
Einé~

L'éxcursíonísta, per sistema,
és un observador de tot el que
I'envolta, els paisatges, les
muntanyes, els pobles i camps.
Cada itinerari éscorn una col-
.Iecció de postals vives i en el
nostre record sempre n'hi haura
una que sobresurti de íes al-
tres. Pero hi ha coses que, de
tant veure-Ies tota la vida, no
els donem la importancia que
realment tenen, i que tenen ,
sobretot en el desenvolupament
de la pagesia i també en la
configuraGió del terreny.

En el transcurs del bastiment
del Museu de Llaberia i espeGi-
alment la recerca de les eines
de Bast, ens va portar I'amistat
de molts pagesos, els quals
ens ensenyaven les seves perti-
nences de treball. Us asseguro
que entrar a la llar d'un paqes
és descobrir tot un món d'ob-
jectes que usen per a les fei-
nes més variades, eines que ja
vénen de moltes generacions
anteriors, eines que han .passat
de pares a fills; cada generació
aporta noves idees i a cada
comarca adapten aquelles eines
a les necessitats del seu ter-
reny .

L'eina que de tan vista no li
donem la importancia que té és
I'aixada. Les moltes varietats
d'usos o de formes que pot
tenir I'aixada es redueixen a
quatre classes principals:

1) Aixades amples de 12 a 30
cm de boca, .,

/

2) Aixades estretes, de menys
de 12 cm de boca,
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1, alxada (Pradell); -2, alxada (Elvlss!,);-3, alxada (Falset);-4, alxuda (Selva del
Camp); -5 ..?I:cada de ctotar (Selva del Carnp);-6, alxada pradera (Tortosa);-7, atxa-
da (Calasselt): - 8, alxada (Morclla); aix adu estreta (Castelló);- 9, aixtutu amb plcola
(CastellÓ);-lO, atxada puntera o gallf"era (Mallorca);-Il. alxada «ocu-nnmta (Mana·

cor);-12. atxada broca (Santanyí).
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13.aixada carbonera (Selva del Camp);-14, alxada d'arrabassar (Vinarós): aixada
eassuda (Castelló); - 15, aix ada de callar (Vlnarós); alxada cassuda (Castelló).-
16. aixada escarpellada (::"stelló); -17, aixada es/re/a (Esterri);-18, aixada motxa
(Falset);-19, oixada amb punxes (Selva del Camp);-20, aixada de totujar (XAtiva);-

21, aixada amb punta (loca);-22, aixadu amb tall (Inca).



3) Aixades forcades,

4) Aixades de picapedrero

1) L'aixada de fulla ampla és
I'eina usual al Principat per
cavar la terra. La fulla sol ésser
quadrangular i de tall recte,
pero n'hi ha que tenen el tall
en línia corba. Si intentavern

, descriure-Ies entraríem en, un
terreny que 'aquest treball no
permet perque són tan variades
les formes i els usos que faria
la relació interminable. Només
entre Llaberia i Barcelona en
tenim catalogades més de tres-
centes de diferents.

Cabanyes .
<::

A Catalunya tots hern pogut
veure més d'una vegada, unes
construccions fetes amb pedra
vista i de forma circular. Les
podem veure per tot arreu,
.particularment en zones de
vinya i les anomenern "caba-
nyes de paces". Per I'Alt Camp
o 'al Penedes n'hi ha moltes.
Per la seva robusta construcció
s'aguanten com el dia que les
varen construir. Tenen una falsa
cúpula 'i sobre les lIoses que
les cobreixen, hi posaven terra
i així ara és facil de veure-Ies
cobertes de plantes. L'obertura
de la porta en totes rníra cap a

-/ I'est, costum que actualment
tenen totes les casetes que es
construeixen per passar-hi la nit
o per guardar-hi les einés.

Hístoncarnent, aquestes ea-
banyes van ser fetes quan els
pagesos ocupaven les terres
abandonades pels arabs en la'

. seva reculada. Al mateix temps
el .paces la feia servir com a

'defensa del lIoc ocupat. En
podríem di'r que eren com 'cas-
tells de butxaca'.

, Avui dia les veiem per tot
arreu, sernpre en lIocs que
pernieten una vigilancia. Si el
terreny és rnuntanyós les veu-
rem en la, part mes alta i amb
aixo podem mesurar la antigui-
tat. Com més situada €s en lIoc

d'observació més antiga és.
Són molt interessants les del

terme del Pont de Vilomara, en
.que les construiren per ubicar-
hi un cup a I'interior. En una
altra ócasió ja farem esment
d'aquesta particularitat, així com
d'una curiositat que hem d'aca-

bar d'esbrinar i és la de l'exis-
tencia de "cabanyes mascles",
que segons que sembla es
traben en el terme del Vendrell.

Josep Voltá


