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is últims romántics
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Tres homes, enamorats de la seva teína, Iluiten per la pervivéncia deis seus OfiCIs

El marteli colpeja amb f&ça
la peça de ferro incandescent
que, damunt l’enclusa, va aga
fant la forma desitjada. Lis co
lon vermellosos que es despre
nen de la forja il•luminen un
rostre de peli fosca que regalima
goles de suor. Tac, mc, mc... Lis
braços musculosos de i’home de
rostre btu i cabells blancs atan
cen la peça a la calor de les bra
ses i, un altre cop, els sons es
tridents del marteil en contacte
amb el ferro omplen l’estança.

Aquesta imatge podria fiaver
estat captada per un pintor del
barroc espanyol o per un fotó
graf de començaments de segle,
peró ha arrtibat intacta al 1992.
Al carrer de Sa Font de Ciuta
della, al costat del convent de
Santa Clan, en Sebasdá Mar
qu~s continua treballant el ferro
amb la saviesa que confemix un
ofici hereditari, alié al pas del
temps. Al taller del manyá lot es
conserva com fa 200 anys; les
f tires convenientment pen
jades a les parets, els claus, els
calls per a bous, les dolles i els
cávecs es distribueixen per l’ha
bitació com un testimoni callat
del que ha estat aquest ofici,
avui dia abocat a una mort rápi
da. Cada ema té un espai desti
nat com si d’un museu es trae
tés, com una mena d’homenatge
a una época que les máquines
—netes i eficaces— s’han enca
rregat de sepultar.

Altres imalges, com el retrat
del ferrer, tan an-ibat ais nostres
dies: el paredador, l’arader o el
mestre d’aixa. Avui encara tro
bem a Menorca hornes que, fi
deIs a la tradició, prefereixen se
guir treballant tal i com van
aprendre a fer deIs seus avant
passats. Són cls últims román
tics d’ofici.

Ata que per fi bern inaugurat
l’anhelat 1992, els polítics co
munitaris ens parlen de la ne
cessitat de fer més productiu el
sector ramader, diuen que cal
mntroduir millores per tal que els
nostres professionals siguin inés
competitius i que hern d’estar
preparats per afrontar amb ~xit
el repte europeu. Tanrnateix,
una mirada nostálgica al passat
immediat ens alerta que els cali-
vis —els ja soferis i els que vm
dran— poden acabar enterrant
noms, costums i tradicions, i
amb elIs, un bocí de la nostra
identitat com a poble, ja que lot
aixó forma pan de la cultura
menorquina popular. 1 aquest és
un deIs modus pels quals els
historiadors s’afanyen a recopi
lar ffistats de noms ja perduta,
estudiar velles tradicions i anücs
costums, per deixar-ne, alrnenys~
constáncia escrita.

La rnodernització deis oficis i
de la vida pagesa s’ha irnposat
por ella mateixa i corn a conse
qü~ncia lógica de l’evolució,
peró am cal un cnt d’alerta si
no volern acabar perdent alló

que ha fet que ens anornenem
rnenorquins.

En Sebastiá Marqués, el ferrer
de Ciutadella, esa convençut
que el seu ofici acabará desapa
reixent. La prova és que elI és
un deIs pocs, el darrer manyá de
poncnt, que ha preferit continuar
picant el ferro tal i corn ho va
aprendre del seu pare. Tot ¡ que
sap que axnb ell es tancará una
tradició d’ofici estimat, no Ii
posa traves a l’evolució. «EstA
ciar —diii— que aquell que no
es renovi no té res a fer». ¡ el
ciutadellenc tossut encara afe
geix: «jo seguiré treballant al ta
ller fms que cm jubii, perqu~ ja
m’hi queda poc..., després hauré
de tancar les portes».

El seu taller l’han visitat estu
diosos, periodistes i curiosos de
lot arreu. Un dia va venir un pe
riodista japonés amb quatre cá
mares fotográfiques penjades al
colI i Ii va fer mil preguntes. Un
abre dia, fa un parell d’anys,
també va rebre la visita d’un re
poner del Canadá que Ii va dir
que publicaria un reportatge a
una revista d’ámbit internacio
nal. Els mesos d’estiu, n’está tmp
d’ajpndre turistes que entren al
seu taller cridats por la curiositat
¡ que, en con~ixer els detalls de
la seva feina artesanal, li dedi
quen paraules d’elogi. Quan
marxen, es toma posar el davan
tal i comença a donar forma a
una nova peça de ferro. «Al
capdavall no em puc queixar...
grácies a Déu encara tinc molla
feina».

Com el ferrer de Ciutadella, a
Sant Lluís hi trobem un abre es
toic. Es ¡mcta d’un home jove,
en Pene Pons, que viu convençut
que l’habilitat técnica pot arribar

a llur grau més elevat si es
combina amb l’amor a la feina
ben feta. «Els venta que bufen a
Menorca —explica— s’encarre
guen de donar forma a les bran
ques d’ullastre i l’arader, aprofi
iant alló que la natura Ii brinda,
les transforma en barreros i ara
des». Ho diu mentre assegut a
un banc de llavorar va empen
yent el fil’de l’aixa a la fusta, i
amb una traça gairebé de presti
digitador va donant forma a les
peces.

L’ofici d’arader esa estreta
ment lligat a les tasques del
camp. Antigament, la feina prin
cipal de l’arader era arreglar les
barreres i fer-ne de noves, peró
també, tal i com indica el nom
de l’ofici, tenia cura de fer ara
des, basta, mitges quarteres, ca
rretons i eis mánecs de toles les
cines que s’empraven a un lloc.
Per fer lot aixó utilitzaven la
llenya d’ullastre, coneguda
també com olivera borda, molt
abundant a Menorca. Al lloc de
Bunirramet, a má dreta del cainí
de Biniparreli, s’hi amuntaguen
les rames d’uliastre exposades al
sol d’hivern. El jove arader con
tinua treballant l’ofici amb la
saviesa que Ii va saber transme
tre en Bici Cardona, el seu mes
nt Ell, preocupal por la pervi
v~ncia de i’ofici, i enaunorat de
la seva feina, fará el mateix amb
en Sebastiá, l’aprenent d’ulls
vius que transporta en un carre
té les branques d’ullastre.

Els canvis que ha sofen el
camp menorquí en els darrers
anys han estat suficients com
perquó la femna d’arader hagi
minvat considerablement. Els
que avui queden a Menorca es
poden contar amb els dita de la

má.
De fet, el mdii agrari consti

meix un bon exemple d’oficis
condemnats a desapar~ixer. Les
múltiples transformacions a les
que s’ha vist abocal han com
portal la desaparició de les vç
lles estructures tradicionais, de
manera que molles figures cam

roies, des del missatge fins al
senyor del lioc, es noben en
vies d’exdnció. 1km obiidat els
noms de les femes i les emes
que erñpraven, ni tan sois conei
xem quins eren els costunis de
les dones i els homes del camp.

Entre les tasques própies dels
pagesos hi trobem la de teixir la
bova, una planta que creix als
terrenys fangosos del prat de
Son Bou, i que tenia molLes
aplicacions. Aquesta feina, com
tantes alises desaparegudes, era
própia deis dies de mal temps,
deis dies de «pont ¡ coya» que
deien els pagesos menorquins. 1
és que abans ser pag~s no volia
dir només fer femna al camp. Les
vetilades d’hivern eren moit
llargues i la modesta economia
del món agrari feia que s’ha
guessin d’aprofitar.

A Es Migjorn Gran, en Toni
Riudavets teixeix la bova fa gal
rebé mig segle. És una femna que
necessita poques cines: unes
mans hábils, una cadira, i la
planta que próviament ha deixal
eixugar al sol durant els mesos
d’estiu. Pacientment, amb una
má va enrotllant la bova com si
fos un cordeil i amb i’altra má
la va creuant d’un costat a l’al
¡re de cadira. A poe a poc la
plataforma del seient va adqui
nint el dibuix. A gairebé tota eis
pobles de Menorca hi havia ma-
dones que coneixien be l’art ‘de

la bova, entre elles la seva mare
que les nits d’hivern, asseguda
von la llar hi dedicava hores.
Va aprendre l’oflci mogu~ so
bretot por raons económiques.
El sou de missatge era esc~s ¡
d’aquesta manera es guanyava
unes pcssctcs por tirar endavant.
Ata, ja jubilat, i amb 81 anys a
les espatfles, el que Ii preocupa
és que la indicié perduni. Per
aixó ja fa temps que busca qui
vulgui tmpartir eis seus conei
xements, peró funs ata cap deIs
seus quatre fihIs Ii assegura que
un cop eh ja no hi sigui a casa
seguiran forrant cadires amb la
bova. kPotser algun nét ho aca
bará tu2renenth. encara que
només sigui por complaure’l»,
opina la seva dona.

En Sebastiá Márqu&s, en Pere
Pons i qn Toni Riudaveis són
tres testhi~onis de persones que
viuen enwnorades del seu ofici,
i que potser Uuny de la realitat
que s’imposa lluiten, sois, pa la
seva pervivencia. Aquesta són
¡ambé exem es de ¡res oficis
que caminen irremeiabiement
cap a la desaparició, peró que
constiweixen alhora un testijno
ni sihenciés d’una ~poca i una
manera de viure tampoc tan
llunyana.

DOLORS MAÑÉ
¡ FIGUERES

(Vuil agrair a Antoni Bonet la
seva col-laboracid ¡ assessora
ment en l’ehaboració del segiient
artmcle. Pel seu desvetllament
por la llengua catalana ¡ els seus
trebails de recopihació de tradi
cions, costums i femes deIs
homes i les doifes del camp me
norqu~.
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Sebastié Marqués, el ferrer de Clutadella; Pere Pons, Pareder de Sant Lluís ¡ TonI Riudavets, que telxeix ¡a bova a Es Mlgjotn
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