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Quan tornem del tros la Concepció m'acompanya a 
donar menjar a les bèsties, i la continuem fent 
petar a l'eixida i escrivim la nostra història. M'ha 
costat tornar a fer servir el llapis, però la Concepció 
m'hi ha ajudat i engrescat. Ara recullo totes les 
històries de vida que crec que poden ser útils als 
meus (i a la Eina i la Júlia!) i a la història viscuda i 
per venir. Tots els reculls d'història que faig amb la 
Concepció els publiquem a la revista del poble... ! 

A les tardes que passem a casa i passegem, de tant 
en tant topem amb la veïna de la casa del costat, 
que també seguen, atrafegada, duplicant la seva 
jornada laboral. No entén com la Montserrat i el 
Mestral, els joves de casa, poden anar tant 
tranquil·ls de feina, i a més anar de vacances.... i jo 
escrivint un llibre!

Així continuem fins que ens posem a fer el sopar. Quan arriba la Montserrat ja té el plat a taula i fem el 
primer torn, ella i les nétes – la Concepció ja marxa fins l'endemà-. Després vindrà el torn de la darrera 
'beguda' dels segadors. Tot i que sort en tenim de la Concepció, no penseu però que la feina de la 
Montserrat s'acaba quan arriba a casa. Després toca rentar els plats del sopar, i preparar el dinar de 
l'endemà. Sort que la setmana vinent podran descansar, marxaran tota la família a la platja i jo em 
quedaré amb la Concepció. Quants anys feia que no en feien de vacances!!! Jo ja els deia que per mi no 
patissin que hi havia una casa on hi anava una persona a fer companyia a la persona gran i que així 
estaria ben cuidada. Però noi, tenen la closca ben dura de vegades! I heus aquí que al final m'han fet 
cas..... Em tornaria  a remetre als caps de tribu però ja és prou evident. Espero que totes vosaltres en 
pugueu fer també de vacances. Que la collita tant bé com es mereix i que pugueu descansar. Jo a la 
meva manera també en faré. Ens tornarem a trobar al setembre,passat la Festa Major, que ja arriba la 
fresqueta i tots hem tornat de vacances.Recordeu que per deixar qualsevol comentari, idea o 
experiència que tingueu o hagueu tingut ho podeu fer-ho mitjançant: 
dependenciaenelmonrural.wordpress.com 
Atentament, Rosita

De nou ens tornem a trobar, malgrat molts comencen les vacances, nosaltres  més atrafegats que 

mai!  En plena època de sega ja se sap, són unes setmanes de forta feina, però tan agraïdes com 

recollir els fruits de tot un any de treball. Ens ho agraís de la mateixa manera el mercat.... 

La sega és també època de treball en família, amb els de casa i també amb els familiars que venen a 

passar uns dies de vacances. Aquests dies la meva jove encara treballa i jo, tot i que no em puc 

moure massa, estic amb l'Eina, la meva néta de 10 anys, i la seva cosina de 18, la Júlia. I amb la 

Concepció, clar, qui em cuida i ens dóna un cop de mà a casa amb les begudes dels segadors. 

M'agrada aquesta època. A la nit la Montserrat deixa el dinar preparat pels homes que venen de 

segar, la Concepció l'escalfa i dinem plegats. A la tarda anem al tros a portar-lis el berenar, amb la 

Concepció, l'Eina i la Júlia. Aquests dies passem molta estona juntes.  Qui diria que aquests joves 

han nascut a pagès?! Com canvien les coses!Ni saber distingir el blat de l'ordi! Aquestes dies em 

recorden quan la meva àvia m'explicava històries vora del foc, els vespres, i ens instruïa amb la seva 

experiència. Tot i que no a la vora del foc, aquests sortides al tros amb la Concepció i les nétes, en 

gran part fém el mateix. Recordem la vida al nostre poble i de com es vivia i ens sentíem abans, i, en 

part, esperem que així contribuïm a què la nostra història perduri en la memòria i ajudi a caminar 

cap al futur amb més solidesa. Mira que sense cap estudi qui m'hauria de dir a mi que faria lliçons a 

les meves nétes!! De vegades em sento com aquells caps de tribu, grans i amb cara arrugada, que 

són els savis que surten a la tele. Modèsties a part, s'ho ben mereixen, doncs qui no pot aprofitar-se 

de la història d'un poble i de la terra viurà a les fosques la resta de la seva vida.... 

Amb elles recordo i els ensenyo com es segava abans. Ens aixecàvem a trenc d'alba, preparàvem 

l'esmorzar als segadors que venien de la Pobla i començaven la jornada. Havent segat a cop de falç, 

fèiem les garbes que deixàvem reposar i més endavant batíem. La palla protegida a la pallissa que 

no es mullés.  Conreàvem trepadella, xeixa, ordi..
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