Els oficis del camp (presentació)
L’activitat agrícola, i amb ella la resta de tasques que hi han estat vinculades, han
donat forma al camp menorquí. En aquesta ocasió no ens dedicarem a parlar de l’ofici
de conrear la terra sinó que parlarem d’aquells altres oficis que d’una manera o altra hi
estan relacionats; així idò, parlarem de mestres de paret seca (paredadors),
trencadors, calciners, ferrers, mestres d’arades, guarnicioners, carboners i moliners.
De totes maneres, en el proper apartat farem un repàs de cada un d’ells, ara ens hem
de conformar amb una visió més general.
Quan hom fa una volta per Menorca i es demana per allò característic del paisatge, no
acostumen a faltar-hi dues coses: les parets de pedra seca fetes pels paredadors i les
barreres d’ullastre que fan els araders. De parets en trobem a cada passa, essent el
tipus més generalitzat el que acaba amb pedres cobertores. Val la pena recordar que
la paret seca compleix tres funcions principals: netejar de pedres la terra per poder
conrear-la, delimitar les propietats i l’ús de les tanques, i protegir el conreu del vent.
Pel que fa a les barreres, sobretot es pot veure la barrera menorquina clàssica que és
la que du vuit barres horitzontals. L’ús de la llenya l’ullastre fa que aquestes barreres
tenguin una durada de devers 20 anys, ja que es tracta d’una llenya molt resistent.
Per altra banda, avui dia hi ha oficis

qualque

molí

avui

reconvertit

que ja no s’exerceixen però encara

habitatge o també en restaurant.

en

podem trobar el rastre de la seva
activitat. Així és com podem trobar-nos
restes d’alguna sitja o un forn de calç,
algunes pedreres (les més conegudes
són les Pedreres de s’Hostal), i fins i tot
en el casc urbà d’algun poble veurem
Molí d’enfora (Es Mercadal)

Per tancar la presentació d’aquesta família d’oficis relacionats amb el camp, hem
d’assenyalar que temps enrere l’ofici de ferrer era fonamental en l’època de llaurar
perquè reparaven les eines i ferraven les bísties. I, parlant de bísties, aquestes
necessitaven els ormejos i les selles que fabriquen els guarnicioners; un ofici que es
mantén viu gràcies a la popularitat que té el cavall a Menorca.
En el proper capítol veurem més detalls d’aquests 8 oficis.

