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Quina il·lusió tenir a les mans el nou exemplar de la nostra fantàstica col·lecció!
Cada any, en el Consell de Cultura, ens trenquem les banyes per decidir quina de les propostes
que se’ns acudeixen per al nou conte és la més encertada i, un cop ho tenim clar, mirem d’esbrinar
qui seran els que podran treure més suc de la història a l’hora d’escriure-la i de dibuixar-la. És
fascinant imaginar com acabarà convertida en un relat la idea que hem posat damunt la taula.
Estic convençuda que el nostre estimat Enric Gassol estarà molt content de veure que tornem a
passejar per la Cadira del Bisbe, com en la seva història del quart conte, i ho fem donant vida al
tros de terrissa que ell hi va trobar de petit. Aquesta vegada, però, ho farem en la època en què
els ibers hi vivien, i, tot explicant la història dels darrers habitants del nostre poblat ibèric i les
seves relacions amb els romans, volem apropar els infants de Premià de Dalt a les arrels de la
nostra vila.
Ha estat magnífic treballar plegats. En Xavier, la Mireia, la Cristina, la Gemma i jo mateixa, amb
les observacions de la Carla, en Jordi i en Carlos, junts hem anat coneixent en Katu i la seva família, vivint amb ells aquell moment històric de barreja de cultures, la ibera i la romana, que tan
bé han explicat i dibuixat en Xavier Rafanell i la Mireia Pujol.
El conte d’en Katu és ple a vessar de dades: quins noms tenien, com es vestien, què menjaven, de
què treballaven, com es relacionaven... Us proposem que agafeu amb una mà el vostre fill, nét o
amic, i a l’altra el conte, enfileu muntanya amunt fins al poblat ibèric i, un cop allà, ben asseguts
a qualsevol racó, tal i com ho feien els ibers, amb el nostre poble, la muntanya i el mar com a
companys de viatge, us endinseu en l’aventura de llegir, mirar, descobrir i estimar la nostra història.
Emma Escolano i Juanola
Regidora de Cultura i Arts Escèniques

conte 11.qxp_Maquetación 1 14/06/17 18:26 Página 3

Katu. L’últim iber al turó ens transporta a un dels indrets de la muntanya de Premià de Dalt més
coneguts per grans i petits, la Cadira del Bisbe. El lloc on trobem el poblat on fa molts anys començava la història del nostre poble.
Com bé sabeu, l’objectiu tant d’aquest relat com de la resta de contes que hem editat des de l’Ajuntament és consolidar una col·lecció literària per difondre el patrimoni local entre els més petits
i alhora un acostament a la literatura infantil en forma de narració amb un referent conegut, ja
que l’aventura transcorre en un dels espais coneguts i visitats per gran part de la població.
Així, doncs, un any més, i ja en són onze, hem sumat esforços i recursos per tal de crear i estrènyer
vincles entre el patrimoni i els veïns amb la voluntat de fer poble i enorgullir-nos de viure a Premià
de Dalt. En aquesta ocasió, ho proposem a través d’un conte escrit per en Xavier Rafanell i il·lustrat per la Mireia Pujol, que ens fa partícips de les aventures del darrer iber al poblat de la Cadira
del Bisbe alhora que ens ensenya com era la vida d’una família en aquells temps.
Que gaudiu d’aquesta petita història. Bona lectura!
Josep Triadó i Bergés
Alcalde
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El cel estrellat brillava sobre el petit poblat situat on ara en diem la Cadira del
Bisbe. Hi vivien unes dues-centes persones, però era prou important per estar emmurallat i tenir una torre de defensa. Eren temps de guerres i calia protegir-se.
Des d'aquell emplaçament, podien controlar el pas de tota la gent del Vallès que
anava a comprar i a vendre les seves mercaderies a la plana o al famós mercat de Burriac.
Allà vivia un nen de deu anys, espavilat i valent a qui tots coneixien com a Katu.
Havia tingut molta sort perquè havia pogut sobreviure a malalties i accidents: en aquells
temps no hi havia tantes medecines com ara.
Assegut a la porta de casa, amb ulls de son, en Katu esperava el seu pare per treure
el ramat a pasturar. Des d'allà, a trenc d'alba, podia veure la torre de l'entrada del poblat
i, més lluny, el mar. Casa seva era la d'una família laietana acomodada, amb rebost, forn
de pa, dues cambres i una sala comuna amb bancs per seure-hi i on la llar de foc anava
tot el dia. En una de les cambres, hi tenien un teler on l'Àunia aprenia a teixir, amb llana
i lli, teles que després portarien a tenyir de colors ben vius.
La família vivia dels ramats de bens i cabres, dels quals obtenien cuir, carn, llet i
formatge; i de les terres a la plana, on conreaven espart, lli, blat i ordi per fer-ne farina
i cervesa. Entre tots (els nens també ajudaven) havien pogut acumular un important patrimoni comerciant amb els excedents, i això es notava en el menjar, en els vestits i en
les seves armes i joies.

conte 11.qxp_Maquetación 1 14/06/17 18:26 Página 5

conte 11.qxp_Maquetación 1 14/06/17 18:26 Página 6

L'Abadutiker, el pare, era un home respectat, que havia sobreviscut a molts enfrontaments amb altres poblats del voltant. Les marques de ferides i el fet que representés el poblat en el consell de tribus ho demostraven.
L'Ekiar, la mare, era la més llesta i qui organitzava la família. Amb ajuda de l'Àunia,
la seva filla, molien el gra, es cuidaven de l'aviram i de preparar el menjar per a la família. Aquell matí, tota la casa ja feia olor de sopa de llenties amb all i farigola, i del conill
que s'estofava a la cassola amb cervesa i romaní. S'ho menjarien al vespre, perquè de
dia els homes treballaven al camp, a muntanya o amb el bestiar, i allà menjaven el pa,
formatge, embotits i fruita seca que portaven al sarró.
Al Katu i a l'Àunia els agradava molt jugar a la taba amb els altres nens i, sempre
que podien, voltaven per tot el poble tots dos sols, inventant-se mil i una històries.
L'Ekiar i l'Abadutiker havien tingut sort amb els fills. Era normal que la meitat dels
nens no passés dels vuit anys, i ells en tenien quatre de vius: l'Ertebas, el gran, que ja
no vivia amb ells. El Katu, ara l'homenet de la casa. L'Àunia, dos anys més petita i companya de jocs a estones, perquè havia de cuidar la Neitin, la petitona, que, amb quatre
anys passava mig dia jugant i l'altre mig empipant els seus germans, els veïns, les gallines o la mare.
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Uns altres dos fills havien mort de ben petits, de malaltia. Els germans van quedar molt afectats pels plors i la tristor dels pares quan, seguint la tradició, van enterrarlos a sota el terra de la casa. Impresionats com estàven, el Katu i l'Àunia van voler fer un
enterrament amb un nino. Com que calia posar-hi una ofrena, van pensar que podien
agafar el penjoll que el pare guardava al costat de les armes, només una estoneta, quasi
no el feia servir i segur que no se n'adonaria. Van córrer amunt i avall amb nino i penjoll,
buscant llocs als afores del poble. Cap els agradava. De sobte, el Katu va dir: "Àunia, tens
ben guardat el penjoll, oi?" "Sí", va dir l'Àunia, però, en mirar la bossa, va començar a
plorar i ell a suar: l'havien perdut! Desesperats van començar a buscar-lo, però res de
res! Tot anava malament, es feia fosc, començava a ploure fort i la mare els cridava per
anar a sopar. Amb molta por perquè no s'enfadessin els pares, si se n'assabentaven, van
jurar-se no dir res i el que és més difícil en dos nens, ho van fer!... I ho continuaren fent
la resta de la seva vida.
La mare va notar que estaven una mica estranys, però va pensar que estaven enfadats o que s'havien barallat jugant amb altres nens i no en va fer gaire cas. Tenia massa
feina.
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Mesos després, abans d'anar a la reunió del consell de tribus com a representant
del poblat, el pare va veure que el penjoll, símbol del seu càrrec, no era al seu lloc i
va començar a buscar-lo desesperat, maleint a plens pulmons, enfadat amb tothom,
com no l'havien vist mai. Tots van ajudar-lo a buscar, o ho feien veure, però no va aparèixer enlloc. Estava molt disgustat, però va haver d'anar a la reunió sense l'amulet.
En veure l'embolic que havien organitzat, en Katu i l'Àunia van passar de callats a
muts, encara que, dissimuladament, cada dia, durant mesos, van fer mil i una voltes
buscant-lo per tot el poble. Mai van trobar-lo. Segurament havia quedat tapat pel fang
de les pluges o amagat en un racó. Es van fer grans, però mai més en van dir res. Va
ser el seu secret.
L'Abadutiker va acabar fent-se un penjoll nou, que, ara sí, va guardar tancat amb
pany i forrellat i, com que el temps ho cura tot, de la pèrdua de l'altre només se'n parlava
molt de tant en tant, fins que se'n va oblidar del tot.
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Havien passat els anys i el Katu, que ja en tenia divuit, era un home casat i
pare d'un nen fort i sa, el Laurko, quan va veure passar els primers d'aquells soldats
amb plomalls de color i cuirasses lluents, organitzats com mai s'havia vist i altius
com si el món fos seu. Parlaven una altra llengua, menjaven diferent i bevien més vi
que cervesa els ibers. Ell i la seva família comerciaven amb aquell exèrcit necessitat de
provisions i això els va permetre continuar fent bons negocis.
Els nouvinguts portaven màquines estranyes que podien fer moltes coses amb poc
esforç i coneixien moltes tècniques per fer millors armes, teixits, camins, cases i tantes
altres coses. Anaven cap al sud, per anar a lluitar amb els cartaginesos. Buscaven gent
jove i forta que volgués lluitar al seu costat, i els ibers tenien fama de bons guerrers.
Uns quants joves del poblat, amb poca por i ganes de fer fortuna, van marxar amb ells.
En Katu no els va tornar a veure mai més.
Els romans van vèncer, i, a la tornada, van trobar que aquest país els agradava i els
convenia per les riqueses que en podien treure, i van decidir quedar-s'hi. Als ibers, inclosos els laietans, ja els estava bé que els romans passessin amunt i avall per poder-hi
comerciar, però que es quedessin i agafessin les millors terres no els va agradar gens ni
mica, i l'enfadament dels cabdills i dels joves ibers va anar pujant de to; fins que els de
l'interior del país es van revoltar per provar de fer-los fora.
Als seus quaranta-vuit anys, l'Abadutiker, pare d'en Katu, ja ancià i molt respectat
per la seva gent, va avisar tothom que altres tribus que s'havien enfrontat abans als romans mai els havien pogut guanyar. Seria millor posar-s'hi al costat i veure què en podien aprendre i treure.
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Al final, quan les coses es van calmar, molts van acabar treballant-hi, obligats
per la necessitat, però també perquè se'ls obrien portes a més guanys i comoditats.
En aquella època, el Katu, amb trenta-un anys, era un home important. Ell i la seva
família vivien del comerç amb els pobles de la Mediterrània i pensaven que els romans
havien introduït moltes coses bones: noves eines, cultius i l'ús de monedes que resultaven molt més pràctiques que els intercanvis, però no havia pogut deixar d'ajudar alguns
dels seus i en alguns moments va haver d'intervenir en els conflictes.
En Katu enyorava sovint la infantesa i la joventut, dures i perilloses, però també
alegres, plenes de jocs i d'històries viscudes. Entre aquests records, encara que amb un
nus a l'estómac, hi havia també el de la pèrdua del penjoll del pare. Per a ell i la seva
germana, guardar aquell secret havia estat un esforç titànic. Somreia quan pensava que
tant a ell com a l'Àunia, els havia quedat, com a penitència, el vici de passejar pel poble
sempre mirant de reüll al terra, per si algun dia apareixia el penjoll. Naturalment sense
èxit.
La vida l'havia tractat prou bé i sabia que havia tingut molta sort d'arribar a vell,
però també sabia que li quedava poc temps. Com havia canviat el món en aquests pocs
anys!, i com continuaria canviant quan ell ja no hi fos!
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Els seus tres fills s'havien espavilat força bé. El Laurko, el gran, era terrissaire,
i tenia l'obrador a prop d'on ara hi ha Can Vilà. Es dedicava a fer àmfores per envasarhi vi i oli que acabaven repartides per tota la Mediterrània. El Sosian, el mitjà, era un
bon i reconegut ramader. L'Ultidikan, el petit, era l'únic de la família que havia pogut
aprendre a llegir i a escriure en llatí i podia viatjar a llocs llunyans per comerciar amb
força èxit per tot el món romà. No ho sabia encara, però ell seria l'únic de la seva família
que acabaria veient Roma, capital de l'imperi.
Al Katu l'havia preocupat sempre que molt pocs dels seus sabessin llegir i escriure.
Sí que alguns podien escriure coses curtes sobre fang o plaques de plom, però en canvi
molts romans podien escriure i llegir fàcilment històries molt llargues escrivint lletres
en petits rotlles de papir on cabien moltes paraules i això els donava un munt d'avantatges a la vida i als negocis. Per això, s'ho va manegar com va poder, amb ajut de coneguts
i bastants diners, perquè l'Ultidikan pogués aprendre a escriure i a llegir com els romans. Havia valgut la pena.
Molt ancià, ja tenia quaranta-sis anys, no havia volgut marxar de la casa pairal i,
encara que més incòmode, volia acabar els seus dies al poblat del turó. Amb ell s'hi estava
la família del seu fill Sosian, que, per respecte al pare, era una de les últimes que encara
restaven al poblat de la Cadira del Bisbe, amb més ganes de marxar que de quedar-s'hi.
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Darrerament, no es trobava bé. Ajagut al llit, pensava que per a ell potser ja era
massa tard, que ja li tocava reposar i que això de continuar empenyent el món era feina
que quedaria per als seus fills i néts. Va fer un gemec, feia dies que li feia bastant de
mal la panxa i es trobava molt cansat. Li havien donat tot un seguit de beuratges que
no havien arreglat res. Va pensar que seria millor tancar una estona els ulls i provar de
dormir una mica. I així, adormint-se, se'n va anar d'aquest món.
En Katu va ser el darrer habitant incinerat a la Cadira del Bisbe. En van enterrar
les restes junt amb les dels seus quatre gossos i alguns atuells valuosos perquè l'acompanyessin en l'eternitat. Eren una família important i tots hi eren presents, també l'Àunia, ja molt gran. En aquell moment trist, somreia recordant el secret que els havia unit
tota la vida. Mentre movien la terra, el Sosian, de sobte, va veure alguna cosa metàl·lica
entre brillant i verdosa dins el sot on anaven a posar les restes. Li va fer molta gràcia
trobar un penjoll que s'assemblés tant al que tenia l'avi. Encara que brut i rovellat, li va
semblar un senyal de bona sort. A l'Àunia, les llàgrimes li van començar a caure cara
avall. Sabia que era el penjoll perdut. Per fi apareixia!, quasi quaranta anys massa tard.
Va demanar que el deixessin al costat dels atuells d'en Katu. Es va imaginar que ell n'estaria tan content com ella, d'haver-lo trobat. I va continuar plorant d'alegria, encara que
tothom va pensar que era de pena pel seu germà.
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Qui sap si en algun racó d'aquest petit poblat, origen del nostre, encara hi reposen les restes de les seves cendres i el que quedi dels seus atuells i del penjoll.
Dies després, el seu fill Sosian i la seva família van marxar del turó. Van ser dels
darrers d'anar-se'n cap a la plana per continuar empenyent el món, com deia en Katu. I
el món, fent-los cas, va fer el seu camí. Si algun dia visiteu el que havia estat aquell petit
poblat d'ibers laietans i les poques pedres que queden de la casa on vivien l'Ekiar, l'Abadutiker i els seus fills, l'Àunia, la Neitin, l'Ertebas i el nostre Katu, tanqueu els ulls i
proveu d'imaginar-vos-els jugant, rient, plorant, fent festes, treballant, barallant-se, cuidant els fills, aprenent..., igual que fem nosaltres. Després, obriu els ulls altra vegada,
i en tornar al nostre dia a dia tinguem present en Katu i el que deia: cal continuar empenyent el món... I el fet és que ara, dos mil dos-cents anys després, ens toca a nosaltres!
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Notes històriques
* 218 aC - Els romans arriben a Empúries. En Katu tenia deu anys.
* Els laietans ocupaven l'espai entre el Llobregat, la Tordera i la plana del Vallès. El seu nom
significava 'habitants dels aiguamolls', perquè el que avui són pobles de mar n'estaven plens. Les
seves ciutats més importants eren, segurament, Barkeno, a la desembocadura del Llobregat, i
Burriac, de la qual depenia el nostre poblat de la Cadira del Bisbe.
* Burriac era el poblat més gran i més ben fortificat del Maresme, on vivien els senyors importants i el cap de les tribus. Al seu mercat, s'hi podia trobar gent de tot el país.
* 210 aC - Els romans passen per la Laietània camí cap al sud, per anar a enfrontar-se amb
l'altre gran imperi de la Mediterrània: Cartago (Guerres Púniques). En Katu tenia divuit anys.
* 197 aC - Revolta dels laietans de l'interior. Va afectar molt poc la zona del Maresme. En

Katu tenia vint-i-nou anys.
* 195 aC - Els romans, manats per Cató, sufoquen la revolta. S'instal·len a Cabrera. En Katu

tenia trenta-un anys.
* Els romans van construir campaments militars per tot el país, entre els quals el de la vall
de Cabrera, que va anar integrant les elits iberes al nou sistema de vida romà. L'emplaçament va
donar lloc a Ilturo (Cabrera) que, més tard, en convertí en Iluro (Mataró).
* 180 aC - Abandó lent dels poblats ibers, que van anar acceptant la dominació romana. Mort

d'en Katu ja molt gran, als quaranta-sis anys.
* Els ibers es casaven molt jovenets. Els nois al voltant dels quinze anys i les noies als tretze
o catorze.
* Per jugar a la taba es feia servir el tars, un os amb quatre cares, que es treia del peu dels
xais. S'empraven a manera de daus i de diferent manera, segons els llocs: jocs d'habilitat per als
nens i amb apostes per als adults. Alguns exemplars de la Cadira del Bisbe es poden veure al
Museu de Premià de Dalt.
* Laurko: nom del segell que identifica un artesà fabricant d'àmfores trobat a la Cadira del
Bisbe. Es pot veure al Museu de Premià de Dalt.
* La necròpolis del poblat de la Cadira del Bisbe encara no ha estat trobada, però es van
trobar quatre cranis de gos enterrats al voltant d'un crani humà. Es poden trobar al Museu de
Premià de Dalt.
* Els nadons morts s'enterraven sota el terra d'una habitació, dins les cases. Se'n poden
veure al Museu de Premià de Dalt.
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Els contes de Premià de Dalt
AJUNTAMENT

Premià de Dalt
Cultura

Amb la col·laboració de

Fitxes del joc

Aunia

Katu

Mare

Pare

Romà

Elaboració de les fitxes

1- Tallem tot el perímetre marcat
per la línea discontínua.

2- Dobleguem les línies marcades,
just la intermitja cap a dins i les
dues exteriors cap a fora

Plec cap a fora

Plec cap a dins

Plec cap a fora

Resultat Final

3- Un cop fet el plec
central, encolem les
dues bandes interiors
de la fitxa.

1- Quanta gent vivia al poblat
de la Cadira del Bisbe?

2- Quin pas controlaven des del
poblat?

- Unes dues-centes persones.

- El de la gent del Vallès.

3- On era el mercat més gran i
famós de la comarca?

4- Com estava distribuïda la
casa d'en Katu?

- A Burriac.

- Tenia dues cambres, una sala
comuna i un rebost.

5- Quins tipus de fil feien servir l’Àunia i la seva mare per
teixir?

6- Quins animals componien els
ramats de la família?

- Bens i cabres.
- Llana i lli.

7- Quins aliments obtenien dels
ramats?

8- Què conreaven a les terres de
la plana?

- Carn, llet i formatge.

- Espart, lli, blat i ordi.

9- Quina beguda obtenien dels
cereals de la plana?

10- Què menjaven quan pasturaven els ramats a muntanya?

- Cervesa.

- Pa, formatge, embotits i fruita
seca.

11- Quins animals caçaven i
menjaven els ibers?

12- Quants germans i germanes
tenia en Katu?

- Bou i vaca, pollastres, ovelles,
cabres, gos, porc, cavall, conill,
senglar, i molts altres.

- Tres de vius.

13- Com es deien els germans i
germanes d'en Katu?

14- Com es deia la germana petita d'en Katu?

- Ertebas, Àunia i Neitin.

- Neitin.

15- On enterraven els nens molt
petits?

16- A quins jocs els agradava
molt jugar al Katu i a l'Àunia?

- Sota el terra de la casa.

- A la taba.

17- Què van perdre en Katu i
l’Àunia jugant a fer un enterrament?

18- A quina edat en Katu ja estava casat i tenia un fill?

- Als divuit anys.
- Un medalló o amulet.

19- Quins eren els soldats que
van anar a lluitar contra els
cartaginesos?

20- Qui va guanyar la guerra
entre els romans i els cartaginesos?

- Els romans.

- Els romans.

21- On era la fàbrica de terrissa
on treballava en Laurko, fill
d'en Katu?

22- On van establir els romans
el seu primer campament al
Maresme?

- On ara hi ha Can Vilà.

- A Cabrera .

23- A quin museu podem trobar
restes del poblat de la Cadira
del Bisbe?

24- A quin poblat residien principalment les elits dels laietans?

- Burriac.
- Museu de Can Figueres.

25- A quina tribu pertanyia la
gent del poblat de la Cadira del
Bisbe?

26- De què vivien en Katu i la
seva família quan aquest ja era
gran?

- Als laietans.

- Del comerç amb els pobles de la
Mediterrània.

27- Quin secret van guardar en
Katu i l’Àunia tota la seva
vida?

28- Quin vici els va quedar a en
Katu i a l’Àunia tota la seva
vida?

- El de la pèrdua del penjoll.

- El de mirar sempre a terra per
si veien el penjoll.

29- Quants fills tenia en Katu?

30- Com es deien els fills d'en
Katu?

- Tres.
- Laurko, Sosian i Ultidikan.

31- De què treballava el fill
gran d'en Katu?

32- De què treballava el fill
mitjà d'en Katu?

- De terrissaire.

- De ramader.

33- De què treballava el fill
petit d'en Katu?

34- Quin era l’únic fill d'en
Katu que sabia llegir i escriure
en llatí?

- De comerciant.
- L'Ultidikan.

35- Quin era l’únic fill d'en
Katu que va poder veure Roma?

36- Qui va ser l’últim fill a marxar del poblat de la Cadira del
Bisbe?

- L'Ultidikan.
- El Sosian.

37- On va morir en Katu?

38- On va ser incinerat i enterrat en Katu?

- Al poblat de la Cadira del Bisbe.
- Al poblat de la Cadira del Bisbe.

39- Què van posar a la tomba
d'en Katu?

40- Junt amb qui van enterrar
en Katu perquè li fessin companyia?

- Atuells valuosos.
- Els seus quatre gossos.

41- Què va trobar en Sosian a
l'enterrament d'en Katu?

42- On van deixar la troballa
d'en Sosian el dia de l'enterrament?

- El penjoll amulet.
- A la tomba d'en Katu.

43- Qui van ser els darrers a
marxar del poblat cap a la
plana?

44- Quants anys han passat des
que es va abandonar el poblat?

- Dos mil dos-cents.
- La família d'en Sosian.

45- En quin any van arribar els
romans a la Laietània?

46- Com es deien les tribus iberes que vivien a l'actual Maresme?

- 210 ac.
- Laietans.

47- Quins eren els límits del territori que ocupaven els laietans?

- El Llobregat, la Tordera i la
plana del Vallès.

49- Quin producte dolç era el
més emprat pels ibers?

- La mel, que es guardava en uns
recipients anomenats càlats...

48- Què conreaven els ibers?

- Ordi, blat, espelta, civada, llenties, pèsols, cigrons, faves, alls,
herbes aromàtiques (romaní i farigola) i molts d’altres.

50- Quan els romans van arribar a Empúries, quina edat
tenia en Katu?

- Deu anys.

51- Què significava el nom de
'laietans'?

52- Quines eren les ciutats més
importants dels ibers laietans?

- Habitants dels aiguamolls.

- Barkeno i Burriac.

53- Quin era el poble més gran i
més ben fortificat del Maresme?

54- Quants anys tenia en Katu
quan els romans s’instal·len a
l’actual Cabrera?

- Burriac.
- Trenta anys.

55- Com es diu ara l’antiga
Iluro?

56- A quina edat va morir en
Katu?

- Mataró.

- Als quaranta-sis anys.

57- A quina edat se solien casar
els nois i noies ibers?

58- Quin os i de quin animal es
feia servir com a dau per jugar
a la taba?

- Als quinze anys els nois i als
tretze-catorze les noies.

59- D’on venia la gent que passava per la Cadira del Bisbe
camí de Burriac?

- El tars, un os amb quatre cares
tret del peu dels xais.

60- Amb què teixien les teles
per fer-se la roba?

- Amb un teler.
- Del Vallès.

61- Quines feines feien l’Àunia
i la seva mare?

62- Quines feines feien en Katu
i el seu pare i germans?

- Molien el gra i s’encarregaven
de l’aviram i del menjar de la família.

- Pasturaven els ramats i conreaven cereals a la plana...

63- Quins fruits menjaven?

64- El peix i el marisc eren molt
abundants i el menjar dels pobres. Quins peixos menjaven?

- Pomes, figues, magranes,
móres, ametlles, avellanes, etc...

- Anguiles, pagell, besuc, orada,
llobarro, verat, tonyina, musclos,
vieires, ostres, rossellones.

65- Quina era la beguda més
emprada?

- La cervesa.
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pots fer una altre tirada.
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Pots fer una pregunta al competidor que vulguis. Si no l’encerta
es queda una tirada sense jugar.
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