en qué consisteixen 
aquests treballs, que no són particulars de l’empeltament.

Escapear: (pronunciat: escadzar) : l'obrer que empelta, talla el plant ame- 
ricá a deu centímetres mes alt que el fons de l’escossell, o sia a 
cinc centímetres mes baix que el nivell del sol, si aquest fos planer. 
Si, per qualsevol rao, el plant és en mal estat al lloc on s’hauria de 
tall ar (que hagi estat tocat per Tarada, rosegat per un cuc, etc.) 
s escapea un poc més baix, pero llavors s’haurá d'usar una inxa 
de tres ulls. que sera més llarga.

Fenta: un cop escapca-t el plant, Tobrer el divideix verticalment i diametral 
en dues parts per una esquerda que es diu fenta, i que baixa de 
quatre a cinc centímetres. L’operació es fa amb un ganivet de fenta, 
ganivet poc esmolat que segueix els fils de la llenya sense tallar-ios. 

Empeltament: Tobrer introdueix la part bisellada de Tinxa en la fenta del 
plant america, assegurant-se que les escorces deis dos trossos de lle
nya coincideixen, están bé de nivell, del costat de Tull inferior de 
Tinxa. (Si les escorces no coincidissin de cap costat, Tinxa moriria 
perqué la soldadura s’ha de fer per Ies escorces. Si coincidissin del 
costat oposat a Tull inferior, Tinxa es soldaría malament al plant, 
i brotarien irresistiblement arrels de Tinxa del costat de Tull inferior. 
Una- inxa que creix així es diu bufot. Poc a poc el plant america 
mor, perqué Tinxa treballa més amb les seves arrels própies que amb 
les del plant, i, després, Tinxa que només té arrels superficials mor 
a la primera secada, o bé de la fil.loxera).
Una vegada Tinxa- placada; en la fenta, Tobrer Higa la, part inferior 
de la fenta amb rafia, i segueix donant voltes de rafia de baix cap 
a dalt, fins a la part superior de la fenta, on nua la rafia.
L’obrer enfonsa un poc més Tinxa dins la fenta aixi Hígada, de ma
nera que asseguri un contacte estret entre Ies dues peces.

Empell: El tot constituít peí plant america escapcat, portant Tinxa en la 
seva esquerda, es diu Vempelt,

Botonar: cobrir Tempelt amb térra fina, molt delicadament, de manera que 
no es mogui Tinxa. S’ha de fer pujar la térra per a obtenir un turó 
cónic de 1 5 cm. d allaría i de 60 cm. de diametre. Aquests turons 
són coneguts amb el seu nom francés, catalanitzat en butatges o bé 
es diuen bolones. Al mig de cada turó, al costat de Tempelt, s ha 
plantat una estaca, que també es diu piquet.
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Repicar: si l’inxa ha mort, i si el plant america encara és viuf es pot tornar 
a empellar un any més tard. S ha d’escapqar més baix que la parí 
inferior de l’esquerda precedente i s’usa sempre una inxa Barga de 
tres ulls, per a compensar la perdua d’alqária.

Vigilar els empelts: trencar regularment la crosta superficial de la térra per 
a facilitar la sorhda deis brots (de dos a tres mesos després d haver 
empeltat), i, a cada primavera i a cada tardor,. fer les dues ope- 
racions complementarles que segueixen.

Desarrelar: és una associació una mica contra natura obligar una planta 
a viure amb Ies arrels d una altra, i aquesta altra amb les bran
ques de la primera. Tambe, l’inxa prova sempre de fer brotar 
arrels própies que s’han d’arrasar regularment. Per a¡xó. s obre a 
I’escossellera el “butatge” que s’ha fet al moment de bolonar, y es 
tallen les urre/s de l’inxa amb el ganivet d’empeltar, anant de dalt 
cap a baix per a no correr cap risc d’arrencar l’inxa.

Seguir els ¡ladres: per la seva part, el plant america prova de fer brotar 
branques própies que es diuen lladres o gormands, Aquelles bran
ques s’han també d’arrasar, i l’operació es fa al mateix temps que 
es desaírela, quan el “butatge” esta obert.
Els liad res tendres es poden treure sense obrir el “butatge”, tiran! 
senzillament sobre ells quan han sortit a Paire. Pero si el lladre es 
trenca més alt que arran del plant, els uBs restants tornen a brotar 
amb més vigor encara.

Crefada: després d’empeltar, la vínya jove que, fins a aquell moment es 
deia plantada, canvia de nom i esdevé grefada,
Al primer any d una grefada, no s ha de collir raims. O bé un obrer 
segueix les flors de la vinya per a tallar-íes, o bé els raims es deixen 
assecar sobre les rabasses.

III. La poda

Podar: després que la vinya ha perdut Ies seves fulles, se li tallen els sar- 
ments per a deixar només un nombre reduit de caps i d*u?/s sobre 
cada rabassa.

Estisores: una aglutinació parcial de l’article val a les tisores usades per la 
poda el nom de esfísores de podar. Dos manees de fusta o de ferro 
permeten de creuar un ganxo d’uns deu centímetres de Ilarg, i una 
ampia fuBa tallant. El ganxo és per damunt i la fulla per dessota;
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la ma dreta té el manee del ganxo, la má esquerra el manee de la 
fulla.

Pedra: pedra esmoladora de forma llarga que l’obrer porta a la butxaca 
per a tornar a fer el tallant de la fulla. Es diu també pedra d'agusar. 
Quan l’obrer esmola les tisores, diu que dona un cop de pedra. 

Refrescar: La fulla de les tisores s’usa poc a poe al contacte deis sarments 
i de la pedra esmoladora. Refrescar les tisores vol dir fer el ganxo 
més corb, de tal manera que la fulla abasta al límit exterior del 
ganxo.

Colgar o recalgar: quan la fulla resulta massa reduída, sha de canviar, 
se’n diu colgar o recalcar les tisores.

Espodassar: tallar de pressa, abans la caiguda de les fulles, tots els sarments 
d’una vinya, deixant-los llargs de 10 a 15 cm.t sense cura d’es- 
collir caps o de comptar ulls, únicament perqué es pugui passar 
facilment dins la vinya, siguí per a llaurar-la, siguí per a fer-hi un 
conreu d’hivern, com l’ensiam. Després, la vinya espodassada s’hau- 
ra de podar com qualsevol altra.

Barguer: la part inferior del sarment, que toca al cap portant aquest sarment. 
Si el sarment ha estat podat molt curt, sense que quedi cap ull, 
vergues noves brotaran del barguer, de tots costats, com els mugrons 
al braguer d’una vaca. Al Rosselló, una interversió ha fet barguer 
del mot braguer.
Les varietas de raíms més comunes, que serveixen per a fer vi cor- 
rent, com la carinyana, se poden a ull i barguer, deixant només 
un ull després del braguer.
Les varietats “nobles”, que donen vins dolgos naturals, com el gra- 
natge, se poden a dos ulls vistos, deixant dos ulls després del braguer. 

Angelet: la poda ha d’efectuar-se al més alt possible sobre el darrer ull 
que es vol guardar, deixant al cap nou tot l’entrenús superior. De 
vegades, per a donar el cop de tisores al ñus superior, pot passar que 
escapi el darrer ull que s’havia de treure; queda arran de l’extre- 
mitat del cap: es diu Y angelet. Si l’angelet no es treu, brota abans 
deis altres ulls, i la verga corresponent es destaca a la primera 
bufada de vent.

Ungía o xicot: el darrer entrenús que sha deixat al cim d’un cap, s asseca 
després que han brotat els ulls que portava el cap; es diu ungía 
o xicof. L’any següent, quan se poden els sarments nous, sempre 
s’arrasen les ungles de l’any anterior.

Sec: un sec és un tros mort de rabassa, un cap o un bra$. Per la salut de



La vinya al Rosselló 99

la vinya s’han d’escap^ar aquelles parts mortes. Es diu treure 
un sec.

Brolilla: sarment petit que brota anormalment sobre la llenya vella, al mig 
d’un bra$. La brotilla no porta raíms. Només poden portar raíms 
el sarments que broten deis ulls de sarments de Tany passat.

Reculada: amb la poda, els bracos de la vinya s’allarguen un poc cada 
any. L’edat d’una rabassa es tradueix per la Margada deis seus 
bracos. Quan els bracos son massa llargs, el cep té dificultat per 
a nodrir els raíms, que queden mes magres. Llavors, es pot aprofitar 
una brotilla sobre un bra<;, per a tallar aquest brat; tot just a dalt 
de la brotilla*, i podar la brotilla per a fer-ne un nou cap, mes prop 
del centre de la rabassa. L’operació es diu fer una reculada. El 
primer any, la brotilla no porta raíms, pero després n’hi ha sobre 
els caps sortits de la brotilla.

Eixirmentar: (cat. lit. eixarmentar) collir els “eixirments’* (sarments) po- 
dats. Aquest treball és fet per dones i mainada. Els sarments son 
arreplegats en feixos de 30 cm. de diámetre, que es diuen fogots. 
El fogots son lligats amb sarments llargs o amb filferro.

Serra: els fogots son amuntegats prop del mas per a formar la serra 
d'eixirments.
Podem afegir aquí els noms de Ies diverses varietats de vinyes 
o cepatges.
En primer lloc, les quatre varietats nobles que tenen dret de donar 
üins dolaos naturals, si el seu grau de most és superior a 14:

1. Moscat: el més apreciat deis raíms peí seu gust particular. Perd les fulles
d’hora, i s’ha de podar d’hora. La rabassa és baixa i els sarments 
prims. Es distingeixen el moscai negre, el moscat roma (de grans 
petits i rodons, que abasta graus molt alts, el millor per a fer vi), 
el moscat de laula (de grans molt grossos i de poc grau).

2. Malvesí: raím de gra gros i de pell dura, apreciat per a la taula, pero
més que més per a fer vi dol$. Els sarments i les fulles vermellejen. 
El seres (per xerés) és una especie de malvesí.

3. Macabeu: es distingeixen el macabeu de gra gros i el macabeu de gra
petit. La fulla del macabeu blanqueja per dessota, com si hi ha- 
gués coto. El macabeu és molt sensible a les malalties criptogá- 
miques.

4. Cranatxe: el més corrent deis cepatges nobles. Pot ésser, blanc, negre
o gris. Resisteix bé a les malalties, pero té el defecte de Yespanadera. 
al qual es porta remei per una poda molt tardana. Espanar-se vol dir
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que la fecundado de la flor no es produeíx normalment; el pol.len 
no cau sobre el pistil, i el raím jove s’asseca.
Després vénen les varietats que donen els vins corrents, i que poden 
partir-se entre tres classes.

1. Una classe de cepatges semi-nobles, donant vins de fort grau alcohó-
lic, de color vermell.

Carinyana: la carinyana és la varietat de vinya més freqüent al Rosselló. 
Se li deu Taita qualitat deis vins corrents d’aquesta comarca. Se- 
gons el terreny, produeíx vins de graus que poden anar de 10a 16. 
Té el defecte d’ésser massa sensible a les malalties criptogámiques, 
més particularment a Toidium. Existeix també una varietat de 
carinyana blanca, que no té Textensió de la negra.

2. una classe de cepatges que vénen bé en els terrenys humits de la baixa
Salanca, i que poden portar quantitats extraordináries de raíms 
(producció d uns centenars d’hectólitres per hectárea), pero que 
donen graus alcohólics molt baixos (de 5 a 8 segons els anys i els 
terrenys) i vins de poc color.

Aramon: rabassa baixa que porta raíms molt llargs de color rosada, tocant 
al sol. Un raím pot abastar el pes d’un quilogram. Cada gra és tan 
gros com una pruna. Poc sucrat, Taramon és agradable com a raím 
de taula.

Benicarlos: té les mateixes característiques que Taramon, pero no és tan 
conegut.

Terret borret: els raíms molt apinyats no tenen grans tan grossos com els 
de Taramon. Presenten el color de la mel quan son madurs.

3. una classe de cepatges donant vins de grau alcohólic mitjá (de 9 a 10),
de productivítat prou considerable, pero caracteritzats més que més 
per un color molt intens. Es diuen els raíms tintorers. Un raím negre

*

ordinari, com la carinyana, només té color en la seva pell: el seu 
suc és incolor.
El vi pren color quan bull al contacte de les pells, perqué el color 
es solubilitza dins Talcohol. Al contrari, els raíms tintorers pos- 
seeixen un suc molt morat.

Alacant: el més corrent, i el més apreciat deis raíms tintorers. El seu vi és 
espés, i deixa un color vermell al got incolor que Tha contingut. 

Moraslel: tintorer que fa raíms més apinyats (el Rosselló diu més aviat 
pinyals) que T Alacant, pero de color menys intens.

Gra-negre: és el tintorer més productiu, i de grans més grossos, pero ell 
tampoc té color tan intens com Talacant.
Els vins de raíms tintorers són utilitzats per a barrejar amb els
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vins de poc color (aramon, terret, etc.)» que es vendrien dificilment. 
En fi, posarem a part els rai'ms primerencs. conreáis únicament 
per a la taula, i que tenen poca extensió. Cada pagés en té de deu 
a cent rabasses.

Xaxebjs: raim blanc madur a fináis de juliol, molt semblant a! picapoll, 
que és mes conegut en les altres comarques catalanes.

Jaumet: raim blanc que madura per la festa de Sant Jaume el Major (25 
de juliol).

Magdalena: un altre raim blanc de pell molt tendrá, que madura per la festa 
de Santa Magdalena (22 de juliol).

Per podar, en els dies gelats d’hivern, a despit de la tramuntana freda, 
el treballador es posa un capot, llarg vestit de drap espés, amb caputxa.

IV. Els cavalls i arnesos

En tota la plana rossellonesa només s’usa, com a animal de trácelo 
i de cárrega el cavall (o les altres bésties del mateix genre). L’ús del bou 
comenta molt més alt, a*l FenoIIet i al Conflent. Pero, antigament el bou 
servia també a la nostra comarca, de tal manera que el llaurador (que ara 
mena sempre un cavall) es diu bouer. El nom propi Boher. que té aquest 
origen, és molt freqüent a la plana.

Caüall: és el nom més general de l'animal collat, sigui másele, femella o 
castrat.

Caoall enlirt: (per eníer) : el másele que no ha estat castrat.
Caoalla: la femella que treballa (el cas més freqüent).
Ega o Euga: la femella utilitzada per a la reproducció (cosa poc freqüent) 

es diu ega al nord de la Tet i euga al sud. A la Salanca, el mot 
ega designa també una dona de mala vida.

Burro i burra: el Rosselló només usa aquests termes, oposant-se al Llengua- 
doc (ase-sauma) i a les altes comarques (ruc-ruca o somera),

Matxo i muía: els productes estérils de la unió del burro i de l’euga.
Estable: lloc cobert on viuen els cavalls. Al primer pis és el paller, sota el 

terral (a tot el Rosselló; teulat al Conflent i Vallespir; tet al Cap- 
cir; llosat a la Cerdanya i ¡'Andorra).

Cripi (per grípia) : caixa de fusta o de pedra, a alearía de la boca deis 
cavalls, on se*ls posa la ciüada, Yordi, el gruí (nom usual del segó).
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L’aliment corrent és la civada. Excepcionalment s’usa Tordi. El 
grut serveix per a curar els cavalls malalts del ventre.

Rasíell: rcixa de fusta o de ferro, que sosté Yherba, Y auserda (per alfals) 
o la palla, a Tabast del cap aixecat deis cavalls, sobre la grípia. 
ICherba de prat és el menjar més usual. C'auserda o el triüolet 
(trévol) es donen ais cavalls que han de treballar molt, i que no 
tenen prou civada. La palla es dona ais cavalls que treballen poc i 
que tenen el ventre massa gros.
El menjar és donat ais cavalls tres vegades cada dia: al matí, 
dues hores abans de comentar el treball, a migdia, í al vespre, des- 
prés d’acabar el treball. Cada vegada, el cavall rep de quatre a cinc 
quilograms d’herba, i de tres a cinc litres de civada. Herba i palla són 
guardades en el paller, sobre Testable, d’on les fan baixar al ras- 
lell amb una forca.

Abeurar: fer beure el cavall, siguí en un abeurador, sigui amb un bidón 
(per galleda). El cavall s’abeura tres vegades cada dia, cada 
vegada abans de clonar-li la civada.

Desfemar: el cavall jeu sobre una pallassa, a la qual s'afegeix cada vespre 
un poc de palla. Aquella palla es barreja amb els excrements de la 
bestia, i constitueix el fem. Cada dia, o cada tres dies, o més que 
més cada setmana (el díssabte al matí), es treu el fem amuntegat 
per posar al seu lloc palla neta; aquella operado es diu desfemar, 

Arnesos: els guarniments o arreus del cavall. Només s’usa arnesos i no els 
dos altres mots.

Collar (C) : significa, a la vegada, posar els arnesos al cavall, i enganxar el 
cavall a la carreta o a Tarada. El verb és transitiu i intransitíu. 
Ex: Colla el cavall negre - Vés a collar.

Sella: arnés que es posa sobre Tesquena del cavall per a distribuir millor 
el pes trames pels bracos de la carreta. Una sella molt grossa. amb 
armadura de fusta (alta de 20 cm.) es diu un selló. Una sella 
molt prima, usada quan no s’ha de sostenir pes (amb Tarada per 
exemple) es diu una séllela.

Cingla: corretja prima que passa sota el ventre del cavall per a assegurar la 
sella.

Sofra: doble corretja molt forta, que reposa sobre la sella i que sosté els 
bracos de la carreta o de Tarada. Quan la carreta és carregada 
massa endavant, de tal manera que el pes tiva la sofra, es diu 
que porta (intrans.).
Ex: Porta massa; heu de carregar endarrera.

Centrera: ampia corretja guarnida de llana a Tinterior, que passa sota el
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ventre del cavall per a impedir que els bragos de la carreta es pu- 
guin aixecar. Les corretjes mes primes (una o dues de cada costat) 
que lliguen ais bracos les extremitats de la ventrera es diuen con- 
iracinglons. Quan la carreta és carregada massa endarrera, de tal 
manera que el pes tiva la ventrera, es diu que capilla (intrans.). 
Capillar és el contrari de portar.
Ex: Portava massa; heu afegit dues saques darrera, i ara capilla. 

Reculler: (i no rabasta) arnés compost de cinc corretjes i dues cadenes 
curtes, que es posa sobre la gropa del cavall, amb les cadenes en- 
ganxades ais bracos de la carreta, per a permetredi de fer recular 
la carreta amb un esforg endarrera. Quan el cavall és collat a 
Tarada, no es necessita ventrera ni reculler.

Trascua: corretja lligada a la sella, i terminada amb una baga, en la qual 
passa la cua del cavall. La trascua impedeix que la sella pugui llis- 
car per endavant.

Collar: cércol de fusta, cuito (a Cerdanya; al Rosselló es diu cuire; quer 
i quier al Llenguadoc) i coixins de tela, que es posa al coll deis 
cavalls per a permetre’Is de tirar la carreta o Tarada. Dos mun- 
tants de fusta, que es diuen estelles relligats per corretges, reposen 
amb coixins contra les espatlles del cavall. Cada muntant porta un 
ganxo, dit croe, al qual es pot agafar una cadena fixada a un 
brag de la carreta. Cadascuna d’aquestes dues cadenes es diu un 
íret. La corretja que Higa el croe a Vestella es diu manxillo.

Forreus: quan un cavall s’ha de collar fora de bracos, només per tirar, 
per exemple un cavall que fa de daoanler a una carreta, o un cavall 
que tira la civera o la planadora, no necessita sella, ventrera ni 
reculler. Només se li posen al collar trets llargs, constituíts per dues 
cadenes dins estoigs de cuiro, units entre ells per tres corretges, 
dues que passen sobre Tesquena, i una sota el ventre del cavall. 
Aquest conjunt de cadenes, estoigs i corretges, es diu els forreus.

Cabestre: pega d’arnés formada per una corretja que fa el torn de la part 
superior del coll del cavall, per una altra corretja que li fa el torn 
del cap, a mig camí entre els ulls i el ñas, i per dos montants laterals 
de cuiro que lliguen aqüestes dues corretges. Sota la barba del 
cavall un gros filferro uneix dues anelles de ferro passades a cada 
corretja. A aquest gros filferro es fixa la corda amb la qual s’estaca 
el cavall, i que es diu llonja,
Generalment, el cabestre es treu al cavall quan s’ha de collar, i 
queda a Testable sobre la grípia. De vegades, el cavall guarda el
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cabestre sota el bridell, si s’lia de deixar-lo estacat abans que torni 
a ¡'estable.

Bridell: peca d’arnés que es posa al cap del cavall per a dirigir-lo. Com
pren essencialment una corretja llarga, que va d’un costat a l’altre 
de la boca del cavall, passant sobre el seu cap, darrera les orelles. 
Els dos caps d’aquesta corretja están lligats a les extremitats d’una 
barreta de ferro, el most que passa dins la boca de la bestia. Sota 
la barba del cavall passa una cadeneta que va d’una extremiftat 
a 1 altra del mos: és la gromota. Dues altres corretges passant, la 
una sobre el front del cavall, l’altra sota el coll, impedeixen que es 
mogui la corretja principal. Sobre aquesta, están fixades a Fal
saria deis ulls, dues peces de cuiro, que només permeten al cavall 
de veure al davant seu: són Ies ulleres o cluqueres.

Serreta: quan un cavall té la boca massa delicada- i sensible, per a sofrir el 
mos, se li posa al bridell, en lloc de mos, una pesa de ferro corba, 
amb dents poc agudes a l’interior, que li reposa sobre el ñas; és la 
serreta.

T¡rondes: a les dues extremitats del mos se fixen els caps d’una corretja 
(quan el cavall és collat a la carreta), o d’una corda (quan el 
cavall és collat a l’arada) molt llarga que permet de dirigir la 
bestia d’uns quants metres darrera d’ella; són les regnes que, aquí, 
es diuen de preferencia tirandes. Les tirandes passen dins les anelles 
del collar, fixades a la part superior de les estelles.

Orelles: a l’estiu, a fi que les mosques o mosquits no puguin entrar dins les 
orelles deis cavalls, se’ls posa un estoig de tela, que cobreix exacta- 
ment el cap i les orelles, i que es diu orelles a la major part de la 
Salanca i aurelles a la seva part occidental (Clairá, Piá, Salses, 
Ribesaltes), així com al nord del Rosselló.

Llimoner: el cavall collat dins els bracos de la carreta, que tira amb el 
collar o que reté amb el reculler, segons les necessitats del camí. 
Amb la sofra i la ventrera, assegura Festabilitat de la carreta. Al 
costat esquerra del mos del llimoner, penja una corretja d’uns vint 
centímetres, que permet de conduir-lo amb la má dreta: és la pata- 
llonja.

Davanter: el cavall collat amb els forreus, al davant deis bracos de la 
carreta. Només participa a la traccjó. Les regnes del davanter, que 
es fixen a la patallonja, es diuen tira-bridell.

Claviller: quan es collen tres cavalls a la mateixa carreta, cosa un poc ex
cepcional, el cavall del mig es diu claviller; és una especie de segon 
davanter.
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Fuet: el fuet rossellonés és sempre fet de lladoner, cuiro i corda. La seva
fabricació és una industria importan! deis pobles de les Alberes, a 
l’entorn de Sureda.

M

Comanar a la veu: per oposició a comanar amb les tirandes, és dirigir» els 
cavalls amb uns certs crits particulars, sense ajuda- de tirandes o 
de fuet. Aquests crits son:

i per aüangar (és una i molt oberta) ;
arre per recular;
bió per girar a dreta;
dja per girar a esquerra (i més escassament bilí) ;
óu per arrestar.

Es diu molt freqüentment:
fer tirar el cavall dret o endaüant; 
fer tirar a bió; fer tirar a bití.

V. Les llaurades

Aper: aquest mot és el nom més general de Tarada a la plana rossellonesa. 
(llat. AD PARIU cf. cast. apero). Puja, valí de la Tet amunt, fins a 
mig Conflent i el trobem encara a Vilafranca de Conflent i Vernet. 
Pero al nord del Conflent, les valls de Mosset i de Noedes, així 
com el Capcir han emprat el nom occita araire (alaire en el Nar- 
bonés).
L’alt Conflent, a l’entorn d’Oleta, de les Garrotxes fins a Mantet, 
usa el terme e'ina, mentre que el Vallespir, valí del Tec amunt de 
Ceret, ha escollit llaura, com tot Tantic comtat de Besalú, del qual 
prefereixen arada, que s’estén cap a Toest, fins a TAndorra i TUr- 
era part. De cada costat del Besalú, TEmporda i la Cerdanya 
gell, on trobem arreu.

Dental: és Tarada simétrica, amb dos petits orellons iguals de cada costat. 
Acaba de desaparéixer el dental tradicional de fusta, encara usa-t, 
de vegades, per petits propietarís. Una relia, de fulla triangular, 
reposa sobre el ristol de fusta, entre Ies dues estenilles de ferro que 
uneixen el ristol al muntant de fusta. Un tascó de fusta assegura la 
relia en el seu lloc. De cada costat, els orellons es diuen escarilla- 
dors. Corbada endarrera s’alca Testera, també de fusta. El mun
tant es continua endavant per una pega cilindrica, la fusada, que 
s’adapta al forat del forcat, entre els bragos del qual es colla el 
cavall.
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Els dentáis moderns son totalment metal.lies. La relia no té una 
fulla triangular, sino que és una senzilla barra de ferro, de secció " - *
quadrangular, amb les dues extremitats punxagudes, i es diu carral. 
Quan una punxa está usada per la llaurada, el carral es posa a 
l’inrevés, i i’altra punxa serveix; quan les dues punxes están usades, 
el carrat és portal a casa del ferrer, que torna a fer les punxes, 
fins que el carrat esdevingui massa curt. El carrat és fixat amb un 
tascó de ferro. De cada costal del carrat, el tallant té el paper deis 
costats de la relia triangular.

Aper de ferro: és Tarada més usual de la plana rossellonesa. Al darrera 
del carrat, hi ha un tallant només del costat esquerra, i es continua 
amb un únic escarillador, sempre a esquerra, molí més important 
que en el dental i sostingut al darrera per una brida. En conse- 
qüencia, Taper de ferro gira la térra, i la gita a esquerra de la rega 
de Taper.

IDescal^adora o també Déchausseuse (mot francés) : arada que s’assembla 
molt a Taper de ferro, pero la part inferior del muntant és toreada 
cap a dreta, de tal manera que aquesta arada traga el seu sole, no 
a la vertical del muntant i de la fusada, sino molt més a dreta.
Aixó i i permet de passar molt més prop del peu de la rabassa, que 
descaiga, a despit deis bragos d’aquesta rabassa. Passar la des- 
calgadora es diu descalcar.

Asta: de vegades, el muntant de Taper no és adaptat a la fusada del forcat 
(de dos bragos) per a collar el cavall, sino a una asta de brag únic. 
En un pía perpendicular a Tasta en el seu mig, pot girar una 
sólida barra de ferro corbada que es diu la cindra. Quan el cavall 
está collat, té Tasta a la seva dreta, i la cindra li passa sota el 
ventre. Els dos trets que van a agafar-se ais dos ganxos del collar par- 
teixen, el de dreta, de Tasta mateixa, el desquerrá, de Textremitat 
de la cindra. L’ús de Tasta permet al cavall de passar més Uuny 
de les rabasses, per una mateixa posició de Taper. De vegades, el 
cavall és collat amb una cadena a una asta petita, molt curta, que 
es diu salanquera.

Rega: el sole de Taper; pero el mot sole no és usat. Cap a Talt Rosselló, 
hom diu també surc (cf. castellá. surco). 

Ernbordonada: Tescarillador de Taper gita a esquerra la térra treta de la
rega, que constitueix Tembordonada-, mena de *‘bordó” més alt que 
el sol. 

IJaurar d'hivem: del mes de novembre fins al mes d’abril, es llaura per a 
treure la Ierra deis peus de les rabasses. Entre dues llaques succes-
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sives, es passa tantes regues d aper com hi ha de pams de dis
tancia.
S’ha de comentar per les regues del mig (i i’operació es diu obrir 
o enregar) que es fan amb el dental. Després s’embordona amb Taper 
de ferro» i, en fi, la rega més aprop de les rabasses és passada de 
cada costat amb la descal^adora.
Per exemple:
si la vinya és enllacada a 5 pams, passaran una rega de dental (al 
mig), dues regues d’aper de ferro, i dues de descal^adora;
si la vinya es enllacada a 6 pams, dues regues de dental, dues 
d’aper de ferro, i dues de descal^adora; (un anar i venir de cada
aper);
si la vinya és enllacada a 8 pams, dues regues de dental, quatre 
d’aper de ferro, i dues de descal§adora.

Es diu, llaurar a 5 regues, 6 regues, etc.
Llaurar (Tuna cara (o d'una fa$a) : llaurar una vinya només segons una 

direcció. Quan la vinya es llaura successivament segons les dues 
direccions perpendiculars, es diu que s ha llaurat d'una i allra cara. 

Llaurar de maig: en comentar el mes de maig es torna a empényer la térra 
cap a les rabasses descal^ades: es diu llaurar de maig, o encara, 
lomar a lloc.

Bolear o recobrir: fer caure térra en una rega oberta, passant a la vora 
seva una altra rega.
Les llaurades de maig s*han de fer passant les primeres regues con
tra les rabasses, i les darreres al mig. Es pot llaurar de maig amb 
el dental, amb l’aper de ferro, fent passar el cavall contra la Haca 
d’esquerra, i amb un aper particular que té Tescarillador a dreta, 
i que només té el nom francés de "bineuse”. (De vegades, es diu 
dalla, mot que té un altre sentit més usual). La darrera rega, feta 
en el mig de Tentre-llaques, és la curada.
Es pot continuar llaurant de maig tot Testiu, tant com ho per- 
met V exuberancia de la vegetació.

Girar: al cap de la rega que segueix, el llaurador fa sempre girar el cavall 
a esquerra per a comen^ar-ne una altra.

Fer els iomalls: acabada de llaurar una vinya, la seva térra presenta una 
distribució molt regular, fora de les extremitats de regues, on ha 
girat el cavall, i que son, les unes un poc més llargues, les altres 
un poc més curtes; per a deixar un treball que plagui més a Pulí, 
el llaurador acaba la vinya, llaurant Jes dues llaques de les extre
mitats perpendicularment a la direcció general de les regues. Així,
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tot s’acaba d’una manera neta. Aquesta operado es diu fer els
tornalls.

VI. La carreta

Carreta: nom mes general del carruatge rossellonés. No s’usa el mol ‘‘carro". 
Es llarg, baix, amb dues rodes, i dos bracos entre els quals es 
colla el cavall.

Roda: la roda té un diametre aproximat de set pams. A[ seu mig, un 
botó de fusta, de dos pams de diametre, porta catorze raigs de 
fusta, uníts pels seus caps exteriors amb les corbes de fusta també. 
Un cede (per cercle) o rotllet de ferro espés (que ha estat posat 
roent al seu lloc) estreny fortament el tot.

Ei (per eix) : barra de ferro cilindrica, molt forta, que uneix els botons de 
les dues rodes.

Escala: conjunt de dues bigues de fusta molt Margues, posades paral. Iela- 
rnent sobre l’eix, i unides per quatre travesses de fusta, la primera 
a dos metres deis caps anteriors, la dañera a vint-i-cinc centímetres 
deis caps postenors.

Bracos: la part anterior de Péscala, al davant de la primera travessa. El 
cavall es colla entre ells. AI cap de cada brag, una manxeta de 
ferro serveix per a collar els cavalls davanters. Al seu mig, el brag 
porta el croe de reculler.

Taló: la part posterior de Péscala, després de la darrera travessa.
Planxer: sobre les travesses de Péscala, és clavat un ta-uler de fusta que es 

diu planxer. La carreta té dones els bracos al davant del planxer,
V

i el taló, al darrera.
Ranxer: país de fusta que s’aixequen drets de cada costat del planxer, im- 

pedint que el carregament de la carreta pugui tocar les rodes.
Ranxeres: brides de ferro, fixades a cada costat de Péscala de la carreta, 

a les quals s’adapten els ranxers.
Telera: tauler de fusta que es posa verticalment contra els ranxers (una 

telera a cada costat), per a preservar de les rodes el carregament 
de la carreta.

Torn: cada carreta té un torn de fusta al davant del planxer, i, de vegades 
un altre torn suplementari sota el taló. Els torns permeten de libar 
les cordes que passen sobre el carregament, perqué no es mogui.

Taoella: barra de ferro llarga d’un metre, usada per a fer girar el torn.
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Garroferos.- corda molt forta i molt llarga que serveix per a lligar el carre- 
gament sobre la carreta, i que es tiba amb els torns.

Carriol: carruatge absolutament idéntic a la carreta, pero més lleuger i 
mes curt. La llargada deis carruatges es compta en pams de la 
manxeta del brag fins a l’extremitat del taló. Els carruatges que fan 
menys de 22 pams són carriots; els que fan més, són carretes. 

Tombareu o tombarell: carriot amb els bracos articulats a Péscala, que pot 
trabucar endarrera per a buidar el seu carregament.

Pilar o pillar: suports de fusta que es poden posar verticalment sota cada 
brag, i sota la part posterior del planxer, per a teñir Péscala horit- 
zontal, si la- carreta no és collada, o si hom vol ajudar el llimoner 
arrestat. Cada carreta té dones tres pilars, dos al davant i un al 
darrera. Quan la carreta s’ha de moure, els pilars són replegats 
horitzontalment sota els bracos i el planxer, i així mantinguts amb 
an ell es o cadenetes.

Cabra: pega de fusta en forma de Y capgirada, que penja sota la part pos
terior del planxer, i que impedeíx que el taló de la carreta pugui 
tocar térra.

Tret: cadena que surt de la part posterior de cada brag, i de sota, 
per a-nar a enganxar-se al croe del collar del llimoner. El carreter 
colla el cavall simétricament, assegurant-se que deixa penjar el ma- 
teix nombre d’anelles després de cada croe del collar. Segons que 
el cavall és més o menys llarg, es deixen penjar més o menys anelles. 

Mecánica: sistema d’alcaprems de fusta articulats que permet frenar Ies 
rodes; es diu posar o treure la mecánica,

Sabot: pega de fusta que la mecánica empeny contra el cercle de la roda 
per a frenar-la. La mecánica es troba sota la part posterior del 
planxer.

Cáb ia Je veremos: reixes de ferro que s’adapten de cada costat de la ca
rreta (trets els ranxers i les taleres), per a permetre el carregament 
més fácil de les semals de veremes; dues semals es poden posar de 
front.

Acolar: posar coles (siguí roes, sigui trossos de fusta o de qualsevol altra 
materia) davant i darrera de cada roda, per a impedir el movi- 
ment de la carreta.

CreixaA o Cruixar? posar greix entre la roda i Teix. S’ha de treure la roda 
que hom vol greixar, i per aixó s’ha d*algar-la en Taire. Es pol 
realitzar de dues maneres. O bé, hom acota Taltra roda i hom 
aixeca el brag corresponent, prenent-lo per la manxeta; quan la 
cabra toca el sol, si hom segueix algant, la roda abandona la térra.
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O bé> hom introdueix sota l’eix, un al^aprem articulat sobre dos
peus, que, ell tambe, es díu cabra.

Carretejar: conduir la carreta. Es diu molt, també, fer la carreta, amb
*

aquest sentit.
Carretal: camí carreter, camí de térra, no empedrat.
Carreter: el que condueix la carreta, que “fa la carreta”.
Cranger: és el nom rossellonés del masover, el que viu al mas, y que mana 

en Vabséncia de Tamo. La seva dona es diu grangera. El granger 
té la responsabilitat deis cavalls.

M ossényer: cap deis obrers que treballen sense cavalls.
Ex: Per les veremes, els dos llauradors somategen, el granger fa 
la carreta, i el mossényer es cuida del celler.

VII. Els treballs sense cavalls

Fora de treballs particulars, que no tenen lloc cada any com la planta- 
ció o l’empeltada, i de treballs molt especialitzats, com la poda, les llau- 
rades, la carreta o les veremes, la vinya necessita certs treballs anuals 
d’execució fácil.
Escossellar: quan la vinya ha estat llaurada d’hivern sobre les dues cares, 

Taper ha deixat molt poca térra contra la rabassa. Aquesta térra 
s’acaba de treure per un obrer, que fa un escossell, clot circular 
a Ventora de la rabassa.

Escossellera: eina de tipus cávec (aquest mot no és conegut al Rosselló), 
amb una fulla de ferro, que fa un angle agut amb un manee de 
fusta d’uns quatre pams de llarg, i que té una forma rodona del 
costal del manee, llarga i estreta de l’altre costat.

Aixada: eina semblant a Tescossellera, pero amb una fulla rectangular, un 
poc més llarga que ampia. L’aixada pren més térra que Tescosselle- 
ra, i permet d’anar més despressa, si el terreny és sorrenc. Pero si 
el terreny és argilós, si per tant més dur, és Vescossellera que convé. 

Arrancadora: aixada més estreta.
Rabassera: aixada encara més estreta, de tres travessos de dits, amb la 

qual es poden fer saltar fácilment les rabasses mortes.
Rascle: eina del tipus aixada, pero amb una fulla rectangular, més ampia 

que llarga. Permet de netejar la térra superficialment, pero no de 
cavar. Un rascle lleuger i més petit es diu rasclet.

Murgonera: eina de fulla acabada amb una punta aguda.
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Bigós: (amb ó oberta) : eina que té sempre la mateixa disposició general 
que l’aixada, pero amb dues pues en lloc de fulla. Es usada en lloc 
de l’aixada quan el terreny és pedregós.

Llotget: eina de fulla rectangular, que segueix dret dins la direcció del 
manee. Es una mena de pala de fulla molt forta.

Fanga: eina idéntica al llotget, pero amb tres pues al lloc de la fulla. Sem
bla una mena de forca, pero les pues son molt fortes i permeten de 
cavar la térra.
Els instruments esmentats s’usen també per fer clols, ais üocs on hi 
ha hagut rabasses mortes; aquests llocs es diuen falles.

1 ots aquest treballs es fan a Fhivern, després de la poda.
Cap a la fi de mar<; els ulls de la vinya desborronen, esclaten, els 

brols s’allarguen, i, al mes de maíg, la fecundació té lloc en les flors de la 
vinya: hom diu que la vinya desfloreix.

Si la vinya desfloreix amb mal temps (vent massa violent, o, mes 
que mes pluja), la fecundació es fa molt irregularment: hom diu que la vinya 
s’espanu. Els rai'ms resultaran amb molt pocs grans. L’espunadera ocorre 
particularment amb el granatxe.

Tan aviat com els brots comencen de teñir deu centímetres, sha de 
comentar a lluitar contra les m a 1 a 1 t i e s de la vinya. Al Rosselló es 
coneixen tres malalties freqüents:

1. El mildíu: malaltia criptogámica afavorida per la humitat. L’agent de
lluita contra ell és Fhidróxid de coure. La manera mes usual de pre
pararlo és barrejar una dissolució de sulfat de coure (a 2%) amb 
una llet de calq. Aquesta suspensió d’hidróxid de coure és pulveri
zada sobre la vegetació per un corrent d’aire. El resultat s obté, 
siguí amb máquina individual, portada sobre F esquena, que es diu 
maxina de sulfatar, siguí amb máquina portada per un cavall, que 
es diu bast de sulfatar, siguí amb máquina motorizada, que es diu 
maxí'na gran trebalL (maxina és un gaLlicisme, per maquina). Per 
aquesta operació es diu sulfatar o també esparjar, i 1 operació, su/- 
fatatge.

2. La malori del sofre: nom rossellonés de V oidium, malaltia criptogá
mica a favor ida per la secada. L’agent de lluita contra ella és el 
sofre en flor, barrejat o no amb calí;. La flor de sofre és repartida 
sobre la vegetació, siguí amb una sofreía, capsa metáldica foradada 
que Fobrer saeseja sobre les fulles, siguí amb un sofrador o Lorpilla, 
máquina portada sobre F esquena-, que bufa la flor de sofre amb un
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corrent d’aire. Fer aquesta operado es diu sofrar (o també podrar),
i loperació, sofratge o podraige.
Un sofratge al moment de la fecundado afavoreix aquesta, i lluita 
contra l’espanadera.

3. La coixilís: eruga que buida els grans de raíms de la seva substancia. 
Prové d’una papallona petita de color gris o blau. Té tres gene- 
racions en el curs d’un estiu, i la tercera que es diu udemís, és la 
més perillosa per a la collita. Es lluita contra ella, afegint arsenials 
(de cal^ o de plom) a la barreja del sulfatatge. Després del 1 5 de 
juliol l’ús deis arseniats esta prohibit per la llei; el pagés té ara 
l’arma deis insecticides de síntesi. La secada afavoreix la coixilís, 
pero 1a» temperatura prou calenta de les tardes d’estiu pot ofegar-la. 

Malalties menys freqüents que Ies tres precedents, son:
Els rots (negre i gris), fongs que roseguen Ies cues deis raíms. 
La pirala, eruga (el Rosselló i el Baix Conflent diuen oruga, o encara cuca 

per les erugues petites - es parla molt de la cuca maleida per les 
erugues enemigues de la vinya) que neix més d’hora que la coixilís 
i que menja no sois els raíms, sino també les fulles i els brots.

Arregar: es diu més aviat que regar. Les vinyes es poden regar artificial- 
ment fins el 15 d’agost.

Embega: gran solc artificial amb el qual l’aigua és conduída fins al lloc 
que ha de regar-se.

Cavalló: llom de térra sobre els pendents del qual es posen les plantes que 
hom vol conrear, siguí en els horts, siguí en Ies vinyes entre dues 
Ilaques. El cavalló s’obté, entre dues legues veínes d’arada. Fer 
aquest treball es diu encavallonar.

Pou: usat al Rosselló en la valí de la Tet, al Vallespir, a la Cerdanya. En 
les valls de 1’Agil i del Tec, es diu pu,
(al Llenguadoc, puts).
Es poua l’aigua amb una pompa (i no bomba).

VIII. Les veremes

Els raíms (al Rosselló es diu ríms) maduren al comengament de Se- 
tembre, i, en aquest moment es fan les veremes.

Uns dies abans de comentar les veremes, han baixat les semals del seu 
recó hivernal, i les han posat a mollega, és a dir, emplenat d’aigua, per 
a fer inflar la fusta.

Hi ha semals de 70, 100 i 120 litres; les més corrents són de 100.
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Una semal petita es diu samaló; una semal gran, samal bugadera, per
qué per fer la bugada, s’usa una semal molt gran.

Una semal és formada d’una part inferior plañera que es diu el cuí, 
i de dogues Iaterals, tingudes per quatre cecles de ferro. La semal és de 
forma «Elíptica; a les extremitats del gran eix de PeLlipsi, tot just sota el 
“cede” superior, dues dogues porten cadascuna una cornalera, tros de fusta 
cilíndric, ped qual es podra prendre la semal.

Baixen també els país semalers, llargs de dos metres, i els bidons (Al 
Rosselló, no es diu gaire ferrat ni galleda). Els bidons de cúller rims són 
de set a deu litres.

A les carretes, posen les gabies de veremes i el planxer de verames, més 
ampie que el planxer habitual.

El personal que participa a les veremes forma tres seccions: la colla, 
que treballa a la vinya; els carreters que porten els ra'ims de la vínya al 
celler; la gent del celler.

La colla és constituida de nuclis elementáis, que es diuen copies. Un 
copie pot ésser organitzat de tres maneres diferents: set dones i dos bornes; 
deu dones i tres homes; o bé, dotze dones, tres bornes i un quitjaire o pilsaire. 
Una colla pot comprendre un nombre qualsevol de copies.

El treball de les dones és només de cúller raíms. Quan la colla co- 
menca de collir una vinya, cada dona es posa a seguir una Haca. A Textrem 
esquerra de la colla, culi la mossenya, dona que comana les altres. Va 
sempre dues rabasses endavant de la colla, per poder veure-la tota. Tot seguit 
a dreta de la mossenya, i dues rabasses darrera d’ella, ve una altra dona 
que es diu la trempa; cap dona no li pot passar al davant; si una cullidora va 
massa de pressa, i passa davant a la trempa, la mossenya li tira torres. Hi 
ha també homes, molt vells, molt joves, o malalts que cullen; pero s’a- 
costuma de dir que fan de dones. Si hi ha dones que no poden seguir, i 
queden massa endarrera de la mossenya, es diu que fan cua.

El treball deis homes a la colla és d’entrar semals buides ais passafges 
(al mig del front de les dones del copie) ; de buidar els bidons plens dins les 
semals (quan una dona té el seu bidón pie, crida “bidón"; un home li porta 
un bidón buit i li pren el seu) ; de fer les semals, és a dir de quitjar o piisar 
els ra’ims amb la massa de fusta (esclafar els raims dins les semals) ; de 
somatejar, aixó vol dir portar les semals plenes a la vora de la vínya, passant 
un pal semaler sota cada cornalera; ajudar a carregar les semals sobre la 
carreta.

La parella d’homes que somateja, es diuen somaters.
Dins el copie del primer tipus (7-2), els dos somaters fan tots els 

treballs d’homes. Dins el copie del segon tipus (10-3), els somaters només 
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entren les semals buides, surten les plenes, i ajuden a carregar; el tercer homo 
buida bidons i fa semals. Dins el copie del tercer tipus (12-3-1), els 
somaters fan el mateix treball que amb el tipus preceden*; el tercer borne 
només buida bidons, i un noi jove de 14o 15 anys, pagat com una dona, 
fa les semals; és el quitjaire o pilsaire.

El primer o el segon tipus son usats, quan els raíms són grassos; si els 
raíms són magres cada dona no fa tantes semals dins el dia; els somaters 
poden teñir cap a mes dones; i s*adopta el tercer tipus; pero el que buida 
bidons ha de caminar més, i s’ha d’ajudar-lo amb el quitjaire.

Per a cúller (i no collir) raíms, la dona talla la cua del raím amb 
una fucilla (i no falcilla) o un secator, tisores molt fortes, i posa el raím en 
el bidón.

Si una dona sacseja massa els raíms, de tal manera que en caiguin 
grans peí sol, es diu que fa engrunes.

Queda entes que no s’han de collir els raíms que no tenen almenys 
nou grans; aquests són els records o gatimells: acabades les veremes, serán 
collits per gent pobra que vindra a espigolar.

Si una dona ha descuidat un raím normal, i no un record, el que se 
n’adona té el dret de fer-Ii una mostiga, aixó és esclafar-li el raím des
cuidat sobre la cara. Si la dona protesta i es vol defensar, l’home pot fer-li 
un gall: es colga sobre ella peí sol, i li clava Ies dents dins la pell del front, 
tot cridan* quiquiriquic.

Quan la colla arriba al cap de les llaques que está collint, pren un altre 
passatge, i per aixó gira una vegada a dreta, una vegada a esquerra. Si la 
colla gira a esquerra, la mossenya, arribada al cap de la seva Haca, pren la 
Haca nova que segueix immediatament la que deixa; la trempa pren la Haca 
que ve després, i així ho fa cadascuna de les dones. Si la colla gira a dreta, 
la mossenya compia; aixó vol dir que salta un nombre de Baques igual al 
nombre de dones per anar a trobar la seva nova Haca, la trempa pren una 
Haca abans d’ella, i així, cadascuna de les dones.

Quan una semal está a punt d’ésser plena, el quitjaire crida al que 
buida bidons, segons les necessitats “un bidón mes" o bé "prou". Quan ha 
cridat ,,PROU*’, el seu company va a buidar bidons a la semal buida que 
segueix.

Dins una semal plena ben quitjada, els raíms han de fer una promi
nencia rodona, que es diu coronton. Si la semal és massa plena i que el most 
(o xuc) üessi, es diu que la semal rota.

Quan hi han molts raíms en una vinya, les expressions consagrades són 
que ni ha un bidón a casa rabassa" o que "les semals se toquen". La segona 
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un vent sec i fred. El seu nom expressa que ha travessat les mun- 
tanyes del Pirineu quan arriba al Rosselló. En el Llenguadoc es 
diu cer$ (cf. cast. cierzo). La tramuntana és sovint molí violenta; 
ha pogut tombar vagons de ferrocarrils.
Els molins de vent son coneguts, pero n’hi ha pocs al Rosselló. 

La marinada, és el segon vent en importancia, després de la tramuntana. 
Bufa del sud-est, i és molt humit. Sovint Taigua cola sobre les 
parets, els dies de marinada. Pero, per violent que sigui a vora 
mar, la seva for^a decau molt de pressa cap a Tinterior de les terres, 
fins a esdevenir imperceptible a vint quilómetres de la costa. Ciar 
que la Salanca el coneix molt bé.

El guergal (per gregal) també és molt conegut, encara que no tan fre- 
qüent. Es el vent del nord-est, sempre dol$, el que porta la pluja, 
tan sovint i tan vanament desitjada.
La tramuntana es diu també vent de dalt; els vents del mar, oent 
de bai.
Menys familiars son el vents que bufen d’altres direccions: 

El üeni d'alber o oent de Ualba és el vent de Test, a mig camí entre la ma
rinada i el guergal.

El oent d'Espanya o xaloc és el vent del sud, molt calent, a tal punt que pot 
cremar la vegetació.

El canigonenc vé del sud-oest, de la direcció del Canigó. S’acompanya 
de bromes i anuncia temporals.

El ponent és el vent d’oest. Com el canigonenc fa preveure mal temps. 
El roengas és un vent del nord que s’emparenta a la tramuntana. (Al Cap- 

cir, el vent dominant ve del nord; es diu el carcanet). 
Després del vent, Taiga (i no aigua).

La pluja, com hem dit en la introducció, és poc freqüent al Rosselló, 
i d un any a Taltre, la secada va creixent. Un vell granger del meu pare, 
que tindria ara un segle de vida, si visqués, em deia, quan jo era jovenet, 
que havia vist en la seva joventut, estanyols o basses d’aigua, en llocs d’on 
ja havien desaparegut totalment.

La pluja és deguda mes que més a temporals (no s’usa el mot tem- 
pesiat). Després d’una bufada d’un deis vents precursors de pluja, el cel 
s embroma, i s’estableix un calmas, sense cap moviment de Taire. Es co
menta de sentir (més aviat que oir) trons, de més en, més forts, i de veure 
llucets (substítuit de llampec en Rosselló, Conflent i Capcir, pero no en 
Vallespir i Cerdanya). L'aigua cau en goíes grosses, que la térra beu rá- 
pidament.
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Pero, al cap d’una hora, la broma s’esclareix, apareix un rajolí de 
sol, i, de vegades, Yarquet de Sani Martí, acaba de tronar i de llucejar, 
no hi ha fang, i tot seguit es podra entrar dins les vinyes (per a llaurar-les 
s’entén),

Molt sovint, un temporal és anunciat la vetlla, després de la posta del 
sol, per una broma roja. Un proverbi popular diu:

Broma roja
I7ent o pluja.

Excepcionalment, a la primavera o, més que mes, a la tardor, una 
broma baixa es barreja d’una pluja fina, que penetra endins (de la térra, 
sobre entes). Si aquesta pluja perdura, es produeix un aigat (no, aiguaf). 
El més célebre és el del 24 d’agost de 1 842, raiga/ de Sant Bartomeu, 
del qual es parla encara (la Tet va pujar de quatre metres), per més que 
hi hagi hagut després, aigats més importants peí 9 de Novembre de 1892 
(5 metres) i peí 17 d’octubre de 1940 (5 m. 80).

Un any en el curs del qual plou prou perqué no hi hagi perill de 
secada, es diu un any de sao.

Amb els temporals, és temuda sempre la podra, en el dia: (diuen qu? 
no pedrega de nit). Pero, si pedrega molt al Vallespir, a l’alt Conflent, al 
Capcir i a la Cerdanya, pedrega molt poc al Rosselló, sobretot al Rosselló 
litoral.

La neu, familiar del Conflent, Capcir, Cerdanya, Vallespir, és poc 
coneguda al Rosselló. Molts hiverns es passen sense que caigui un sol floc 
de neu. I sí, de vegades, neüa, la neu no perdura més d’un dia o dos, 
excepciónalment d’una setmana.

L’escassetat de la pluja i de la neu, n ha fet el tema de molts prover- 
bis populars:

Any de neu,
Any de be de Déu. 

Aigua de gener
Omple botes i graner.

Quan plou de tramuntana 
Plou de gana.

Aigua de febrer
Bona peí sementer.
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Aigua d’abril
Cada gota en val mil.

Aigua de maig
Mala pels sembráis.

Aigua d'agost
Safra, mel i mosi.

Cel de roquetes
Aigua a basseles.

A Varquet de Sant Martí
Si suri al demolí 
Para-li el bassí; 
Si a la tarda 
Para-li la falda.

El frets tardans després d’un hívern dolé han suscitat proverbis com:

Nadal al baleo
Pasques al lió.

Mar$t marQot
Mata íanyell, /’angelot
I la vella vora el foc.

Al mes d'abril
no ef íreguís un fil;
Al mes de maig
Treu el que te plau.

Per fred ni per calor,
No et treguís el cotilló

Fins a VAscensió.

Per VA scensió
Quita-te el cotilló.

A la fi de tardor, els díes comencen d’allargar-se:

El dia s'allarga:

Per Santa Lluqa,
D* un pas de pu$a;
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Per Nadal,
D'un pas de pardal;

Per Saní Esteve, 
D'un pas de liebre;

Per r any nou,
D'un pas de bou;

1 pels Reís,
Boig qul no ho coneix.

Al contrari, quan una cosa no acaba mai, es diu que és:

Llarg com un dia de juny.

De temps molt antics deu venir la dita:

Per Sanl Martí
La neu al pi;
Per Saní Andreu

%

La neu al peu;
Del pi a Fabet
Perlot se met.

XI. Zoología pagesa

El pagés del Rosselló viu al contacte d’un cert nombre d’animals, que 
l’ajuden en la seva vida, o que Ii fan la guerra, i que, de totes maneres, 
van lligats a les seves activitats.

Ja hem parlat Ilargament del cavall, que presta al pagés l’auxili major. 
El bou o la vaca no es troben gaire al Rosselló, sino prop de l’escorxa- 
dor, i venint de Conflent i de Cerdanya.

Els ramats d’ovelles son, al contrari, freqüents; sota la direcció d’un 
paslre (el Rosselló diu pastre, les altres comarques pastor) es passegen tot 
el dia les fedes (es diu OVELLA a Cerdanya, al Rosselló, fedes) > en la com- 
panyia d’un marra de banyes ¡largues, deis xais (i no ANYELL, que és anti- 
quat, i sois es troba en proverbís) no destetáis encara (desmamáis a la 
Cerdanya, despopats a l’alt Llenguadoc), i de mollons (poc usat). El 
terme mes general és feda: un ramat de fedes.

A les fedes es barrejen sovint cabres, amb els seus cabriis, i el boct 
que put tant.
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El pagés tem molt que el pastre li fací entrar el ramat dins la vinya. 
No basta la vigilancia del guarda-térra ( i no GUARDA TERMES), i la 
millor precaució será esparjar amb arseniat de plom.

El pagés, com el pastre tenen ca; (el Rosselló, el Conflent i el Capcir 
diuen ca, i no gos com al Llenguadoc, i a les comarques ve'ines) ; el pagés, 
ca de guarda o de caga; el pastre, ca de ramat.

El ca particularment acostumat a vigilar el sarro del seu amo, mentre 
treballa, es dip ca de sarro.

La femella del ca es diu sempre gossa, i el seus petits, cadells.
Un altre hoste de la casa pagesa és el gat, amb la seva gata, i el seus 

gatons. Pot entrar a pertot, encara que sigui tancada la porta, peí forat 
gatoner o galonera.

Fa uns quants anys, cada mas criava un porc o una truja.
Entre els grans mamífers salvatges, només es parla en els coates de la 

Dora del foc, del llop i de l*os. Al¡ contrari,. la guilla (és desconegut el mot 
guineu) es troba sempre en tot el Rosselló, i el senglar, cap ais contraforts 
del Canigó (els Aspres), i a les comarques ve’ínes.

Més petita, la mostela passa poques setmanes sense visitar els galliners, 
mentre que la seva cosina, la fura, ajuda el pagés per la caga del llapí (i 
no conill, que només subsisteix com a nom propi). A la Salanca hi ha més 
liebres que conills, potser perqué Taigua és massa prop de sol, i que els 
conills no poden cavar la seva lludriguera.

Parlar deis gats ens fa pensar en els rats, les rates no tan grosses 
com el rats, en els ratolins, aquells rats petits de les cases, i en els ratinyols, els 
rats petits del camp, Vei’na deis rats és la taupa; el Capcir i la Cerdanya 
diuen talpa; el Besalú taup; pero l’Empordá diu també taupa.

I també, parlar del rats, ens fa pensar en un auxili precios del pagés, 
que no és un rat, sino peí nom, la rata pinyada. Al Rosselló i al Vallespir, 
la rata pinyada es diu rata panera; al Rosselló septentrional de les Corberes 
i del nord de la Salanca (Sant Lloreng, Sant Hipólit, Clairá, Piá, Bom- 
pás, Ribesaltes, Salses), una metátesi n’ha fet rapatanera; la Costa Ver- 
mella, d’Argelés a Cervera, com l’Empordá i el* Besalú septentrional, diuen 
rata panella. A l’entorn del Rosselló, el Narbonés, el Perapertusés, i el 
Fenollet septentrional diuen rata panada; el Fenollet meridional, rata pa- 
nyera; el Fenollet occidental, rata pelada; el país de So i el Donezá, rendula; 
el Capcir, rata panada; el Conflent, la Cerdanya i FAlt Urgell, rampanat; 
etc.. . . Aixó demostra que el terme rossellonés no és cap préstec a un 
parlar veí.

Si passem ais ocells (es diu aucells cap a les Corberes, i fms a Salses, 
Piá, Bompás, Ribesaltes) les ajudes més directes del pagés són Voreneta 
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o olendra, la llausela (i no alosa) i les seves cosines, la calandra (i no 
CALANDRIA) i la cogullada, la bosqueta, la cardina, el pinsa, la cuela, la 
puput, la marellenga (i no MALLERENGA).

El nom més usual de Focell de nit que menja rats, és caüeca al Ros- 
selló i al Vallespir (xaoeca cap ais Aspres), xot al Conflent i al Capcir, 
mussol a la Cerdanya i FAndorra septentrional, meuca a FAlt Urgell i 
FAndorra meridional. El mots del Llenguadoc son txot (Narbonés, Pera- 
pertusés, Fenollet) i iifa (Donezá). Pero el pagés coneix mal els ocells de 
nit, i els confon fácilment. Al Rosselló, sembla que la caoeca sigui el més 
petit de tots; de més en més grans, es coneixen també el xot, el gomarás, 
el duc.

A la plana rossellonesa, Focell de presa més conegut és el falcó, que 
roba pollets. Més petit és Fesparver; cap a les Alberes, temen també el 
xoriguer i Valga; cap a les Corberes, Fagía. El gorp (corp sobre la Costa 
Vermella, a FEmpordá, al Besalú, al Vallespir, i a la Cerdanya; corbás 
o escorbas al Conflent, al Capcir i al Llenguadoc) i la garsa tenen també 
mala reputació.

Hi ha tota una col.lecció d’ocells que menjen molts raíms, quan 
aquests maduren. Són la perdía amb els seus perdigalls, el iorlit, la gotlla, 
(guatlla al Vallespir; cailla al Capcir i al Doneza; gollla a la Cerdanya, 
FAndorra i FAlt Urgell), la grieta, el lord, la raerla (o el raerle o el 
merlot). Un altre petit lladre de grans és el pardal.

Prop de cada mas hi ha un galliner (un poc més freqüent que galli
nera; cap al Capcir i a la Cerdanya s’usen els termes jóc, joquer, joquiner), 
on es crien galls, gallines i pollets (els petits), i, de vegades, oques, canarts 
(s’ha perdut el mot anee), coloms.

A la Salanca, al Nord de la Tet, i en el Baix Conflent, el niu es 
diu niuc.

Els réptils són generalment amics i ajudes del pagés. Sois cap a les 
muntanyes es troba el dolent escorió. A la plana, només trobem la colobra 
(en diuen també una serp), V escanyacaüall (escor^ot al Vallespir i a FEm- 
pordá, vidriol a la Cerdanya i FAlt Urgell), el lluert (del Rosselló fins a 
FAndorra i FAlt Urgell; llangardaix al sud de la Cerdanya; Uagardaix 
a FEmpordá), la singlantana (Rosselló, Vallespir, Conflent, i Alt Empor- 
dá; sagrantana a la Costa Vermella i al Baix Emporda; sargantana a la 
Cerdanya; sangantalla a FAlt Urgell; serenada a FAndorra, xinxola i els 
seus diminutius al Llenguadoc i al Capcir).

El mateix direm deis batracis, el gripau (al Vallespir i a la Cerda
nya; més que més el grepau o grepaul a la major part del Rosselló, Conflent 
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y Capcir; el galapat ais Aspres; el calápat a la Salanca), la granyota (i no 
granota), la reineta.

Entre els insectes, tenim de primer tota la familia de les mosques, 
mosques barbaneres (grosses mosques verdes), mosquits, taoals (al Rosselló 
¡ al Conflent meridional; tavassos i íaüacs al Conflent septentrional i a 
TEmpordá; tdvecs a Besalú i a la Cerdanya); entre altres insectes que 
brunzeixen, brunzinen o brunyen (sinónims). trobem encara les abelles en 
les seves caixes d'abelles (al Nord de la Tet i al Conflent; buc sobre la 
Costa rossellonesa, al Vallespir, a TEmpordá, a la Cerdanya; buga, a la 
part central del Rosselló meridional, arna, a TAndorra septentrional; iou, 
a TAndorra meridional i a l’Alt Urgell), Ies oespes en eixams, els fossarós 
(i no ABELLOTS).

Ja hem tingut ocasió de parlar de les papallones (més que més par- 
pallols) que assalten la vinya, i de les seves orugues (al Rosselló i al Baix- 
Conflent; erugues, al Vallespir, a TAlt-Conflent i la Cerdanya).

No falten les formigues, i Ies aranyes que teixeixen les seves estr agines 
(al Nord del Tec i al Baix-Conflent; tranymes, al sud del Tec, al Va
llespir, Conflent, Capcir, Empordá, Besalú; iiraganyes a la Cerdanya; 
telaranys a TAndorra i Alt Urgell). A la nit brilla la llum verda de la 
lluerna (papallum, al Conflent; papollum, al Vallespir; papa de Sant 
Joan, a la Cerdanya; cuca de llumt a TEmpordá i a Andorra).

A les cases es coneixen puces, polis, xinxes.
Els cargols i les cargóles (més petites), son buscats per a fer cargo- 

lades; hi ha pocs llimacs en un país sec.
Tots els animáis cilíndrics que viuen sobre o dins la térra, son cues; 

la regió de les Corberes i tot el Conflent i Capcir en diuen üerms.

XII. Botánica pagesa

AI Rosselló planten molt sovint presseguers o abricolers (per alber- 
coquers) dins les vinyes, en el lloc d’una rabassa. Més recentment han intro- 
duit el perer en terres humides. El pomer no creix bé a la plana; és Tarbre 
del Conflent. El cirerer (o círer) és conreat al Vallespir. (Les fruites són 
els préssecs, els abricots, les peres, les pomes, les cireres).

Peí 1944, hi havia a les comarques de Rosselló, Vallespir i Con
flent: 1.400.000 presseguers, 1.000.000 albercoquers, 700.000 perers, 
250.000 pomers, 150.000 cirerers.

En tot el Rosselló creixen naturalment Vamelller, la figuera (les varie- 
tats de figues més corrents són les negretes, les coll de senyora, les cozenses), 
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que no són objecte de conreu; ais Aspres i al Vallespir, V avellaner i el 
castanyer.

El pinyol d'una fruita es diu pinyó al nord del Tec i a TAlt Conflent, 
(clos al Narbonés i Perapertuses, os al Fenollet, gra al Doneza), nogall 
al Capcir.

Com altres ARBRES (el rosselonés diu aibre) fruiters, trobem el pru- 
ner, el nesprer, el noguer que fa nogues (i no NOUs), el manglaner (no 
magraner), el codonyer, el toranjer (no TARONGER), el mandarines 
I*olivera, la morera. Els seus fruits són prunes, nespres, manglanes, codonys, 
ioranges, mandarines, olives, mores.

Entre els arbres salvatges o d’ornament, trobem moltes varietats 
de confieres: pi (blanc, negre, roig o verd), abel, xiprer, ieix, ginebre; la 
familia deis roures: rure (al Rosselló, Baix Conflent, Capcir; ruire a l’AIt- 
Conflent, com al Llcnguadoc; roure a la Cerdanya, al Vallespir, a TEm- 
porda), alzina, garric, el siurer o surer que produeix el siure (Rosselló, 
Conflent, Capcir, Vallespir; sufre, Alt-Conflet; sufro, Cerdanya; suro, 
Costa Vermella) ; el faig, el freixe, el Uadoner, Pom, la platana (i no 
PLatan) ; prop deis rius el poli blanc (o alber, o aibre blanc), el poli 
negre, el poli gavatx (i no TREMOL), el bes (i no BEDOLL; BES és nom 
de familia molt usat), el vern, el sabuc (a la major part del Rosselló, del 
Vallespir i de PEmpordá; soüc sobre les Corberes, de Salses al Capcir; 
sabuquer al Conflent i a la Cerdanya; saüquer al Baix - Conflent, PAlt 
Urgell, I’Andorra; soüc al Llenguadoc), el salze, el tamariu. Afegirem el 
llorer, el garro fer bord, Vollastre, Yeucaliptus, la palma.

Mes petits que els precedents, i formant mates veiem pels cotius (llocs 
incultes) o a la vora deis camins: Yargelac (no argelaga), la ginesta, el 
boix, el despulla-belitres (i no GAVARRERA; la confitura de despulla-beli 
tres és la confitura del desenaiguament per ais infants), la figuera d India 
(mes aviat que de MORO), Vatzavara, Vespina blanca o cirerer de la Mare 
de Déu, Ture blanc o negre, la romeguera, el fenoll, 1 espígol o espíe, la 
farigola o farigoleta, el r omaní, el serpoll. En el llocs humits creixen la 
canya, el sanill, el jone, la falguera, els gréixens (al Rosselló; créixens a 
les altres comarques), la menta, la menta de burro, Vherba de verrugues, la 
ccnt-nua o cua de cavall, les estrigoles o ortigues, els callemos en terres sa- 
lades, la molsa, tota mena de bolets (cada arbre té el seu), i més particu- 
larment, les corrioletes, Pesco. . . Sobre les parets puja Velra (edra al nord 
de les Corberes, eura al sud de les Alberes) i Vherba de parei, mentre que 
el pese penja ais pomers.

El pagés coneix molt be aqüestes plantes que voregen les seves vinyes, 
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sap usar de les seves virtuts, quan en tenen, i la seva llengua n’ha tret com- 
paracions clássiques, on Tironia no perd el seu lloc:

“alt com ur$ xiprer - fort com un rure - seo com una canya - dret com 
“un jone - pansit com una figa - amorós com un argelac. . . **.

Pero coneix encara millor, potser, les plantes que envaeixen les vinyes, 
i amb les quals sosté una lluita acarnissada de cada día, Ies males herbes. 
La més mala de totes és segurament Vagram, coneguda pertot amb el mateix 
nom. Molt difícil de treure d’una térra, és també la canyoca o canyota. 
Freqüents, pero no tan perillosos, son els molls (QUENOPODIS), el margal!, 
el llistó, les malves, les margarides, la camamilla, el boleig. la borratja, el 
gojat o goget, la ruca, la verbena, les corretjoles, el mortero! (més usat que 
malcoratge), els cadells, els gafets, (i no BARDANA) que s’agafen ais vestits 
o al peí deis animáis, les cordoneros i calcides, el passacamí, les ensiams 
salvatges, (al Rosselló ensiam té el sentit general d’AMANIDA i no de 
lletuga; es dirá un ensiam de cebes, o de pebrois, etc.. . .), la masteguera 
(i no MASTEC), FeríZ bord, el lletissó. No tan freqüents són els pafacs (i no 
COLITXOS) i les pessetes (i no LLUNARIA). Cosa estranya, una planta tan 
coneguda i tan característica com la rosella té una gran varietat de noms; a 
la Salanca, al Rosselló meridional, a TEmpordá, al Conflent, es diu roella; 
a la Cerdanya, Andorra, TAlt Urgell, el Capcir, el Llenguadoc, rosella; 
al Rosselló central i al Vallespir, gall o galleret o galleras; al Rosselló 
occidental, cascall; al Besalú, quiquiriquic; sobre les Corberes orientáis, 
maldull a la part catalana, mal del o mandel a la part occitana. Pero a la 
major part del Rosselló el nom de maldull és el de la Ueteresa, i sembla 
escollit millor per aquesta planta.

Sortosament hi ha herbes que no són males herbes, i que el pagés 
coneix molt bé, perqué els reserva sempre un o dos camps, i que les necessita 
per la seva alimentació o la del seu bestiar. El blat, la civada, V ordi tenen 
el mateix nom a pertot, així com Tarros que es comenta de conrear al nord 
de la boca del Tec, i prop de Testany de Salses. Al contrari, el ségol 
canvia capritxosament d’un poblé a Taltre entre segle, seggle, secle, i entre 
el masculí i el femení. Més neta és la repartició deis noms del blat de moro 
(a Andorra, la Cerdanya, Besalú, el Vallespir, la Costa Vermella), 
dit blat d'India (al Conflent i al Rosselló central) (amb les modalitats 
blatíndia, bladdíndia, blandíndia), i mili (al Capcir i al Rosselló septentrio
nal de Cal$a a Perpinyá i Sant Lloren^ de la Salanca). Ja hem parlat 
deis farratges; a Vauserda i al irivolet s’afegeix de vegades la veqa.

Tocant de cada mas, hi ha sempre un petit hort, on el granger, í sovint 
els obrers, conreuen cadascú la superficie necessária a Talimentació de la 
seva familia. La planta essencial és la patata que es diu trufa al Rosselló, 
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al Vallespir, al Conflent i al Capcir, irumfa a Andorra, a la Cerdanya, a 
Besalú i a l’Empordá, patana en la valí inferior del Tec, sobre la Costa 
Vermella i al Llenguadoc. Es troben també la col i la col-i-flor; totes les 
varietats d’ensiams, lletuga romana, xicoira, escarola; espinaos, hieda, card; 
Vapi i el givert (julivert a la Cerdanya; jaubert al Llenguadoc); tots els 
bulbs comestibles, Valí, la ceba, el porro (el Rosselló díu cabota d’all, la 
Cerdanya cabeca) ; els llegums de tavelles, pésols (a la Cerdanya, pesos més 
usual al Rosselló), faües, ciurons, mongetes (i no FESOLs) ; les fruites, 
carxofa (la plantado, i no la planta, es diu carxofera), tomata (la planta- 
ció és la tomatera) (tomaca a l’oest), albergínia, pebrot (la plantado es 
la pebrotera), pebrina (s’assembla molt al pebrot, pero és més prima, i 
crema la llengua, mentre que el pebrot és dolc;), el meló, la carbassa o 
carabassa, la maduixa; les arrels, nap, pastanaga o carota, race; els es
purrees, ais quals convenen molt be les sorres salades de la vora de I’es- 
tany, etc,. . .

En fi, en un reconet de l’hort, la grangera planta sempre unes flors, 
clavells (de la clavellina), roses (del roser), violes (del violer), pensa- 
ments, lliris, lliris blancs, lliris de la Mare de Déu (més aviat que lliris de 
maig). Naturalment li venen la ridorta (i no VIDALBA; al Llenguadoc les
RIDORTES són els sarments de vinya), i la salvia.

Les plantes de l’hort donen també la seva gamma de comparacions: 
“eixorit (per eixerit) com un pésol - blanc com un lliri - coent com una 
ceba - frese com una rosa - roig com una pebrina - tendre com una lletuga - 
verd com un all. . .

CONCLUSIÓ

Resulta d’aquesta informado que els pagesos del Rosselló usen 
prop d’un miler de mots relatius al seu ofici. Ciar que molts d’aquests mots 
són variants d’un mateix terme, segons les comarques o els pobles; pero, 
encara que el pagés de tal comarca no empri tal forma acostumadament, 
l’entén sempre, quan la sent en la boca d’un foraster vingut d una altra co
marca. De totes maneres, cada pagés, per a parlar únicament de qüestions 
de la “térra”, amb un company del seu poblé, es serveix d uns sis a set 
cents mots. Es un vocabulari técnic molt important, que coneixen pocs arts 
i oficis, fora d’aquest.

Quantitat deis mots estudiats no figuren en el Diccionari general de 
P. Fabra, o més que més, no hi figuren amb el seu sentit de la pagesia ros- 
sellonesa.



La vinya al Rosselló 131

En aquella Mengua popular, pobra en mots savis, (cap mot no hi co
menta per l sino per //), l’estadística lingüística abasta resultats que no es 
podrien obtenir amb un diccionario perqué hi hauria en aquest, massa mots 
savis poc usats —i potser poc entesos— per la gran majoria deis subjectes 
parlants.

Així, ens expliquem Tenergia ben coneguda de la Mengua catalana 
—més que més en boques rosselloneses—, si observem que 30 % deis mots 
posseeixen a la inicial una consonant sorda (p, í, k,) i 14 % una aspirant 
sorda (f, s, x,), o siguí prop de la meitat deis mots amb un atac sord.

Per altra part, la netedat de l’articulació catalana queda Migada a 
favor deis punts d*articulació extrems, que no admeten una relliscada cap 
una posició veina. A la inicial trobem un tere; de labials o labio-dentals, i 
prop d’un terg de velars. EIs altres punts d’articulació intermediaris (dental» 
alveolar, palatal) tots plegats només agrupen l’altre terg de les iniciáis.

Pero Tinterés major d’aquest treball és Tenriquiment de la Mengua 
catalana comuna, fent-la beneficiar d’uns centenars de mots, sense equiva- 
lents per a designar els seus objectes, mots que sol podia conéixer i reunir un 
home que visques la vida deis pagesos, i que practiques, des de jove, tots els 
treballs que necessita la vinya.

Fill d1 una familia que ha clavat les seves arrels més llunyanes en la 
térra de Sant Lloren^ de la Salanca, no sois he volgut escriure una obra de 
filología, sino també fer un acte d’amor envers aquella pagesia de la fron
tera septentrional, que manté, a despit de totes les dificultats encontrades, la 
permanencia extrema de la ra^a i de la Mengua catalanes.

Universitat de Montpellier.
Enric Guiter
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