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Recordeu que per deixar qualsevol comentari, idea o experiència que tingueu o hagueu tingut 
ho podeu fer-ho mitjançant: dependenciaenelmonrural.wordpress.com 

Atentament, 
Rosita

Ja som a les acaballes de Nadal. Quines festes més agradables però més llargues:Nadal, Sant Esteve, 

Cap d’Any i Reis! Quan era més jove i ja estava casada amb el meu marit en Gregal i tenia els meus 

dos fills en Mestral i en Garbí, les esperava però també les tremolava aquestes festes! I és que les 

dones teníem molta feina a preparar-ho tot per aquestes dates.  Apart de les feines quotidianes de 

l’hort, del bestiar, de netejar i endreçar la casa, de l’educació dels fills, el  de fer de cuidadora de 

petits i grans, el cuinar per a tots,... encara se m'hi  sumaven més feines. Mentrestant el Gregal i els 

altres seguien amb la seva, una mica més atents per les festes, però  sense color amb el què em 

suposava a mi. la vida quotidiana de l'home es mantenia gairebé igual que sense ser festes.  

Escudella de Nadal , canelons de Sant Esteve, àpats de Reis i múltiples visites familiars. Jo disfrutava 

molt el dia de Nadal, m'encantava fer l'escudella, però quina feinada!. Però a més a més de les feines 

anteriors havia de matar  la gallina, l'havia d’escaldar per treure-li les plomes. Anar a buscar les 

verdures a l'hora, la carnada del porc de la matança que havíem fet pel Pont de la Puríssima, després 

cuina el rostit... i l'ànec amb peres!.  

.
La casa s'omplia, i encara s'omple ara, de tota 
la família.  Per tant calia també fer una neteja 
més a fons. Abans també la guaríem la casa! i 
fèiem el pessebre amb la canalla.  
Són unes festes molt maques però la veritat és 
que acabaves rebentada, i havent-les acabat 
de segur que jo les desitjava unes vacances de 
veritat!!
 Sort que tot això ha anat canviant, l’home 
cada vegada  s'involucra més a les tasques 
quotidianes de casa i així tots poden gaudir 
amb la família i amics de més estones junts. 
Entenc que tampoc es tracta de què tot ho 
haguem de fer a parts iguals, cadascú amb el 
què es senti més còmode, bonament vulgui i 
se senti més feliç. Però amb els anys entenc 
que l'esforç ha de ser com a mínim equitatiu. I 
un bon indicador seria que tots desitgéssim 
de fer de vacances després de 
'vacances'... 
 

Jo ja sóc gran i ja no me'n cuido de tot això, exceptuant d'alguns privilegis que m'encanten com anar a 
buscar les millors cols i verdures a l'hort, gràcies a la Concepció que m'hi acompanya. Passo el Nadal 
amb els meus dos fills i les joves, els néts i la meva acompanyant i cuidadora,  La Concepció, que 
m'acompanya en les meves coses i així no necessito de ningú més. Però a casa tota aquesta feinada 
és compartida entre les meves joves i els meus fills, que jo tímidament els hi vaig anar ensenyant  a 
fer les feines de la llar i les joves ja se’n encarregat de posar-los al corrent. 
Així, aquestes festes, sí que són festes de debò. Les feines es reparteixen entre tots i també tots poden 
gaudir de les festes. 

 Bé, fins aquí les meves reflexions nadalenques. Arribats a aquest punt, no em queda res més que 
desitjar-vos bon final de Festes i ben profitós 2011! I que el 2010 ens hagi ensenyat prou coses 
com per fer el 2011 més savi i capaç d'obrir millors camins pel 2012 i els què vindran.
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