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Reflexions d’un pagès

Tres temes per a aquest núme-
ro.

El primer és sobre les vessanes 
de Verges. El meu fill em comen-
tava que no arribem mai a les pro-
duccions (kg/vessana) que diuen 
les cases de llavors i també alguns 
pagesos. Segons em va explicar 
un pagès ja traspassat, quan el 
terratinent s’anava «liquidant» el 
patrimoni, entre el procurador i el 
canador (mesurador) feien sortir-
hi més vessanes que les que hi 
havia realment. La vessana té 
una superfície de 2.187 m2, però 
a Verges poques arriben a 2.000 
m2. No recordo si em va explicar 
que això ho feien per poder-les 
vendre més barates o perquè els 
en quedés alguna de franca per 
a ells. El meu punt de vista és el 
mateix, tant si ho feien per una 
cosa com per l’altra: amb un 10% 
menys de superfície, les vessanes 
de Verges no poden ser mai tan productives com les 
dels pobles veïns.

El segon i el tercer són per a preservar la memòria.
L’un ve d’una conversa sobre dites populars que vaig 
tenir amb un company vingut d’Andalusia. Ell em va 
comentar que per aquelles contrades es diu «quien 
no trabaja come paja», i a mi em va recordar la nostra 
dita, «qui de jove no treballa, de vell dorm a la palla». 
Totes dues tenen el mateix significat. Dit això, demano, 
principalment a la gent gran, que segur que en recorda 
moltes, si les pot apuntar i fer-nos-les arribar per a 

vessAnes, dites i remeis

publicar-ne algunes en cada número, tant de les feines 
del camp com del temps.

L’altre, que crec que també pot interessar i a la vegada 
pot ajudar a pal·liar les crisis particulars, és la manera 
de fer diferents conserves de productes del camp o de 
l’hort, o la matança del porc, o remeis casolans, com 
l’aigua de farigola, el saüc, el poriol, i explicar per a què 
serveix cada un.
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