
 

 

A 
  

 Viga del molí  ALFARGÓ 

 
Molí per a moldre oliva i lloc on es ven l’oli  ALMÀSSERA  

 Antiga mesura de grans, de valor variable, equiva-

lent en terres valencianes aproximadament a qua-

tre litres. 

ALMUD 

 
Aparell que es posa damunt dels animals de càrre-

ga quan han de portar sacs plens o una altra càrre-
ANGANELL  

B 
  

 
Bastó que du dues cordes que s’enganxen a una 

bèstia i enmig té una anella per amarrar al molí. 
BALANCÍ  

 

Escala petita per a collir les olives més altes pujant-

hi. 
BANQUET   

 

Cadascuna de les piques o dipòsits on va parar l’oli i 

les aigües de les premsades d’oli.  
BASSA  

C 
  

 

Recipient d’espart o de llata de palma, de forma 

ovalada o rodona amb les voreres baixes i dues 

anses que serveix per a collir.  

CABÀS  

 
Molí per a moldre oliva i lloc on es ven l’oli  ALMÀSSERA  

 Caldera menuda que a l’almàssera té el paper de 

contenir aigua calenta per a escaldar la pasta quan 

està massa seca.  

CALDERETA  

 
Recipient de terra on cau l’oli en brollar de la 

premsa.  
COSSIOL   

D 
  

 
Afluixar la premsa, traure’n els esportins i buidar-

los  

DESPARAR  

EL PEU  

 
Ferramenta formada per una fulla plana de ferro 

proveïda de tall en un cap i d'un ull en l'altre, on 

encaixa el mànec que seguix el mateix pla de la fu-

lla. Serveix per esporgar.  

DESTRAL   

 

Peça de ferro en forma d’argolla per a subjectar 

una peça i tenir-la fixa.  
DOLLES  



 

 



 

 

E 
  

 Instrument tallant que serveix per a empeltar.  EMPELTADORA  

 
Inserir en una branca o corfa de l’arbre, una part 

d’altre proveïda de gemes, establint una unió per-

manent amb l’objectiu de produir una varietat o 

barreja de fruita, o que la planta borda es transfor-

EMPELTAR 

 

Collir olives amb la mà, deixant-les caure dins d’e-

lla. 
ESMUNYIR 

F 
  

  Forn amb calderes incrustades per bollir aigua.  FORNET 

 
Munt de terrossos sostinguts per un feix de llenya o 

brossa que es crema en el camp conradís per a fer 

servir la terra cremada d’adob.  

FORMIGUER  

 

Collar format de dues cames unides per la part su-

perior amb uns ganxos de ferro on es passen els 

francalets i que es posa al coll de l’animal. 

FORCASSET 

G 
  

 

Branca o canya amb extrem doblegat que serveix 

per a abastar les branques altes dels arbres fruiters 

i collir-ne la fruita.  

GANXO 

 
Pinyó que corre per una cuixera de la premsa, en-

granant amb les dents el fusell i que serveix per a 
GAT  

 
Atifell de terrissa cuita de boca ampla, la secció 

circular del qual va augmentant fins a la mitjania i 

disminuïx fins a la base. Serveix per emmagatze-

GERRA 

LL 
  

 
Pedra redona damunt la qual es prem la pila d’es-

portins.  
LLENTILLA  

 
Recipient de terrissa, a manera de plat gran de for-

ma troncocònica invertida, més ample que alt i que 

serveix per a escurar els plats, posar-hi coses a re-

mull, pastar, fer sabó...  

LLIBRELL  

 Cilindre armat de braços amb els quals engranen 

les dents o pintes d’una roda en les màquines com 

premses, telers, molins...  

LLANTERNA  



 

 



 

 

M 
  

 
Entrecavar superficialment les plantes que comen-

cen a nàixer o quan ja han estat trasplantades.  
MAGENCAR 

 

Barra que travessa i serveix d’eix al trull de l’almàs-

sera i a la qual va lligada la bèstia que mou l’apa-

rell.  

MAIAL  

 
Solatge de l’oli.  MORCA  

N 
  

  Tallant que té una punta especial per a empeltar.  
NAVAIXA 

D’EMPELTAR 

 
Malaltia que ataca els arbres fruiters, principalment 

les oliveres i el ceps, en forma de polsina negra quie 

arriba a assecar les plantes.  

NEGRA 

 

Peça gruixuda de fusta quadrangular sostinguda per 

les cuixeres i que en el centre és travessada pel ca-

ragol de la premsa d’oli, de ví...  

NOU  

O 
  

 
Fruit d’ullastre no empeltat, oliva petita que no 

serveix per a menjar o fer oli, La mengen els porcs.  
OLIVÓ  

 
Lloc on es guarden les olives a l’almàssera, separa-

des i numerades per colliters i varietats, esperant 
ORÓ   

 

Oli produït aprofitant la pinyolada o residus sòlids 

de l’oliva.  

OLI DE PI-

NYOLA  

P 
  

 

Ferro corbat que va a la gronsa del molí i serveix 

per a desviar cap a baix la mola, les olives que van 

caent.  

PALETA   

 

Planta labiada de l’espècie Thymus Piperella de fu-

lles ovades i flors purpúries en inflorescències, uti-

litzada sobretot per a adobar olives.  

PEBRELLA  

 Pila d’esportins plens d’olives moltesi disposada 

sota la premsa per a esser premsada. Quantitat 

d’olives que entren en cada premsada.  

PEU   



 

 



 

 

Q 
  

 

Quarta part d’una arrova. Mesura d’oli feta de llan-

da que té dita capacitat. Existeix la meitat: mig 

quarteró.  

QUARTERÓ  

R 
  

 
 Part inferior, generalment més gruixuda i que creix 

sota terra, de la soca d’un arbre o arbust.  
RABASSA  

 
Escombra feta de branques de ginesta, de botja o 

d’una altra planta per agranar l’era, el forn, l’almàs-

sera.  

RAMÁS  

 

Residus de l’oliva que queden dins dels esportins 

després de la primera premsada i que passen altra 

vegada al molí per repremsar-los.  

REMATAR  

S 
  

 

Preparat que s’obté per l’acció d’un alcalísobre un 

oli o altre greix i que serveix principalment per a 

rentar la pell, la roba i altres objectes.  

SABÓ  

 Recipient molt gran, generalment d'espart, que 
forma una bossa a cadascun dels seus extrems i 
que es posa damunt del llom d'una bèstia per a 
transportar càrregues diverses. 

SÀRIA    

 Recipient de vidre, de metall o d'altre material, 

proveït d'un broc, que servix per a contindre i abo-

car el vinagre o l'oli d'amanir, o l'oli de greixatge.  

SETRILL  

T 
  

 
Oró estret de llata d’espart, amb tapadora i quatre 

anses, que serveix per a portar olives a l’almàssera  
TALZIM   

 
Caixa en forma de tronc de piràmide dins la qual 

s’aboquen les olives que s’han de moldre i que per 

l’obertura inferior de la caixa passen a la safa.  

TREMUJA   

 Tauler llarguer que té una rebava de fusta pels 

quatre costats. El fons del tauler està fet de llistons 

separats els uns dels altres, de manera que per 

l’espai que deixen no pugui passar una oliva, però 

hi puga passar la palla, les branquetes, la terra.  

TRIADOR   



 

 



 

 

U 
  

 Olivera verda no empeltada.  ULLASTRE   

 

Peça d'espart que es posa davant dels ulls de les 

cavalleries que volten la sénia, el molí o l'era per a 

evitar que s'espanten o que es maregen.  

ULLERES  

V 
  

 
 Netejar les olives fent-les córrer per el triador, 

anant-se les impureses per les estries o llistons.  
VENTAR  

X 
  

 
Arada de ferro amb pala lateral que s’utilitza 

quan es requereix aprofundir molt a la terra.  
XARUGA  

 
Rajar l’oli per l’acció de la premsa  XORRAR L’OLI   

 

Brot que neix del tronc de l’arbre, principalment 

de l’olivera.  
XUCLADOR  



 

 


