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Qui som
Som els nens de 5è i 6è de l’escola Muntanyola, una escola petita que
consta de 57 nens, alguns de Muntanyola i altres de Sta. Eulàlia de
Riuprimer. La nostra classe es diu “Mites i llegendes” i som 4 nenes i 5
nens. A l’escola hi ha 3 mòduls: un mòdul pels nens de P3, P4 i P5 (“Motos
i cotxes”) i pels de 1r i 2n (“Científics”). Un altre mòdul pels alumnes de 3r
i 4t (“Els pintors”). I l’últim pels de 5è i 6è (“Mites i llegendes”).
Tenim un menjador, una pista molt gran polivalent i una altra de tenis.
També un minigolf, un tenis taula, 2 sorreres, una cabana, 2 casetes de
fusta i un aparcament per les bicicletes.
Al poble, hi trobem: una piscina, un punt jove, un bar restaurant, una pista
de tenis, un parc, un ajuntament, una església, una pista polivalent…
Tots junts hem fet un treball de “La vida a pagès”, i ens ha agradat molt.
Hem fet entrevistes, sortides, lectures, fotografies, converses i ens hem
documentat per conèixer millor la vida d’abans.

2

D’on som
Muntanyola és un poblet petit i tranquil de la comarca d’Osona, al costat de
Tona, Santa Eulàlia, Malla, Collsuspina i l’Estany. Està a uns 900-1000 m.
d’altitud. Actualment som 600 habitants, aproximadament. No té gaire serveis
però té grans extensions de terreny amb cases molt disperses. La vegetació
que predomina són els boscos de roures i pins. Hi ha molta fauna diversa com
per exemple: porcs senglars, guineus, teixons, cabirols,…

Situació de Muntanyola a la comarca d’Osona
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Recorregut pels llocs d’interès de Muntanyola. Mapa realitzat per Aida i Sheila.
Enllaç : https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&mid=z1a5SBV9Tc0k.kKeC-TqmVKn0
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El nostre reportatge
1. La casa

Abans les cases rurals eren de pedra.

Masia de pedra comarca d’ Osona.
Foto: Teo Rodríguez, 2014

A la nit per no passar fred en el llit hi posaven pedres escalfades al foc.
Perquè no s’ embrutés el llit les embolicaven amb un parrac

( drap vell i

esparracat).

Parrac. Foto: Sheila Puig, 2015

Per rentar-se les mans hi havia una galleda bastant gran i quan es gastava l’
aigua l’havien d’anar a buscar al riu o en un pou.
No tenien aparells electrònics: ni nevera, ni rentavaixelles, ni rentadora ,....
Tenien molinets petits que també serva per fer farina i moldre el cafè.
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Molinet. Foto: Dídac Canadell, 2014

Tenien llar de foc per escalfar-se i per cuinar .
Per escalfar l’aigua l’havien de posar en una olla gran que es penjava pels
clemàstecs.

Clemàstecs. Dibuix realitzat per Sheila Puig 2015

Per planxar la roba, tenien un planxa de ferro que no anava amb corrent i per
escalfar-la, l’havien de posar al foc i abans de posar-la a la roba havien de
netejar la planxa perquè no s’embrutés la roba.

Planxa. Foto: Maria Canudas, 2015

Tenien just els plats, gots i coberts que necessitaven per a tota la família.
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2. La higiene
La higiene, una part de la nostra vida
Fa poc més de 50 anys la higiene era una tasca difícil i problemàtica en certes
zones.
Higiene corporal:
Hi havia edificis on el vàter era comunitari pels mateixos veïns d’un replà i en
algunes cases de pagès o de poble el vàter era fora de la casa. Era com una
caseta de fusta amb un forat al terra on feien les necessitats, no tenien aigua i
no existia el paper de vàter.
Com exemple de dutxes hi havia llocs que es dutxaven amb un cubell gran
tirant-se aigua que havien escalfat. Els que no eren tan pobres tenien unes
banyeres que omplien amb aigua calenta. I altres es rentaven amb draps
mullats amb aigua freda i altres es rentaven al riu. Però no es dutxaven ni cada
dia ni cada setmana.
A l’estiu hi havia gent que es banyava en els abeuradors on hi bevien els
animals.

Abeurador. Foto: Teo Rodríguez, 2014

Poca gent es rentava les dents.
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Altra higiene:
A tots els pobles a la vora dels rius les dones rentaven la roba. Si l’aigua era
glaçada havien de trencar el glaç per poder rentar la roba, amb el mal que fa
l’aigua glaçada a les mans.
Més endavant en els pobles hi havia safarejos grans on les dones hi rentaven
la roba.
Les persones acostumaven a tenir un dipòsit d’aigua no molt gran d’ on
agafaven l’aigua justa per rentar-se la cara, les mans, els plats, etc…
En alguns edificis ja es vivia tenint un lavabo, aigua corrent, etc…
En aquestes èpoques passades hi havia malalties per culpa de la falta
d’higiene.

8

3. Aigua i electricitat
Abans, fa uns 60 anys, les cases de pagès no tenien electricitat. Per tant no
tenien nevera, mòbils, ordinadors, ’’tele”, etc. Tampoc tenien ni radiadors ni
calefacció.

Per il·luminar-se feien servir làmpades de carbur, espelmes i llums d’oli.

Làmpada de carbur. Internet: Museu de Cercs

Com que no tenien neveres per conservar el menjar havien de salar, confitar o
posar-lo en pous de glaç.

Quasi tot ho havien de fer a mà: munyir, esquilar, cuinar... Perquè no tenien tant
desenvolupada la tecnologia com nosaltres.

La majoria de les cases no tenien aigua corrent. Havien d'anar a buscar l'aigua
al pou, a la font o al riu per poder cuinar, beure i rentar-se.
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4. L’alimentació
Què menjaven:
-Patates
-Mongetes
-Cigrons
-Mongetes seques
-Guixes
-Porc
-Pollastres
-Conills
-Ànecs
-Oques
-Cansalada
-Pa
-Embotits
-Xocolata
-Llet (beguda)
-Aigua (beguda)
-Vi (beguda)

Vianda (menjar força comú en aquella època). Foto : Carme Segalés, 2015
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Bull. Foto: Carme Segalés , 2015

Llonganissa. Foto: Carme Segalés, 2015

Pot de llet. Foto: Maria Canudas, 2015

Conservació d`aliments:
- Amb sal
- Amb glaç (a vegades)
- El confitaven

Descripció:
Abans, a pagès, feien 3 o 4 àpats al dia, tot i que no eren gaire intensos es
podien alimentar força bé.
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Per esmorzar els nens menjaven pa amb llet, i els adults pa amb cansalada o
bull i llet .
Per dinar

menjaven sovint, escudella i de segon carn d’olla, o bé llegums:

mongetes o cigrons i de segon porc confitat.
Els dissabtes i diumenges eren els dies que menjaven arròs o macarrons
per primer i de segon o pollastre o conill de casa.
Els homes que anaven el camp, després de dinar feien un altre àpat i llavors
prenien una mica de vi, pa, cansalada i quatre coses més .
Per berenar es menjava pa amb un trosset de xocolata o confitura de codony.
Per sopar menjaven verdura: patata i col, patata i mongetes

i de segon

cansalada o botifarra de sang, o bull blanc.
Com podeu veure no s’alimentaven com ara. Actualment comprem molts
aliments elaborats com per exemple “patates xips”, abans no n’hi havia o bé
no s’ho podien comprar. També cal dir que els dies de celebració, que ara a
vegades anem als restaurants,

ells no podien anar-hi perquè no tenien

suficients diners (+ 50%).
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5. La roba
La roba que portaven la gent al camp els anys 50 – 65.
Abans la gent aprofitava més la roba i se la passaven dels uns als altres.
Tampoc es canviaven tan sovint de roba com ara.
La modista i el sastre
En aquella època hi havia un ofici que era el de modista o sastre que feia la
roba de la gent. No era com ara, que gairebé sempre l’anem a comprar a les
botigues.
Gent de ciutat / Gent del camp
Hem vist fotos de gent de ciutat que anava vestida molt diferent de la gent que
vivia a pagès.
Dies feiners / Dies festius
Els dies feiners la gent vestia amb roba de treball, senzilla i còmoda. Només
s’arreglaven els diumenges i a les festes.
Els dies festius, les noies normalment portaven mantellines al cap sense que
tapessin la seva cara. Portaven vestits bonics i curts. Les nenes molts cops
portaven sabates de xarol fosques, mitjons blancs i vestits curtets que els
arribaven als genolls. Els nens portaven elàstics i pantalons curts (encara que
fes molt fred) i samarretes o camises. Els cabells els portaven tallats molt curts.

Bateig. Foto: Angel Parareda, 1961
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Nen vestit de comunió.
Foto: Àngel Parareda, 1961

Nens a casa.
Foto: Àngel Parareda, 1961

Roba de noies. Foto: Ángel Parareda, 1954
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6. Joguines
Els nens i nenes d'abans, es fabricaven ells les joguines a casa seva. Es
fabricaven les joguines amb espigots de blat de moro, parracs i llaunes.
No hi havien piles, plàstics ni components elèctrics.
Les nenes feien nines d ‘espigots de blat de moro i els hi afegien cabells, en
canvi els nens feien pilotes amb parracs i coses amb llaunes. Ells se les
fabricaven perquè no tenien diners, no hi havia tants materials com ara.

Eren molt estrictes, en les joguines de nens i nenes. Les nenes sempre les
veies amb nines, jugant a la xarranca, saltant a corda, etc. Els nens per
exemple els veies jugant a pilota, a cotxes, amb cavalls, baldufes, etc.

Nen jugant amb un cavall. 1962

Nen jugant amb una pilota. 1962

Nena amb una nina. 1964
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7. Màquines i eines

Abans les màquines eren diferents. Solien estar tibades per animals,
normalment bous.

Solien trobar-se en granges o cases del camp perquè

havien de: Conrear, transportar o manipular diferents materials del camp.
Les principals màquines i eines que trobaven eren:
-Rascle
-Romana
-Xerrac
-Desgranadora
-Moli de ventar
-Aplanadora
-Arada

Rascle
El rascle és una eina molt útil, en el camp. Una eina amb forma rectangular, per
sobre les fustes estan verticals i horitzontals, per sota té moltes pues.
També té una anella per poder enganxar a l’animal.
Té vàries funcions com ara:
Aplanar la terra per poder-hi posar les
llavors, tapar les llavors perquè la terra
quedi ben plana i llisa, també serveix
per arreplegar coses diferents com ara
herba, palla o fulles quan cauen.
Rascle modern . Foto: Teo Rodríguez, 2014
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Rascle antic. Foto: Teo Rodríguez, 2014

Romana
La romana és un instrument de mesura portàtil .Serveix per pesar les coses
que compres o vens. Està feta de ferro.
Té un pes i un ganxo. Per utilitzar-lo has de : posar l'objecte que vols pesar en
el ganxo i després el pes es desplaça fins que la barra queda horitzontal, el
número que marca és el pes de l'objecte. Actualment ja no se'n troben gaires.

Romana. Foto: Maria Canudas, 2014
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Màquina de xerracar
La màquina de xerracar és un estri que serveix per a triturar petit el menjar dels
animals. Aquest estri és molt útil i estalvia molta feina i temps.
És com una falç que a mesura que els aliments passen per allà es van triturant
ben petitons. Encara ara algunes granges o cases del camp la tenen i l'utilitzen.

Màquina de xerracar. Foto: Teo Rodríguez, 2014

Desgranadora
La desgranadora és un estri que separa el grans de diferents plantes agrícoles,
normalment del blat de moro. Consta d’una fusta allargada i gruixuda, al costat
de la qual té una mena d’ embut amb un engranatge que quan es fa girar la
maneta el gra de blat de moro es separa de l’espiga.

Desgranadora. 2014 Foto: Teo Rodríguez
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Molí de ventar
El molí de ventar té la funció de netejar el blat o altres cereals. Consta d’una
caixa de fusta que en un costat té unes pales que giren i produeixen vent , a
l’altre costat té un garbell de ferro que separa el gra de la palla.

Molí de vent. Foto: Teo Rodríguez, 2014

Garbell del molí de ventar. Foto: Teo Rodríguez, 2014

Aplanadora
L' aplanadora és un màquina amb forma rectangular que té unes fustes amples
i a sobre unes travesses.
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L'aplanadora és un màquina que aplana la terra. Aquesta és la seva única
funció. Perquè pugui aplanar més se li posa un pes a sobre.

Aplanadora. Foto: Teo Rodríguez, 2014

Arada
L’ arada és una eina que fa solcs a terra. Específicament la seva funció és fer
una especia de camins petits en el camp a on es posen les llavors que es volen
cultivar. A part de l'arada normal també hi ha l'arada de Badalona.

Arada. Foto: Teo Rodríguez, 2014
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8. Transports
Fa molts anys, a pagès, per anar d’un lloc a l’altre la gent anava moltes
vegades a peu.
També utilitzaven carros per transportar coses d’un lloc a un altre o per
desplaçar-se ells.

Carro. Foto: Teo Rodríguez, 2014

També anaven a pobles més grans a buscar un cotxe de línia.
Més endavant alguns tenien moto o bicicleta i molt poca gent tenia cotxe.

Moto. Foto: Teo Rodríguez, 2014

Cotxe. Postal Font estanco Vic, 1962

Avantatges d’abans
Un avantatge és que com que hi havia molts pocs vehicles no contaminaven
tant com ara.

Inconvenients d’abans
A pagès no hi havia tramvies, ni vaixells, etc. Desplaçar-se d’un lloc a un altre
era molt complicat i necessitaven molt temps.
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9. Botigues
Abans no hi havia ni supermercats ni centres comercials. La gent no
necessitava anar tant a comprar perquè ja tenien moltes coses al seu abast.
Però en els pobles d’abans hi havia botigues petites que tenien una mica de tot:
eines del camp com arades, pics, rasclets, tenalles, forques, falçs,
esporgadores ,... També venien menjar com: farina, ous, llet, arròs, formatge,
verdures,... També animals com: conills, gallines, galls, pollets, ànecs, galls
d'indi,...
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Conclusions

Amb aquest treball hem pogut comparar la vida d’abans amb la d’ara. Ens hem
adonat que avui en dia tenim més comoditats, abans s’havien d’espavilar més
amb el que tenien. No tenien tantes joguines, en canvi ara volem tenir de tot i
més, ho volem de seguida i no ho valorem tant.
Abans treballaven molt però eren autosuficients. En canvi, ara depenem de les
altres persones per solucionar el dia a dia i a més anem més estressats.
Els coneixements també han canviat perquè actualment hi ha molta més
tecnologia, la gent viatja més, coneixem moltes més coses d’altres països,...
però no coneixem tantes coses del nostre entorn.
Caldria aturar-nos i pensar més en: valorar el que tenim, reduir la contaminació,
no ser tan consumistes, aprofitar les comoditats que tenim, utilitzar els
coneixements de manera adequada.
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ANNEXOS
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ENTREVISTA a la mestressa d’una casa de pagès
Transports
·Com anàveu d’un lloc a l’altre? A peu o amb el cotxe de línia
·Quins transports teníeu? Els carros, el cotxe de línia o anàvem a peu.
Joguines
·Quines joguines teníeu quan éreu petits? En teníem ben poques, no com ara.
· Us fabricàveu les vostres joguines? Sí, amb parracs, llaunes, amb espigues
de blat de moro.
Escola
·Quina llengua parlàveu a l’escola? Castellà i també català.
·Hi havia escola a Muntanyola? Sí, però de vegades no hi havia senyoreta i
havíem d’anar a un altre lloc.
Casa
-Per què es diu El Castell? Perquè abans havia set un castell però un
terratrèmol el va enderrocar.
Botigues
·Hi havien supermercats? No
·Quines botigues hi havia ? Als pobles, hi havia botigues petites. A Muntanyola
no n’hi havia, eren a Santa Eulàlia.
Llum i aigua
·Que fèieu servir per escalfar? Carburo, escalfàvem pedres,...
·A quina hora anàveu a dormir? A les 9, dos quarts de 10.
·Teníeu aigua corrent? Sí, aigua d’una font.
La higiene:
·Com us banyàveu? Cada quants dies us banyàveu? Quan podíem,
normalment en un cubell o en una bassa.
·Com us rentàveu les dents? Amb un raspall i un got, agafant aigua d’on fos.
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Vestits:
.Quin tipus de roba portàveu? Com la d’ara
·D’on trèieu la roba? De les botigues i també ens cosíem la roba
L’alimentació:
·Que menjàveu? La vianda que collíem, pa, el bestiar que cuidàvem (aviram,
conills, porc), llet de vaca, mató, formatges,...
·Com conservàveu el menjar? Confitat, salat i en pous de glaç
·Quants àpats fèieu al dia? 3 o 4
·Hi havien restaurants? Sí, però nosaltres no hi anàvem.
·Com cuinàveu el menjar? Amb fogons
Les màquines de casa:
·Teníeu calefacció? No, només foc a terra.
·Teníeu màquines d’escriure? No.
·Quines màquines teníeu de la casa? No en teníem cap, només una planxa de
ferro.
Les màquines del camp
·Teníeu conreu? Com el recollíeu? Sí, el recollíem a mà
·Quines màquines teníeu del camp? Moltes, per exemple: l’arada, l’aplanadora,
la màquina de ventar, el xerrac, etc.
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