DOSSIER
Visita a la fàbrica J Trepat de Tàrrega.

1.- L’agricultura tradicional:

L’agricultura es regeix pel cicle natural del pas de les estacions i la bonança
climatològica. La feina dels pagesos al camp es concentrava en els processos de
sembra, regatge, sega i recol·lecció. Aquestes tasques cícliques, tradicionalment, es
feien de forma manual, amb l’ajuda d’eines bàsiques i amb sort amb l’ajuda de
tracció animal, ja sigui d’una mula, un bou o rarament s’utilitzava el cavall.

La sega del cereal es feia a dalla i era una tasca que s’encarregava a un grup de
mossos. Per tant era una feina manual i col·lectiva que s ‘havia de realitzar en pocs
dies i concentrava els esforços de tota la família:

.

Aquesta sega podia durar dies, segons les extensions de terres. Requeria de l’esforç
de tots per arribar a bon fi. Un cop el cereal era segat la feina passava a l’era.

La masia i l’era eren el centre que aglutinava la família pagesa, que vetllaven per
tirar endavant la collita any rere any. Aquesta casa pairal estava dissenyada per
abastir no només les necessitats familiars sinó també en els seus baixos hi havia
l’espai necessari per emmagatzemar-hi la collita, o bé a l’estable, per guardar-hi els
animals de granja. Normalment es trobava situada allunyada dels pobles i ben
pròxima a les terres que eren propietat de la família pagesa.

Totes les terres amb la masia inclosa eren propietat sempre de l’hereu de la família.
El fill gran era l’encarregat de mantenir unit aquest patrimoni i vetllar-lo. La resta de
germans més petits eren els cavalers de la família. Sovint els cavalers eren els qui
havien d’aprendre algun ofici i buscar se un perviure més enllà de les terres i
l’agricultura.

En aquest context naixeria Josep Trepat com a fill cavaler d’una masia d’Agramunt.
Com que no era el seu destí ser propietari de les terres es va buscar com a ofici el de
ferrer. Fou així com de viatge a França va descobrir unes màquines que ajudaven a la

feina de segar el camp. Eren màquines dalladores. Fou llavors quan va decidir
construir màquines dalladores pels pagesos catalans i així ajudar-los a fer la feina de
forma molt més ràpida i sense tants esforços.

A partir d’aquí naixien les màquines Trepat que revolucionarien el camp català. Faria
màquines dalladores, garbelladores, lligadores, diferents segons el cultiu i la feina
que realitzaven.

Un cop construïdes aquestes màquines eren comprades pels pagesos de la zona o
bé enviades gràcies al tren a diferents punts de la geografia catalana i nacional.

En l’anterior imatge veiem com les màquines Trepat tenien una influència arreu de
la península i hi arribaven sempre gràcies al tren com a mitjà de transport.

Per construir les màquines Trepat s’utilitzarien diferents tipus d’eines. Aquestes
eines les trobarem a l’interior de la fàbrica i seran fàcilment recognoscibles. Entre
aquestes eines cal destacar:



El sedàs: Eina circular amb una xarxa interna de fil metàl·lic que servia per
separar a mà diferents partícules de mides diferents. A mode de colador,



La pala: És una eina formada per una fulla metàl·lica amb mànec de fusta que
servia per moure terra.



Gresol: Cub que s’utilitzava per transportar el ferro fos en el seu interior i
estava folrat de material refractari per aguantar les altes temperatures.



Carretó: Element de transport que facilitava el moviment de vàries peces
alhora en l’interior de la fàbrica.



Clau de bis sens fi: Clau que serveix per ajudar a desenroscar claus que
estiguin fixats.



Les gúbies : Eines metàl·liques amb mànec de fusta que s utilitzaven per
donar forma a la fusta. Tenen diferents mides i s’acostumen a dir gúbies de
mitja canya per la forma de la eina.

