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Cançó a la Masia
Si la veiéssiu és tota blanca i neta,
de cara al sol ixen,
i a la teulada hi té el niu l’oreneta
i hi passa amb més harmonia el suau vent.
Allí hi porta un viarany de flors humides
a voltes solejat,
o cobricelat d’alzines garrides,
o per pins d’un serrat.
L’ últim revolt vos deix veure la casa
i els emporprats pallers,
i la fulgor de l’era, gran com la plaça,
enribetada de gentils magraners.
Si la veiéssiu es tota blanca i neta
sobre l’esquena d’un altiu pujol.
Sempre que puc
mon peu vers ella camina.

Joan Mestre Huguer
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Eines, Estris i Mobles d’un mas sesrovirenc

Presentació
Des del 12 de març del 2014, l’Arxiu Municipal de Sant Esteve acull el fons de Can Julià de la Riera.
Josefa Julià Ribot, descendent d’aquesta nissaga i néta de Jaume Julià de la Riera i Soteras, últim
propietari de la masia, va donar a l’Arxiu Municipal de Sant Esteve Sesrovires tot el patrimoni
documental que durant anys havia conservat a casa seva. Va voler compartir amb tot el poble aquesta
documentació i així, amb aquest acte de donació, va contribuir a enriquir el nostre patrimoni històric i
cultural. L’ajuntament, per la seva part, es va comprometre a facilitar el seu coneixement, estudi i
divulgació, conscient de l’interès i del valor informatiu i cultural del conjunt de documents, tant per la
seva antiguitat com pel fet que il·lustra la vida d’un mas sesrovirenc i pot ajudar a reconstruir la història
del nostre municipi.
Com sol passar a les masies on els propietaris s’han mantingut genealògicament lineals des de
l’antiguitat - inclús mantenint el mateix cognom - Can Julià va conservar un bon llegat documental. La
tipologia de documents és variada i està formada principalment per àpoques, censals, capítols
matrimonials, testaments i altres documents propis de la pagesia catalana. Aquest llegat el formen més
de 300 documents entre els que destaquen 8 pergamins i 42 fotografies. La documentació abasta des de
l’any 1532 fins al 1981.
La donació amagava un petit-gran tresor. Tan bon punt es van iniciar les tasques de classificació i
d’identificació, es van trobar, barrejats amb la documentació de Can Julià, documents de Ca n’Estrada,
antiga masia sesrovirenca que actualment no existeix. Aquest fet es deu al matrimoni de l’hereu de Can
Julià, en Pedro Julià, amb la pubilla de Ca n’Estrada, na Francisca Estrada. Els Julià ja formaven part de
la pagesia benestant sesrovirenca, però la seva progressió econòmica i social va fer un pas cabdal l’any
1828, arran d’aquest matrimoni. Amb aquesta unió, en el moment en què Francisco Estrada mor i la
seva filla primogènita hereta, el mas i les finques dels Estrada van quedar incorporades al patrimoni dels
Julià, incloent-hi també tota la seva documentació, és a dir, les escriptures notarials, testaments,
contractes, etc.

Aquest treball de recerca neix arran de l’estudi d’un document d’aquest fons, de l’Inventari de Ca
n’Estrada de l’any 1846. L’Arxiu Municipal, juntament amb la col·laboració del grup de dones del Curs
Ventall d’Humanitats, es proposa en un primer moment realitzar un estudi del vocabulari que apareix en
aquest document. Però, a mesura que avança el projecte, ens adonem que el coneixement dels estris, les
eines, els mobles i els diversos objectes que hi havia a la masia ens porta també a un coneixement de
com era Ca n’Estrada, els seus espais, les feines agrícoles que s’hi realitzaven, com vivien els seus
habitants... Això fa que el contingut del treball esdevingui molt més ampli del que en un principi ens
havíem fixat. Aquest contingut contempla, per una banda, una aproximació al mas de Ca n’Estrada i a
la seva història; i en segon lloc, i a partir de la selecció del lèxic - relatiu a les eines, estris i mobles d’una
antiga masia - l’elaboració d’una fitxa per a cadascuna d’aquestes paraules.

L’objectiu final d’aquesta recerca és, per una banda, preservar aquests noms molts dels quals avui dia es
troben en desús; per altra banda, vincular-los a la història local del nostre municipi a través de la
recuperació de la història d’una masia sesrovirenca.
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Els Inventaris, documents d’Arxiu
Un inventari és una relació detallada, ordenada i valorada dels elements que conformen el patrimoni
d’una empresa o persona en un moment determinat. L’inventari post mortem és un tipus d’inventari que
es fa en el moment en què es produeix un traspàs de patrimoni com a conseqüència d’una defunció. En
aquest cas, amb motiu de la defunció de Francisco Estrada i la declaració de la seva filla Francisca com
a hereva, la seva vídua pren inventari dels béns del mas.
L’any 1846 el propietari de Ca n’Estrada, en Francisco Estrada, acaba de morir. Teresa Estrada i Matas,
la seva muller, ha quedat vídua amb tres filles ja grans i casades: Francisca, Maria i Josepha. Crida al
notari de Piera, Pau Castell i Rosas, i li dicta testament. A Maria i a Josepha, els deixa 200 lliures pels
drets de legítima materna i a Francisca la declara hereva universal:
... de tots los latres empero béns meus, mobles e immobles, noms, veus, drets, forsas y accions mias universals
qualsevols y a hont se vulla que sian, que me pertanyen y pertanyeran en qualsevol part del mont, per qualsevol
motiu, títol o causa, Instituesch y anomeno en Hereva mia univesal a Francisca Julià y Estrada, ma filla
primogénita y seguida sa mort a sos fills y fillas llegítims y naturals....1
Teresa Estrada actua com a tenutària, és a dir, segons
els dret civil català, té dret a l’usdefruit denominat
tenuta. A partir d’aquest moment, segons contempla la
Constitució hac nostra 2 disposa d’un mes per ordenar fer
inventari. El mateix dia en què es fa el testament, el
notari també aixeca inventari de tots els béns. Aquest
Inventari conté una relació del patrimoni de Ca
n’Estrada, tant pel que fa als béns immobles com als
mobles, estris, robes i altres objectes que hi ha a la
casa. S’ha de dir, però, que en aquest inventari la
relació dels béns immobles de Ca n’Estrada no apareix
gaire detallada.

Els inventaris es feien habitació per habitació. La descripció dels béns començava a la planta baixa de la
casa, per continuar després al primer pis i, finalment, acabar a les construccions de l’exterior. La
descripció dels objectes contemplava: el seu número, el material de què estava fet, el seu estat de
conservació i, a vegades, les seves peculiaritats.

1 Testament de Maria Teresa Estrada y Matas, vídua de Francisco Estrada, del terme de Sant Esteve Sesrovires (CAT AMSES 401 01 21).
2 Antiga disposició legislativa atala a d’o ige
edieval ue o de ava fe i ve ta i dels é s d’u difu t o difu ta e el te i i de temps
d’u
es de la seva o t, e el as ue hi haguessi fills e o s d’edat. L’o je tiu e a deli ita els béns que eren dels fills dels que eren del
cònjuge.
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Pel que fa a l’estat de conservació, sovint algunes peces es descrivien com a vella o dolenta, indicant
d’aquesta manera que es trobaven en mal estat i, fins i tot, trencades, però es mantenien dins de la casa.
Això és fruit d’una mentalitat molt tradicional, que feia ús dels estris i dels objectes fins a les màximes
possibilitats.

En el cas de conservar més d’un Inventari pel mateix mas, corresponents a moments diferents, es poden
observar les innovacions i les continuïtats del món material de la casa. A més, la interrelació entre
diversos documents d’un mateix fons, com ara els Capítols Matrimonials i les Àpoques de Dot, dóna
constància que bona part del parament domèstic no era immutable, sinó que podia passar a mans
diferents a través dels dots. Alguns mobles i algunes peces de roba de la casa procedien dels dots
aportats per dones i homes casats amb els hereus o les pubilles del mas. De la mateixa manera, aquests
objectes podien formar part de l’aixovar de les filles de la casa quan es casaven.
La informació aportada per aquest document és molt valuosa perquè ens ajuda a conèixer :
-

L’estructura de la masia. Ens proporciona dades essencials pel que fa a l’estructura de la
masia, els seus espais i la seva distribució.
El grau de diversificació i desenvolupament de l’utillatge domèstic.
Les eines agrícoles que feien servir. Ens permet conèixer les eines que s’utilitzaven per a fer
les tasques agràries de la masia i, segons el grau d’especialització de les eines, també es pot
saber quina era l’activitat agrícola predominant.
La presència o no de bestiar. Ens dóna informació sobre si l’activitat ramadera tenia o no
un pes en l’economia del mas.
Els costums pel que fa a l’alimentació i els productes de la terra. Ens acosta a la vida
quotidiana dels habitants de la casa, fins al punt de conèixer quins productes guardaven al
seu rebost i, per tant, formaven part de la seva alimentació.
L’existència o no d’objectes de valor, decoració i cultura. Ens aporta informació sobre el
nivell social i cultural dels habitants del mas.

Així doncs, l’inventari d’una masia facilita l’accés al coneixement de la vida quotidiana dels seus
habitants, però també ens ajuda a entendre l’evolució de la vida als masos catalans al llarg de la història.
La conservació d’aquest document únic és gràcies a la donació que va fer la senyora Josefa Julià Ribot
l’any 2014. D’aquesta manera, s’ha pogut conservar una informació riquíssima sobre l’existència de Ca
n’Estrada, una masia avui dia desapareguda, i que ens permet saber com es vivia a una masia a mitjans
del s. XIX. Les donacions són, doncs, un puntal important per al coneixement de la història del nostre
poble i complementen i supleixen les mancances de la documentació municipal. Els fons patrimonials
de famílies, els personals, els d’empreses, d’associacions , etc, són bàsics per a conèixer la història del
nostre poble.
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Història de Ca n’Estrada
Els masos, amb les seves masies, formen part de la història i del paisatge de Catalunya i estan arrelats a
la geografia del país. També formen part del paisatge de Sant Esteve Sesrovires, malgrat que de les més
de vint masies i alqueries que es van documentat l’any 18403 avui en quedin moltes menys. Una
d’aquestes masies desaparegudes és Ca n’Estrada.

El document més antic conservat dins el patrimoni documental de la família Estrada està datat l’any
1753 i es tracta d’una Àpoca de dot de 350 lliures4. Però segons la documentació municipal, ja l’any 1710 hi
ha referències a la família Estrada. En un document titulat Tall fet el 30 de novembre de 1710 5. Joseph
Estrada apareix formant part del Primer Tall, és a dir, de la classe de nivell econòmic i social superior,
juntament amb Jaume Julià de la Riera, Sebastià Amat o Francesch Estella entre d’altres. Creiem que els
Estrada eren una família força benestant, dintre del nivell de la majoria dels pagesos de l’època, però
possiblement més modesta que els Julià.

En un altre document, el Padró d’Habitants de 1825, Ca n’Estrada apareix anotada com a “Casa de
Campo número 52” i estava habitada per Francisco Estrada, la seva dona Teresa Matas i les seves tres
filles: Francisca de 16 anys, Maria de 11 i Josepha de 9. Amb ells també hi vivien tres adults més,
probablement una criada i dos mossos.

El 3 d’agost de 1828 la filla primogènita Francisca contrau matrimoni amb l’hereu de Can Julià, en Pere
Julià de la Riera i Cañameras i es trasllada a viure al mas familiar del seu marit. Segons el Padró
d’Habitants de 1843, la parella són pares de set fills. El primogènit és en Benet Julià Estrada, més
endavant destinat a heretar tot el patrimoni familiar dels Julià i dels Estrada. La família continua vivint
al mas Julià.

L’any 1846 mor Francisco Estrada i Teresa es converteix en l’hereva universal. A partir d’aquest
moment, la història de Ca n’Estrada va lligada a la de Can Julià. Més endavant, es produeix un fet curiós
per no ser gaire habitual: normalment l’hereu vivia al mas amb els seus pares, però l’any 1847 la família
abandona Can Julià i s’instal·la a Ca n’Estrada6. Això queda documentat en el Padró de 1853, en què Pere
Julià i Francisca Estrada, juntament amb els seus 10 fills, apareixen vivint a Ca n’Estrada.

L’any 1915 Jaume Julià de la Riera ven les seves finques a uns empresaris barcelonins, els germans Bach
i Escofet. Pere i Ramon Bach s’instal·len a Ca n’Estrada. Per la seva part, l’altre germà, en Josep, ho fa a
Can Julià. Pere i Ramon, gràcies als beneficis obtinguts amb el comerç del cotó, van invertir en la
construcció d’un magnífic edifici senyorial amb la doble funció de mansió residencial i bodega. L’edifici
és una obra de 1918 i s’aixeca a l’indret que abans havia ocupat Ca n’Estrada.

3 Nuevo Nomenclàtor de Sant Esteve Sesrovires, 1840 (CAT AMSES 101 300)
4 Àpoca de dot de 350 lliures i de dues caixes amb robes, joies i vestits firmats firmada per Miquel Torras i Maria Torras Estrada, cònjuges, a favor
de F a is o Est ada, sog e i pa e espe tiva e t pe a d’u a pa t de la dot, 1753 (CAT AMSES 401 01 01)
5 La talla és el epa ti e t d’u dete i at paga e t e t e els veï s d’u a po la i . L’Aju ta e t, desp és del e o pte dels seus ha ita ts,
epa tia u a ua titat de di e s. E el epa ti e t, l’o de a i dels veï s estava o fe io ada pel seu ivell e o
i , ja que es proposava una
distribució justa i proporcionada a la riquesa i, per tant, del repartiment de la quota a pagar.
6 Acords e t e Joseph Julià i so fill Pe e Julià i Caña e as, pels uals a uest deixa de viu e a Ca Julià pe a a a Ca ’Est ada,
seva dona Francisca Estrada, 1847 (CAT AMSES 401 102)
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El mas
La paraula “mas” prové del llatí mansus (habitatge) i apareix des del segle X en documents de diversos
comtats catalans. S’utilitza per referir-se a una explotació agrícola o ramadera, de tipus familiar, que
constitueix una unitat econòmica. Aquest tipus d’explotació està constituïda per la casa familiar o masia,
terres de conreu, boscos, pastures, l’hort, estable, corrals, cellers, la bassa, pallisses, porxos pels carros,
graners, l’era i els marges.

El mas apareix a Catalunya cap als segles IX i X com a resultat del procés de colonització del territori
català per iniciativa pagesa. Posteriorment, des de la segona meitat del segle X, els senyors adopten els
masos com a unitat bàsica dels seus dominis i converteixen als seus titulars en responsables del
pagament dels tributs fixats.
El sistema d’hereu únic constitueix el mecanisme bàsic per a mantenir la integritat del mas i també la
reproducció d’aquest sistema. Un sol filla rebia el patrimoni familiar i residia, en casar-se, al mas amb els
seus pares. La figura de l’hereu assegurava el futur de la propietat i mantenia la importància de la masia.
Els altres fills rebien els drets de legítima en abandonar el mas. L’hereu estava obligat a cuidar i a
millorar el mas. Aquest havia de produir els recursos suficients que permetessin la vida de la família que
l’habitava.
El mas de Ca n’Estrada es trobava a l’oest del nucli de Sant Esteve Sesrovires, tocant el terme de Sant
Llorenç d’Hortons i Sant Joan Samora (sufragani o dependent del primer). Segons la informació
aportada per l’Inventari de 1846, els seus límits eren per l’est, les terres de Josep Julià; pel sud, Casa
Bosch i Casa Almirtall de Sant Joan Samora; per l’oest, terres de Sant Llorenç d’Hortons i pel nord, les
terres de Pau Poch i Josep Bros. D’aquesta antiga masia, avui dia no en queda res. En el lloc que hi
ocupava s’hi va aixecar l’actual Masia Bach.

Es tractava d’una finca gran i possiblement el seu propietari va haver de recórrer al treball extern.
Segons els fulls padronals de diversos anys, juntament amb la família al mas hi residien alguns mossos i
criades. També és probable que en moments concrets, com la collita o la verema, es contractessin
jornalers per ajudar en les tasques agrícoles. Per altra banda, la documentació que es conserva de Ca
n’Estrada conté un Contracte d’Establiment 7 que confirmaria aquesta utilització de mà d’obra. L’establiment
a rabassa morta, també anomenat establiment a primers ceps, és un tipus de contracte emfitèutic, molt
habitual a les zones vitícoles de Catalunya. Els propietaris dels masos, que no disposaven de prou
capacitat per conrear totes les terres, arrendaven un tros de terra per a conrear-hi vinya, a canvi del
pagament d’un cens anual i amb la condició que el contracte restava dissolt en haver mort dos terços
dels primers ceps plantats.
L’Inventari descriu Ca n’Estrada unida y aglevada, composta de terres campas, viñas, oliveras, hort y bosco. Això
ens indica que no hi havia cases escampades, és a dir, que la casa i en el cas que hi hagués alguna altra
construcció annexa es trobaven agrupades. Les terres campes eren terres sense arbres, que es
destinaven al cultiu de cereals. Acostumaven a ser les terres que es trobaven més allunyades de la masia,
igual que les terres plantades de vinyes i oliveres. Aquests cultius predominaven a Sant Esteve
Sesrovires. Es van conrear amb força i va fer que el poble tradicionalment visqués del conreu de la
vinya i de la producció de vi. L’Inventari de 1846 documenta tot un conjunt d’estris i objectes específics
7 Establiment a rabassa morta firmat per Francisco Estrada, pagès del lloch de Sant Esteve Sesrovires, a favor de Jaume Almiral l, pagès de
Masquefa, 1844 (CAT AMSES 401 01 17)
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que deixa constància de com la producció de vi i el seu emmagatzematge va tenir un paper destacat a
Ca n’Estrada.

Al mas també hi havia una zona d’hort i de bosc. L’hort, probablement, es trobaria més a prop de la
casa i produiria les hortalisses i verdures per l’autoconsum de la família. Pel que fa al bosc, els abastiria
de llenya i fusta. L’Inventari descriu que als afores hi havia una porció de llenya pel consum de la casa i també
esmenta les eines específiques com les destrals per treballar-la.
Com succeïa en general a tots el masos, l’economia de Ca n’Estrada tendia a ser autosuficient. Això es
pot afirmar per mitjà dels productes que conreaven, de les eines que feien servir i per les tasques
agrícoles que realitzaven. A Ca n’Estrada hi havia vinyes i oliveres, produïa cereals i llegums i elaborava
el vi i l’oli. L’existència d’una pastera amb tots los arreus de pastar ens indica que també feien el seu pa i
l’existència d’un salador ens informa que salaven la carn de porc per assegurar la seva conservació, i és
aquesta la única alimentació càrnica que apareix a l’Inventari.
Tenint en compte la descripció que fa l’Inventari, sembla ser que l’activitat ramadera a Ca n’Estrada no
era ni important ni destacada. De fet, no s’esmenta cap tipus d’animal.

Com a curiositat, es descriu que a una de les cambres hi havia sis dotzenes de rams de fils. El ram és una
troca, un conjunt de fil tret de l’aspi i que encara no està embolicat en un cabdell, i estava destinat a la
confecció de peces de roba. Malgrat que hi havia una gran quantitat de rams, en canvi no es menciona
cap tipus d’utillatge apropiat per a les feines de teixir. Per aquesta raó, és dubtós que les dones de la
masia es dediquessin a les tasques de filar o de teixir.

Els espais de la masia
La masia és la casa i el centre de la vida familiar al mas. En els documents, poques vegades es troba la
denominació de masia per a referir-se a la residència del pagès. Apareix anomenada “la casa” o “la casa
del mas”. Les cases es van construir per facilitar a l’home del camp poder viure al costat de la terra que
treballava i, tanmateix, donar aixopluc a la seva família, als animals i a les collites. Per altra banda, existia
un lligam entre la casa del mas i el territori: la casa s’adaptava en el seu exterior a les característiques del
territori i la seva estructura interna responia a les activitats productives pròpies de cada mas. Així el
resultat és el sorgiment d’un conjunt de construccions, d’uns espais contigus i d’uns elements annexos
que formen la zona més habitada de la finca, essent la construcció principal la casa.

La seva tipologia, estructura i distribució evoluciona des dels segle X i es consolida a partir dels segle
XVI en el que acaba esdevenint un tipus arquitectònic que es coneix com “estructura clàssica”. Aquesta
tipologia correspon a una casa de tres cossos i amb dues plantes, a vegades tres si hi havia golfes.
L’entrada era única i comuna per a animals i persones, al fons hi havia una escala que comunicava amb
el pis. En el pis és trobava la peça més important: aquest espai era una gran estança i es designava amb
el nom de sala. Estava situada justament sobre l’entrada i va esdevenir el centre de l’edifici. Aquesta
centralitat es manifestava en la façana exterior en l’obertura d’un balcó que quedava tot just a sobre de
la porta d’entrada.. La sala, però, no és el lloc on es desenvolupava la vida quotidiana de la família, sinó
que tenia un ús molt limitat, sobre tot es feia servir per a celebrar grans reunions familiars (com batejos,
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casaments o defuncions) o de treball (el final de la verema, per exemple). També actuava com a
distribuïdor de les dependències situades als cossos laterals.

Aquest espai singular és el que diferencia l’arquitectura de la masia de qualsevol altre edifici. A partir del
segle XVIII i XIX, totes les masies de nova planta presentaven aquesta estructura i les que són de
construcció anterior es reformaven seguint aquesta tipologia, per aconseguir que la sala tingués aquesta
condició de centralitat. Les masies de cert nivell econòmic construïen el cos central, el que contenia la
sala, amb més amplada i més alçada que els laterals.

Pel que fa a Ca n’Estrada, és una tasca força complexa conèixer com era, tenint en compte que
actualment no existeix. Sigui com sigui, el cert és que la nostra aproximació i la possible recreació
d’aquest mas es basa en la recerques realitzades sobre l’arquitectura de les masies, la informació
aportada per l’Inventari de 1846 i en l’única fotografia que s’ha trobat a l’Arxiu particular de Salvador
Codina. Es tracta d’una reproducció de no gaire qualitat. Probablement es va fer a començaments del
segle XX, abans que fos enderrocada, però no se sap la seva procedència ni on es conserva l’original.
El conjunt arquitectònic estava format per l’edifici principal, o la casa pròpiament dita, i un cos annex a
la dreta, en un segon pla en relació a la façana principal. Aquesta construcció adjacent és de dos pisos,
la planta baixa sembla un porxo cobert i el pis és una galeria coberta amb arcades a l’exterior, elements
força comuns en les masies de l’entorn.
Pel que s’observa a la fotografia, la casa pròpiament no presenta una estructura del tipus clàssic. És una
casa de quatre cossos, amb dues plantes i una tercera situada només als dos cossos centrals. La
distribució de la casa seria:
-

una planta baixa, on hi havia les peces més importants: s’hi ubicaven l’entrada, la
cuina i el menjador. Lligat a aquesta planta baixa, també s’hi ubicaria l’estable, el
celler i l’obra nova.
un primer pis amb la sala i tres cambres, una sobre el menjador, altra sobre la cuina i
un altre nomenat cuarto nou.
i un segon pis o golfes que l’Inventari esmenta com a cuarto del cap de l’escala.

Sabem que, en algun moment, es va fer una reforma. L’Inventari esmenta en diverses ocasions l’obra
nova. El que no es pot precisar és com aquesta reforma va afectar a l’estructura i distribució de la casa.
Podria ser que s’afegís a la casa un annex a l’esquerra, amb l’objectiu de construir un espai destinat a
l’elaboració del vi i de l’oli i al seu emmagatzematge. La descripció que es fa dels objectes i estris que es
guardaven a l’espai denominat obra nova - utillatge per a l’elaboració del vi i de l’oli – ens porta a pensar
que, a causa d’una situació de bonança econòmica, es va produir un augment de la producció de vi i
això va portar a la necessitat de realitzar una ampliació de la casa. Observant la fotografia, es veu com la
simetria que hauria de representar la porta d’entrada amb el balcó que hi ha a sobre ha quedat
desplaçada cap a la dreta.
Per altra banda, tampoc se sap qui va ser l’encarregat de fer aquesta obra però, com a curiositat, es pot
tenir en consideració que una de les persones que van fer de testimoni en el moment en què el notari
pren inventari és Jaume Barceló mestre de casa de Gelida.
Des de la porta principal, s’accediria a l’entrada on normalment hi havia un banc per seure i s’hi solien
deixar els guarniments de la mula i els arreus de llaurar.
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La cuina, situada a una banda de l’entrada, era l’espai on es barrejaven les funcions de cuinar, menjar, de
treball domèstic i de relació familiar. Un element essencial de la cuina era el foc a terra. Aquest podia
estar situat a la part lateral o bé en un racó. El foc a terra representava el lloc on els habitants de la
masia passaven bona part del temps, on sorgien els moments de més comunicació i on es transmetia de
forma oral la cultura tradicional. La cuina també organitzava altres espais secundaris al seu voltant, com
el rebost, el pastador i, en el cas de Ca n’Estrada un menjador. El pastador normalment era un espai de
dimensions reduïdes i feia la funció d’obrador de pa. Cal esmentar el fet que el menjador aparegui
diferenciat de la cuina, com a una estança a part.
L’emplaçament del celler era a la part més freda de la planta baixa i sovint es trobava al costat de la
cuina. Servia per a l’emmagatzematge del vi i també per a aliments que necessitaven més frescor per a la
seva conservació. Tradicionalment la majoria de l’espai estava ocupat per les bótes de vi que reposaven
horitzontalment. A Ca n’Estrada, es podria pensar que al costat del celler es va fer l’obra nova.

En aquesta planta baixa també hi havia l’estable i lligat a ell, com un annex - podria ser la construcció
de la dreta - hi hauria el porxo per als carros i la tartana. En aquest porxo, sovint hi havia també el
galliner. El porxo s’utilitzava per deixar els carros i la galeria es feia servir per estendre la roba i assecar
les herbes medicinals i altres productes del camp, com per exemple el gra. És curiós però que
l’Inventari no fes esment d’aquesta part de la masia que, en canvi, sí que es veu prou bé a la fotografia.

Aquest espai, a vegades, podia generar habitacions secundàries utilitzades com a trasters, on sovint s’hi
deixaven utensilis i mobles en desús que es guardaven per si feien falta més endavant, com per exemple
el bressol que s’esmenta a l’Inventari. Podria ser que aquí estigués ubicada una de les botigues, la botiga
vella..

El mot “botiga” és utilitzat als documents dels segles XVIII i XIX per a designar una petita construcció
que servia de magatzem per a diversos estris relacionats amb les feines del camps i objectes en desús.
Segons les diferents zones, aquesta construcció adopta unes funcions específiques. Al Penedès, la
botiga conté els graners fets amb unes mitjanades baixes, per damunt les quals tiren el gra i el treuen per
baix per un forat que es tapa amb un portell. En canvi, a l’Empordà s’utilitzava aquesta paraula per
referir-se a una mena de construcció que els pescadors feien a la platja i on guardaven els estris de
pesca. A Ca n’Estrada la botiga apareix desdoblada en botiga nova i botiga vella, com a conseqüència de
l’obra de reforma que va patir.

Al primer pis s’hi accedia per una escala que estava situada al fons de l’entrada. El rectangle del centre
era la sala i es corresponia amb l’entrada del la planta baixa. A banda i banda es trobaven les
habitacions.
A Ca n’Estrada la sala estava moblada amb llits, el que fa pensar que hagués perdut la seva funció
d’espai per a celebracions familiars per esdevenir un dormitori més, pot ser per un augment dels
habitants de la casa o pel fet de disposar ja d’un menjador a la planta baixa. Era habitual que, segons les
necessitats familiars, algunes habitacions poguessin variar el seu ús al llarg dels temps.

Les cases de pagès eren molt pràctiques. Darrera de l’arquitectura de les masies hi havia un raonament
que es fonamentava en el sentit comú, és a dir, en el sentit de la realitat: era una manera de viure que
s’allunyava del que era complex i contradictori i estava relacionat amb el sentit de la continuïtat i de la
mesura.
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Els objectes: eines, estris i mobles
Les eines, estris i mobles que apareixen inventariats al document defineixen en gran part les
característiques de la vida interior de la masia, així com les seves activitats productives. El mobiliari, en
general a les cases de pagès, era mínim. Les cases eren molt senzilles: no hi sobrava res, però tampoc no
hi mancava cap cosa. En aquella època, la riquesa es determinava més per la quantitat d’escrits, de
terres, d’animals i de mossos que no pas per la qualitat dels mobles i dels estris.

Segons l’Inventari de 1846, on hi havia més quantitat i varietat d’objectes era als espais multifuncionals,
és a dir, a l’entrada i a la cuina. Això es deu a què es tractava d’estances que servien per a diversos usos
alhora i tenien una intensa utilització. Contràriament, als espais unifuncionals no s’hi trobava tanta
diversitat. Aquests espais es caracteritzaven per la seva simplicitat i la seva funcionalitat venia definida
pel mobiliari i els complements que contenien.
L’entrada, que servia alhora de rebedor, magatzem i distribuïdor de la planta baixa, era l’espai que feia
d’unió entre l’interior de la masia i l’exterior. Per això hi havia, juntament amb alguns mobles (taules i
bancs) les eines i estris que es necessitaven per treballar el camp: arpiots, àrpies i magalls, per cavar la terra;
fangues per remoure-la; rascles i rasclets per netejar-la i treure’n les pedres; i una rella per llaurar-la. A
l’entrada també es deixaven alguns cabassos que servien per transportar i deixar-hi coses, com per
exemple la llenya.
La cuina era un espai eminentment domèstic i vital. El mobiliari de la cuina el formaven un banc escó
amb la seva taula, un banc sense respatller, un escambell i tres cadires usades.

Els objectes de cuina tenien un paper destacat, però també s’hi trobaven estris relacionats amb la llar de
foc (almolls, clemàstecs, llevans i una pala de foc) i amb la llenya (destral d’estallar llenya, destraletes i podadores).
Pel que fa als objectes pròpiament de la cuina, hi havia estris i utensilis per a cuinar els aliments: per a
coure calderes, olles i marmites que es penjaven a la llar de foc mitjançant els clemàstecs; graelles per a coure a
la brasa; paelles per a fregir; cassoles per a rostir i torradores per a torrar. També hi havia altres estris com
cassons, casses, cobertores, giradores, un morter, un setrill, uns estalvis, diversos cistells i dos porrons de vidre. A la
cuina també s’hi guardaven els plats i els coberts, que eren de fusta, endreçats en un cullerer. Aquesta
detallada i minuciosa descripció no esmenta ni fogons ni una aigüera. Es cuinaria probablement a la llar
de foc i el gibrell, potser, s’utilitzés per a rentar els plats i netejar els aliments i l’aigua que s’utilitzava
s’emmagatzemava als càntirs de terra.
La majoria d’aquests objectes estaven fets d’aram, tot i que també hi havia objectes fets amb d’altres
materials com el ferro, la pedra, la fusta i la terra.

Al costat de la cuina estava ubicat el pastador, amb una pastera i tots els arreus de pastar, encara que no
s’especifiquen quins són aquests estris. Tampoc es menciona si hi havia un forn per coure el pa o
l’havien de portar a un altre lloc. Al pastador també hi havia gerres per posar oli i l’inventari especifica
quina cabuda tenia cadascuna d’aquestes gerres de terra.

Al menjador només esmenta que hi havia una taula i un assortiment de porrons, ampolles i vasos de vidre.
No es fa menció a cap mena de vaixella o de coberts.
A l’estable, segons l’Inventari, hi havia un gavadal, un cove palliser, un coixí de llaurar i un collar per un
animal, però no especifica per a quin. Tret de l’existència d’una dotzena de gallines que hi havia al
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galliner, de fet no s’esmenta cap animal, ni tan sols un animal de càrrega com una mula o un ruc que
servirien per llaura la terra, per portar la llenya i per transportar les portadores amb el raïm.

El celler era l’espai de la casa on s’emmagatzemava el vi. El nombre i varietat d’objectes i estris
relacionats amb aquest producte ens dóna una idea de la quantitat de producció que els Estrada
obtenien de les seves vinyes. Al celler hi havia vint bótes de diferents capacitats, sis cups, cinc parells de
portadores, dos embuts, un covell, un escurabótes i diverses aixetes de bótes i cups.

L’espai de la casa anomenat obra nova de la casa, pel tipus d’objectes que s’hi desaven, es podria
deduir que era el lloc on es realitzava l’elaboració del vi i també fa pensar que se seguia tot el procés de
recollida de les olives fins a esdevenir oli. Hi havia dos premses de vi amb tots els guarniments de premsar, un
corró de moldre olives, un perol, una llegidora i un objecte que sembla no acaba d’encaixar en aquesta
estança, una munyidora de terra.

Pel que fa al mobiliari de les cambres (quarto), en total s’ha fet un recompte de set llits, distribuïts de la
següent forma: dos a la sala, dos a la cambra sobre el menjador, un a la cambra sobre la cuina, un al
quarto nou i un al quarto al cap de l’escala. Aquest número de llits pot donar una idea de quanta gent hi
vivia a la masia. Els llits eren de posts i bancs. Pel que fa a un altre tipus de mobiliari, només s’inventaria
cadires, caixes i cofres, on es guardava la roba de la llar, ja que encara no hi havia armaris. Tots els llits
tenien una màrfega, però només tres en tenien un matalàs. Pel que fa a la roba de llit, els llençols eren
d’estopa i en un dels llits era de bri. També hi havia coixineres, flassades i conxes i només un, el llit del
difunt, tenia un cobrellit d’Indianes.

La roba de la llar es guardava a les caixes i cofres que es trobaven a la cambra sobre el menjador.
Aquesta roba la formaven una dotzena de llençols d’estopa i bri, sis eixugamans, nou estovalles - tres de
les quals eren de tovalló - i sis coixineres. El que resulta curiós és que ni tan sols es menciona les peces
de vestir dels habitants de la casa. També es troben a faltar estris relacionats amb la roba com fils,
agulles i tisores per repassar-la o planxes de ferro per planxar-la.

Finalment, a les botigues s’hi trobaven una diversitat d’objectes de diferents utilitats com un bressol, una
caixa dolenta, una brida, una sella, dues romanes, cistelles veremadores i quarteres de diferents mides. També hi
havia garbells, per porgar grans o llegums. L’existència d’una romana i les quarteres de fusta ens fa pensar
que potser una part de la producció, la que no es consumia al propi mas, es destinés a la venda.
Pel que fa a objectes relacionats amb la il·luminació de la masia, a la cuina hi havia quatre llums (tres de
ferro i un de llauna) i a la cambra sobre la cuina dos candelers de llautó i una llumenera. Per mantenir-se
calent només s’esmenta un braser a la cuina. La llar de foc ja els oferia escalfor i claror al vespre.

A l’Inventari, però, es troben a faltar alguns objectes d’ús quotidià. Per exemple, no s’esmenten
recipients específics per a fer la bugada. Tampoc es fa cap tipus de referència a objectes relacionats amb
les necessitats corporals o la higiene personal. Normalment, les necessitats corporals es feien a l’estable.
Podria ser que els dos gavadals -grans recipients que servien per a contenir aigua- que es descriuen a
l’estable s’utilitzessin per rentar la roba o per la neteja personal.
A l’Inventari tampoc no queda documentada l’existència d’objectes de valor ni de diners guardats en
alguna caixa. Tampoc sembla que hi hagués objectes de decoració ni relatius a la cultura, com per
exemple algun llibre. Tampoc es parla d’objectes o imatges religioses.
Aquesta descripció de l’interior de la masia ens transmet un cert ambient d’austeritat i sobrietat.
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Recreació de Ca n’Estrada, segons la fotografia conservada l’arxiu particular de Salvador Codina
(Autor de la il·lustració: Oto Vega)
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Possible distribució interior de Ca n’Estrada
(Autor de la il·lustració: Oto Vega)
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El lèxic del mas
Aquest apartat pretén donar a conèixer el significat de les paraules referents als diferents estris, eines i
mobles d’un mas. A partir de la selecció d’aquestes paraules de l’Inventari de Ca n’Estrada, el
plantejament és conèixer els diferents objectes que hi havia a les masies, el seu ús i les seves funcions,
però al mateix temps aquest treball vol ajudar a establir el lèxic d’un món rural que, poc a poc, va
desapareixent i que avui dia a les noves generacions els resulta més desconegut.
La metodologia emprada per fer aquesta recerca ha consistit en la consulta a través d’Internet. El
primer pas sempre ha estat la traducció de la paraula al català actual. A continuació, l’eina utilitzada ha
estat el Diccionari català-valencià-balear (DCVB), també anomenat Diccionari Alcover-Moll. A partir de la
informació obtinguda i de les diferents variants dialectals dels mots es decidia ampliar la tasca de
documentació consultant a webs més específiques. La recerca no sempre ha resultat senzilla, donat que
la xarxa ofereix un volum d’informació molt gran, però alhora molt dispers i això comporta una tasca
de selecció important que no sempre és ràpida.
Tot seguit trobareu aquest lèxic presentat en forma de fitxes. El contingut de cada fitxa consta de:
-

una definició, més o menys breu en funció de la peculiaritat del mot

-

una sèrie de comentaris complementaris i aclaridors sobre diferents aspectes de l’objecte

-

la traducció al castellà

una fotografia per il·lustrar gràficament la paraula treballada

Les paraules relacionades a continuació tenen un gran interès, tant pel que fa al seu aspecte lingüístic
com etnològic, és a dir, a la manera de viure d’un col·lectiu en un temps concret de la història de Sant
Esteve Sesrovires. Ens situen en una manera de fer ja desapareguda i un vocabulari en desús que posa
en evidència com és de rica, variada i precisa la nostra llengua.
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ALMOLLS
Castellà: muelles, tenazas
Instrument compost de dues fulles de ferro unides
per un clau a manera de tisores, però de tal forma
que coincideixen de pla els dos extrems a manera de
tenalles planes.
Serveix per agafar el carbó, les brases o qualsevol
altra cosa del foc.

Variants: armolls, ermolls, esmolls, armolles, ermolles,
molles, molls, aumolls, esmolles

ÀRPIES
Castellà: garapio

Eina consistent en una espècie de forca de ferro de
tres pues amb un ull per on passa un mànec llarg de
sis pams més o menys.
Serveix per arreplegar fems, recollir les herbes
seques, brossa, etc.
En singular, una àrpia fa referència a la pua o forcó
de les àrpies.
Variants: àrpigues, arpis, àrpits, àrpets

ARPIOTS
Castellà: garabato

Eina consistent en una fulla de ferro que per una
banda està dividida en dos forcons llargs i paral·lels i
per l'altra té tall horitzontal o vertical, i que va
posada al cap d'un mànec llarg d’ aproximadament
uns 80 cm que forma angle agut amb la fulla.
Aquesta eina serveix per remoure i esmicolar la terra
de conreu, a fi de deixar-la en les condicions
adequades per tal que les plantes puguin créixer bé.
Variants: arpella, arpillot, arpilloc, arpioc
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BANC
Castellà: banco

Seient llarguer en el qual poden seure algunes
persones al mateix temps. Podia tenir respatller o
no.

BANC ESCON
Castellà: escaño

Banc llarg de fusta, de respatller molt alt que solia
haver-hi a les cuines de pagès per seure a prop de la
llar i escalfar-se.Alguns d’aquests bancs tenien una
tauleta que es podia baixar a les hores de menjar, i se
solia fer al bo de l’hivern.
A l’escó principal s’hi asseien sobre tot els amos, els
avis i l’hereu.
En valencià se'n diu el banc de la llar.
Hi ha una frase feta “buscar el vespre pels escons”, el
significat de la qual és “allargar la conversa a la vora del
foc”.
Variants: escon, escó, escorn

BARRALÓ
Castellà: barril, barral

Bóta petita de fusta per a vi d'un barraló de cabuda.
El barraló equivalia a trenta-dos porrons.
El barral podia servir per transportar el vi, llavors
constava d’una tapa de fusta i un tap de suro.
Variant: barral
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BÓTA
Castellà: bota

Recipient de fusta de forma cilíndrica, amb les bases
formades per dues posts circulars i els costats
composts de vàries dogues corbades de fusta
sòlidament unides per mitjà dels cèrcols de fusta o
ferro que l'abracen i li fan una forma una mica més
ampla del centre a fi de que faci panxa.
Serveix per contenir vi o altres líquids i té una
cabuda variable.
Les varietats de bótes són moltes: bóta agrera, bóta
candiota, bóta congrenyada, bóta vinadera...

BRASER
Castellà: brasero
Recipient de metall (de ferro, d’aram, etc) o de terra
refractària, quadrat o, més generalment, circular, que
conté brases enceses o en el qual hom fa cremar
pinyolada o carbonet, i que serveix per a escalfar
l’ambient.
Acostuma a ésser col·locat sobre un suport de fusta,
a vegades adaptat a una taula. És un dels sistemes
més antics de calefacció.
El baser era la calefacció que tenien a les masies i
funcionava amb terregada, és a dir, el carbó més
triturat.
Un cop ben encesa, s’hi posava al voltant l’orujo, que
era pinyol d’oliva cremat i triturat per aconseguir
que s’estigués més estona encès.
Dins els braser s’hi posava un ferro entravessat per
evitar que la brasa del foc eliminés en diòxid de
carboni.
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BRESSOL
Castellà: cuna

Tipus de llit petit per a nadons fabricat amb fusta.
Els bressols tradicionals tenien peus semicirculars
que servien per balancejada i així induir el somni del
nadó.
Variant: breçol, braçol

BRIDA
Castellà: brida

Conjunt de corretges amb el fre i les regnes que se li
posa al cap al mul o al cavall per tal de subjectar-lo i
dirigir-lo.
Quan afluixes la brida, la bèstia corre més.
Variant: brilla

CABÀS
Castellà: capazo, esportillo

Recipient construït amb material flexible (vímet,
espart o margalló), amb forma ovalada i les voreres
relativament baixes. Està proveït de dues anses.
Serveix per a recollir, tenir-hi i transportar cereals,
olives, ametlles... també per traginar terra i per altres
usos anàlegs.
N’hi ha de molts tipus: cabàs de terrelló (traginar terra),
cabàs femeter (per traginar fems)...
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CARGA
Castellà: carga

Mesura antiga de capacitat per a vi que equival a
121,60 litres o 128 porrons.
1 carga= 4 barralons= 0,121 metres cúbics, per
definició moderna.
S’utilitzava també per a mesurar el pes dels àrids,
carbó, fusta, etc., dividida en tres quintars (de 120 a
126 kg, segons les comarques).
A la fotografia podem veure una bóta de mitja
carga.
Variant: càrrega

CALDERA
Castellà: caldera

Gran vas de metall, de forma aproximadament
semiesfèrica, que serveix per escalfar o bullir aigua,
coure carn, fondre alguna substància per ebullició,
etc.

CANDELER
Castellà: candelero

Utensili consistent en un peu o columna metàl·lics,
habitualment de llautó, amb una dolla per sostenir
verticalment una candela.
El nom és una variant de candeler per influència
castellana; ja es troba aquest barbarisme en
documents del segle XVI.
La diferència amb el canelobre és que aquest té més
d’una dolla o branca.
Variant: candeler
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CÀNTIR
Castellà: botijo

Recipient fet de terrissa, més estret de la base que de
dalt, amb una ansa en la part superior central i dos
brocs de diferent gruix; el broc petit es diu galet i
s’utilitza per a beure’n i l’ample, el tòt, es fa servir
per omplir-lo (d’aquí ve “beure a galet o totar”)
Serveix per emmagatzemar i beure líquids,
especialment aigua
Variants: cànter

CARNISSERA
Castellà: libra carnicera

Unitat de pes equivalent a tres terces, que serveix
per pesar carn o peix. Es diu lliura carnissera o
simplement carnissera.
La carnissera equivalia a 0,400 quilos.
Lliura carnissera: pes equivalent a tres terces= 1.200
grams.

CASSA
Castellà: cazo

Instrument compost per un recipient o vas de
metall, relativament profund, unit a un mànec llarg.
Serveix per a treure matèria líquida o semilíquida i
transportar-la a un altre lloc.
Variants: caça
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CASSÓ
Castellà: cucharón

Cassa petita o cullerot per a escudellar la sopa.
Amb un cassó treuen també el lleixiu bullent de la
perola.
Variants: caso, bassineta, gibrelleta

CÈRCOL
Castellà: aro

Llenca de ferro o fusta corbada en forma de cercle
amb els dos caps units, que es posa estretament al
voltant d’una bóta per mantenir unides les dogues.
Segons la posició s’anomenen:
Cèrcol de testa, el primer d’una bóta
Cèrcol de sotatesta, el segon
Cèrcol de coll, el tercer
Cèrcol de mig, quart cèrcol
Cèrcol de ventre, cinquè cèrcol
Variants: sèrcoll

CISTELL VEREMADOR
Castellà: cesto de vendimiar

Cove petit fet de joncs, canya, vímet, etc.,
entreteixits de forma ovalada o circular, amb la boca
més ampla que la base i amb una ansa grossa o dues
de petites, on hom posa el raïm collit i el transporta
a les portadores.
Variants: cistell vermador
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CLEMÀSTECS
Castellà: llares, cadeno, garabito
Cadena d’anelles amples, que va penjada damunt la
llar i que a la part inferior porta un o alguns ganxos
on es penja l’ansa de la caldera o els llévets de les
olles que s’han de posar a escalfar al foc.
Era una eina molt emprada abans de la creació de la
cuina de fogó, sobretot per cuinar a les zones més
fredes.
Eren fetes de ferro forjat, amb baules amples i un
sistema de ganxos que permetia pujar o baixar les
olles per regular-ne la proximitat al foc.
A més de coure el menjar de les persones, es feien
calderades de menjar per al bestiar.
La seva mida determinava la importància de la casa:
si només s’hi podia penjar una olla, la casa era
pobra, si se’n podien penjar dos o tres, la casa
gaudia de més abundància.
Variants: flamastechs, clemascles, clemasques, clemalles,
clemalls, clemastres, calamàstecs, calamastres, cremallers,
cremalls.

COBERTORA
Castellà: cobertera, tapadera
Peça que s’aplica a la boca d’un recipient per taparlo, per exemple una paella o una cassola.
Variants: cubertora, cobartora
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COBRELLIT D’INDIANA
Castellà: colcha, cubrecama

Peça de roba amb que hom cobreix un llit. Aquests
tipus de cobertors estaven fets de cotó estampat
donat que a Catalunya es va desenvolupar durant els
segles XVIII i XIX una important indústria tèxtil,
essent Barcelona la ciutat d’Europa continental que
arribaria a concentrar un major nombre d’aquestes
manufactures.
Amb la indiana es confecciona el cobrellit i també
la vànova. ambdues es diferencien en el fet que la
vànova és més gruixuda i fa la funció de manta ,
mentre que el cobrellit és d’una única capa de roba
estampada. De vegades, les dues peces es troben
superposades en el mateix llit.

COIXÍ DE LLAURAR
Castellà: collera o collar de caballos
Aparell compost d’una espècie de collar de tela de
sac o de cuiro farcit de palla, damunt el qual
descansa un cap del jou per evitar que faci mal al
coll de la bístia en llaurar o estirar el carro.

COLLAR
Castellà: collera

Barres o costelles de fusta unides que reben la força
transmesa pel cos.
El collar és l’arreu que requereix més atenció i
vigilància, perquè si és petit sufoca el cavall i si és
gran dificulta el moviment.
Convé que sigui que sigui proporcional a l’alçada i
volum del cavall.
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CORRÓ
Castellà: rodillo, cilindro

Objecte cilíndric o lleugerament cònic que per la
seva rotació combinada amb la pressió serveix per a
aplanar, esclafar, desfer, etc., alguna cosa.
Corró de moldre olives: Pedra de forma troncocònica
que roda en el trull i esclafa l’oliva.
Hi ha corrons de molts tipus: pastissers, per batre, per a
fer fideus, etc.
Variants: curró

CONXA
Castellà: colcha
Cobrellit d’abric i d’ornament, de teixit gruixut, de
punt o de ganxet, generalment formant mostres o
dibuixos i guarnit de serrell.
Vànova cotonada és la que es compon de dues teles
entre les quals s’emboteix cotó o llana perquè sigui
més calenta.
Variants: vànova, vànoa, vanua

COVE PALLISSER
Castellà: canasta, cesta

Mena de cove molt gran, teixit amb canyes
esquerdades i vímets, de boca lleugerament tancada,
amb dues nanses, i més d’un metre de fons.
Serveix per a portar palla o herba principalment.
Variants: cove païsser
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CUBELL
Castellà: tina

Recipient per a tenir líquids, més ample de dalt que
de baix, amb el sòl format per un disc de fusta i amb
els costats composts de dogues de fusta subjectades
per cèrcols de ferro.
Variants: covell

CULLERER
Castellà: cucharero
Prestatge o recipient amb el sol foradat per a tenir-hi
les culleres. Es diu especialment d’aquell de fusta o
terrissa que es té penjat a la paret de la cuina per a
posar-hi a escórrer les culleres i forquetes després
d’escurar-les (netejar-les.
Els terrissers distingeixen amb noms diferents les
diverses mides d’aquests recipients, anomenant els
cullerers de quatre i els cullerers de sis, segons que
formin peça quatre o sis d’aquests estris.
Variants: posteta, llistó

CUP
Castellà: tina

Cup és un recipient sobre el qual es trepitja el raïm i
on el most que s’obté es va transformant en vi.
En alguns indrets és el nom que rep l’espai separat
de la casa, destinat a la fabricació del vi.
Variants: cub, trull, tina
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DESTRAL
Castellà: hacha, destral

Instrument de tall format per una fulla ampla de
ferro acerat, de forma aproximadament trapezial
amb el tall més o menys corbat, i proveït d’un
mànec que segueix el mateix pla de la fulla.
S’utilitza en diferents oficis: llenyater, fuster,
carreter, boter, escloper, etc.
Variants: estral, astral

DESTRALETA
Castellà: hachuela

Destral petita, que es maneja còmodament amb una
sola mà.
Una destraleta és també un tallant que forma part
del ferro d’un magall i d’altres eines i està situat a la
banda oposada a la fulla principal.

EIXUGAMANS
Castellà: paño de cocina

Llenç per a assecar-se les cara i les mans.
Eren fets de roba de sacs vells durant la setmana i
de sacs blancs de bri el dissabte i el diumenge.
Variants: eixugamà, torcamans
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ESCAMBELL
Castellà: taburete, banqueta

Seient petit a manera de caixonet de fusta, sense
braços ni respatller i amb un forat al mig per agafarlo. També es coneix com un tamboret..
Un escambell també serveix per a posar-hi els peus
damunt.

ESCURABÓTES
Castellà: No disposem d’un mot en castellà per a

definir aquest utensili.

Estri per escurar o netejar bótes consistent en un
ferro llarg de punta corbada i desinfectada.
L’escurabótes s’emprava quan la bóta s’omplia,
després de tot un any buida, de vi bullent o d’aigua
calenta amb sal, es remenava molt bé i ja quedava
ben neta i donada per quan hi posessin el vi.
Aleshores, quan la bóta era neta, es feia
l’escurabótes, és a dir, treure el tartrà, una costra
semblant al sucre que quedava a la bóta i que era
molt apreciada per l’ús que se li donava en
farmàcies, ja que amb allò s’elaborava la Sal de Fruta
Eno. Per deixar tartrà, la bóta havia de tenir al menys
quinze o vint anys.

ESTALVIS
Castellà: salvamanteles
Rotllana de metall, de fusta, de terrissa o d’encordat
vegetal (vímets, palla, cues d’alls, etc.) que es posa
damunt la taula per sostenir la cassola o altre
recipient tret del foc i evitar que s’embrutin o
cremin les estovalles o la taula.
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FANGA
Castellà: laya
Eina agrícola composta d’una pala o forca de ferro
posada al cap d’un mànec en el mateix sentit
d’aquest, el qual té a la part superior un mantí o
creuera per a poder-s’hi repenjar l’home que la
maneja, fent-hi força quan té el ferro dins la terra
per girar aquesta.
Hi ha fangues de tres menes: de tres pues, per a terra
forta; de quatre pues, per a terra sorralenca; i de pala,
per a terres fines.
Variants: palafanga, palot

FLASSADA
Castellà: manta

Peça teixida de llana o de cotó amb lligats i colors
diversos que s’usa com a abrigall o tapall del llit.
El teixit podia ser llistat (una tela amb ratlles o faixes
de color diferent) o virats (de dos colors).
Com a curiositat, entre el segles XIII al XV en
alguns indrets de la Catalunya Vella i el Rosselló hi
havia l’anomenat Dret de flassada, pel qual a la mort
del pagès de remença, el senyor tenia el dret
d’apropiar-se la millor flassada del mas.
Variants: flaçada
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GAVADAL
Castellà: artesón, dornajo
Recipient semblant de vas gran d’aram o de zinc,
però més generalment de fusta que podien tenir
forma quadrangular o circular i que servia per a
rentar-hi els plats o remullar objectes.
A d’altres gavadals s’hi posava el menjar dels porcs i
d’altres bèsties.
Variants: gabadal

GARBELL
Castellà: criba, cedazo

Receptacle que té el fons ple de forats iguals amb la
funció de separar materials segons la seva grandària
desigual deixant passar els uns i retenint els altres.
Sol tenir forma circular, amb una riscla o vorera
sòlida.
El material de què és fet varia segons els usos als
quals es destina i segons les comarques: els més
usuals són els de triar cereals i els de triar pedretes.
Garbell d’esbollar: separar el boll del gra quan venten.
Garbell de netejar: deixar el blat net de tota brossa.
Garbell espolsador: separar la pols del gra.
Garbell mongeter: porgar mongetes.
Garbell favoliner: porgar favolins.
Garbell favater: porgar les faves.
Variants: garvell, crivell, sedàs
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GIBRELL
Castellà: lebrillo, barreño

Recipient de terrissa, a manera de plat gran, de
forma troncocònica invertida, més ample que alt.
Serveix per a escurar els plats, rentar les verdures,
posar coses en remull, etc.
Llibrell pastisser: peça de pastisseria sempre esmaltada
que servien per batre els ous i pujar la clara.
Variants: llibrell, llibrella, ribell

GIRADORA
Castellà: paleta

Paleta de metall que els cuiners empren per a girar
les truites, patates o altra cosa que es fregeix a la
paella.
Plat de metall o de terrissa que serveix de tapadora a
una cassola, paella, etc, i al mateix temps s’usa per a
girar les coses que es fregeixen.

GRAELLA
Castellà: parrilla

Estri de cuina que consisteix en una sèrie de barretes
de ferro paral·leles, col·locades a un bastiment
també de ferro, damunt les quals es posa la carn, el
pa o altra cosa que hagi de coure’s amb l’acció
directa del foc.
Variants: graselles, graielles, grasilles, gradelles, graguelles,
grilles, esgraelles, esgrelles, grelles, grielles, esgrielles, esgrilles.
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LLEGIDORA
Castellà: No disposem d’un mot en castellà per a
definir aquest utensili.
Cassa de poca fondària, que serveix per a treure l’oli
de la pica sense agafar els baixos.
Recipient a manera de galleda de llauna amb un
broc, per a treure l’oli del cossi; amb una altra
llegidora treuen del cossi l’aigua negrosa i la tiren
dins la gerra més alta; d’aquesta, per una
cantimplora, passa a una gerra més baixeta, i així
successivament.

LLEVES
Castellà: cadeno

Ganxos units per la part superior amb un arc o
barreta de ferro, que serveixen per a posar i levar
l’olla del foc, penjant-los i despenjant-los dels
clemàstecs.
Variants: llévens, llevans, llévets, llevos, llémens, llémins

LLIT DE POSTS I BANCS
Castellà: cama de tablas
Llit que s’usava antigament a les cases humils.
Estava format per posts – peça de fustasostingudes per dos banquets de fusta o de ferro; al
damunt s’hi posava la màrfega o el matalàs.
Variants: llit de taules
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LLUMENERA
Castellà: velón
Llum d’oli que consisteix en un receptacle de metall,
generalment de llautó, amb un o alguns brocs per als
blens, sostingut tot amb un peu ample i acabat per
dalt amb una ansa o agafador.
Variants: llumanera, llomanera

MÀ DE FUSTA
Castellà: mano de mortero

Maça de fusta amb què es trituren a mà substàncies
que es volen polvoritzar. Amb la mà es pica a un
recipient anomenat morter.
Variants: piló, picamà, mà de morter

MAGALL
Castellà: azadón

Eina de tall semblant a una aixada estreta, el ferro de
la qual té per una banda tall horitzontal i per l’altra
escarpell o cresta. Es posa al cap d’un mànec llarg
fins a catorze pams.
S’utilitza per a cavar, trencar i remoure la terra aspra,
arrencar-ne la brossa o el pedreny de les vores del
barranc i de les ribes molt altes.
Variants: magai
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MÀRFEGA
Castellà: jergón

Espècie de sac o tela amb un gran forat al mig per
farcir-la de palla, espart o herba i fer la funció de
matalàs. Cada any, en arribar el batre, es buidava i
s‘omplia de palla nova.
La màrfega no té puntades o bastes que mantinguin
repartit el farciment.
Antigament es podia col·locar sota el matalàs de
llana.
Variants: màrfaga, màrfiga, marefega

MARMITA
Castellà: marmita, puchero

Recipient molt gran de metall pertanyent a la família
de les olles, que disposa d’una tapa que queda
totalment ajustada per aprofitar el vapor i té dues
anses. Té forma cilíndrica i la seva alçada és,
aproximadament, igual al seu diàmetre.

MATALÀS
Castellà: colchón

Sac rectangular de tela cosit de tots costats que,
farcit de llana, de plomes o d’altra cosa blana,
serveix per a jeure-hi damunt, generalment posat
damunt d’un llit.
Variants: matalaf,matalap
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MORTER
Castellà: mortero, almirez

Vas de parets gruixudes i de matèria dura (metall,
pedra, fusta, vidre, etc.), amb la cavitat semiesfèrica,
dins el qual es trituren amb una maça substàncies
que es vol polvoritzar o reduir a pasta.
Es compon de dues peces: el morter pròpiament dit;
un vas de parets gruixudes i fortes, sovint amb un o
quatre petites prolongacions en forma de
semicilindre còncau per facilitar el vessament del
contingut en un altre lloc; i un piló, picamà o mà de
morter, gairebé sempre de fusta, que s’agafa amb la
mà per a triturar a cops el contingut del vas.
Variants: morté

MUNYIDORA
Castellà: ordeñadero

Recipient on cau la llet en munyir-la.
Se li acostuma a dir també munyidora de terra i
podia tenir dues anses i broc.
Variants: munyidor

PAELLA
Castellà: sartén

Recipient de ferro, de base circular i de vores
inclinades i de poca altura, amb un mànec llarg o
amb dues anses petites, que serveix per a fregir ous,
patates o altres aliments.
Variants: pella, padella
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PEROL
Castellà: caldero, perol
Recipient d’aram o altre metall, de forma
aproximadament hemisfèrica, que serveix per a
tenir-hi aigua o altre líquid que calgui coure al foc.
És també un atuell que, a part de la cuina, s’empra
en diferents oficis, com en l’adoberia i en
l’elaboració d’oli.
Variants: pairol, parol

PASTERA
Castellà: artesa, masera

Recipient de fusta, de fons pla i parets interiors
inclinades, dins el qual es pasta la farina per a fer els
pans.
N’hi ha de molt simples, muntades damunt quatre
petges; altres més voluminoses, amb portes per
davant a manera de calaixera per guardar-hi
diferents coses; solen tenir tapadora de fusta , que
pot ésser plana, horitzontal o inclinada.
Variants: pastera de tomba, té parets inclinades de
manera que la seva forma sembla un taüt.

PODADORA
Castellà: podadera, podón

Coltell o ganivet fet servir com a eina de tall,
consistent en una fulla d’acer relativament curta i
posada al cap d’un mànec corbat per a podar arbres
o ceps.
Variants: esporgadora, podador, esporgador, podall
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PORTADORA
Castellà: portadora
Recipient format de dogues de fusta, de forma
troncocònica invertida, més alt que ample, amb
boca i fons ovalats o circulars, amb dos agafadors
laterals a la part superior (cornaleres), que serveix
principalment per a transportar raïm o vi, desfer el
sulfat i també per al tragí d’altres fruites, d’aigua, de
terra, etc.
Es carregaven dins del carro disposades de llarg o en
forma d’espiga, de sis a vuit, segons capacitat del
vehicle.
La portadora és també una mesura equivalent a 8
arroves, és a dir, 80 quilos.
Variants: gaveta
QUARTERA
Castellà: cuartera
Mesura d’àrids, de capacitat variable segons les
comarques.
La quartera de gra solia oscil·lar a l’entorn dels 70
litres; la d’olives, al voltant dels 80; la de sembradura
equivalia a l’espai que es podria sembrar amb una
quartera de blat. La quartera es podia subdividir en
quartans, quartons o picotins.
Aquestes mesures foren suprimides amb la
implantació del Sistema mètric decimal, però en
molts àmbits rurals els pagesos encara s’entenen
amb aquesta mesura.
QUARTÀ
Castellà: cuarta
Mesura de grans, de valor variable: a certes regions
equival a la dotzena part de la quartera.
Mesura de líquids equivalent aproximadament a
quatre litres.
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RASCLE
Castellà: rastro

Instrument agrícola que consisteix en un tros de
fusta pla, una sèrie de llistons paral·lels o un sol
llistó, proveït de claus o de pues de fusta.
S’empra per a desterrossar o aplanar la terra, cobrir
la llavor, arreplegar palla o herbes, etc.
Els rascles es passen per damunt de terra tirats per
una bèstia o bé manejats a mà per mitjà d’un mànec.
Variants: rascla, esterrossador, rampill, rampí

RASCLET
Castellà: rastrillo

Eina semblant al rascle, que serveix principalment
per a aplanar o allisar la terra de l’era o d’un caminal.

RELLA
Castellà: reja, arado

Peça de ferro tallant per un cap i amb mànec o cua
per l’altre, pel qual se subjecta al dental de l’arada.
Serveix per a fer el tall horitzontal a la terra i obrir
els solcs.
Variant: arreya
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ROMANA
Castellà: romana

Balança de braços desiguals, en el qual el cos que es
pesa és col·locat a l’extrem del braç menor i
s’equilibra amb un pes (anomenat piló) que es fa
córrer al llarg del braç major.

SALADOR
Castellà: salador

Taula de pla inclinat, damunt la qual posen la
cansalada i altres parts del porc que s’han de salar, i
damunt aquella taula s’escorre l’aigua. El salador, a
vegades, també era una mena de vas on es ficaven la
carn o els productes per salar.
Igualment, era habitual anomenar amb aquest mot
l’estança destinada a desar els estris per salar.

SELLA
Castellà: silla

Seient de cuiro, de forma especialment adaptada a
l’esquena del cavall, amb la superfície lleugerament
còncava perquè hi pugui seure còmodament el qui
cavalca.
Hi ha diferents tipus de sella:sella acerada, sella de mula
o sella mular, sella de trossa...
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SETRILL
Castellà: aceitera, alcuza

Recipient de terrissa, de vidre o de metall, amb ansa
a un costat i broc llarg a l’altre, que serveix per a
contenir i abocar líquids, principalment oli.
Varianst: satrill, setriy, setrell

TORRADORA
Castellà: tostador

Forqueta de ferro amb dos forcons amb què se
subjecta la llesca de pa per a torrar-la. Es freqüent
que es digui en plural: torradores.
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Transcripció
Inventari pres per Maria Teresa Estrada y Matas viuda de Francisco Estrada del terme de Sant Esteve
Sasroviras
En poder de Pau Castell y Rosas notari de Piera als 25 febrer 1846

Sia notori: Com Maria Teresa Estrada y Matas, viuda dexada de Francisco Estrada y Bartomeu, del
terme de Sant Esteve Sasroviras, Bisbat de Barcelona, en qualitat de usufructuaria y de tenutaria per son
dot y demes crèdits cridada y nomenada tal usufructuaria per dit difunt son marit en un dels Capítols
Matrimonials otorgats en poder del discret Joseph Pradell notari públic y Real que fou de la vila de
Olesa de Montserrat lo dia deu de desembre de mil vuyt-cens y sinch, volent la otorgant tenir la
universal heretat y béns que al morir dexà dit son marit y fer seus propis los fruyts resultants de ells, y al
mateix temps gaudir dels privilegis concedits als que prenen Inventari particularment a la viuda en forsa
de la constitució hac nostra. Trobada en la casa a hont vivint habitaba dit difunt, son marit, esta en lo
dit terme de Sant Esteve Sasroviras, digué que prenia Inventari dels incinuats béns y trobà ser los
següents.
En dita Casa mobles

En la entrada
Dos taulas, la unas ab calaix, usadas, tres banchs dos ab respatller y altre sen ell, tres fangas, sinch
rascles, unas arpias, quatre cabachs8 quatre arpiots, dos magalls de roure, un rasclet, quatre magalls de
punta y una arreya9, tot usat.

En la cuyna
Un banch escon ab sa taula, uns almolls de ferro, uns flamastechs 10, uns llevans, dos graellas una petita
y altre de gran de ferro, quatre paellas entre grans y petitas, unas torradoras, quatre llums tres de ferro y
un de llauna, una pala del foch de ferro, dos calderas de aram, una gran, altre petita, un caso de aram,
tres marmitas, una gran, altre petita y altre mediana, una cassa de aram, un brasé de aram, una destral de
estallà llenya, quatre podadoras, dos destraletas, tres cobartoras de ferro, un collaré11 ab una dotzena de
cuberts de fusta, un satrill, un morté de pedra ab sa má de fusta, tres cadiras usadas, un escambell, un
banch sens respatller, sis cistells usats, uns estalvis de sarga, dos porrons de vidre y un asurtiment
regular de plats, ollas, casolas, gibrells, giradoras y cantirs de terra corresponents a la casa.
En lo pastador o rebost
Una pastera ab tots los arreus de pastar, tres gerras de terra de posar oli, una de cabuda dos cargas, altre
de una y altre de mitja, ab una carga de oli en una de ellas.
En lo menjador
Una taula y un asurtiment de porrons, empollas y vasos de vidre.

8

S’ha d’entendre a às
S’ha d’entendre rella.
10
S’ha d’entendre clemàstecs.
11
Probablement, pel context podria voler referir-se a un cullerer
9
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En lo estable
Dos gabadals, un cove pallisé, un coixí de llaurà y un colla12 per un animal.

En lo seller
Divuyt bótes de cabuda set cargas cada una, cercoladas de fusta ab un cèrcol de ferro al cap, totas
plenas de vi, dos bótes la una de quatre cargas y la altre de dos, ab un poch de vinagre, un embut de
fusta, altre de aram, un escurabótas de ferro, sinch parells portadoras, dos axetas de bótes y quatre de
cup, un covell de fusta, sis cups ab sas pots corresponents.
En la obra nova de dita casa
Dos premsas de premsar vi y oli ab tots los corresponens guarnimens de premsar, una y altre cosa, un
parol gran de aram de escalfà aygua per desfer oli, una llegidora de aram, una munyidora de terra y un
corró de moldrer olivas.
En lo galliner
Una dotzena de gallinas.

En la sala de la casa
Dos llits parats de pots banchs, màrfega, dos llansols de estopa lo un ab una flasada vella y lo altre ab
una concha13 vella, y dos coixins a cada un, dos caixas y un cofre dolents, dos cadiras.

En lo cuarto14 sobre el menjador
Dos llits de pots y banchs, màrfegas, y lo un ab matalàs ab dos llansols lo un, y altre, ab un llansol, los
dos de estopa y lo altre de bri ab sa concha usada cada qual, dels llits, dos coxins en cada un, una
tauleta, set cadiras, bonas, un cofre y una caixa, dins los quals si troba una dotzena llansols entre estopa
y bri, sis axugamans, sis estovallas, altres tres estovallas de tovalló, la una ample y las dos estretas, sis
coxineras de fil y coto, sis dotzenas rams de fil y la roba de port del difunt.
En lo cuarto sobre la cuyna a hont mori lo difunt
Un llit parat de pots y banchs, una màrfega, matalàs, concha, cobrillit de Indiana, y dos coxins, altre
concha, una caixa, tres cadiras usadas, dos candeleros de llautó y una llomanera15 del mateix.

En lo cuarto nou
Un llit de pots banchs, màrfega, dos llansols de estopa, dos coxins, una concha, un matalàs y tres
cadiras.
En lo cuarto del cap de la escala
Un llit de pots banchs, màrfega, un matalàs, concha, dos llansols de estopa, dos coxins y dos cadiras.

En la botiga vella
Una mitja quartera, uns tres quartans, un mitg quartà, dos garvells favates 16, y altres dos de gavellà blat,
una dotzena de sachs, quatre quarteras favons, una quartera guixas, dos catres, un brasol, sis sistells
beramadors

12

13

14

15

16

S’ha d’entendre ollar.
Castellanisme de la paraula colcha.
Castellanisme de la paraula cuarto, referint-se a una habitació.
S’ha d’entendre llumanera.
S’ha d’entendre garvell favaters.
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En la botiga nova
Setze quarteras blat, mitja quartera mongetas, tres barralons plens de vi blanc, una brida, una sella usat,
dos romanas de ferro, una caixa dolenta.
En lo selador17
Un saladó de fusta, ab un tocino salat de pes cent carniceras.

En una caixa
Tots los papers i escripturas faents al patrimoni, capítols matrimonials y altres actes.
En las aforas de la casa
Una porció de llenya per lo consum de la mateixa casa.
Inmobles

Tota casa y heretat nomenada Casa Estrada, unida y aglevada composta de terras campas, viñas,
oliveras, hort y bosca, de la tinguda que dita heretat conté y consta en los actes de sa pertenència a que
se refereix, situada en los termes de Sant Llorens de Hortons y Sant Esteve Sasroviras: que afronta
punta a sol ixent, ab Joseph Juliá pagès del dit terme de Sant Esteve Sasroviras; a mitg dia part ab la
heretat nomenada Casa Almirall, de Sant Joan Samora, sufraganea de Sant Llorens y part ab la heretat
nomenada Casa Bosch de la mateixa sufraganea; a ponent part ab Don Ventura Simon y part ab honors
de Joseph Llopart del dit terme de Sant LLorens de Hortons; y a tremuntana part ab honors de Pau
Poch, de Piera y part ab terras de Joseph Bros.

Tots los quals béns y no altres, son los que se han trobat per are recaurer y pertanyents a la herència.
Declarant la otorgant, ab jurament que en presta a Deu Nostre Señor en mà y poder del infraescrit
Notari, no haber ocultat ningun y quedant incorporada de ells, promet donar dels mateixos compta y
rahó a son degut temps baix obligació de tots sos béns y drets mobles e inmobles presents y veniders y
protesta que en lo cas de venir a sa notícia altres béns tocans a la herència, los continuarà en inventari,
forman-ne altre de nou:
Y així lo otorga y firma en lo terme del lloch de Sant Esteve Sasroviras a vint y sinch de febrer de mil
vuyt-cens quaranta-sis:
Esent presents per testimonis Joan LLopart fuster del dit terme y Jaume Barceló mestre de casa de
Gelida.
Per Maria Teresa Estrada otorgant que diu no sap escriurer firmo de sa voluntat Joan Llopart testimoni.
En poder de Pau Castell y Rosas notari públic y Real de la vila de Piera que dóna fe conèixer dita
otorgant, y que per haber expresat no saber escriurer ha firmat per ella de sa voluntat dit Llopart
testimoni
Lo val esta postilla
Castell Notari
Signe de mi Pau Castell y Rosas notari públic y Real de la vila de Piera, qui la precedit escritura en mont
poder rebuda y que obra en mont manual de escrituras públicas del corrent any la extragi de son
original, ab lo qual concorda y me remeto y en sa fe requirit lo dia de son otorgament la he signada y
closa en est plech del Real Sello de Ilustres en testimoni de la veritat.

17

S’ha d’entendre salador.
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Fitxa descriptiva

ÀREA D’IDENTIFICACIÓ
Codi:
Nivell de descripció:
Títol:
Data:
Suport:
Volum:

CAT AMSES 401 01 20
Unitat documental simple
Inventari de Ca n’Estrada
25 de febrer de 1846
Paper
1 expedient, 5 fulls - 21,5 x 31 cm
ÀREA DE CONTEXT

Nom del productor:
Història arxivística:

Data d’ingrés:

Família Estrada

Aquest document formava part de la documentació de Ca n’Estrada, la
qual es trobava barrejada amb la del fons de Can Julià. Arran del
matrimoni de Pere Julià i Francisca Estrada, la familia Julià va conservar
tot el patrimoni documental dels Estrada. Un cop iniciades les tasques
del tractament arxivístic, la documentació de Ca n’Estrada es va separar i
es va tractar com un subfons dins del fons de Can Julià.

El 12 de març del 2014, en un acte celebrat a la masia Can Julià, es signa
el contracte de donació del fons de Can Julià.

ÀREA DE CONTINGUT I ESTRUCTURA
Abast i contingut:

Aquest document és un Inventari post mortem i es pren justament després
de la defunció de Francisco Estrada i la declaració de Francisca, la seva
filla primogènita, com a hereva.
Conté una relació del patrimoni de Ca n’Estrada, tant pel que fa als béns
immobles com als mobles, estris, robes i altres objectes que hi ha a la
casa. La descripció dels béns es feia habitació per habitació, començava
a la planta baixa de la casa, per continuar després al primer pis i,
finalment, acabar a les construccions de l’exterior. La informació
aportada per aquest document és molt valuosa perquè ens ajuda a
conèixer la vida quotidiana als masos catalans i la seva evolució al llarg
de la història.

Avaluació, tria i eliminació: Conservació permanent
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Glossari alfabètic
A
Almolls
Àrpies (V. Àrpias)
Arpiots

D
Destral
Destraleta
E
Eixugamans (V. Axugamans)
Escambell
Escurabótes
Estalvis

B
Banc (V. Banch)
Banc escon (V. Banch escon)
Barraló (V. Barralon)
Bóta
Braser (V. Brasé)
Bressol (V. Brasol)
Brida

F
Fanga
Flassada (V. Flasada)

C
Cabàs (V. Cabach)
Carga
Caldera
Candeler (V. Candelero)
Càntir
Carnissera (V. Carnicera)
Cassa
Cassó (V. Caso)
Cèrcol
Cistell veremador (V. Sistell beramador)
Clemàstecs (V.Flamastechs)
Cobertora (V. Cobartora)
Cobrellit d’Indiana (V. Cobrillit)
Coixí de llaurar
Collar (V. Colla)
Corró
Conxa (V. Concha)
Cove pallisser (V. Cove pallissé)
Cubell (V. Covell)
Cullerer (V. Collaré)
Cup

G
Gavadal
Garbell (V. Garvell)
Gibrell
Giradora
Graella
L
Llegidora
Lleves (V. Llevans)
Llit de posts i bancs (V. pots i banchs)
Llumenera (V. Llomanera)
M
Mà de fusta
Magall
Màrfega
Marmita
Matalàs
Morter (V. Morté)
Munyidora
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P
Paella
Perol (V. Parol)
Pastera
Podadora
Portadora
Q
Quartera
Quartà
R
Rascle
Rasclet
Rella (V. Arreya)
Romana
S
Salador (V. Selador, saladó)
Sella (V. Selló)
Setrill (V. Satrill)
T
Torradora
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Glossari temàtic

1. ESTRIS I EINES DE CAMP

3. ESTRIS I OBJECTES DE CUINA

Àrpies
Arpiots
Brida
Cabàs
Cistell veremador
Coixí de llaurar
Collar per animal
Cove pallisser
Destral
Destraleta
Fanga
Gavadal
Garbell
Magall
Podadora
Rascle
Rasclet
Rella
Romana
Sella

Almolls
Caldera
Càntir
Cassa
Cassó
Clemàstecs
Cobertora
Cullerer
Estalvis
Gerra
Gibrell
Giradora
Graella
Lleves
Marmita
Morter
Paella
Setrill
Plats
Torradora

2. ESTRIS I OBJECTES DEL CELLER

4. MOBLES I OBJECTES DE LA LLAR

Aixeta de bóta
Aixeta de cup
Barraló
Bóta
Cubell
Corró
Cup
Embut
Escurabótes
Llegidora
Munyidora
Perol
Portadora
Premsa

Banc escon
Banc amb respatller
Banc sens respatller
Braser
Bressol
Cadira
Caixa
Candeler
Catre
Cofre
Escambell
Llit de posts i bancs
Llum de ferro
Llum de llauna
Llumenera
Pala de foc
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Caso d’aram
Taula amb calaix
Taula sense calaix
Tauleta
Pastera
Salador

Embut d’aram
Embut de fusta
Estalvis de sarga
Estovalles de tovalló
Gerra de terra
Llençols de bri
Llençols d’estopa
Llegidora d’aram
Llumenera de llautó
Llum de ferro
Llum de llauna
Ma de fusta
Magall de roure
Morter de pedra
Munyidora de terra
Paella de ferro
Perol d’aram
Porrons de vidre
Romanes de ferro
Salador de fusta
Vasos de vidre

5. ROBA DE LLIT I DE TAULA
Conxa
Coixins
Cobrellit
Eixugamans
Estovalles
Estovalles de tovalló
Flassada
Llençol
Màrfega
Matalàs
6. ALIMENTS
Blat
Favons
Guixa
Mongetes
Tocino
Vi
Vinagre

8. MESURES ANTIGUES
Cargues
Dos cargues
Una carga
Mitja carga
Quartera
Mitja quartera
Quartà
Tres quartans
Mig quartà

7. MATERIALS
Almolls de ferro
Braser d’aram
Caldera d’aram
Candelers de llautó
Càntir de terra
Coixineres de fil i cotó
Cubell de fusta
Cobrellit d’Indiana
Coberts de fusta
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