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Nom del centre:

“El camp de Menorca és part de la nostra economia, però també part
de la nostra memòria, de la nostra identitat, de la nostra societat i, per
damunt de tot, és el pare de la nostra cultura.”
Pròleg Ramon Orfila
Històries del món pagès: costums i records del camp d’ahir
Antoni Pons Fuxà
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Som al lloc d’Alforí de Dalt. La finca està situada la nord del terme
municipal de Ciutadella i forma part d’una extensió de més de 271
hectàrees, de manera que pràcticament arriba a la costa de cala Pilar.
Cal destacar que ens situam en un lloc on podem trobar diferents
ecosistemes, com zones d’interior amb un alzinar molt ben consolidat,
un bosc d’alzines centenàries establert sobre un gran sistema dunar,
zones humides i torrents, zones arenoses i sistemes dunars amb una
flora de gran interès per la seva raresa o endemicitat, així com algunes
espècies de fauna amenaçades com el milà o la miloca.
Alforí de Dalt també és un lloc emblemàtic pel seu valor cultural arrelat
al camp i, encara que avui en dia ja no hi ha activitat agrícola, la pagesia hi
ha estat present durant molts anys, de manera que ha modelat i creat una
identitat en el paisatge de Menorca que val la pena descobrir i conèixer.
Ens acompanyes?
0

1.000

2.000

3.000 m

La pagesia
Durant molt de temps, l’activitat agrícola ha estat molt important per al
sosteniment econòmic a Menorca, i és per això que la pagesia ha deixat
unes tradicions ben arrelades en la societat.
Els llocs eren, i encara són, conreats sota la responsabilitat d’un
pagès (o l’amo), que vivia al costat de la seva família; la seva dona
(madona), els seus fills i filles i els avis, així com els missatges, que
treballen per al pagès fent les
feines pròpies del lloc.
El lloc normalment no
era propietat del pagès, sinó
del senyor, que solia viure a
la ciutat i tenia un contracte
d’amitges amb el pagès.
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Família pagesa
amb els senyors

Què és i en què consistia aquest acord contractual?

P

Superfície del lloc d'Alforí de Dalt

4

Recorregut del itinerari
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Els cultius
El cicle natural de l’activitat agrícola es distribuïa a Menorca en tres
grans períodes, que la gent del camp anomenava temporades, que
organitzaven la vida anual dels pagesos en funció de la producció de
cereals, que va ser el producte central i bàsic durant molt de temps.
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El terreny de conreu s'estructurava en tres espais que s’anomenaven
sementers. Un estava destinat a la sembra de cereals, un altre era el
sementer de rostoll, que es deixava reposar després del cultiu del cereal
i on pasturava el bestiar i un altre sementer de guaret on es preparava la
terra per a la sembra de l’any venidor. Cada temporada anaven rotant.

De Sant Miquel (29 setembre) a Nadal és
l’època de llaurar i sembrar.

«Els cinc mesos (de gener a final de maig)»
és l’època del manteniment i neteja dels
sembrats; de preparar les terres d’estivada
i de les ocupacions relacionades amb el
bestiar (gestació, naixement, porquejades...).

Sementer de sembrat
Sementer de rostoll

Estiu. És l’època de recollir el resultat
de l’anyada, de les collites, segar, batre i
mesurar.

Sementer de guaret

Quina era la finalitat d’aquest sistema rotatiu?
Investiga i explica que volen dir aquestes dites
“Pel juny, la falç al puny”

“Pel juliol, les garbes dalt l’era i els bous al sol”
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Llaurar i sembrar
El primer que es feia abans de llaurar
era espedregar el sementer, que
consistia a arreplegar el pedreny més
gros de les tanques. Utilitzaven l’aixada
de cavar roques.

Fa uns seixanta anys, quan la maquinària no havia arribat i totes les
feines es feien a mà, són molts els instruments que s’empraven al camp.

➦

Amb l’arada
de dues bísties
(la més típica
de Menorca) es
llaurava la terra.

Investiga com es diuen aquests instruments
i quina finalitat tenien:

➦

➦

Llaurada la terra, se
sembrava el blat i es
feia al vol.

➦

➦

I finalment
es tornava a
llaurar perquè
la llavor
quedés ben
enterrada.

Si el terreny era
molt pedregós,
la feina de
llaurar resultava
molt feixuga i
empraven l’arada
puntera o arada
planera.

Per Santa Catalina, quan es llaurava, els dies eren curts i dolents i no
s’aturaven de llaurar perquè Nadal s’atracava i no es podia perdre temps.

El desembre començaven a sembrar el blat, però
abans de tirar les llavors, s’havia de fer la feina
d’assaonar. Investiga en què consistia?
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Segar
Fins als anys cinquanta, la feina de segar es feia
manualment i consistia a tallar a cop de falç
les espigues de blat germinades al sementer.
Aquesta tasca, que duia molta feina, durava de
sol a sol i hi dedicaven quasi tot el mes de juny;
per tant s’havia de fer de pressa i amb el màxim
de gent possible; per açò, a més dels missatges
del mateix lloc, es llogaven segadors.
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A més de segar, hi havia la fenia de lligar garbes. Consistia a muntar
totes les espigues tallades per fer un cantó ben compacte per poder
carregar i transportar.
El segador anava tallant i el que arreplegava amb la mà esquerra tenia
el nom de falçada; tres falçades feien una gavella; cada tres gavelles
anaven fermant, fins a tenir nou gavelles, que totes lligades formaven una
garba.

Quina era l’eina que s’emprava per
collir cereal?

El davantal de segar i el manegot era una
altra eina que emprava el segador; quina
finalitat tenien?

Una altra feina era la d’espigar.
Investiga en què consistia.
El segador emprava uns didals de fusta
de canya. Quina funció tenien?
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Dalt l’era
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Cerca el nom d’aquests instruments i associa’ls
a cada fase:

Què feien a l’era? Ordena aquest procés i explica
cada una de les fases:

➥

➥

Segat el cereal, anaven dalt l’era.

➥

➥

Les mesurades
Batre a pota

Mesurar

Una vegada tot era batut i aclarit, podien començar les mesurades, que
es feien un dia convingut entre el pagès i el senyor. Aquest dia era molt
important, perquè després de tota la feinada al llarg de l’any es veia si
havia estat rendible. Les mesurades solien acabar amb una gran festa, on
tothom era ben present.

Que et suggereix aquesta imatge?

Ererar

Ventar
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El lloc
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Anomena cada un dels espais del lloc en funció
de les definicions treballades.
1. ________________________

7. ________________________

2. ________________________

8. ________________________

3. ________________________

9. ________________________

4. ________________________

10. ________________________

5. ________________________

11. ________________________

6. ________________________
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Agricultura d'ahir i d'avui

Feina de batre a pota

Una de les primeres màquines
de batre a Menorca. Amb aquesta
màquina s'anava de lloc en lloc per
batre el gra arreplegat

Feina de llaurar la terra
amb l'arada tradicional
menorquina (arada romana)

Sega amb tractor
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Al llarg de seixanta anys, les feines al camp han evolucionat i han canviat
per complet. Hem vist com s'ha passat de fer les feines a mà a emprar
maquinària i tecnologia.
Els cultius de cereals han passat de ser primordialment per al consum
humà a ser monocultius de farratge per a l'alimentació del bestiar. S'ha
passat d'emprar una tècnica de cultius rotatius (blat-pastura-guaret),
on es deixava descansar la terra i s'adobava amb productes naturals,
a utilitzar adobs químics i productes fitosanitaris. S'ha passat d'una
diversitat en l'explotació agropecuària (en els llocs hi havia bestiar per
a la producció de llet, carn, llana...) a, majoritàriament, un sol tipus
d'explotació agropecuària: la producció de llet per a la fabricació de
formatge.

Si bé tots aquests canvis han ajudat a estalviar
esforç i molt de temps, penses que també han tingut
unes conseqüències per a l'entorn?, quines són?
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Reflexió

Agraïments

Com has pogut observar, els llocs formen part de la identitat del
paisatge menorquí, al costat de les parets seques que delimiten les
tanques o dels ponts de bestiar. S'intercalen i es fonen amb l'entorn
natural que els envolta.

Volem donar les gràcies molt sincerament a totes les persones que amb
les seves aportacions, explicacions, dedicació, històries i fotografies han
fet possible l'elaboració d'aquest quadernet i el desenvolupament de les
activitats amb escolars al lloc d'Alforí de Dalt.
Conèixer de primera mà totes les vivències ens ha servit per
transmetre als escolars el profund sentiment de respecte i estima cap al
camp menorquí.

En aquest sentit, què significa ser reserva de biosfera?

•• A Victoriano Capó, pagès d'Alforí de Dalt (1970-1982), i Bep Janer,
missatge d'Alforí de Dalt (1972- 1979), per l'explicació de totes les
feines que es duien a terme a Alforí de Dalt i la distribució de totes les
estances del lloc.
•• A Antonio Coll Truyol, per les fotografies i aportació de diferents
instruments del camp.
•• A Magdalena Pons Cardona, per les fotografies, històries i anècdotes
del camp.
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Agència Menorca Reserva de Biosfera
Consell Insular de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó
Tel. (+34) 971 35 62 51
reserva.biosfera@cime.es

www.menorcabiosfera.org
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