
Vam entrevistar a la Bernardina, la 
Rosa i l’Educardo. Coneixen a to-
tes les nenes i nens, i saben de quina 
casa és tothom.

MENJAR PER CURAR

Què menjàveu o bevíeu quant
teníeu mal de cap? Quin gust o 
olor tenia?
Bernardina i Rosa: No teníem mai 
mal de cap! Angines o mal d’orella 
alguna vegada... Pel mal d’orella, 
ens posaven una goteta d’oli, del 
setrill mateix, abans d’anar a dor-
mir i ja està, l’endemà estava curat.
Eduardo: A mi em posaven un 
drap xopat de vinagre al cap, i 
notaves ‘algo d’alivio’. L’olor no 
molestava.

Quina planta es posava més al 
menjar per curar?
Bernardina i Rosa: Lo timó, una 
branqueta amb les sopes, un bro-
tet que s’escudellava, li donava gus-
tet i era el primer plat. El timó cura.
Eduardo: També el timó que es 
posava a l’aigua, a les sopes escal-
dades o bullides. Són molt bones. 

Quin remei fèieu servir per al 
mal de panxa?
Eduardo: L’herba de la llanceta.
Bernardina i Rosa: Maria Lluïsa, 
una infusió, amb un brotet de timó.

Què us donaven quant teníeu mocs?
Bernardina i Rosa: No fèiem res, 
si en teníem anàvem amb els mocs 
penjant, no es feia res, si algú en 
tenia li dèiem «el mocós» o la 
«mocosa»!
Eduardo: No hi havia res, no ens 
feia córrer.

 

 
Quina de totes les medicines o remeis 
que us donaven tenia bon gust? I 
quina el pitjor? I l’olor?
Bernardina i Rosa: Totes eren do-
lentes. Per fer venir la gana menja-
ven fetge de bacallà que era dolen-
tíssim, era pitjor que no tenir gana!
Abans anàvem al camp, reco-
llíem llorer, timó, herba de la llan-
ceta per si estàs amb una mica de 
malestar, fèiem infusió o un ‘me-
junje’ i apa! L’herba de la llanceta 
encara se’n fa, encara la collim i es 
fa assecar. Un ‘sarpadet’ bullit en 
una mica d’aigua i et prens la infu-
sió, per pair, va molt bé.
Eduardo: Abans no ens en dona-
ven gaires medicines. El metge et 
donava la recepta, anaves a la far-
màcia i preparaven allà els remeis, 
tu veies com ho preparaven al teu 
davant, però no sé què hi posaven.

“No regalàvem res! No sabíem el que eren els bombons. Compartir sí” 
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Ara hi ha altres remeis. Les sopes 
escaldades es fan posant pa sec al 
plat, s’hi esclafa un ou, i després 
es tira aigua bullent amb sal al da-
munt. Per les sopes bullides, es po-
sava tot a bullir, el pa i l’ou, i tam-
bé es podia posar un all sofregit.

Quina medicina era més d’ús 
habitual?
Eduardo: Poques medicines. Per 
mi l’herba que fa més efecte és la 
llanceta, la fem servir encara ara, 
per la diarrea, el mal de panxa, el 
mal de coll... No es cultiva, surt 
sola als marges dels camins i pel 
camp. Es pren en infusió. També 
l’herba Tarri (?) serveix per si et 
fas un tall, l’agafes quan està flo-
rida - surt a la primavera -, agafes 
les fulles i les passes pel túrmix, et 
poses aquesta pols al tall i et para 
de sagnar. Igualment pots fer ser-
vir la flor del tarri quan se t’ha po-
sat alguna cosa dins l’ull, et fa fer 
una lleganya i et fa treure la brossa 
que hi tinguis. No fa plorar ni res.
Bernardina i Rosa: Un bocinet 
d’aspirina, gairebé no teníem res. 
Mal no en teníem cap, només mal 
d’orella i angines.

“No teníem tants mals. 
El que tinguessis 
s’arreglava a casa, 
entre els veïns, la
família, els pares...”
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poses tomàquet, hi poses un ou bu-
llit, i és un dinar boníssim! Era un 
dinar fora del normal.
Quan anaves de passeig o a jugar 
de petitets, portaves sovint un 
cistellet i un ganivet i anaves re-
collint pels marges un enciamet 
del camp, no cultivat, del que 
sortia sol, escombres (una her-
ba peludeta que està boníssima), 
dovella, etc.

IMPRESSIONS A L’AULA

Ens van explicar moltes coses 
de la seva infància. Em va fer 
pena perquè no podien menjar. 
Explicaven coses divertides. Em 
va fer tristesa perquè va viure 
durant la guerra. Va portar una 
foto de quan era petit. No tenien 
molt menjar. El seu berenar 
era pa amb ‘chocolate’. Em feia 
gràcia com parlaven, són molt 
animades. Em vaig sorprendre 
de l’oli de rates. La Bernardina 
i la Rosa i el Eduardo no tenien 
gaire menjar. Quan eren petits 
no anaven gaire al metge.



més. No hi havia plat preferit, no 
tenies ni gana.

Si es volia fer alguna celebració per 
algun motiu, arribada d’algú, un 
naixement, una bona collita, una 
bona notícia..., amb quin menjar o 
beguda se celebrava?
Bernardina i Rosa: Amb un arròs a 
la paella o a la cassola! Però sen-
se res de peix, només pollastre o 
conill.
També bevíem una gasosa de pa-
per, les Litines. En una capsa hi ve-
nien uns sobrets, que els desfàs en 
aigua, i era una beguda que era un 
premi. Fresqueta del celler. La ga-
sosa de botella, això era una gran 
cosa, moooolt puntual!

les amigues.
A casa no hi havia forn, no es podia 
fer gaire cosa. Hi havia cases que 
tenien la cuina econòmica i podien 
fer més coses. Als forns venien 
pa, alguna coca, però no pastissos.
Eduardo: A casa es feia molt les 
coques d’oli. Aquelles eren bones 
de veritat. Es feien per festa major, 
Pasqua, Nadal...

-Quin so o olor et fa pensar en 
la cuina de la teva mare, pare, 
avis...? Alguna olor, gust que et 
faci recordar un moment feliç.
Eduardo: L’estofat de llebre! Ara 
ja no n’hi ha gaires llebres.
Bernardina i Rosa: Quan faig carn 
a la brasa em recorda als pares. 
Només hi havia foc a terra i es 
menjava molt a la brasa. També 
hi havia la tupina: guardaves la 
carn cuita amb l’oli (ja que no hi 
havia nevera, i es mantenia amb 
oli o amb sal). Quan volies menjar 
en treies una mica del tupí i amb 
aquell mateix oli ho cuinaves i t’ho 
menjaves.
El que estava bo que no haureu 
tastat, són les «bledes amb sec»: 
bledes bordes del camp bullides 
tallades a bocinets, les bulls, les 
escorres, i poses una mica de ‘chi-
cha’, i quan està la ‘chicha’ cuita li 

llet al matí. Es bevia sola, i quan va 
sortir el Cola-Cao, doncs amb una 
mica de Cola-Cao.
Eduardo: Hi havia molt poques 
ocasions especials i pocs quartos... 
En alguna casa potser tenien cafè i 
conyac però poca cosa.
Quan t’agradava algú, li rega-
laves algun menjar? Ara per 
exemple es pot regalar una 
capsa de bombons, abans què es 
regalava?
Bernardina i Rosa: No regalàvem 
res! No sabíem el que eren els 
bombons. Compartir sí. Fruits 
secs sí, collíem figues i les asse-
càvem, les ametlles sí, això era 
el bombó, el que teníem més. Ta-
ronges també. A canvi de taron-
ges els donàvem les espardenyes 
que portaven al drapaire. Feien un 
intercanvi. En venien al poble i ho 
anunciaven fent un pregó, «a la 
plaça hi ha això, o allò», i si tenies 
unes espardenyes, hi anaves i feies 
l’intercanvi.
Eduardo: Es regalava la volun-
tat: un petó. Quan estimes algú és 
l’estimació no el que puguis regalar.

Dues persones que s’agradessin, 
quedaven per anar a beure 
alguna cosa o anaven a sopar 
fora de casa?
Bernardina i Rosa: No, no, no! 
De petits ens donaven 50 cèn-
tims i compràvem regalèssia («ca-
ramelos llepats» que ens deien per 
a què no en compréssim). 
D’aquest cèntims en guardàvem 
per pujar en una bicicleta que llo-
gàvem una estona.

Es feien pastissos per celebrar 
els aniversaris? Com eren? I els 
pastissos de boda?
Bernardina i Rosa: Abans es do-
naven més importància als sants 
que a l’aniversari. L’aniversari 
no se celebrava, els sants sí. Jo-
sep, Ramon, Carmen, Maries... Els 
sants se celebraven amb una xoco-
latada i pa torrat, però de gran amb 

“Pa amb sucre i vi és de 
les coses que trobaves 
més bones”

Eduardo: Carn a la brasa, una bona 
cassola de carn de tocino, cosa ba-
rata. Quan em vaig casar el banquet 
de boda va ser xocolata i coca!

Quin menjar us donaven que 
us donava alegria, que us feia 
contentes?
Eduardo: Pa amb sucre i vi és de 
les coses que trobaves més bones. 
Olives mortes o vives i pebro-
tets amb vinagre quan era l’època.
Bernardina i Rosa: Pa amb xoco-
lata, o una llesca de pa, sucre i oli. 
Una presa de xocolata negra, dos no!

Què menjàveu per les ocasions 
especials? Què era la cosa 
típica que es menjava o bevia per 
dinar, per sopar o per esmorzar 
els dies de festa?
Bernardina i Rosa: Per esmorzar llet 
munyida de la vaca. Es bevia molta 

de la llanceta: «amb l’herba de la 
llanceta anirà amunt o avall».
Eduardo: S’anava al metge però no 
gaire. Ens quedàvem al mas, a casa 
si et trobaves malament.
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Amb quin menjar o beguda algú et 
pot demostrar que t’estima?
Bernardina i Rosa: Ara amb una 
botella de cava!
Menjàvem per berenar pa su-
cat amb oli, sucre i vi. No hi 
havia ‘xuxes’, ni donuts, crois-
sants... Abans s’estimava sense 
totes aquestes coses. No hi havia 
diners ni res per comprar. No es 
feia. Es menjava olla barrejada o 
olla escorreguda per la festa major: 
un bocí de botifarra, un os de toci-
no, os de corder, patates, cigrons, 
s’escorre, i amb el suc en feien 
sopa i el tall per una altra banda es 
menja de segon plat. Això sí que 
era un extra!

Ens pots explicar alguna recepta o 
remei per curar que sigui curiós?
Eduardo: Va molt bé l’àloe vera.
Bernardina i Rosa: Si tens les 
cames inflades, doncs embenar-
les amb bledes. Colliem les 
bledes de l’hort, i crues ens 
les posaven damunt les cames. 
Serveixen per desinflamar. Ja 
fa molt que no el fem servir 
aquest remei...

Per les cremades que fèieu?
Bernardina i Rosa: Oli! L’oli ho 
cura tot, és lo més bo. Per les pi-
cades d’abella, fang o una mica de 
saliva, agafaven terra i escopien, o 
terra amb pipí. Fèiem una paste-
ta i ens la posàvem.

Anàveu gaire al metge? Quin tipus 
de coses receptava?
Bernardina i Rosa: No hi anàvem 
mai! Hi havia metge a l’ambulatori 
que estava sempre assegut, però no 
hi anava mai ningú. No era habitual. 
No teníem tants mals. El que tin-
guessis s’arreglava a casa, entre els 
veïns, la família, els pares... Una 

Hi havia algun aliment que 
mengessis o que mengis ara 
per a cuidar-te la salut? Per 
exemple, es deia que era bo per 
a la salut, menjar un gra d’all 
en dejú cada dia.
Eduardo: Això de l’all en dejú va 
bé si tens reuma, però si tenies 
mal al braç et continuava fent 
mal. Quan un té mal, de provar-
ho les coses no costa gaire. Diuen 
que el romer també és bo per la 
sang, en infusions. També pel mal 
a la boca, desinfecta. Jo feia servir 
el timó.
Bernardina i Rosa: Suc de taronja, 
que diu que va bé i és bo.

cosa que fèiem servir era, amb ra-
tolins ‘recien’ nascuts posats dins 
oli i aquest oli te’l posaves quan 
tenies mal d’orella: oli de ratolí. 
Però això ho explicaven els meus 
pares, nosaltres no ho havíem fet 
servir. També ens havien donat al-
guna vegada un reconstituent que 
es deia Ferro-Quina Robur. Plantes 
que no faltaven mai a casa, fins i 
tot ara: lo timó, el romer i l’herba 

Si la teva mare o el teu pare volia fer-
te un menjar especial, què et feia?
Eduardo: Com que tenia molta 
gana tot ho trobava bo, fins i tot el 
pa sec!
Bernardina i Rosa: Menjàvem tots 
igual, lo mateix. De petits, sopetes 
i farinetes menjades amb culle-
ra de fusta que tenen millor gust. 
Tot ho fèiem a casa, un braç, una 
‘tarta’, ho feia la mare, i allò era lo 

“No hi havia ‘xuxes’, 
ni donuts, croissants... 
Abans s’estimava sense 
totes aquestes coses”
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