Rampí Eina de mànec llarg que per un
extrem porta un travesser d'on surten
puntes de fusta i serveix per recollir la
palla després de batre.
Rasclet Eina composta d'un mànec
i un travesser amb pues de ferro per
arreplegar herba o palla o anivellar
la terra.
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Ribot Eina de fuster que serveix per
rebaixar, adreçar, allisar, etc. les peces de
fusta.

Cultiu a Gallecs. Any 2006. Fotografia: Ferran Mateo

Romana Balança de braços desiguals,
en què el cos que es pesa es col·loca a
l'extrem del braç menor i s'equilibra
amb un pes que es fa córrer al llarg del
braç major.

Eines i estris
de la vida rural
Col·lecció Baldiri Ros. Can Pacià

ORGANITZACIÓ
Màquina de segar al camp de l’Àngel de Gallecs. Anys trenta

Serra de bosc Eina manual usada per
tallar materials relativament tous,
mitjançant una fulla dentada d'un
material més dur, suportada per un
bastidor.

Fotografia: Arxiu Municipal de Mollet del Vallès. Abans
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Serra de trepar Eina per serrar fustes
molt gruixudes, manejada per dos
homes que la mouen horitzontalment.
ASSESSORAMENT TERMINOLÒGIC

Sulfatadora Màquina de sulfatar amb la
qual es ruixen els ceps, perquè els fongs i
altres paràsits no es mengin el raïm.
Torrapà Utensili de cuina per poder
torrar sobretot pa i altres aliments.
Tràmec Conegut també com a arpiot o
aixada de dues puntes, és una eina
emmanegada, amb un ferro amb dues
pues a l'un costat de l'ull i un crestall a
l'altre.

Sega a Gallecs. Any 1938
Fotografia: Arxiu Municipal de Mollet del Vallès. Abans
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PATROCINI

Trespeus Cèrcol de ferro que serveix
per posar al foc paelles o perols.

SUPORT

Xerrac Eina d'ús semblant a una serra.
Consisteix en una fulla d'acer rígida amb
una vora dentada i un mànec de fusta.
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Volant Falç grossa sense dents.

Aixa Planxa corbada d'acer o de ferro
acerat tallant per una de les vores i
adaptada transversalment a un mànec
de fusta. Serveix per desbastar fusta.

Escalfallits Escalfador rodó, petit, amb
tapa foradada i mànec, omplert de
brases, utilitzat per escalfar el llit.

Guillotina de cort Eina emprada per
tallar palla.

Barrilet Bóta petita de secció transversal circular o ovalada.

Esclopet Peça de fusta, semblant a un
esclop petit, amb què els segadors es
resguarden la mà esquerra.

Lletera Utensili en forma de recipient
metàl·lic que serveix per posar-hi llet.

Barrina Eina de ferro acerat amb
cargol en la part inferior o punta i un
mànec encreuat a l’altre cap, que
serveix per foradar fusta, metall, pedra i
altres materials. Aquesta, probablement
es feia servir per a la construcció de
bótes o en treballs de fusteria.
Bóta Recipient fet de fusta, emprat per
contenir begudes alcohòliques,
generalment vi.
Caixa de núvia Caixa gran que la
núvia portava a casa en maridar-se, per
tenir-hi la roba.
Caldera Vas de metall gros i rodó, amb
dues nanses, que serveix per escalfar o
bullir aigua o fer qualsevol altra cocció.
Cercapous Peça de ferro proveïda de crocs
o ganxos i fixada a l’extrem d’una corda, que
serveix per pescar les coses que hagin
caigut al fons d’un pou, d’una cisterna, etc.

Escumadora Anomenada també rasera,
es fa servir a la cuina per treure els
aliments fregits de l'interior de la paella o
cassola cuits. També es fa servir per treure
l'escuma dels brous o líquids i d'aquí
prové el nom.
Escurabótes Estri per escurar o netejar
bótes.

Lligador de garbes Bastó de 35 a
40 cm, amb un forat, per on es passa el
cordill amb què es fermen les garbes
ben estretes.
Maça Eina consistent en un tros de
fusta dura o de ferro travessat per un
mànec afectant la forma d’un martell.

Falç Eina amb una fulla de ferro acerat,
corba, tallant en la seva part còncava i
fixada a un mànec de fusta.

Magall Aixada proveïda d'escarpell per
cavar la terra.

Ferradura de bou Peça de ferro en forma
d'arc que es clava sota la peülla d'un bou i li
serveix de protecció per caminar.

Marmita Olla gran de metall.

Filaberquí Eina per fer forats en
diversos materials relativament tous,
com ara la fusta, amb l'energia mecànica
manual. Aquesta eina té un portabroca
on s'insereix una broca, un trepant, una
fresa o un tornavís per adaptar-se al
material que s'està foradant i al diàmetre
del forat desitjat.

Mitja quartera Recipient de fusta i
circular per mesurar el gra, que equival
a uns 35 litres.
Molinet Aparell per moldre cafè.

Clemàstecs Cadena amb ganxos que es
fixa a la llar de foc, on es pengen els perols
o les olles que es volen escalfar.

Forca Estri amb un pal i branques o
pollegons que serveix per regirar o
apilotar palla o fems i agafar garbes o
feixos.

Cofí Cabàs pla d'espart, on es posen les
olives mòltes per premsar.

Garbell Receptacle amb el fons ple de
forats iguals que serveix per separar
objectes de grandària desigual.

Pic Peça de ferro acabada en punta per
excavar un terreny.

Corn de vi Bóta amb forma de banya
que s'omple de vi.

Garlopa Eina de tall afinat, del grup
dels ribots, grossa, amb un agafador per
a la mà, per obrar, planejar i adreçar la
fusta.

Pioixa Eina que per un cap té una
punta i per l'altre un tall horitzontal
estret. Serveix per remoure la terra o
tallar branques.

Gerra per a oli Recipient emprat per
desar l'oli.

Podadora Coltell corbat per podar els
ceps.

Gerro Vas de vidre, de forma semblant
a la d'una gerra, que serveix per
posar-hi aigua, flors, etc.

Portadora Recipient de dogues de fusta de
forma troncocònica invertida, més alt que
ample, amb la boca i el fons ovalats, i dos
agafadors per transportar el raïm.

Destral Eina de tall formada per una
fulla acerada amb un mànec de fusta,
en angle recte, en el mateix pla de la
fulla, per tallar troncs.
Enclusa Peça de ferro que per un extrem
acaba en una punta i es clava a terra i per
l'altre té una cara plana. Els segadors la fan
servir per repicar la fulla de les dalles.

Paella de mànec llarg Estri de metall,
en forma de vas rodó ample i de poca
altura, amb un mànec llarg, que serveix
per cuinar al foc.

