DEL BLAT AL GRA I LA PALLA
A les nostres terres es cultivaven diferents tipus de cereals: blat, ordi, civada,... Una de les activitats agrícoles que
portaven a terme els habitants de Mas de Barberans era la sembra i recol.lecció del cereal. No era aquest treball
la principal font d'ingressos de l'economia familiar sinó que era un complement. Es sembrava als horts, entremig
de les oliveres, a les putxanes i a la majoria de masos del Port i de la Vall.
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El cicle del cereal és llarg; cap al setembre cal preparar la terra per a la sembra: llaurar i desterrossar; a
l'octubre, novembre vindrà el temps de dipositar-hi el cereal, de sembrar; cap al març a birbar , és a dir a treure
les males herbes; al juny cal segar. Després de segar, ja es començava a preparar l'era espai de terra,
generalment rodonenc, de deu a trenta metres diàmetre, damunt del qual es posen els cereals per batre'ls i
separar la palla del gra- i al juliol a batre.
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Pels voltants de Sant Jaume s'havia de batre. Per a batre se portaven les garbes a l'era. Les garbes eren feixos de
blat molt grossos. Per a fer les garbes es posava una corda a terra i s'anaven posant totes les gavelles munts de
blat que anaves deixant al terra mentre anaves segant- cap-i-culades. Les garbes es col.locaven una damunt de
l'altra formant la garbera. Tots els anys uns dies abans de batre- activitat que té com a objectiu separar el gra de
la palla-, els amos de les eres les arreglaven amb pallús, argila i aigua; després l'apretaven amb un rodet de
pedra de manera que quedés fort i fi. D'aquesta manera costava menys d'agranar i es feia menys pols.
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Per batre es prenia tanda a casa dels amos de l'era. Els homes matinaven i portaven les garbes al mig de l'era, les
desfeien, després ho escampaven tot, agafaven el matxo, li tapaven els ulls amb un drap o mocador negre,
damunt se li posaven unes ulleres de llata de pauma i enganxaven l'animal a un rodet de pedra que feia molt de
pes. L'animal anava, a poc a poc, pel pes d'aquest rodet. Després, quan ja semblava que havia caigut el gra de
les espigues es canviava el rodet de pedra per un altre rodet de fusta i tallants de ferro o només de fusta.. Després
s'apartava la palla i s'agranava el gra, això es feia movent la palla amb unes forques de fusta. S'ecombrava el
gra amb unes graneres n'hi havia de dos tipus: granera de sarga o vímet si quedava molt de gra i una granera
de botja si no en quedava.
Quan ja tenies la palla prou triturada i el gra separat s'havia de ventar: llençar en l'aire, amb pales de batre, el
blat per separar el gra de la palla, quan ja tenies el gra net s'anava a dinar.
Després de dinar s'amuntonava el gra amb el redable.
A les eres amb un erer es porgava el blat de totes les impureses. Es col.locava l'erer al damunt de dos forques
entrecreuades.
Per acabar portaven la palla a casa i la desaven a les pallisses i el gra es posava en sacs a casa fins que el
portaven a moldre.
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Els amos de les eres cobraven amb gra del que es batia. Es preguntava quants de cavallons s'havien fet , el
cavalló eren deu garbes i es pagava amb mesures. La mesura era de fusta i dotze mesures feien una barcella.
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Era del Menescalet
Era de Paco de l’Estanc
Era de Jaume de la Rita
Era de la Francisca
Era de Xufa
Era de Marquet
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Era de Borla
Era del Portal
Era de Carlitos
Era del Ros de la Lluïsa
Era de la Pata
Era de Pau
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