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es oai g loba!

Observació global

Quan l'horao ha escollit el oentre dins del seu procés iti¬

nerante converteix el seu nouiniant en una radiancia (anar,
venir); estableix una relaci¿5 de continultat entre l'espai
propi i 1 'eapai-medi.

Tots aqueste elements que enera localitzant espaialment,
son els que defineixen l'entorn i ens donen una visió de

conjunt aproximada al que deu d^ésser el raedi,

El «oviment contino ena portarla a la coroprensió global

(espiral).
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OFICIS I ARTESANS DE LA FUSTA A LA COMARCA DELS PÜRTS.

Amb la industralització de les técniques de fabrícació del s. XIX,

l'utillatge ha desaparegut com expressió d'art popular per a respondre
a les exigéncies actuáis del mercat.

Els artesans especialitzats han patit unes transformacions que, de

vegades, han significat la seva pérdua. Aquets han desaparegut del nostre

ámbit cultural i social, sense deixar mes testimoni que els seus fets.

Nosaltres hem considerat d'un interés especial la gent de la nostra

Comarca, i, per tant, dediquem aquest treball ais seus artesans de la

fusta.

Per necessitats de treball hem restringit l'amplitud d'aquesta temáti¬

ca ais oficis que han desaparegut ja definitivament , i, deis quals, encara

podem teñir informació directa de testimonis tan fonamentals com aquells

artesans que els van practicar durant tota la seva vida, i, que en l'atua-
litat tenen una edat molt avangada, o de testimonis que han vist com

treballaven aquets artesans, en el seu detecte.

Els oficis que hem considerat en aquest treball són:

1) El de pastor; de tots és coneguda la seva habilitat en el treball

de la fusta, la meticulositat que aquets mostraven en els seus treballs,

i l'apreciats que sempre han estat aquets per a la nostra-gent.

2) El de serrador de taules: Per a la confecció de mobles i útils re¬

sultaba imprescindible l'elaboració de taules de fusta, extretes deis troncs

seccionant aquets successivament amb talls parallels.

3) El de boter, anomenat "cubero" a la nostra Comarca. El "cubero"
construía els recipients per a emmagatzemar i elaborar el vi: carratells,

trulls i portadores, fonamentalment.

¿t) El de "trillero", amb l'únic nucli de producció important: la Pobleta.

El "trillero" feia trills, és a dir, els instruments emprats per a batre el

blat a les eres.

5) El d'aladrer: Aquest ofici estava dedicat origináriament a la produc

Provincia de Castelló.
Comarca deis Ports.
País valencia.
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ció d'aladres (arades), és a dir, els instrumenta emprats per a llaurar
la térra. També formaven part de la seva producció els jous, útil per

a junyir els parells d'animals, emprats per a llaurar o arrosegar o qualse-
vol altre menester que requerís un esforg de tracció amb dos animáis.

6) El de mestre carrer: ofici especialitzat en l'elaboració deis carros,

desaparegut a la nostra Comarca després de la Guerra Civil.

Tots ells configuren els sis apartats primers.
Hem deixat de banda alguns sectors d'aquella economía precária, pero

coherent amb el seu entorn, com poden ser: els treballs del bosc, llenya-
taires, carboners, etc...

I altres que han vist el seu ofici evolucionar i adaptar-se a la reali-

tat social actual, com el cas deis fusters. Conscients, aixo si, que hem

omés l'estudi d'una producció artesanal i una manera de fer, que no té*
cap relació amb la producció actual, pero considerem que s'ha de desenvo--

lupar ámpliament en un altre ILoc.

En els apartats 7) i 8) hem afegit alguns comentaris sobre les fustes
i els arbres de la nostra Comarca, amb la finalitat de completar informa-
cions exposades en els apartats anteriors, i els hem ordenat alfabética-
ment amb la intenció de facilitar la seva localització. Aquest apartat -

no té un caire exhaustiu ja que, no están totes les fustes i els arbres
de la Comarca, sois els que ens hem anat trobant en el nostre recorregut.
Al mateix temps hem recollit alguns deis arbres centenaris en extínció
ais ports.

La recerca es basa en un treball de camp on el contacte amb la

gent, que ha desenvolupat aquets oficis durant tota o part de la seva

vida, constitueix la font més important.

Per tant, hem de dir que la recollida de dades ha estat a partir -

de fonts vives i, fonamentalment, a partir d'entrevistes, converses espo-

rádiques i comentaris.

Hem considerat necessari respectar la seva manera de parlar i, en

conseqüéncia, hem preferit mantenir les seves explicacions amb cites fide-
dignes, atenent les recomanacions del filóleg Ernest Querol.

Cal remarcar el valor lingüístic d'aquestes entrevistes, i la naturale-



sa interdisciplinar del nostre projecte.
Per altra banda, desenvolupem un discurs fotográfic paraliel al texte,

amb l'objectiu d'obtenir una visió global aproximada.
Les imatges han estat recollides ais diferents llocs ais quals ens

ha portat aquesta recerca.

El reportatge fotográfic té entitat per si mateix, si valorem la seva

extensió, peró les imatges incloses són el resultat de la selecció d'un

repertori que no és tan sistemátic com haviem previst, ja que gran part

deis objectes (deis quals oferim testimoni verbal), han desaparegut en

ser emprats com a combustible sense cap consideració.

Segurament gran part deis que hem vist no tardaran a desaparéixer,
adquirint les nostres imatges, malauradament, un valor testimonial.

L'estudi dut a terme i exposat a continuació, aporta els coneixementS'

propis de l'ámbit estudiat, peró es veu enriquit per altres disciplines
com la lingüística, amb la recuperació del léxic que prácticament s'ha

perdut; el treball de recopilació d'alguns deis arbres centenaris que s'hau-
rien de protegir i, per tant, catalogar i tenir-ne cura; el recull d'una

serie de dades sobre alguns deis arbres i fustes més importants de la

Comarca; la investigació d'aspectes relacionats amb la vida deis artesans

que, conjuntament amb el gruix de l'estudi, podría ser de gran utilitat

per ais etnólegs; i, el més important, una recopilació prou representativa

d'alló que eren les técniques tradicionals del treball de la fusta i de

les formes conseqüents, donat que l'origen d'aquest treball és la necessi-

tat de conéixer més profundament la relació entre les "formes" de la

cultura deis Ports, i la materia, és a dir, la fusta.



1. ELS PASTORS DELS PORTS: ARTESANS DE LA FUSTA.

1.- d'Emilio Puig Centelles (Pastor).2.- "Els pastors de la serra de Pándols i deis Ports de Bes-
seit menjaven en comú. servint-se d'una mena de ribell

qualificat pitanca. El majoral amb una llosa de fusta
marcava la part de cada pastor, i tots asseguts a térra

al voltant de la pitanqa, i amb la cullera propia menja¬

ven de la part que el majoral els haviedestinat. Ningú
més que ell podía disposar de la llosa i de la bota de
vi".

de Joan Amades. Costumari Catalá. El curs de l'any.
Vol. 111 PP 823. Ed. Salvat: Barcelona: 1982.

1.1 Els Pastors deis Ports.

El pastoreig ha estat un deis puntáis de reconomia de la nostra

Comarca, per tant, un sector important de la nostra societat s'ha dedicat

al seu manteniment.

Encara actualment es pot veure algún pastor amb la seva rabera

(ramat), pero ni aquets són tan abundants, ni pastura tant de bestiar.

Com a referencia podem dir que un pastor podia portar, si calia, de dos-
cents a dos-cents cinquanta caps, i quan s'ajuntaven les cries, fins a

set-centes.

Era freqüent enviar ais sagals des de molt joves a guardar, i alguns
d'ells "no han fet d'altre" en la seva vida.

El pastor representa l'estament més postergat en la nostra societat,
un percentatge molt elevat no sap ni llegir ni escriure, ni tampoc firmar,
i els que saben ho han aprés per iniciativa própia, per posar un cas,

amb carbó i folies de pañis.

Aixó per suposat, és el resultat d'una marginació obligada. Els pastor

deis Ports guarda el bestiar en solitari, apartat deis nuclis urbans.

"Ací cada ú en la seva rabera, peró ais Ports de Besseit
s'ajuntaven tres o quatre pastors".

Joan Amades ens parla precisament deis pastors de la Serra de Pán¬

dols i deis Ports de Besseit, explicant l'organització jerárquica deis grups

de pastors (2). Independentment de la manca d'alfabetització, els coneixe-
ments que tenien sobre el seu entorn, eren extraordinaris, i sempre s'han
tingut com homes o dones d'imaginació desperta.
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1.2 Producció Artesanal.

Els pastors, solien dedicar-se a fer feines artesanals, mentre guarda-

ven la rabera (ramat), d'aquesta manera s'entretenien les llores llargues
del dia i suplien algunes deficiéncies d'una economía precaria.

Tenien costum de treballar la fusta, encara que alguns també es

dedicaven a treballar la "llata" (treball de corda), o la llana, si convenia.

Nosaltres sois hem recollit informació sobre el primer cas.

"Feen vainetes per a fer caiga, culleres de boix, plats, sa-
lers, formatgeres, fusos, misteres i caixetes ... rodets per
a marcar, quan se jugave a Manilla, socs, clavilles, mot¬
iles per a fer coca de pastor, gaiatos, i trencaclosques
també". (3)
"Al Carrascal ne vam tindre uno que fee els corets eixos
de les guitarres, d'aixó ne fee moltíssim i molt bonicos,
de cor de carrasca, que és molt mal de treballar, dur, molt
dur, peró quede molt majo aixó.
En un eixol ho aplanave i en una navalla ho fee, ho bigar-
rae tot, tot de dibuixets per damunt.
Formatgeres també ne fee de fusta d'oro, i alguna fiambrera
Un altre vaig tindre, no fa molts anys, a Benicarló está,
en una má soles, i se fee unes caixetes totes bigarradetes,
per a tindre dispués dins ... mira! per la dona li'n va fer
una molt rebonica". (A) >'
"Tenies pastorets i entonces se dedicaven a n'aixó, i ho
veen fer ais vells, i ells també ho deprenien, feen castanye-
tes, formatgeres, culleres o lo que venie bé". (5)

L'aladrer de Xiva, José Guimerá Adell, "Pastoreta", ens va mostrar

un tampó, fet de fusta de boix, per son pare, l'utilitzaven per marcar

el pa que es coia ais forns comunals.
Antigament també els pastors feien les gaites de fusta, instruments

musicals imprescindibles en la celebració de les nostres festes, no hem
aconseguit informació de quin era el procediment manual, encara que ac-
tualment hi ha un artesá a Morella que les fa de fustes ben diverses
amb un petit torn. (6)

La producció deis pastors no deu ser molt diferent de quina feien
altres pastors a les comarques del voltant, com ens mostra aquesta caneó

3.- d'Emérita Mestre, del mas de la "Torre Ciprés". (Morella).

U.- de Gaspar Carceller Guimerá, masover del mas de "Ca¬
rrascal" (Morella).

5.- del masover del mas de "Bolinxa" (Morella).

6.- de Casimiro Ripollés Escuder (Roqueta) (Morella).
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popular recollida per J. Amades, a la zona pirenaica.

Castanyetes.

do Joan Amades, Costumari Catalá. Vol. III PP 81?.

Beines per a fer caiga.8.- d Alberto Ferrer Camañes. fuster de Portell, 64 anys.9.- de José Guimerá Adell (Pastoreta). aladren de Xiva.

"Filoses i debaneres
collars, lloses i culleres,
esta es la mia ganancia,
ien Deu poso confianca
si ell fa que no s'en frustia
aquesta tal que industria". (7)

1.3 Dbjectes confeccionats pels pastors.

1) La beina per a fer caiga mitja.- En un estoig de fusta de boix

que es fa servir per posar dins les agulles de fer caiga.
Es decoraven subdividint la beina en sanefes successives que volta-

ven la superficie exterior de la fusta. El tipus de dibuix era de formes

geométriques derivades del quadrat o del triangle, tractant la superficie
amb incisions alternes que definien el relleu de la sanefa (bigarrat).

La seva forma és la d'una barreta redona acabada en punta. Es

feien manualment, perforant l'interior amb una barrina i treballant l'e'xte-
rior amb una navalla, el tacte suau s'obtenia fregant amb una manta la

superficie de la baineta.

2) Les caixetes.- Les caixetes eren estoigs de formes quadrangulars.
De caixetes n'hi havia de diferents tipus: misteres, petaques, plumiers,
etc..., peró a la fi totes eren una mena d'estoig treballat amb molta meti-

culositat, i algunes amb una mena de tanca molt enginyosa i difícil d'obrir
si es desconeixia la clau. L'exterior estava decorat amb tot tipus de sane-

fes i formes estrellades.

3) Les castanyetes.- Són uns instruments fets de dues mitats, amb
fusta, que permet repiquetejar en flexionar els dits sobre la má. Recorda

per la seva simetría i la seva concativitat les valves d'un molusc.

Materials.- Es feien de diferents tipus de fusta, pero les millors
havien de' ser dures i teñir bon so,

"Mon pare de boix les fee". (8)
"Estes les va fer mon pare, de noguer". (9)
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Decoració.- Algunes d'elles anacen decorarles per la part externa

amb sanefes circulars, o formes estrellades.

Eines i procés de treball.- Les formatgeres es fustejaven primer
per fora amb un aixol damunt d'un piló, igual que les soquetes, (veure

13.-de Juan Ortí. cil.

11.-de Francisco Fabregat. fuster de Vilafranca.

Tj.-d'Amaden Querol (Sombrero), fuslor del Forcall.
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4) Les clavilles.- La clavilla és una tija de fusta que permet tancar

els collars de cuiro de les ovelles. Tenen una cabota plana i circular

profusament decorada amb formes geométriques.

Materials.- Les fustes de les quals es fen les clavilles són les més

fortes: oró, ginebrem, etc...

Eines.- Les eines les confeccionaren amb restes de materials, o ins-

truments.

"El dibuix de la flor de la clavilla se fee en compás, fíet
de casa, en un fil d'aram que fore fortet, i en una llima
li fees punteta ais dos costats del compás, i en aixó di-
buixaves totes les flors o les estrelles que volies. El bigar-
raet eixe, se fa en una navalleta trencada per a que trague
eixa punteta ben afilada, el cantet eixe ben viu, perqué
si nos ... Conforme una navalla aixina en punta no té el
tall viu (tot mostrant la navalla de butxaca)". (10)
"En una punta de falg, la posaves dins d'un taruguet de
fusta, de mánec, i ho llimaves, i li fees fer les accions
que volies". (11)

5) Formatgeres.- Quasi tots els atuells relacionats amb la llet eren

de fusta i els obraven els mateixos pastors. El recipient per munyir i

tot l'utillatge de fer formatges es feia d'aquesta matéria.
Materials.- A la nostra Comarca el més característic són les format¬

geres: recipients de fusta emprats per emmotllar els formatges.

"Les formatgeres se feen d'oró i també de cor de carrasca".
(12)
"Aixó se fee en una fusta que no badae, ere una fusta
molt forta, fina i blanca, que se diu oró, aixó ho feen els
pastorcillos". (13)
"Esta formatgera és d'om negre, peró també s'en feen de
faig". (14)
"Cerrollero ... Servera que diem ací, aixó antes ere pa fer
formatgeres". (15)

Clavilla.

Formatgera.10.-de José Traver Salvador, masover del mas de L Almoina
(Morella).11.-de Juan Ortí de Morella.

1?.-de José Traver. cit.. .



Fusos.

capítol - 5.7.9), fins aconseguir la seva forma aproximada, després amb

una raspa o una navalla es millorava el resultat. A continuado amb un

escarpe gúbio de petites dimensions, buidaven per dins la formatgera,
deixant en el centre de l'interior del recipient una espécie de montícul

cónic. Actualment aixó es fa al torn.

Per treure el serum del formatge es fan amb la barrina uns forats

a la part més fonda del motile i a la punta del con central.

Decorado.- Les formatgeres están decorades amb motius geométrics

peí seu interior, de manera que el formatge també queda marcat ambaquell
dibuix.

Els dibuixos es graven fent incisions amb eines de tall ben esmolades,

ja siga una gubieta, una punta de falg ben esmolada o una navalla amb

la punta trencada per fer el tall més viu.

Dimensions.- Les dimensions de les formatgeres variaven:

"Jo he vist hasta de trenta centímetros o més de diámetro,
d'un pam moltes. I és un encert topetar la fusta per a
n'eixes formatgeres sense que tingue cap nafreta del món.
La majoria s'asclen de rentar-les i aixó ... I de la legia
se descoloreixen". (16)

□bservacions.- La fusta de ser compacta i neta, no havia de teñir

cap tipus de malformació o nugositat. Es treballava en verd i es deixava

eixugar lentament.

6) Els fusos.- El fus es feia també de boix, era una barreta rodona,

ampia per un extrem i estreta per l'altre, servia per filar la llana i enrot-

llar-la. L'extrem més prim tenia una incisió en espiral, mentre que el més

gros tenia unes altres en forma d'anells successius. Els confeccionaven

els pastors manualment, encara que després es fabricaven amb el torn.

7) Les gaites (dolgaines).- Instrument musical constituit per un tub

de fusta. Amb sonoritat estrident. Es feien de manera semblant com es

feien les beinetes de fer caiga, amb una barrina es perforava la fusta

peí mig i després amb la navalla es feia la forma de fora, amb tota la
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Collera.

Manee de cullera.

1245



Plegador de gaiatos.



Gaiato amb plegador.
saria d anells successius que decoraven la seva superficie. Era un treball

complex, peí procés d'elaboració de la fusta; aquesta havia d'estar ben

seca, es posava davall la palla d'un any per a l'altre, i s'havia de treba-

llaramb meticulositat.

Per altra banda estava el problema del so,

"Segons la fusta, cante d'una manera o d'un altra". (17)

S'havia de conéixer tant la mida com la disposició deis forats per

a treure una escala de notes perfecta.

El Sr. Casimiro Ripollés, "Roqueta", a l'actaulitat fa gaites a Moreda,

és un artesa molt acurat, fa igualment caixetes i altres activitats própies

deis pastors.

8) Els gaiatos.- Els gaiatos son bastons fets de fusta flexible com

el lledoner, la savina, o el cirerer bort, que es doblegaven en calent

damunt d'un motile o plegador. Aquesta operació s'havia de fer amb la

bara verda, i si podía ser, tallada en saba.

Alguns d'ells es gravaven amb sanefes successives per la part de

dalt, tanbé, de vegades, es posaven les iniciáis o el nom sencer del pro-

pietari, i fins i tot algún signe o dibuix gravat.

La Sra. Emérita del mas de la Torre Ciprés ens diu que el pastor

del mas li va fer un gaiato a son pare amb un xiprer gravat al manee,

fent referéncia al nom del mas.

9) Els salers.- Els salers eren dues cassoletes o recipients buidats

d'una sola peca de fusta, al mig de les quals portava una mena de clavilla

que feia d'eix de gir a la tapadora del recipients i de nansa; tant aquesta

nansa com la tapadora, tenien la seva superficie coberta d'incisions simi-

lars a les de la clavilla.

10) Els socs (esclops).- El soc es feia amb l'aixol, treballant fusta

17.-de Casimiro Ripollós. cit.

Saler.

de pi bo o també noguer, de fet, era una plataforma de fusta a la qual
s'afegien dues proteccions fetes d'espart, la darrera s'anomenava talone-
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5oc.

18.-d'Emérita Mestre. cit.

ra.

Alguns d'ells tenien la sola guarnida (a i'espai lliure que hi havia

entre les dues proteccions d'espart), i d'altres se reforcaven, per la

part de baix, amb claus de ferrar matxos. Tant la fusta com l'espart els
elaborava el pastor.

11) Els trencaclosgues.- Els trencaclosques eren construccions fetes

amb fustes que disposaven d'una clau per al seu muntatge o desmuntatge,
el mecanisme de la clau era similar al de les caixetes-trencaclosques.
(18).

N'hi havia de diferents graus de complexitat. Actualment es poden

trobar comercialitzats a les botigues de jocs.

12) Altres objectes confeccionats pels pastors.- La producció, com

hem exposat anteriorment, era molt amplia i podía extendre's a qualsevol

motiu ornamental, incorporat a la superficie de l'objecte o instrument,
com és el cas deis "corets" (siluetes de fusta que per la seva forma re

corden una fulla d'arbre amb forma de cor, la seva superficie estava

guarnida amb el tipie "bigarnat"), els socs de fusta; cadires; mobles emprats

per a fer una mena de pa sense llevat.que rep el nom de "coca de pastor",
segells o tampons de marcar el pa ais forns comunals, etc...

1.¿» L'ornamentació (Bigarrat).

El bigarrat era l'ornamentació que s'aplicava a la superficie deis
diferents productes artesanals de fusta fets pels pastors (el procediment

que da explicat en el contingut d'aquest capítol).
Voldriem aclarir que a la nostra Comarca els motius ornamentáis

(bigarrat) tenen un sentit decoratiu, i que els pastors en frueixen com

un entreteniment, o fins i tot com expressió de la seva habilitat, peró
es desconeixen els motius originaris d'aquesta tradició cultural. Ells són

els hereus d'una cultura arcaica, i també són les seves darreres manifes-
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tacions.

1.5 Eines.

Generalment els pastors fan servir eines de tall: per al debastat

s'empraven la destral i l'aixol, en canvi per a les feines minucioses, con-

feccionaven amb restes d'eines arraconades o rebutjades peí seu desgast,
tot tipus de gúbies i navalles.

Per a resoldre els problemes de geometría, implícits en el "bigarrat"
feien servir el compás (rudimentari).

(Veure cites de l'apartat dedicat a les clavilles).

Les barrenes, són eines incorporades amb el pas del temps, substituint

en un principi la seva abséncia amb un ferro roent.



2. ELS SERRADORS.

2.1 Els Serradors.

Els serradors eren els treballadors del bosc, que tallaven taules

de fusta, amb una serra de grans dimensions, anomenada "cutxilla".
La seva dedicació a d'aquest menester és compartida geberalment

amb el conreu de la térra, o, de vegades, amb l'exercici d'altres oficis,

principalment fuster i obrer.

Les taules es tallaven, fonamentalment, en l'época de fred, és a dir,
de setembre a Sant Joan, quan venia la calor deixaven de tallar taules
i es dedicaven a la sega deis cereals, blat, ordi, etc...

Era un treball dur, tant per l'esforc com per la manera de viure.

1.- de José Redón. fuster de Morella.

de Joan Amades. Costumari Catalá: El curs de l'ariy
Vol. 1 pp 316; Barcelona: 1982; Ed. Saluat.

"Mon pare tenia l'ofici eixe d'anar ais pinars a tallar els
pins, i allí mateixa, al pinar, tallaven els tralls a la mida
que els paixie, dos metros, dos i mig, segons (...).
La vida d'eixa gent no es pot calcular (...).
Quan se n'anaven de casa, el gasto, l'havien d'agarrar pa
dos o tres setmanes. S'algaven de matí antes de que se
fere de dia. Se feen una barraca al camp, dos cabritons
nugats i un traveser per damunt, arrimats a una paret,
i rames per tots els costats, i allí passaven la nit, en un

foguera a la porta per a no tindre fred. A n'eixa foguera
se feen el sopar i el diñar". (1)
"A un extrem de la plaga o planell on treballaven , encenien
una gran foguera, tan per escalfar-se com pe r a coure
la virosta.
Els serradors no fan la vida en comú; cadascun cuina la
seva olla, que tot sovint va a remenar i a curar. La feina
de serrador és pesada, i com per a cobrar energía beuen
tot sovint, per a justificar-ho diuen que la bota i el tascó
fan el bon serrador". (2)

Les dues versions són coíncidents respecte a la duresa de la feina,

peró sembla ser que el fet que a la nostra Comarca es treballava en pare¬

des, permetia cuinar conjuntament.
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Por a serrar la fusta o picar el base es formen colles
de serradora o de picadora ambulants que volteo per pobles
i per les masies soleo estar formades per quatre homes:
el cabrer, que és el qui s'enfila a la pollina on hi ha lligat
el tronc que han de serrar i que sosté la gran serra per
la part superior, qualificada de cabra; els dos serradors
que manegeo la serra des de térra són qualificats de renar-
ders perqué estiren la serra peí renard, o sia la part infe¬
rior". (3)

5.- d'Amador Sebastiá, fuster de Xiva.

i dos travessers per damunt d'aquests. 6.- de José Redón. cit.

"Lo primer que feen ere la bastida, ací el terreno és monta-
nyós, abuidaven un tros de terreno per a ser pía, i des¬
pués tallaven dos tralls de pi, i els empotraven. Per damunt
els feen una mica de llengüeta i dins d'ahí li ficaven un
cruser esquadrejat, i después n'hi havien dos més que ana¬
ven empotrats a detrás al terror, damunt es a on es posae
el trall per a serrar les taules". (7) 7- riíí Manuel MarU (Casíí Cenador,, de sonta.

dn Joan Amados. Costumari Caíala. Val. I pp 31b.
cit..

A l'hivern, la feina es feia a cobert, les nevades impedien anar .al

bosc, i, per tant, calía treballar al poblé.

"N'hi havie vegada que fee una nevada molt gran, no com

ara, jo vaig vore un mes ací sense correu, no podies eixir
de casa, un metro, vuitanta, o sixanta, ací baix a la porta.
Mon pare se va fer un casalici a les afores del poblé (Cas-
tell de Cabres), i se va montar una bastida per a serrar,

per a guanyar-se la vida quan nevae.

Arrossegaven els trones i els deixaven davant de casa i
a l'hivern ho serrave.

Quan mon pare, no n'hi havie paratos ací, a Tortosa sí,
pero ací encara no, i s'havia de serrar aixina". (U)
"Ací al corral treballaven a l'hivern, els tiraven de l'era
o els baixaven a róssec". (5)

2.2 Eines i Accessoris.

Per a fer les taules no calien moltes eines, era suficient teñir una

destral, la cutxilla de serrar, els claus per a fixar el trall (tronc), i haver
fet préviament la bastida.

1) Construcció de la bastida.

"Per a fer la bastida al pinar, plantaven un cabiró d'un
metro vuitanta o una cosa aixina, i a un metro, un altre,
detrás, uns altres dos". (6)

Ais extrems superiors es clavaven dos cabirons longitudinalment,

4.- de José Redón. cit.

Bastida del corral d'Amador (Xiva)



2) La Destral.- La destral es feia servir principalment per tallar

les branques i esquadrejar el troné quan ja estava damunt de la bastida,
amb la fi d'evitar que rodés.

Claus.

Claus i cutxilla.

3) EIs Claus.- Amb l'acció de serrar es movía el troné situat damunt

de la bastida, dificultant el procediment, i impedint un tall recte. Per

provocar la immobilitat era necessari aferrar convenientment el trall

(troné).

Per a subjectar el troné a la bastida es feen servir quatre claus

de ferro en forma de Z.

"Después hi havien uns claus que eren per sujetar el trall
per la part de detrás. Un garfio en dos puntes redones,
una a cada má, per a clavar-lo al troné i a la bastida.
Aixá no deixave voltar el troné encara que n'hi haguere
un forgada". (10)
"Ací també están els quatre claus que s'enganxaven al trall,
i a la bastida". (11)

¿0 La Cutxilla.- La cutxilla és una fulla de serra, ampia d'una punta
i estreta de l'altra. Ais extrems porta uns mánecs de fusta transversal,
i en algún cas móbils.

És una ferramenta que s'ha de manejar entre dos homes com a mínim,

peró si són tres, millor; un a dalt de la bastida i els altres dos baix.

"La cutxilla deu teñir u vuitanta, mon pare en tenie dos,
una la vaig vendre a Ortells i l'altra ahí baix a l'Aragó.
Les dents totes van cap a baix, i se ho llimaven ells, peró
ben llimat, en una llima de triángul. Si van molt dretes
no va bé, s'enganxe al tronc i no serre, les dents han de
portar eixa caiguda, si no te eixa acció, ja pot estirar
el de baix ...

És menester un temple especial, i lo esencial es la ferra¬
menta ban esmolada". (13)
"El cap de colla fa- de cabrer o d'entrescador, llima les
serres quan convé i sobretot les entresca, és a dir, decanta
les dents una enga i altra enllá a fi que l'acció de l'eina
siguí més eficag". (14)
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10.-de José Redón. cit.

11.-d'Amador Sebastiá. cit.

13.-de José Redón. cit.

14.-de Joan Amades, Costumari Catalá, Val. I pp 31b. op.

cit.

Amador Sebastla mostrant
a'agnfa la cutxilla.
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Amador Sebastiá treien la
cutxilla del seu estoig.



2.3 Procés de Treball.

En aquest procés podem diferenciar les següents etapes: 1. tallar

l'arbre; 2. pujar el tronc a la bastida; 3. esquadrejar i fixar els claus;
U. aplomar i marcar; 5. serrar les taules.

1) Tallar l'arbre.

"Per a fer les taules, s'havie de tallar l'arbre. quan ja esta-
ve a térra, se li tallav/en totes les rames, hasta que queda-
ve un tronc ben llest i d'ahí se feen els tralls (...)". (8)

Tallar l'arbre requería alguna experiéncia, per saber en quin lloc

s'havia de fer el tall, provocant d'aquesta manera la caiguda amb una

orientació determinada.

Una vegada estava el tronc al térra, se li treia tot el brancatge.
Amb animáis s'arrossegava el tronc fins on estava la bastida, i allí

finalment es seccionava el tronc en tralls de la mesura requerida.

Hi havia qui es dedicava també a escoriar el pi amb la finalitat d'a-

profitar l'escorca. Encara que a baix preu es comprava per assaonar el

cuir.

2) Pujar el trall (tronc) a la bastida.- Per a pujar el trall a la basti¬

da es feia una rampa amb dos cabirons.

8.- de Manuel Martí. cit.

"Els troncs per a puja'ls posaven dos de rampeta. De primer
pujaven la part prima, entre els dos homens, i clavaven
un clau per a1 ño baixare, i después la part més grossa,

rodant, rodant. (Eren troncs grossos, de vegades, més que
ara . (9) 9.- de José Redón. cit.

é

3) Esquadrejar i fixar amb claus.- Com hem explicat anteriorment,
el trall s'havia d'esquadrejar per la part de darrera, o siguí la més grossa

amb aixó s'aconseguia que una cara del trall que,dés plana damunt del

travesser, dificultant el rodament.

Per a subjectar definitivament el trall es feien servir els claus,
clavant els extrems d'aquest al cabiró de la bastida i a la part de darrera

del trall.
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4) Aplomar i Marcar.

Amb la intenció d'orientar el tall es marcaven unes línies damunt

del trall, paral-leles al seu eix central, i també per la cara davantera,
damunt la testa.

"Una vegada estave sujeto, en un plom que teniem, aploma-
vem, feen una ratlleta a d'alt i a baix i después en un
fil de trama i térra roja, ho untaves ben untat, ho sujeta-
ves allá baix i en un pessic, clác!, ja estave ben marcat.
Que volies taules de a dos ..., pués ala!, marcaves. Com
ja havies tret el plom al mig, te guiaes i agarraes la ma-
teixa corda d'ací a detrás, un pessic, clác! i ja quedave
la ratlla ficada per dalt per a fer de guia, a baix no en

iz.-d'Amador sebastiá. c¡t. ficavem perqué estes serres anaven a on podien i ho co-
neixies quasi per la grossária de la taula". (12)

Serrar Taules.

15.-d'Amador Sebastiá. cit.

16.-d'Amador Sebastiá. cit.

Per a serrar les taules es collocaven dues persones una damunt de

la bastida i l'altra baix, encara que de vegades, se'n posaven dués a

baix.

"Jo vaig serrar taules en cutxilles d'estes, que serravem
uno dalt i dos baix". (15)
"El de dalt alcave la cutxilla i els de baix estiraen". (16)

La serra tallava la fusta quan baixava, exigint un esforg considerable

de tracció.

La serra obria camí peí mig del tronc fins arribar ais travessers

que soportaven el seu pes damunt de la bastida. El primer es movía, per-

metent passar d'aquesta manera la serra, pero al final no arribava, de-
xant en el tronc una part sense tallar.

"Primer fees un metro, hasta que aplegaves al primer tra-r
vesser, cap a davant, el que aguantave el pes del trall,
i seguies tallant, aixó no s'acavave d'obrir del tot, a detrás
de tot no podie arribar la cutxilla, i después en un ascla

i7.-tí'Amador sebastiá. cit. desfees les taules". (17)
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El nombre de taules que es tallaven al dia depenia del gruix del trono

i de la seva llargada.

"Mon pare i un altre companyero, pos ... vint-i-quatre o
trenta taules les feen cada dia". (18)
"Jo encara ha vist taules de dos dits de ginebre, al voltant
del coranta d'ample, i més de cinc metros de llarg, per
a ser de ginebre, quin arbre serie?". (19)

Generalment, a la nostra Comarca es serraven taules a tot arreu

ja fora per a fer trills, armaris, taules, pasteres, taüts o el que fora,
i se'n feien de qualsevol fusta, cirer, noguer, ginebre, pi, roure, etc ...

2.^1 El Joc de Serrar.

Amb un cordill unit pels dos caps, els xiquets feien un entrellagat.

Aquest es posava entre els dits de les dues mans, mentre que el company
de joc feia una mena de llag escorredís. Estirant deis extrems de la llaga¬
da, s'apropaven o separaven les mans, imitant el moviment propi de la
serra.

18.-do José Radón. c:¡t..

19.-de José, veí de PortelI.

Tronc seccionat en taules.
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3. ELS "CUBEROS": BUTERS ALS PORTS.

3.1 Els "Cuberos" deis Ports.

A la riostra Comarca la producció de vi és escasa, peró el seu consum

és habitual (major abans que actualment). Les cases disposen, encara avui
en dia, del seu celler i algunes d'una premsa, convenientment situada
a l'entrada de la casa.

Aquesta activitat comportava naturalment l'ús de recipients per trans

portar el ralm o elaborar els mosts, i aquets es confeccionaven amb fusta.
El boter era l'artesá més especialitzat en aquells productes. L'ofici de

boter s'ha perdut totalment, no hi ha cap artesa dedicat a aquest menes¬

ter actualment, peró sí que podem trobar alguns deis que en el seu dia

portaven endavant l'ofici.

A Cinctorres el Sr. Eugenio Camanyes, propietari de l'estanc, havia
estat aprenent d'aquest menester i ell ens parla de Coixo el Cubero, mes-

tre deis Srs. Benjamín Moles i Manuel Giner, que juntament amb els Tosques
eren els especialistes d'aquesta petita industria.

Els Tosques, formaven societat entre Casimiro Tosca i José Miquel
Ripollés, i tenien la fusteria al carrer de les escoles.

El Sr. Manuel Giner va ser qui va ensenyar l'ofici al nostre informant:
el Sr. Eugenio.

A la Todolella hem localitzat al Sr. Cesáreo Montserrate que pot
ser és el més vell, l'ofici el va aprendre a l'Aragó, comengant per Canta-
vella, Albalate,. Saragossa, continuant per Barcelona i acabant a les Parres
i la Todolella on va afincar-se definitivament.

A Xiva, el fuster Amador, ens explica com feien ells els trulls i les

portadores.

A Morella, el senyor José Adell Gasulla ("Fusteret") ens explica sobre
el seu avi, que tenia l'ofici de "cubero", el seu pare també va fer alguns
carretells, pero ell ja sois els ha reparat. D'ells ha rebut el renom de
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Cesáreo Montserrats mostrant el recalador Amb un cerco!.
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Taller de Cesáreo Montserrate (Todolella).
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FustereL
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A quasi tots els pobles petits que disposaven de fuster, aquest feia

portadores, alguns d'ells eren veritables especialistes, com per exemple
el fuster de Sorita.

Tots els "cuberos" deis quals hem sentit parlar eren

professionals de la fusta, i compartien aquest ofici amb el de fuster.

3.2 La Producció deis "Cuberos".

Els "cuberos" a la nostra Comarca constjr uien tres tipus de reci-

pients: 1. els carretells; 2. els trulls; i 3. les portadores.

A continuació explicarem les característiques de cadascun.

1) Els carretells.- S'anomenen d'aquesta manera els recipients de

vi fets de fusta, que tenen una secció transversal circular, estreta pels

extrems i ampia peí mig. Se'n feien de diverses capacitats. En altres in-

drets rep el nom de bota.

1.a- Preparació de la fusta.- La fusta que empraven era, per raons

d'economia, roure deis nostres boscos.

El roure s'havia de tallar en lluna, (veure apartat 6.2), i verd com

estava s'havien de serrar les taules.

"El roble tiene un mal, que lo has de serrar verde, si lo
sierras verde, se vicia pero no se agrieta; si lo cortas
V lo dejas secar cuando vas a serrarlo, dentro está todo
agrietado". (1)

Les taules de roure s'han de tallar seguint la veta de la fusta, i

s'ha de procurar no tallar la fibra, per aixó diuen que es millor fendre

que serrar les taules.

Les taules han de ser del melis del roure, o siguí, no han de teñir

albenc, i naturalment tampoc han de teñir nugositats.
El procés d'assecat és lent; des que fan les taules fins que les fan

servir, diu Cesáreo que ha de passar un any, i un altre des que fas les

Carretel 1 abandonat.

1.- de Cesáreo Montserrate, "cubero", fuster de la Todolella.



les dogues fins que tees acabat el carretell.

Per evitar que es guerxen les taules, se recomana un assecat a co-

bert de palla e de fulles seques, peró és molt lent, preferínt aquets arte-
sans el procediment rápid, a risc d'haver de rebutjar les dogues garxades.

1.b- Elements constitutius deis carretells.- El carretell está format
per dues parts: la panxa i els "témpanos". La panxa está construida amb

fustes modulars que reben el nom de dogues, uns cércols (aros) subjecten
les fustes al voltant del buit interior.

I.b.a- Les dogues.- El carretell és rodó en secció transversal, més
ampie peí mig que pels extrems. Les dogues son taules de fusta correspo-
nents al desenvolupament de la seva superficie. Han de ser, cortseqüent-
ment, més ampies peí mig que pels extrems, arquejades, i teñir els costats

tallats a bisell amb un angle diferent segons l'amplada i Tallada del car¬

retell.

Com més estretes són les dogues, més arrodonit es el carretell re-

sultant, i próxim ais noranta graus l'angle del bisell.
Les dogues es feien amb un tallant de dos mánecs que permet fuste-

jar la taula fins aconseguir la doga adequada, posteriorment, ens diu
Eugenio, que ho feien amb máquina, o amb ribot.

Per fustejar les dogues, els boters feien servir un caballet que sub-
jectava la doga per un extrem, mentre que pressionaven amb la panxa
l'extrem oposat. La "cutxilla", (tallant de dos mánecs), corría en direcció
d'aquesta, i per aixó, portaven una protecció de fusta Hígada a la cintura

Les dogues havien de ser més grosses de les puntes que del mig,
permetent una flexió més cómoda, i assegurant un galze profund per situar
els fons del carrerell. Per la construcció deis carretells, calía teñir molta
experiéncia, i era vital fer una apreciacié aproximada. En aquest sentit,
Cesáreo ens comentava l'expressió: "A ojo de buen cubero".

I.b.b- Els aros.- Per cenyir les dogues feien servir uns cércols de
ferro que s'adaptaven a la conicitat deis carretells.

"Los aros los hacía yo, cortábamos y empalmábamos con
remaches. Ahí tengo dos pa apañar, después ahí a la enclusa
les daba el camino. Los hacía de fleje, éste que tengo aquí,de alia de Cataluña, Fusteret me lo indicó, era y es difícil
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de encontrar, a veces hasta con fleje de las camas de
hierro, no había otra cosa, pues conforme se podía". (2)

El camí era la conicitat que se li donava al cércol, colpejant a la
part rodona de l'enclusa, o siguí, la bigórnia.

El diámetre deis cércols varia segons estiguin situats, al mig de la

panxa del carretell o ais extrems, on es reforcava posant-hi dos "aros".
Per una altra banda, és conegut de tothom els "joc de l'aro", joc

que es practicava amb aros de carretells molt deteriorats.

1-b.c- Els témpanos.-

"Lo que hi ha a baix al cul i dalt se diuen els "témpanos".
(3)

També hi ha qui li diu "fondos", són circulars i els dos del mateix

diámetre. En la seva construcció s'empren algunes taules emmetxades.

El diámatre deis "fondos" és el mateix que té el carretell ais extrems,

sumant-li el gruix d'una doga. D'aquesta manera se li pot fer un bisell

al voltant del "fondo" i introduir-lo dins del galze que s'ha fet préviament

a tot el voltant deis extrems del carretell.

1.c- Contrucció del carretell.- Dins d'un aro, deis que es posen a

un extrem del carretell, s'ordenen totes les dogues. Si están ben fetes

van ajustadas, i, per tant, la seva prápia pressió impedeix que caiguin.

Les dogues quedaran per baix i cenyides per dalt.
Per poder posar el cércol inferior, caldrá mullar les dogues per dins

i fer una petita foguera amb borumballa, que vagi cremant lentament,

fins que les dogues estiguin ben calentes. El calor i el baf augmenten

la flexibilitat del roure.

és ara el moment d'aplicar-li una premsa que s'adapte perfectament

a la forma circular del carretell, la pressió exterior d'aquest enginy com-

primeix lentament les dogues fins que s'ajunten.
Els cércols es posen en eixe moment, primer els de baix i després

els del mig.

Cesáreo ens sorprén quan ho explica:

de Cesáreo, cil..

3.- d'Amador Sebastiá, fuster de Xiva.

Construcció del carretell.
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"Y entonces a fuego lo calentabas por dentro,... iban ce¬
diendo, iban cediendo, colocabas los aros y "avant". (4)

El pas següent és nivellar les dogues, de forma que el carretell pugui
parar pía al térra. Es medeixen les dues circumferóncies deis extrems

per comprobar si són iguals, i després es fa el galze per collocar el fons.
Aquesta incisió es fa deixant un marge ais dos extrems de les dogues

amb una mena de ribot dentat, que rep el nom de recalador.

Per a collocar els "témpanos" es treuen els córcols deis extrems

permetent que les dogues obertes deixen introduir d'aquesta manera els

dos cercles de fusta.

Es tornen a plegar les dogues i es posen ais-aros colpejant un tascó,
tancant definitivament els carretells.

Si queda alguna que no ajusta perfectament es calafata amb séu.

"Para tapar, sebo, grasa de res, picao, i antiguamente po¬
dían poner lienzo, al témpano se le hacía el gárgaro más
grande y después se chafaba el lienzo". (5)

2) Els trulls.- El trull és un altre deis recipients per al vi, que es

diferencia del carretell per la seva forma i per la seva collocació al

celler.

"Els trulls eren rectes, són com els carretells per al vi,
pero no de estos curvats, rectes, redons. De dalt com una
variació que calculaves, i alió per tirar la brisa i fer bullir
el vi, natros feem trulls, i els feem de roure". (6)

Carretells amb premsa per a
doblegar les dagues. El trull té una forma de con truncat, les seves mides variaven segons

la capacitat que es volia obtenir, peró aquesta, generalment superava

la deis carretells.

"Si que són grandets, sí, per cabré uns quatre-cents o
cinc-cents quilos de brema". (7)

Es feien per encárrec del "particular", de la capacitat comandada.

1264



INJosatres quan comencavem, ais amos els deiem: vosté tran¬
quil, que si no val per ficar vi, servirá per ficar pataques,
pataques mal vaigue que s'en sortiguen". (8) H " sebasuñ. r¡t.

2.a- Preparació de la fusta. (Veure preparació de la fusta per al

carretell).

2.b- Elements constitutius deis trulls.- Són els mateixos que els del

carretell: a) dogues; b) aros; c) "témpanos".
2.b.a- Les dogues.- Les dogues eren diferents a les del carretell,

naturalment, eren ampies de baix i estretes de dalt, a més a més, eren

rectes, pero el procés d'elaboració era similar.

"Tallavem els roures en les "cutxilles" i ánavem allí i apre-

paravem les dogues de la grossária que tenien ... pos ana-
vem en les garlopes i aixó, i ho preparavem". (9) q.- ti'Amador sebastiá. c¡t.

2.b.b- Els aros.- (Veure els aros del carretell).

2.b.c- Els "témpanos".- Els "témpanos" s'havien de construir de la

mateixa manera que en el cas del carretell, tenint en compte que l'infe-
rior tenia un diámetre molt més gran que el superior.

"Redons, ere més gran el de baix, en una bona variació
si el de baix tenie un metro i mig, posem per cas, en una

altura d'uno vuitanta, el de dalt tindrie un metro". (10) io.-d'Amador sebastiá. c¡t.

2.c- La construcció dei trull.- Per a collocar els cércols no es neces-

sitavaforcar les dogues, com en el cas del carretell, es posaven primer
els cércols petits cenyint totes les dogues i després els grans successiva-
ment.

Abans de collocar els de baix, es posaven els "témpanos".
Quedaven molt ajustades les dogues i era difícil que hi haguessin

pérdues, peró si es donava el cas, el sistema explicat per Amador és igual
que el de Cesáreo.

"Pero no perqué les ajustaves bastant, si es donave el
cas en gras de res i estopa feen una espécie de sebo, quan
no en draps, en retalls de roba, ho fees en el sebo aquell,
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ll.-d'Amador Subastiá. c¡L.

1?.-d'Amador Sebastiá. cit.

Portadora.

13.-d'Amador Sebastiá. cit.

1t.-d'Amador Sebastiá. cit.

15.-de la dona del fuster de Morella, Jaume.

i si havie quedat alguna rieta, en un escalpre, emboties
totes les juntes, i donaves una passadeta de sebo d'aquell,
mai ne va n'hi haver uno que ne perguere". (11)
"Dispués li ficaves aigua, dos cubos d'aigua calenta dintrei
alió ja s'eixample, i ja li podies tirar dintre...". (12)

Amador ens explicava a la seva "bodega", que els trulls s'asseuen
sobre el témpano més gran, i el carretells tombats, damunt d'un cavalet
o un bañe.

3) Les portadores.- Les portadores són un recipient de fusta per

transportar el raim, també es fan servir per posar mel.
Les portadores tenen una secció transversal eliíptica, són més ampies

de dalt que de baix, i disposen de dos agafadors laterals.
Les portadores de mel, a més, disposen d'una tapa doble, amb dues

frontisses al mig.

"Veus, estes portadores están fetes per mi, estes són per
a la mel, per aixó porten tapa, són de fusta de xop, no
se corque, l'om negre, si, ja se corque algo més, peró estes
en la mel tenen la ventaja que no se desventen mai, si
quede algo de mel". (13)
"Estes altres són per al vi, eren per a portar el ra'ím, abans
que encara bremavem". (14)

3.a- Preparació de la fusta.- Les portadores es feien normalment
amb fusta de ginebre, peró en algún cas també eren de cirerer.

"Jo me'n recordó que a casa nostra van tallar un ciré a
posta, i vam fer portadores, que d'eixes portadores valien
igual per a mel que per a vi, per a posar raím, alió quan
se bremave". (15)

La fusta de ginebre no es polla, per tant es pot tallar en qualsevol
época.

•3.b- Elements constitutius de les portadores.- Els mateixos que en

el carretell i en el trull, és a dir, a) dogues; b) aros: c) témpanos.
3.b.a- Les dogues.- Les dogues eren una mica més estretes de baix

que de dalt, al contrari que el trull, i com a fet diferencial, n'hi havia
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dues situades ais costats, que s'anomenaven cornaleres, eren les que

teníen els manees de la portadora. Es traien "d'un troné amb una branque-

ta no molt grossa", que pogués agafar-se amb la má, cómodament.

La seva sítuació a la portadora respecte al pía del térra s'invertia
a siguí, la cornalera va situada en sentit contrari al del seu creixement,

aprofitant d'aquesta manera la resisténcia de la fibra de la "branqueta".
Les dogues de la portadora no eren totes iguals, l'angle del bisell

deis costats de la boga, variava segons la localització d'aquesta, i també

l'amplada era diferent, les més estretes al costat de les cornaleres i

les més ampies a la part de menor corbatura.

3.b.b- Els aros.- Els aros són diferents ais del carretell i del trull;

tenen forma ellíptica, encara que com en els casos anteriors n'hi ha de

diferents mesures en la mateixa portadora.

3.b.c- El témpano.- En la portadora no hi ha més que un fondo de

forma ellíptica aproximadament. La seva construcció és idéntica a la deis

témpanos deis carretells.

3.c- Construcció de la portadora.- S'utilitzava per a la seva contruc-

ció un motile que permetia ordenar les dogues cómodament, dins el cércol

superior per un extrem, i per l'altre, dins d'una ranura incisa en un taulo-
net en forma ellíptica.

"Aixó és el motle per fer portadores. Aquí al mig pujave
una creu que sujetave les cornaleres, cada una a una punta
de la creu, i ficaves un cércol. Un camí aixó, les falcaves,
que no se menejaren i ja te servie per a anar cepillant
les altres dogues i anar collocant.
Un camí les tenie collocades, entonces, ficaves un altre
cércol i les adominaves un poc, a la meitat, entonces ja
la fees eixir del puesto i en el cepillo les igualaves, fees
entrar l'altre cércol per la part de baix i atapies les do¬
gues que entraven ben ajustades i un camí estaven totes
ben ajustades, tallaves peí cul la portadora, per a que
quedare plana, i en este bitxo (recalador), li fees el galze
pa ficar-li el cul (fons)". (16)

Els bracos de creu del motile corresponen a l'eix longitudinal de
la boca de la portadora.

Amador Sebastiá mostrant
com es col-loquen les cor¬
naleres de la portadora.

Motile de portadora i carretell petit.

16.-d'Amadür Sebastiá. cit.
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El taulonet que porta incisa l'ellipsi té un forat al mig per plantar
la creu perpendicularment al pía d'aquesta.

17,-tJt* Cesáreo. rit.

"Las portadoras tenía la costumbre de hacerlas sin poner
sebo ni nada, bien ajustadas, i estrenarlas de un año pa
otro, y esas se resecan y después las vuelves a apretar
Yo ya digo, he hecho muchas portadoras que se las han
llevado d'aquí a la brema y no ha calido amerarla y sin
embargo han traído otras de fuera y aquellas el primer
día se han de amerar, echarles agua y que se hinchen".
(17)

- J
* /

3.3 Lines del "Cubero".

En general l'obrador del "cubero" disposava de les mateixes eines

que el d'un fuster, llevat deis específics que ja hem explicat en el pre-

sent capítol (motile de portadores, bañe de fer dogues, etc...), i els que

exposem a continuació.

1) L'enclusa.- És la mateixa que fa servir un ferrer. Permet madtelle-

jar els aros i reblar els claus que uneixen els dos extrems.

2) La garlopa.- És una variant del ribot, que permet agafar-se amb
les dues mans, es fa servir per a fer les dogues deis trulls.

3) La premsa.- És un mecanisme format per un bastidor i un torn.

El bastidor té un deis travessers que s'adapta perfectament a la forma

circular.

Una corda envolta el carretell, per un extrem está lligada al basti-
ment, i per l'altre al torn, i quan el torn gira la corda estreny les dogues
obligant-les Tuna contra l'altra, permetent d'aquesta manera entrar elñs
cércols.

4) El recalador.- El recalador del "cubero" recorda al rosset per

la seva' forma. Consta d'un eix móbil i una plataforma, també de fusta.
En un deis extrems de l'eix hi ha un semicercle de ferro, esta fixat. Com

ja hem dit anteriorment, permet fer el galze per encastar els "fondos".
Un recalador més evolucionat és el de Cesáreo, está fonamentafc

Diferents recaladors.
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en el mateix procediment, peró el semicercle dentat s'ha substituit per

una roda dentada, amb una maneta que permet donar-li voltes com si fos
un obrellaunes, facilitant enormement el treball.

5) El tallant de dos mánecs.- És una "cutxilla" d'acer que té el tall
entre els dos mánecs, de manera que, agafant amb les dues mans el movi-

ment de tallar es fa en direcció a la própia panxa. Es fa servir principal-

ment per fer el bisell de les dogues.

Enclusa.
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U. ELS "TRILLEROS" DE LA POBLETA.

A les eres es hastia el blat amb bastons, amb la fi de separar la
palla del gra, el trill va substituir aquest procediment peí de trillar, peró

1270

Batent a l'era.

¿4.1 Els "Trilleros".

A l'estiu, després de segar i recollir el blat, aquest es batia a les
eres amb un instrument: el trill. El trill és una taula que té uns tallants

encastatsper la part inferior.

La denominació de "trilleros" és la que rebien els menestrals de la

Pobleta dedicats a la confecció deis trills. Actualment ja no viu cap espe¬

cialista d'aquets.

"Ací no queda ningú, los que eren trilleros ja han mort.
Vivien a Alcanyís, allí viuen els filis, pero no treballen
d'aixó, ni ho han fet mai.
Ací de trilleros n'eren tres: a un li deien José Giner Estupi-
nyá, de ca Giner, a l'altre Teodoro Estupinyá, la cas vella
ere casa Padró, l'altre ere germá, pero aquell ja no ha
treballat, s'entenie peí trillero pero ell no ere trillero".
O).
"A Calanda encara n'hi ha un que li diuen el trillero, lo
que deu ser vell, ere de la Pobleta". (2)

Els "trilleros" de la Pobleta abastien els pobles deis seus voltants,
incloós l'Aragó. INJo obstant, els "trilleros" de la Pobleta no eren els únics
que feien trills a la Comarca, els aladrers es feien sovint. Concretament
el fuster de Portell, Alberto, ens comenta que n'havia fet bastants, jun-
tament amb son pare, i també se'n compraven a Torre d'Arques segons
ens diu el fuster del Forcall, Amadeo.

U.2 El trill.1.- d'un veí de la Pobleta.2.- de Manuel Martí de Sorita. (Casa Restellador).
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el nom de batre segueix emprant-se per qualificar aquest fet.

El trill és una superficie de fusta que porta encastados per la part

inferior una serie de cutxilles de pedrenyera (pedra foguera) o d'acer
(serra de cinta).

La seva forma inclou per la part davantera una inclinació o curvatura

de fusta que permet al trill esmunyir-se per damunt del cereal amb como-

ditat.

El trill sol anar estirat per un, dos o fins a tres animáis, i va engan-

xat per una anella que té damunt del travesser davanter el tiratrill o

batall.

Per aconseguir un trill pesat, solien anar els homes drets damunt

de la seva superficie, o es posaven pedres, si calía. Els xiquets s'ho pre-

nien com un joc i era freqüent veure'ls al damunt del trill donant voltes
a l'era.

Els trill vell s'utilitzava com si fos un róssec.

4.3 La Construcció del Trill.

Per a la construcció del trill, calia recórrer ais serradors de taules,

més el trill estava constituit per váries taules, i aqüestes calia fer-les

préviament.

"Al pinar es serraven les fustes, i amb el matxo se les en-
duien a la Pobleta o a Calacla i feen el trill els trilleros.
Eixe Beser (Sorita) que ere serrador, tots los culs deis
pins, que és la fusta més basta, la més granada, alió ho
guardaven per fer les taules del trill, l'acció, eixa llengüeta
que fee aixina (inclinació devantera del trill), ho tallaven
ells.
D'un cul traien dos o tres taules, i si la soca tenie l'acció
encara s'aprofitave millor". (3)

Com diu el Sr. Manuel, a la cita anterior, la forma es treia serrant

troncs amb la corbatura o sense, el mateix ens confirma, la Revista Inte¬

gral.

cit.
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"Esta curva de la tablas se consigue serrando el tronco
con la curva, ya que no importa mucho cortar la veta pues
esta parte torcida del trillo requiere poca resistencia.
De todas maneras, se robustece el apero y se desperdicia
menos madera para el caso si se busca un tronco torcidoU.- v.A. "El hombre y la madero". Integral monográfíc N-lt.
gp g| lugar preciso". (4)

Vol. I; Barcelona; 1986; pág. 91.

Un deis veíns de la Pobleta que ha vist treballar els trilleros explica
el procés:

"La fusta la serraven en cutxilla, un damunt, i l'altre davall,
ja les feen en l'acció.
Alió (el tronc) ho marcaven amb un llistó, ja tenien la mida
i en un llapis i en cordell marcaven eixa acció, una miqueta
alt de davant.
Feen el trull de dos o tres peces, conforme venien del
pinar de Pereroles. Segons com eren les peces, n'entraven
tres o quatre, o l'ample que el vulgueren fer. Perqué n'hi
havie trill que el feen mes menut per ais burros de l'Aragó,
i n'hi havie trill que el feen més ampie, per a conforme
ací, que arribaven a anar tres animáis.
Ho medien en un metro, i de llarg podien fer-los de un
metro i mig; l'ample variave, sixanta, setanta, vuitanta,6.- d'un veí de la Pobieta. no te sabría dir quan, exacte". (6)

El fuster de Portell, Alberto, també va contruir trills a la seva jo-
ventud, i ens explica més detalladament el procediment emprat per a unir
les taules:

"Natros també feem trills per a les eres. Les taules les
feen a les serres, per regla general anaves a la serrería,
a natros mos ho baixaven de Fortanet, este Herrero de
Villafranca. Anem a suposar d'un ampie de vint-i-cinc, trenta
o lo que fore, i en l'acció, perqué aixina, aixó anave davant
i no agarrave la palla.
Ho feem en dos o tres o quatre peces. Feem uns forats
ais cantos de les taules per a posar torrollets, i ho encolá-
vem en aquella cola de pell de conill, que venien en pasti-
lles, d'un color marronet. S'havie d'acalentar, ho desfeem
al bany María, en una caldera que ja teniem per a n'aixó..."..5.- d'Alberto Ferrer CamafíGS. 6h anys. fuster de Portell.

El pas següent consistía en fixar uns travessers per reforjar el
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trill. Es posauen dos travessers per la part de damunt, clavats amb uns

claus de secció quadrada i cabota ampia. Els claus es doblegaven per

la part inferior del trill evitant d'aquesta manera que el travesser es

pugués afluixar.

Amb el fi de fixar els tallants, inicialment de pedra folguera, es

feien uns forats per la part inferior del trill, on s'allotjaven aqüestes

pedres.

"Les pedretes eren de pedrenyera, ells tenien un martellet
i ho traien d'unes pedres grosses, feen la pedreta primeta
en l'acció, i les collocaven ais forats. Ells foradaven de
primer les taules del trill, uns forats que no crusaven per¬
qué la taula és ampia". (6)

Les fustes emprades en la construcció eren generalment de pi, encara

que n'hem trobat alguna, com a cas particular, fet amb fusta de noguer.
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5. ELS ALADRERS A LA COMARCA DELS PÜRTS.

5.1 L'Aladrer.

L'aladrer era a la riostra Comarca l'artesá especialista en fer aladres

(S'entén per aladre l'instrument emprat per a llaurar la térra.) i jous
(S'entén per jou l'instroment que junyeix dos animáis amb la fi de transme-

tre la seva forga.), fonamentalment, encara que la seva activitat era

més extensa, com diu l'avi del mas de Bolinxa (Morella), ells feien "lo que

els manaves" i a part de la limitació deis seus "arreos", "te ho feen casi
tot".

Per fer-nos una idea més aproximada de la seva activitat, prendrem
les paraules de l'aladrer de Xiva, José Guimerá Adell (Pastoreta).

"Jo vaig fer: aladres; jous; bassiols; porteres; trills; porta-
dores;cadires; soquetes, moltes; formatgeres també; un cara-
gol de premsa de vi, en l'eixol; pales de forner, pales de

, blat, rodets de molí; mesures; varselles; ja ni m'enrecordo- de José Guimerá Adell (Pastoreta). aladrer de Xiva.
ffde tot . (1)

Per tant, la seva producció era circumstancial, i venia donada, en

gran mesura, per la funció de manteniment que exercien aquets menestrals
ais masos i ais pobles, el que els obligava a assumir les funcions d'altres
artesans, segons les possibilitats de les seves eines, i la seva habilitat.

5.2 Aladrers de la nostra Comarca.

A la nostra Comarca hem localitzat cinc pobles que disposaven d'ala-
drers: Morella, Olocau, Vallibona i Xiva, pero és aquest darrer el nucli

més important, on es produia la concentració d'aladrers més significativa,
tant peí seu nombre, com per la seva capacitat manual.

Pastoreta ens diu que:
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Aladre, camatimó i jou.

Llaurant amb polligana.
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José Guimerá Adell (Xiva).
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De Xiva eixie tota la ronda...". (2)

1281

du Junó Guimnrn. cil.

que cobria quasi tota la Comarca.

Volem fer menció explícita deis diferents aladrers deis quals hem

rebut alguna informació.

A Morella sois hem trobat referencia d'un aladrer, originan del mas

de la Rourera.

"Ací a Moreda n'hia havie eixe de la Rourera, que també
treballave molt bé, ja no viu". (3)

3.- de Constantino Adell Cincr. mnsover del mas d'ert Nuclla
(Enduella) Morella.

El mas de la Rourera está situat al" camí que va de Moreda a Xiva,

la proximitat de Xiva explicaría el seu aprenentatge d'aladrer.
A Olocau hem parlat amb José Dalmau, el fill de l'"aladrero". Eli havia

fet aladres en la seva juventud, pero el seu pare n'havia fet tota la

vida, el nom d'aquest "aladrero" era Tomás Dalmau, i,

”
era de la quinta de 1909°. (A) 4.- de José Dalmau, flll de l'"aladrero" d'Olocau.

A Portell hem tingut una conversa amb el fuster Alberto. Tant ell,
en la seva joventud, com son pare, havien treballat d'aladrers per tota
la valí de Catí.

A Vallibona hem localitzat al Sr. Vicente Miró que té vuitanta-un

anys,

"Vuitanta-un ne Vaig fer el día 17 d'AgOSt". (5) 5.- de Vicent Miró, aladrer de Vallibona.

Va aprendre l'ofici d'aladrer a Xiva a ca Getrux:

"Aquí estic jo, allá baix a Enroig també n'hi ha un, después
d'aquell me va ensenyar a mi lo mateix de Xiva, Getrux".
(6) 6.- de Vicent Miré. cit.

I finalment a Xiva hem trobat referencia deis següents aladrers:

"El de ca Getrux que se die Manuel Sebastiá, l'agüelo Lio-



rene, l'agüelo Verd, i Pepo que se die José Sebastiá. I en
va n'hi haver un altre que va ser aladrer més tard que
li dien Pastora, eixe treballave molt per la pat de Sorita,
peí mas de Vernús, ell tenie tota la part eixa, ara viu a
Castelló.
L'altre que li dien Pepo, descendía també de ca Getrux,
pero a un li dien Pepo i a l'altre Getrux, d'apellit els dos-
Sebastiá, pero eren de famílies diferent.
llorenc era Lorenzo Celma, que ací hi havien bastants Celme
mes. El de casa Verd ere Sebastiá també, igual que jo sóc7.- d'Amador sebastiá. fuster de xiva. Sebastiá també, pero eren tres famílies . (7)
"Aladrers?: el tio Lloreng: que se die Lorenzo Celma Sebastiá,
ere de casa Rambla, va morir ais cent i mig, fará dos anys,
el tio Verd que de nom ere Joaquín Sebastiá Rallo, de casa

Verd, va morir ais vuitanta-cinc, fará deu anys, i Pastoreta
que se diu José Guimerá Adell, que es viudo i viu a Castelló8.- de Maset, propieiari dei bar de xi.a. la filia, deu teñir vuitanta anys". (8)
Aladrer, tiñe un cosí germá a Castelló que tota la vida

ha fet lo mateix, al meu cosí li diuen José Guimerá Adell,9.- de José Redon. fuster de Morella. eixe no V3 fer més que aíxó". (9)

José Guimerá Adell, "Pastoreta", és el darrer aladrer viu de Xiva.

Ell mateix ens diu: "Pos aixina és mira, de tants que n'erem me quedo jo".
Ell ens dona referencia sobre el nom del Pepo, José Sebastiá Grau,

que va néixer el 1899 i va morir el 1985.

10.-d'Amador Sebastiá. cit. "Eixa classe de gent ha desaparegut". (10)

5.3 La distribució territorial.

Ais pobles que hi havia un sol aladrer, com és el cas d'Olocau, Portell
o Vallibona, la proximitat definia el seu camp d'acció, sent el terme del

propi poblé i el deis voltants, el territori on aportava els seus servéis.

Pero en el cas de Xiva hi havia dos factors que determinaven la territo-

rialitat de cada aladrer. El primer de tots, la tradició familiar o la conti-

nuítat contractual, i el segon, la sectorialització del territori.

1) Sectorialització del Territori.- Entre els aladrers de Xiva, hi havia
una mena d'acord tácit, sobre la distribució del territori.

Amador ens comenta:
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"Cada aladrer tenie el seu tros de terreno, tenien demarca-
cions, i uno dins de la demarcació de l'altre no entrave,
anaven per masades, per exemple ací,, si diuen per la dena
del Molí i els Llivis, uno tenie aixó, la Serra de Sant Maro,
uno se dedicave a la Serra de Sant Marc, l'altre al riu
de Morella...". (11) ll.-d'Amador r.ebastió. cit.

Redon, fuster de Morella, ens indica que, per exemple, el Verd treba-

llava per la zona de la Torre Miró i, efectivament, l'avi del mas de Bolin-

xa, próxim a l'anterior, ens confirma que allí anava el Verd, pero també

Getrux.

Aquesta sectorialització no devia ser totalment estricta produint-

se solapaments freqüents. Pastoreta treballava per la zona de Sorita,

pero ens explica al respecte que, en més d'una ocasió, va treballar a

masos que portaven els altres, esmenta els masos de Vernús, Beana, Car¬

pió, Arlandes, Jordá, Agustí, Silvestre, i altres com a llocs on ell havia
treballat, així com la població de Sorita, com a lloc molt habitual.

2) Relació Contractual. L'aladrer distribuía la seva activitat entre
els diferents masos del seu territori, mantenint una mena d'abonament
("iguala") en cadascun. L'abonament es pagava amb blat.

"Esta gent treballaven, molts estaven igualats: cada any
els donaven per cada parell d'animals que tenien el mas,
una varsella de blat, i tots los anys havien d'anar, una
setmana o dos per a vore que fee falta, i donaven una
repasada ais arreos, pero no cobraven el jornal, els havien
de fer el gesto". (12) 12.-d'Amador Sebastiá. cit.

Aquesta mena de relació contractual, que Amador anomena "iguala"
va anar evolucionant:

"Primer te feen el gasto i te donaven el blat, te pagaven
per parells, tant de blat per parell, podien n'hi haver-ne
quatre o cinc parells ... i dispués ja anavem di jornal, én
diners". (13)
"Te feen el gasto i cobraven cinc duros a cada dia, aixó
fa més de coranta anys, passera, passera". (14)
"Una varsella de blat per parell i el gasto". (15)

13.-de José Guimerá. cit.

K.-d'Alberto Ferrer Camañes (192t), fuster de Portell.

19.-de Vicent Miró. cit.

El temps dedicat a cada mas anava en funció deis parells d'animals
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que tenia, a més parells mes aladres, pero també la relació era directa

entre el mas i el nombre de parells, per tant, si el mas era gran, més

temps requería per a la fabricació deis aladres, i la confecció d'altres.

El treball d'aladrer era tose i funcional, per tant necessitava eines

fortes i no excessivament especialitzades.

"Pa treballar eixa fusta de carrasca seca, s'han de tindre
uns arreos especiáis, i saber-la tallar. Eixos, escalpres
gúbios, i unes barrines de collons". (17)
"Ells portaven un eixol, escalpres, una raspadora, l'hacha
i barrines. Els escalpres eren redons, gúbios, per a fer
els forats deis tellols al jou". (18)
"Nosatros teniem un eixol, la destral, la raspa, -pero enton¬
ces ni raspa ni res-, gúbies, una barrineta per a el forat
de la tinella, i un villamarquí per a fer el forat de la mane¬
ta de l'esteva. L'aixá anava millor que l'eixol, pero ja no
s'en troben". (19)

12C4

16.-de Josfc Guimerá. cit.17.-de Constantino Adell. cit.

"Jo anava quan m'avisaven, anava i a lo millor estavá,
pos el temps que convenie". (16)

18.-de] masover del mas de Bolinxa. Morella.

19,-d'Alberto. cil.

Aixol i destral.

L'allotjament i la manutenció corría a carree del masover o del veí

del poblé, encara que al final quan es cobrava jornal s'hostatjaven a

casa d'algú de confianza. Pastoreta ens diu que a Sorita estava a casa

de 1'AlííWer o a casa Restellador
, i és en aquesta casa, precisament,

on hem vist una tadira, un aladre i un jou fets per ell.

Era freqüent que les relacions contractuals no es limitaren només

a les activitats d'aladrer i s'estengueren en més d'un cas a les agrícoles,
en temporada de més necessitat, posem per cas el deis aladrers que eren

excellents "dalleros" (persones que tallen el cereal a mi} una dalla ), d'ex-
traordinária constancia amb el ritme del treball, segons ens diu Manuel

Martí.

5.6 Eines d'Aladrer.



L'aladrer treballava al pía de térra, assegut damunt d'un troné, que

li feia de bañe. El bañe d'aladrer disposava d'una esmosa al rnig del troné

que li permetia subjectar el jou o la corba de Taladre (cameta) amb un

tascó de fusta, treballant d'aquesta manera amb més comoditat.

1) La Destral. La destral es feia servir per esquadrejar i fustejar
les branques que préviament havien preparat els masovers. Era Tinstru-
ment que primer empraven.

"Les estrals eren a posta, a un costat tenien galtes, i a
l'altre pujaven lTstes. La gaita ere per a que sempre tirare
cap a fora l'estella. A este costat, no sé com té ho faria
vore, mira suposem com este ferro és redó, acó en redó
aixina, tall baix i ací pujave ovalada.
En aixó s'esquadrejaven les cametes, jous i tot i después
en l'eixol se'ls donave una repasadeta. Ací li diem estral,
pero a Vallibona diuen destral". (20)
"La destral, una com les altres pero en ves de ... s'asmolave
igual que un eixol.per un cantó". (21)
"Pos bueno, esta gent la feen servir moltíssim, ere la ferra-
menta que més feen servir. Alió ere per a una má pesada,
que quan li pegave ... perqué estes fustes eren totes fustes
fortes". (22)

2) L'AíxoI. L'aixol, també s'emprava per a rebaixar la fusta, era la
ferramenta que permitía la feina que havia comencat la destral, tenia
el manee més curt, la qual cosa deixava actuar amb precisió. La seva
forma és diferent a la destral, la direcció de tall és transversal a la
del manee, amb al qual forma un cert angle.

Acostumaven a fer-los els ferrers del poblé per encárrec, els feien
de fulla o corba, i de diferents amplades.

L'aixol es diferencia de l'aixá perqué el manee passa per l'ull de
la fulla, mentre que a l'aixá es Higa amb una anella.

L'aixol de fulla corba rep el nom d'aixol góbio i es fa servir per
a fer bassiols (bassi petit: recipient per abeurar).

"Jo tiñe un arreo ací que ere per a fer bassiols, aixó ere
per a fer bassis que dien antes, per ais ganaos i coses
d'eixes.

Aixol góbio.
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TQ.-dtj José I ravor, del mor. di? I 'Almnina. Mnralla.
?1.-di> vicunt Miríi. cit.

??.-de Casimiro Ripollér. I scuder (Roqueta), de Morella.

?5.-de José Traver. cit.

acó oro per a abuidar el tronc, i per a fer-ho redunet,
ais cantos de baix, dins. Ere d'un tio meu molt manyós,
s'el va fer fer a posta peí ferrer, igual té cent anys".
(23)

Aquest aixol del mas de l'Almoina és ampie, de manee curt, i té les,
dues variants, aixol per una banda i gúbio per l'altra.

Al mas de Bolinxa tenen un aixol diferent, molt semblant a una eixa-

della, és a dir, estret de fulla, i amb el manee llarg pero a diferéncia
d'aquesta, corb.

3) L'Aixá. El fuster de Portell, Alberto, ens indica que millor que

l'eixol anava l'aixá. Aquesta disposava d'un manee amb un "retaloset"
a l'extrem "que s'adaptave millor a la má". I per l'altra banda, la subjecció
de la fulla al manee es feia amb una anella.

4) L'Escalpre. L'escalpre es fa servir normalment per tallar pedra,
peró els aladrers se'ls feien fer per tallar fusta. Sempre s'ha dit que

l'acer de llimes velles és bo per a fer aquest tipus d'eines de tall. La

confecció d'aquestes se li encomenava al ferrer. Alberto ens mostra un

joc de cinc gúbies fetes amb llimes, dins d'un estoig de cuiro de son pare.

El grau d'amplada i corbatura varia en cada escalpre.
5) Massa d'Aladrer. Per colpejar els escalpres es feia servir la massa

d'aladrer.

"Se posave la fusta que volien foradar, subjecta dins l'es-
mossa del tronc i en un escalpre d'estos i la massa d'ala¬
drer, si vols te n'ensenyaré una, se fee el forat.
La massa d'aladrer antiga és esta, i acó no ere més que
una branca, se feen quatre cantos, ben esquadrejats, i
se posave al foc. Acó que quede degollat, priminyo de tot,
ere de colpejar l'escalpre". (24)

La massa disposava d'un manee a l'extrem i un cap de massa llarg,

que amb el temps, degut a l'ús, es desgastava, fent una mena de coll.

Se'n pot veure una a la coliecció que s'exposava al Castell de Morella.

5.5 Sistemes de medició.
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5.5 Sistemes de medicin

1287.

Els sistemes de transport de mides més tradicional els tenim en les
própies mans, o amb elements auxiliars, essent aquets els emprats pels
aladrers:

"Al tio Verd, en aquellos tiempos, li diem nosatros: perquéno se compre un metro?, i diu: qué coste molt de portaruna bara al coll?.
Trobav/e més fácil portar una bara al coll per a medir l'am-plária de la portera, que portar el metro.
Per a medir, ell ho tenie la mar de facilet, fee aixina, un
pam, i ho sinyalave amb el dit banyat en saliva". (25) 25.-de Manee Cit.

Francisco Fabregat, fuster de Villafranca ens dona l'equivaléncia
d'aquestes:

"Una bara té quatre pams i uns centímetros menos que un
metro. Se medie en la bara, la mitja bara i el pam, quefee vint-i-dos centímetros i mig". (26)

No només aquets eren els sistemes emprats per transportar mides,
també el "bon ull" era una eina important.

Hi havia altres procediments, que descriurem en cada cas, que perme-

tien mantenir uns patrons en la fabricació deis aladres, jous, o altres.

5.6 Productes elaborats pels aladrers.

1) L'AIadre.

"Jo he treballat llaurant; de molt jove s'utilitzava el de
fusta, al cap d'anys va ser quan se va vore el primer de
ferro". (27)
"Fará sixanta anys que llauravem en aixó". (28)

Actualment ais Ports encara es llaura amb Taladre de ferro, ja siguí
amb un parell o amb polligana, pero la tendéncia és a fer-ho amb el trac¬

tor.

26.-de Francisco Fabregat Dolz, fuster de Vilafranca.27.-de Casimiro Ripollés. cit.

2B.-d'Alberto. cit.



Aladre de vertedera.

Tres són les funcions essencials de Taladre encara avui. La primera

rompre la térra, i es feia amb Taladre d'orelleres; la segona mantornar

(segona llaurada) amb el de vertedera, i finalment, la tercera sembrar

també amb el primer. Es fa servir, a més a mes, per la recollecció de

patates o per llaurar la vinya.

El llaurador i el masover feien servir la tracció animal, matxos i

bous, per treballar la térra. El mecanisme emprat per transformar aquesta

torga de tracció en torga per a rompre, estava constitult per tres parts

ben diferenciades, si era un parell el que llaurava, o dos parts, si ho

feien amb un sol animal. Els noms d'aquestes són: jou, camatimó i aladre

en el primer cas, i polligana i aladre en el segon. De totes aqüestes parts,

l'aladrer sois confeccionava el jou i Taladre, i en alguna ocasió el cama-

timó, la polligana es comprava teta, i es portava de tora de la Comarca.

El callero o el feltre eren aparells que, situats al coll de l'animal,
transmetien la seva torga directament a la polligana o indirectament al

camatimó a través del jou.

El conjunt del sistema venia definit tant per la térra com pels ani¬

máis, i per tant s'adaptava a aqüestes circumstáncies.

"Pos si la térra no estave bona de llaurar entonces el ca¬
matimó anave més curt, i els animáis patien menos, anave
Taladre més planet, pero quan havies d'asolcar, que diem,
pués entonces havie d'anar més llarg per a que apretant

?g.-de casimiro Rípoiiés. cit. menos el llaurador f entrare Taladre i s'escomengare el solc".
(29)

De fet, és un mecanisme que va en funció del grau d'incidéncia de

la relia respecte al pía de térra.

Eli ha una série de llibres que parlen sobre les variants d'aladres
a la Península Ibérica, o la resta deis pai'sos, és un tema ben documentát,
i si algú té interés pot consultar la bibliografía annexa.

30.-Veure els aladres exposats al Museu Etnológic de Caste-

líó, Enmitori de Sant Jaume de Fadrell.

"A la nostra Comarca la térra és prou torta i irregular,
i Taladre té un angle d'incidéncia agut, ben diferent del
que es fa servir a l'horta de la Plana, sense anar més lluny"
(30).
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"Los arados de los labradores se hacían de madera y se
diseñaban para conjugar con la naturaleza de tipo particu¬
lar de suelo, para que no rompiese o malograra la limitada 51 _rie christopi.Gr uimiams. "a,
energía animal de que se disponía". (31) Ed. Hiome; Madrid; 197a.

1.a- La fusta de l'aladre.- Els aladres es feien de carrasca exclusiva-

ment. Eren els masovers o els llauradors del poblé, els que proveien a

l'aladrer de la fusta, préviament seleccionada i tractada, quan li encarre-

gaven la reparació d'un o mes aladres o jous.

"La fusta la tallaven natros, per a que estiguere seca".
(32) 32.-de Constantino Aríell. cit.
"La soliem tallar d'un any per a l'altre, pero si la tallaves
en verd, que s'acertave que venien ells a treballar, igual
la treballaven, peró dispués feen una foguera i la fotien
allí dins i la sufrimaven ben sufrimada, i alió no se badave.
Si la tallaves antes, pos a la pallisa, en palla i aixó i tam-
poc badae". (33) 33.-del masover del mas de Bolinx
"Ací, pos la soliem tallar per a l'hivern, a lo millor, pos
aixina ais masos que se'n gastave malta, se posaven en
un muntó de fem, enterrada en estiércol, ja un poc destra-
llejada". (34) 3t.-d'Alberto. cit.
"Si quan la treballaves estava una mica verda, pos agar-
raves un grapat d'argilagues i la cremaves un poc per fora,
Í en pau". (35) 35.-d'Alberto. cit.
"La fusta seca, i si podie ser colgades en palla, que no
li entrare gens d'aire, o dins de l'aigua, lo menos un any
dins d'una bassa d'aigua, se fee aixina per a que no se
hadare". (36) 36-dB José Trauer- cit-

Hi ha una dita popular a la nostra Comarca que ens parla de la part
de l'arbre més indicada per seleccionar la fusta:

"Si vols fusta pa fer un aladre,
d'on se rasque el bacó.
Si vols fusta pa fer un jou,
d'on s'ajoque el todó". (37) 37.-de Pilar Dolz Mestre, Moreda.

Els constructors que treballaven la fusta tradicionalment (Morella),
tenien molt present les complexitats derivades del creixement de 1 arbre,
per a aprofitar la disposició de la fibra i les rames, i així ens ho demos-
tren els aladrers en aquest cas, i en altres que explicarem posteriorment.

32.-do Constantino Adell. cit.

33.-del masover del mas de Bolinxa. cit.

3t.-d'Alberto. cit.

35.-d'Alberto. cit.

36.-de José Traver. cit.

31.-de Christopher Williams. "Artesanos de lo necesario’
Ed. Blome; Madrid; 1978.
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58.-de Casimiro Ripnllés. cit.
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39.-de José Trauer. cit.

"Perqué aixó havie de náixer la fusta en eixa corba, aixó
no es plegave conforme les forques o la polligana". (38)
"La cameta ha de ser d'una carrasca que tingue l'acció
corbada". (39)

1.b- Les mides de I'aladre.- Ja hem parlat anteriorment deis instru-

ments de mida deis aladrers, no obstant, aquets utilitzaven altre referén-

cies corporals que determinaven les dimensions de I'aladre: en el primer

cas, Pastoreta ens diu que el dental podía teñir tres pams, la cameta

quatre, i cinc i mig l'esteva; i del segon cas, l'aladrer de Portell, el pare

d'Alberto, posava el peu a la punta del dental, i la cameta havia d'arribar
aproximadament al genoll, mentre que l'esteva havia de teñir la maneta

aproximadament a Tallada del cap del fémur.

1.c- Producció d'aladres.- Els aladrers feien gran quantitat d'aladres,
per cobrir les necessitats d'ús i desgast de cada mas.

tO.-d'Alberto. cit.

ti.-del masouer del mas de Bolinxa. cit.

t2.-d'Emérita Mestre, del mas de la Torre Ciprés.

t3.-de José Trauer. cit.

"Anaves a colsevol mas a treballar i fees, a lo millor, una
vintena d'aladres. Se'n gastaven molts, ja ho cree, cómpta
que cada mas tenie quatre o cinc parells d'animals, per
ahí per Catí, i dos o tres tombades que li pegaves a la
térra, pos en aixó se n'anaven igual ... pués quan venie
la temporade n'apreparaves els que foren". (40)
"Ací teniem sis o vuit aladres, perqué teniem tres parells".
(41)
"Allí n'hi havien en un corral, lo menos una vintena, teniem
quatre parells". (42)
"Per lo menos, pos conforme a n'esta casa que n'hi havie
dos parells, pos sis, o vuit aladres, sinó, a lo millor comen-
Caven a trencar-se i havies d'anar a fer aladres i aixó ...

Havien d'estar fets". (43)

1-d- Les parts de I'aladre.- L'aladre de la nostar Comarca está cons-

tituit per: a) la cameta; b) l'esteva; c) el dental (la relia i les orelleres
les inclourem, en l'apartat c)); i d) la tinella.

I.d.a- La cameta o corba.-

44.-de Julio Caro Baroja, "Los arados, sus tipos y reparti¬

ción"; 1949; Revista de Dialectología y Tradiciones Popu- pUGdG pGnSBT CJU6 Un ClGtGrmiriSClo tipo 3r0CÍO“3Z3CÍ3
lares, voi. v PP 8. ha originado a muchos de cama curva mediterráneos". (44)

La cameta seria la part corresponent al manee de l'aixada, va con-

"Se puede pensar que un determinado tipo arado-azada
ha originado a muchos de cama curva mediterráneos". (44)



nectada per l'extrem superior al camatimó amb dues armelles.

t7.-d'Alberto. cit.

Esteva.

"Agó anave en unes armelles i un tascó de fusta, la una
mes grossa perqué anava detrás i- l'altra mes petita davant,
l'una a una má i l'altra a l'altra, en poc de disiparo.
Per a enganxar el camatimó en la cameta, tenien un entau-
lat, entrave l'una per damunt de l'altre i al mig de les
dos planes i detrás tenie una caboteta. El camatimó per
baix i la cameta per damunt.
Els tasconets anaven a les armelles per la part de dalt
perqué ago tocava en térra moltes vegades". (45)

La fundó de la cameta consisteix a transmetre al dental la forga

de tracció que li aporta el camatimó, al mateix temps que acumula la forga

de penetrado humana, transmesa per l'esteva.

Cameta."I la cameta té que tindre eixa acció per a que remonto
al tenor del nivell de l'animal, per a que pujo més alt, sinó
li vindrie ací baix ais genolls deis animáis". (46)

A l'extrem inferior de la cameta es provoca la intervenció de les

tres parts fonamentals del sistema.

"A la cameta se li fa un forat, a baix, ací se li dixe un
retaló a la madera de la cameta, i per eixe forat que
és llarg se fa passar el dental, i entonces ací entre la
relia, i per damunt l'esteva". (47)

Essent l'extrem inferior el nueli de concentrado de forces, queda

justificat el que aquesta part de la cameta siguí la més ampia i, per tant,
la més "reforguda".

El forat de la cameta es feia amb unes barrines d'uns vint o vint-i-
-cinc millímetres, segons Roqueta, i després amb els escalpres, primer
els góbios i després amb els piaos, s'esquadrejava el forat, la seva forma
anava en funció del grau d'inclinació en el qual s'insertava l'esteva i

del pía horitzontal del dental.
I.d.b- L'esteva.- L'esteva és la part de Taladre que subjecta amb

les seves mans el llaurador, pressionant al mateix temps per aprofundir
el solc.

Ub.-üe José Traver. cit.

¿6.-de José Traver. cit.



Esteva.

"L'esteva, agarraven una branca més grossa que grossa,
i a base d'estral s'esquadrejaven, i después en l'eixol s'apre
tave un poc més, se fee entrar peí forat de la cameta
i en pau, que tinguere sempre esta acció". (¿*8)
"Aixó en la destral s'esquadrejave i después en l'eixol afi¬
naren. Esta d'ací ja s'ha fet amb serra, se coneix". (49)

La branca de la qual es feia l'esteva, també havia de teñir, just,
un cert grau de corbatura natural, invertint la posició respecte a la
cameta, la part prima anava a baix i l'ampla a dalt.

La part de dalt era el lloc on el llaurador pressionava, per a que

el dental pogués penetrar a la térra i fer el solc, per a la qual cosa

portara una empunyadura d'on agafar l'esteva.
El forat de dalt de l'esteva es feia en fescalpre i una raspa o amb

un aixol, i la part de la maneta es reforgava amb un ferro que la creuava

interiorment.

"La maneta eixa de l'esteva, si la fees molt, grossa, no
la podies abarcar, i si la fees com calie, se trencave perqué
la fusta va contra má". (50)

És a dir, que la forga es feia en la mateixa direcció que la fibra
de la fusta, i per tant, els extrems de la maneta no soportaven la pressió,
la solució consistía a barrinar l'interior de la maneta i reforgar-la amb un

ferro, com diu Alberto "una anga de caldero d'aquells d'antes", cumplía
perfectament aquesta funció. Els extrems del ferro es doblegaven per

evitar que se'n sortís, o fer mal al llaurador.

L'esteva portava un "retaloset" per la part de darrera, que es feia
servir per a colpejar amb el martell de l'eixol, de manera que entrés a

pressió peí forat de la cameta.

Per la part prima que sobresortia del forat de la cameta, es creuava-
amb un torroll. La misió d'aquest era la d'evitar que l'esteva sortís del
forat en algar l'aladre de la térra.

1-d.c- La relia.- El dental, la relia i les orelleres són les parts que
actúen directament sobre la superficie de la térra.

Totes les forces transmeses es concentren a la punta de la relia.
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68.-d(! Casimiro Ripollés.
"La relia: la que furgue per baix". (51)

La relia és un deis componenLs de ferro del conjunt. La seva forma
recorda a una punta de llanca plana per baix i arquejada per dalt.

Está situada a l'extrem davanter del dental, en un rebaix fet expres-

sament per encaixar aquesta.

La relia disposa d'una cua summergida longitudinalment en el dental,
per la part superior d'aquest; passa per l'interior del forat de la cameta,
deixant que l'esteva pressioni peí damunt, és a dir, passa peí forat entre
el dental i l'esteva.

La cua de la relia adopta, de vegades, una corbatura que s'adapta
a l'esteva.

I.d.d- El dental.- El dental té el mateix disseny originan que la relia,
o sigui, és una punta de llanca feta de carrasca carbonitzada, amb la
fi de donar-li duresa. També disposa, com l'anterior, d'una cua que s'in-
trodueix dins del forat de la cameta, travessant-la. Un torroll fixa el
dental, a l'igual que ho feia a l'esteva.

La forma del dental és plana per baix i arquejada per dalt, per la
part superior se li fa un rebaix i una regata, on s'adapta perfectament
la relia sense que sobresurti.

"Eixa coeta colave dins del dental, a ran de la fusta, que
tenie per damunt una ranura per a passar la coa de la
relia. El dental de detrás ere prim i esquadrejat per a
que entrare dins la cameta, i davant tenie una esquena
que acabave en una llengua". (52)

El dental, a l'anar en contacte amb la térra, relliscava per damunt
d'aquesta, l'ús polimentava la superficie de contacte, facilitant, d'aquesta
manera, l'operació de llaurar.

cit.

/»9.-de José írnv/nr. cit.50.-de José Trm/cr. cit.51.-del masox/er del mas de Rol inxa. cit.

Unió corba-dental.

"El dental claro que se gastave, i entonces ere quan anave
né, suavet entrave bé, més finet, quan estaven ben esme-
rats. Un aladre de nou, si no estave la térra molt ofentrá,
María Santíssima!, peu al tascó i encara ni aixina, no volie
entrar. Quan estaven fusets, ben gastadet, fininyo, enton¬
ces se trencaven". (53)

52.-de José Traver. cit.53.-de José Traver. cit.
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l.d.e- El tascó.- El tascó es posava per darrera de la cameta, entre
la cua de la relia i la del dental, pressionant aíxí tot el conjunt dins
del forat.

"Al tascó si li mates els quatre cantos, a la que li pegues,ja no estella, perqué aixó entre fortet". (54)

l.d.f- Les pretieres. Les orelleres són una perllongació lateral del
dental. La seva funció consisteix en separar la térra oberta per la relia
i tirar-la cap ais costats. Per a aconseguir aquest objectiu, les orelleres
mantenen un angle d'uns trenta graus amb l'eix del dental, i un altre
similar amb el pía del térra. La seva posició és simétrica respecte a l'eix
longitudinal del dental.

"Estes orelleres de fusta, no van aixina planes, anaven
un poc obertes cap a dalt, i aixó se fee un forat a modo,de coa de milano, anem a suposar estret de dalt i ampiede baix, i a la que entraven, pos claro, eixa cunya no poteixir. La térra quan se llaure té una miqueta d'aigua, poseixa madera de les orellereres s'humix, s'unfle, i aixó quedefort, claro, aixó té que entrar a cop de martell". (55)"Els orellals, ne feem de redons, en una barrina, pero deprimer un escalpre gros per dins, i l'altre prim per fora,i si se fee a la mida, l'orellera encara que paras molla,

que no parás forta, no s'aguantave". (56)
5t.-d'Alberto. cit.55.-d'Alberto. cit.56.-de Vicent Miró. cit.57.-de Casimiro Ripollés. cit.

Amb el temps es van substituir les de fusta per les de ferro, fixant
aqüestes amb un vis que creuava el dental.

"A l'aladre tots els forats se creuen, les orelleres se to¬
quen de Tuna a l'altra i la raó está en qué la fusta eixa,ahí dins, s'aprete i no se'n podien eixir tan bé, perquéaixó ho perdies a consevol solc". (57)

1-d.g- La tinella.- La tinella és una altra de les peces de ferro que
porta l'aladre de fusta (inicialment era fusta pero no se'n conserva cap).

"La tinella ere per a que no se despegare. Si no haguereportat un ferro del dental a la cama, pos entonces, acós'haguere trencat. Después n'hi havie que les fee en rosca,
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pero l'essencial portave forat a dalt per a que passare
una clavillate, i aixó rio se podie amollar". (58)

Aquest travesser permetia graduar, a més a més, la inclinació de
la relia i la profunditat de la llaurada conjuntament amb el camatimó.

2) El jou.- El jou més freqüent a la nostra Comarca és el que porten

els matxos. Se subjecta al coll de l'animal, protegint aquest amb el feltre.
Serveix per junyir un parell, i la seva forma és simétrica respecte a l'eix
que marca el camatimó. Consta de tres corbes: dues cóncaves, respecte
al coll deis animáis, i una altra convexa, que fa de contracorba al mig
de les altres dues.

La funció del jou és coordinar la forga deis dos animáis, transmetent

aquesta al camatimó mitjangant un mecanisme composat per les estaquilles,
l'eixinguer i la traiga.

El jou s'obtenia directament d'una branca de carrasca, respectant
la seva tendéncia natural a assumir aquesta forma.

"Se buscave una carrasca en acció, i s'arreglave en l'estral,
después se feen els forats, posavem, fes-te compte que
un tronc de llenya, amb una entalladura, i en una cunya
aguantaves les peces. Tenies que fer l'acció eixa, i después
t'ho barrinaves i, en unes gúbies, fees el forat, el forat
el fees ovalat, no ere quadrat, eren per a passar els te-
llols". (59)
"Les branques d'eixa acció (forma natural) se'n trobaven
algo més pero se tenie que buscar bastant, ara si calie,
encara n'hi havien de més accionats". (60)
"Agó tenie una acció(forma natural de la branca), perqué
agó ere per a anar damunt del feltre, ais forats se posaven
els tellols, que d'eixos forats n'hi havien que anaven aixina
d'inclinats". (61)

2.a- Les parts complementáries del jou.- El jou está complementat
per: a) els tellols; b) les estaquilles; c) l'eixinguer; d) la traiga; i e) ql
tacos.

2.a.a- Els tellols.- Són quatre bastons, d'un mig metre aproximadamenf
de llarg, que es posen simétricament, respecte a l'eix de cada corba cón¬
cava. La seva funció és la de subjectar el jou al coixí de palla que s'ano-
na feltre, pressionant sobre aquest en lligar-los per l'extrem inferior,

98.-do Casimiro Ripollés. cit.59.-d'AU)orto. cit,.60.-do José Trav/or. cit.61.-do José Travor. cit.
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Estaquilles i eixinguer.

62.-de Casimiro Ripollés. cit.

Eixinguer de ferro i eixinguer
de fusta.

63.-de José Traver. cit.

peí davall del coll de l'animal.

A l'extrem superior teñe una cabota que impedeix que l'estellol caigui
del forat, i l'extrem inferior acaba en punta, de vegades se li fa un re-

baix per poder subjectar millor la corda que Higa els tellols per la part
de baix.

També eren de fusta de carrasca, i els feien els propis masovers.

"El que no feen els aladrers eren els tellols, aqo mos ho
feem nosatros a casa, cuidant-se que plovie. Buscaves al
base quan fees llenya, o coses d'eixes, ja tenies unes bar¬
retes per a fer es tellols". (62)

2.a.b- Les estaquilles.- Aqüestes es sitúen simétricament respecte
a l'eix de la corba convexa, o sigui, al mig del jou, són dos bastons amb

certa conicitat, d'uns vint centímetres de llarg i al voltant de dos o

tres de diámetre. Travessen el jou, sobresortint per la part superior,
la distancia entre les dues és, aproximadament, la del gruix del jou. La:
seva funció és la d'anclar l'eixinguer.

2.a.c- L'eixinguer.- Rep aquest nom una branqueta de carrasca d'un
pam de llargada, és una de les connexions intermitges entre el camatimó
i el jou i, per tant, ha de ser molt resistent.

Per l'extrem davanter está creuada per un bastó, i peí de darrera
té un forat peí qual passa la traiga.

"Per a anar bé l'eixinguer encara havie de tindre eixe nugo
i un altre, i si en foren tres, encara més fort ... L'eixinguer
forme com un cimal allá i un ací, i foradat per dins de
a on estigue el ribigí. El ribigí és aixó que la fusta és
retorguda, vull dir recordillada. Per qué tu veus la fusta
recordillada és molt difícil de trencar. Foradat al mig de
la forca deis dos o tres cimals per a que no áselo, perqué
aixó no pot traure bada de cap manera, aixó és el ribigí".
(63)

2.a.d- La traiga.- S'anomena així a una anella de fusta que passa

per l'interior del forat de l'eixinguer, i que serveix d'anclatge al camati¬
mó.
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Traiga.
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"La traiga está feta de madera de lledorter. En acabar de
tallar se fa calent i se posave al plegador.
Acó se feen uns plegadors, no sé com t'ho diria, n'hi havien
uns tronos i s'abuidaven en l'eixol, i li fees tu esta acció
redoneta ací baix, tancat, i al costat, fees uns forats en
una barrina d'eixes del catorze, i posaves tot el voltant,
pie d'estaques. Anaves posant la branca de lledoner ahí;
peró fees de forca de vertat.
Se fee de carrasca, el plegador, d'una fusta ampia, ,en
una réqua d'estaques que apretaven el lledoner contra
el ... molde. Aixó ho deixaves eixugar. Nira, ésta mateix,
és feta meua (64)
"Acó també ho feem nosatros, també mos ho buscávem, de
lledoner que diuen, plegat en una especie de tronc gran,
en unes estaques, i quan estave ara en salvia, millor que
mai, pos ho acalentaves un poc i ho posaves allí, clavaves
les estaques aquelles i au!. Ne fees a lo millor una damunt
l'altra, tres o quatre". (65)
"La traiga encara la feem en fusta de roure". (66)
"Ací a Portell diem la mediana, i la fusta és de salibord,
que diem ací, ciré bord, que per eixes carreteres n'hi ha
a tots els puestos". (67)

Sistema jou, estaquilles, eixinguer,
traiga.

2.a.e- El talos.- La traiga queda Hígada pels dos extrems de la bran-
queta amb una armella de ferro. Per mantenir els dos extrems separats
es posa un soquet que rep aquest nom de talos.

La seva forma és trapezoidal, situant el cantó més prim a la part
de baix, pels costats, on s'insereixen les branques, té un buidat semicircu¬
lar, per adaptar-se millor a la forma rodona de la traiga.

2.b- Jou de bou i jou mixt.- A part del jou de matxo, ho havia dues
modalitats més, el que s'emprava per junyir els bous i aquell que es feia
servir quan el parell era mixt.

2.b.a- Jou de bou.-

"E1 de bou se fee en una barra llarga, plana, d'om negre,
tenie una pestanya per a collar-se al tos. Alguns tenien
dibuixets, el nom del amo, o deis bous". (68)
"Tenie més dificultats per fer-se, se fee damunt del tronc,'

'en una barra, se li fee l'acció, tenien uns sis pams de llarg
per uno d'ample. Alguns tenien dibuixos, els nom deis bous,
o l'any que es va fer". (69)

Talos i armella.
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66.-do Jasé Traver. cit.

69.-de Casimiro Ripollés. cit.66.-del masover del mas de Bolinxa. cit.67.-del ferrer de Portel].68.-de Francisco Fabregat. cit.69.-de José Guimerá. cit.

70.-de Constantino Adell. cit.

El jou de bou anava lligat a les banyes del bou, amb una corda o
cuir que rebia el nom de junyidora, i per tant, no portava tellols.

Posseia igualment les dues corbes cóncaves, pero la convexa era
substituida per l'ample de la barra ben esquadrejada. La resta del sistema
de tracció no es modificava.

En un principi, a la nostra Comarca es llaurava amb bous, en alguns
masos, possiblement degut a la proximitat deis pobles fronterers de 1 Ara-
gó, pero paulatinament es van substituir per matxos. Tenim noticia d al¬
guns masos que en feien servir: La Llácua, Guimerans, Moixacre, La Torre
Segura, Enduella, El Prat, del terme deis Mollets i altres del terme de
Villafranca.

Per l'Aragó, a la part de Cantavella i Penya-roja, era freqüent el
veure llaurar amb bous.

2.b.b- El jou mixt.- L'aladrer de Vallibona ens diu que al mas del
Prat, van arribar els masovers amb tres parells de bous i cada any en
mataven un substituint-lo per un motxo. El que, naturalment obligava a

llaurar amb jou mixt.

"Aixó a Cantavella encara n'hi havie un que li diuen Román,
que encara llaurave en una vaca i una muía, fee un efecte
(70)

3) El camatimó.- El camatimó és una perxa de fusta de pi o d'om negre

lleugera i resistent.

La seva missió era transmetrela forca del parell a l'aladre, amb la

inclinació suficient per poder llaurar amb comoditat.

Per l'extremdavanter l'espigó (camatimó) tenia quatre o cinc forats,

per on passava una clavilla. Aquesta es travava amb la traiga i impedia

que se'n sortís.

Si la clavilla estava al primer forat de la punta, el camatimó s'allar- •

gava i l'angle d'incidéncia del dental augmentava, podent llaurar amb

més profunditat; si la clavilla baixava disminuía l'angle d'incidéncia, treba-

llant amb menys esforg els animáis.

Les mides deis camatimons varien segons versions, el fuster de Villa-
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Llaurant amb polligana.
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franca, Feo. Fabregat, diu que el camatimó media dos metres vint de llar-

gada i vuit centímetres de diámetre, o sigui, quasi deu pams, mentre que

l'aladrer Pastoreta ens diu que el camatimó tenia tretze pams de llargada.

h) La polligana.- Mena de forcat, construit amb dos pollegons llargs

corbats i units per l'extrem més ampie, de forma que l'animal pugui situar¬

se al mig deis dos.

No se'n feien a la nostra Comarca, i per aixó s'havien de portar

de fora. Tampoc era un aladrer qui les fabricava, pero nosaltres les hem

indos en aquest capítol perque están directament relacionades amb l'alá-
dre.

"La polligana se fee de barres de lledoner, a Fontdesbala,
n'hi havie un ferrer que se les plegave, i agarrave les
barres com el brag a la mida que tenie, i les ficave quan
traien el fem deis animáis, quan fermente, allí dins, i allí,
eixa fusta se coie. I después un tronc de carrasca o de
servera molt gran, tenie els forats fets i tan com ho anave
doblegant, ficave un ferro, ho deixave eixuar i quan estave
seca ..." (71)
"La polligana és de lladoner i se fee en uns plegadors, per¬
qué a eixa llargada i en eixa corba a pipa, per al cul de
l'animal, és difícil criar-se peí seu natural". (72)

La polligana va lligada pels seus extrems davanters a les camelles
del feltre, amb una cadena, i, amb una corretja de cuir es pengen les
dues barres de l'esquena de l'animal, per damunt d'un sellonet que li posa

el llaurador per protegir l'animal. Les cadenes transmeten la forca a les
barres, i aqüestes a l'aladre, que va connectat amb el passador.

5) El carro de traginar pedra.- Aquest era un carro de quatre rodes,
emprat per al transport de pedra. El sistema de tracció era animal.

La darrera vegada que es van reconstruir les muralles de Morella,
els treballadors feien servir un carro d'aquest tipus. (73)

Actualment forma part de la coHecció del Castell.

L'aladreyera el constructor d'aquets carros baixos. Disposava d'una
estructura rectangular, confeccionada amb taulons esquadrejats i grossos
que situava ais laterals. Aquets estaven units per dos travessers, de
manera que entre ells i els taulons laterals es configurava un quadrat,

Polligana.71.-de Manuel Marti, llaurador de Sorita (Casa Restellador).72.-de José Trauer. cit.

Carro de traginar pedra.

73.-de Carlos Sangüesa, de Morella.
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Carro de traginar pedra.

restant per la part davantera i posterior dos espais lliures per posar
les rodes.

Les rodes es feien amb les soques de carrasca, tallades per davall
del forcat, de maoera que la fibra es bifurqués o trifurques, segons el
nombre de cimals que tenia l'arbre.

Peí revigí es perforaba amb els escalpres gúbios i s'ajuntaven per
parelles amb l'eix de secció quadrangular, de manera que les dues rodes
voltessin al mateix temps. L'eix sobresortia pels costats externs de les
rodes, transformant la secció quadrada en circular.

Els taulons laterals disposaven de dos forats circulars on s'allotjaven
els eixos de les rodes, permetent la rotació en el seu interior. Per damunt
d'aquest xasis rudimentari, es feia un entaulat per poder portar la cárre-
ga de pedra.

6) El róssec.- És un altre deis sistemes emprats per traginar la pedra,
pero en aquest cas sense rodes. Aquest el confeccionava tant el masover

com l'aladrer.

Portera.

1U.-de Casimiro Ripollés. cit.

"El róssec mos ho feem nosatres, si s'havie de fer una pa-
ret, o s'havie de traure pedra, pos anaves al bosc i busca-
ves un forcat grandet de carrasca, ja amb l'acció, i el
tallaves en la destral. Li clavaves una travessera per da¬
munt, i les branques del costat fees uns forats en la barri-
na i clavaves unes estaques. I pedres molt grosses que
no se podien pujar al carro (el de rodes de raigs), les tom-
baves allí damunt i en matxo les traies". (74)

El róssec s'enganxava al batall amb una anella, fixada just al naixe-
ment del forcat.

7) Porteres.- Una portera está feta amb barrons de fusta, la seva
estructura la configuren dos pujants, quatre o cinc travessere i un tirant.
Es fan servir per tancar el pas ais animáis.

Les porteres están integrades al paisatge de la Comarca, i són prou
abundants.

Les solien fer els aladrers, pero també les feien alguns fusters ais
pobles petits.
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Róssec.
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Portera.

"Natres escomencavem par anar a tallar-mos el ginebre,
triaves els ginebres que calculaves que feen falta. Allí
agarrafes una destral i lio destralejav/es, i amb la garlopa
o l'eixol ho repassaves". (75)
"La portera la fees com venie bé, segons te dien els maso-
vers, a la millor la fees de dos fulles o d'una. Se feen
els pujants, i dispués fees els forats, i en quatre barres
o cinc ...

Entonces se pose un tirant des de una punta del pujant
ere quadrat pos abiudaves un poquitín aixina, i entonces
eixa portera ja no baixave". (76)
"Els pujants, ací, se feen de roure, i els travessers també.
Els travessers, segons la porta com ere, els de baix drets,
pero tan com anaven algo corbats.
Totes les barres (travessers) estaven atorrollades, feen
un forat, i passaven un torroll (torelió), alió ja no se n'ei-
xie mai. De claus no se n'empleaven, no n'hi havien". (77)
"Els cantos deis travessers arreglats, aixina, que no queda¬
re prim, si venie a ploure quedave menos aigua en els can¬
tos matats, no se'n replegave tanta". (78)
"Per a les porteres no se gastaven bisagres". (79)

A Portell es feia una nansa en la part superior, que subjectava el

pujant per la part de dalt, a la paret:

"Pos se fee un forat a una pedra a baix, i a dalt se voltave
com una barra de salibort, aixó s'acalente i li fees la volta,
com se feen les medianes també, pos se fee la volta i alió
ho collaves baix de dos pedres, i el pujant anave per dins".
(80)

Mentre que el més usual és posar un forcat fixat entre dues pedres
de la paret:

"Ahí baix posavem una pedra i feen una cuxoleta i els ala-
drers li feen al pujant per baix un punxó i la ficaven allí
dins. A dalt un forcat entre dos pedres i au!". (81)
"La fusta se fee de ginebre perqué resulte que és una clas-
se de madera que la polilla no li pot, encara que estigue
dintre el fem, aixó no se polille mai". (82)
"De ginebre millor, peró ací les teniem de roure". (83)
"Les porteres se feen al puesto que tenien que anar". (86)
"Els aladrers per a pendre la medida agafaven un bastó,
jo encara hai gastat sempre el metro, peró ells eren els
técnics en acó, i ells agafaven un bastó i dien pos li falta
quatre dits o un pam, i aquella medida els servie". (85)

75.-ri'Amador Sebastiá.76.-d'Alberto. cit.77.-del masover de] mas de Bolinxa. cit.78.-d'Alberto. cit.79.-d'Amador Sebastiá. cit.
BO.-d'Alberto. cit.

81.-del masover del mas de Bolinxa. cit.
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Si la portera era d'una fulla, es tancava amb un passador fet de

ginebre, introduít entre les pedres de la paret.

"El pastellet se fee de ginebre, feen un bassiolet i dispués
feen una pastellet llarg, que entrave per tot el bassiolet.
Posaves el dit a una esmosseta, a la punta i tancaves".
(86)

8) Bassiols.- Els bassiols són recipients fets d'una soca buidada per

una cara, que s'utilitzaven per abeurar els animáis.

La bássia també es feia ambuna soca buidada, peró era més petita,
i de poca fondária, serveix per posar el menjar ais "gorrinos" (porcs).

"Bassiols, també, també ne feen, antes que no n'hi havie
port-land, pos mira tots los feem de fusta.
El més gros que me'n recordó a la font de Llaves, al mas
d'Amela (Sorita), después se va podrir i el van fer de port-
land. Tenie tres pams, lo menos, d'amplada i tres o quatre
metros de llarg. Teniem una gubia i mira, anaves fent, ana¬
ves abuidant. Pos li dixaves a la punta u pam de fusta
per a que no marxare l'aigua, i quatre dits o aixó per la
volta per a que fere forta, la fusta.
La fusta que millor va és la de roure, durave més que res,
dure més a la humitat. El roure que és melis, no n'hi ha
altra fusta per a la humitat". (87)

La ferramenta emprada per a buidar la soca era l'eixol gúbio, del

qual ja hem parlat anteriorment.

9) Soquetes.- La soqueta és una protecció de la má feta de fusta,
que es fa servir per a segar amb falg.

"Soquetes, no n'hai fet poques. N'hi havie dia de fer-ne
dotzena i mitja, peró per a fer-ne una dotzena no patia
gens.

Quan n'hi havie neu, tenia el banquet a on fee les format-
geres en un escalpre gúbio. Encara la faria ara.

Primer fustejaves lo que ere amb l'eixol, después un forat
en la barrina, se fee la boca, i d'un forat a l'altre, i al
revés, la llimpiaves en la gúbia, una raspadeta ... Me les
pagaven a dos quinzets. Ne vaig fer a l'arrós, allá baix
a Amposta, una vegada, no sé quantes, mira a sis pesetes
la dotzena, peró claro, entonces se guanyaven dos o tres
pesetes". (88)
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La confecció tenia dues fases ben diferenciades, primer se li donava

la forma exterior, aproximant-se el más possible amb l'eixol, i després

s'abuidava per l'interior, perforant primerament amb una barrina i tallant

després amb les gúbies. Per acabar la feina se li passava la raspa, tant

per dins com per fora.

S'havia de respectar la direcció de la veta, de manera que la barrina

prengués la mateixa direcció que aquesta (en les soquetes velles, les
bades coincideixen amb l'eix de simetría, o son paralleles a aquest).

10) AI tres.- Com hem dit anteriorment, els aladrers s'adaptaven a

l'oferta de treball segons les seves possibilitats, pero aixó també ho feien
altres artesans com els fusters deis pobles petits, donant-se la coincidén-

cia que, llevat del purament específic de cada especialitat, la resta tant
ho podía resoldre un fuster com un aladrer.

Aquest és el cas deis alavets (recipient de fusta en forma de cassola)
del rodet (roda de fusta on van inserits els alavets) de molí:

"Al Vilar (Sorita), l'agüelo Vilar, que encara vaig conéixer
al rebisagüelo, l'agüelo Juan; l'agüelo Gabriel me va fer
fer un camí ... uns soquets. Treballava allí i va buscar un
roure tot de melis de per Morella. Pos no n'hai fet mai,
uns socs per al rodet del molí, no se quin nom li diuen.
Tu provaves; que eixie malament ..., mala sort, i ne fees
un altre en l'eixol, encara me vaig aclarir.

Fee a saber d'anys i die: En ca están igual, xé! aladrer,
en ca están igual". (89)
"Pos ací el roure també el vaig treballar per a fer rodets
de molí d'aigua. Quan assoltaven la bassa a baix li pegave
al rodet que diuen. A baix va una roda que té unes coses
com a bassiolets, i és a lo que li pegue l'aigua i fa rodar
les moles. [\Jatres el vam canviar algunes vegades, ais dos
molins de baix i ais del Forcall. El rodet estave davall l'aigu
l'arbre no, per aixó se fee de roure". (90)

Un altre cas similar és el de les portadores (recipient de fusta per

tranportar el raim ola mel), tant Amador, que era fuster, com Pastoreta,
n'havien fet, a més a més, gran part deis fusters de la Comarca, si no
en feien, n'arreglaven, suplint d'aquesta manera la deficiéncia de boters.
Evidentment, aquesta no era la feina própia de l'aladrer, com tampoc

8?.-d'Amador Sebastiá. cit.83.-cJe?l masover del mar> de Bolinxa. cit.84.-de Francisco Fabregat. cit.85.-d*Amador Sebastiá. cit.86.-del masover del mas de Bolinxa. cit.87.-de José Guimerá. cit.88.-de José Guimerá. cit.

89.-de José Guimerá. cit. RodGt.
9Q.-d'Amador Sebastia. cit.
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Bassiol.

ho era el fer formatges, cadires, pales de fornes, o trills, pero com hem
dit anteriorment, la seva producció era circumstancial, i anava en funció
de les necessitats i la carencia d'artesans especialitzats en cada poblé.

Els aladrers, de fet, eren uns grans artesans de la fusta.

Balda de portera.
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6. MESTRES CARRERS: CARRETERS DE MORELLA.

6.1 Carreters de Morella.

El carro amb dues rodes de raig (radis), ha estat el vehicle de trans-

port tradicional a la nostra Comarca. Actualment, els vehicles de motor
l'han fet desaparéixer, només se'n troben en alguna pallissa, al costat

d'algun mas, o abandonats al ras.

La fabricació d'aquets vehicles de dues rodes, es portava a terme
en els nuclis urbans de la Comarca que tenien un dinamisme més intens.

Aquets eren Vilafranca i Morella, en aquest darrer la fabricació de carros
era completa, a Vilafranca les rodes les portaven d'Albocásser.

La progressiva industralització va fer desaparéixer aquesta activitat
artesanal ais voltants deis anys vint-i-set o vint-i-vuit d'aquest segle.

Els carreters deixaren aquella producció poc rentable i la substitui-
ren per altres relacionades amb la nova indústria.

Sois hem aconseguit localitzar un carreter a la nostra Comarca, i
aquest va viure el procés d'adaptació anterior.

Aquest carreter és de Morella, i allí va aprendre aquest ofici durant
uns anys, en la seva juventud.

El seu nom és José Aguilar Adell, conegut al poblé per Pep d'Aguilar,
originari del mas d'Aguilar, va néixer el 1906.

La decisió d'aprendre a fer carros la va adoptar ell autónomament,
a pesar de l'escassa acceptació que aquesta va teñir per part del seu
pare.

Els seus mestres, havien estat carreters a Morella de tota la vida,
ho van ser per aquest ordre: el Sr. Esteban Ortí i el Sr. Joan Nadal.

Ell va iniciar l'aprenentatge l'any vint-i-tres, ais disset anys.

"El tio Nadal tenie el taller baix de la presó i mira quin
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taller ere, que si fees l'escala de ferro, havies de traure
el carro de costat, perqué sancer no eixie.
Davant la presó n'hi havie un planet i allí posaem l'eix,
posaem les rodes i ho posaem tot.
Aquell home havie treballat tota la vida fent carros.
Ací n'hi havie un altre que li dien Esteban, si primer vaig
estar en Esteban, d'apellit Drtí, tio d'eixa Maruja, d'eixa

1.- de José Aguiiar Adell, mestre cerreter de Moreila que fa els ponXOS . (1)

Posteriorment, es va installar al local on avui en dia está la tenda
de Mañero de Baix.

?■- de José Aguilar. cit.

"A Mañero de Baix vaig treballar cinc o sis anys i ahí vaig
guanyar per fer-me la casa". (2)

El fuster de Forcall, Amadeo Querol va estar d'aprenent aquest pe-

ríode al mateix local, així ens ho ha explicat.

També ens ha afegit que anteriorment havien treballat a casa Borra-
só, pero d'aquesta dada no tenim referencia del Sr. Aguilar.

L'espai de treball també era molt reduit, el Sr. Aguilar veient la
limitació d'aquest ofici en extinció, en va haver d'aprendre un altre.
Va marxar a Castelló per a fer carrosseries de fusta per a vehicles de
motor, aproximadament a l'any vint-i-cinc.

Durant el periode de Mañero de Baix, ens diu Amadeo Querol que
tant feien carros com carroseries.

Va ser l'any vint-i-set que va marxar a la mili, quan va tornar va

conéixer la seva dona, i ella diu que en aquells temps compaginava els
dos treballs.

L'any trenta-cinc, es va casar i es va posar a rehallar al taller que

havia fet sota la casa de l'hort del Baró.

Allí encara va fer rodes, i reparava els carros, pero especialment
va fer carrosseries.

La guerra del trenta-sis va interrompre la seva tasca, i va ser des-
prés de la guerra quan va montar una serra, fent societat amb el Sr.
Ramón.

El recorregut per la vida deis Sr. Aguilar ens sembla un ciar exemple
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en el preces d'adaptació delmón artesanal a l'industrial, i per aixó ens

hem aturat a exposar-ho.

6.2 Tipus de carros.

En altres époques es podien veure les següents modalitats de car¬

ros: a) carro normal; b) carro bolguet; c) carro de pared; d) tartana; e)car

retilles.

A la nostra Comarca es feia fonamentalment el tipus de carro que

el Sr. Aguilar anomena com a "normal", perqué era el que tenia un camp

de possibilitats d'ús més ampli. Una variant d'aquesta era el "carro bol-
guet".

El bolquet s'emprava per a transportar arena, terres, fem i altres

productes similars. Permetia descarregar sense haver de desaparellar els
animáis, basculant sobre l'eix de les rodes.

Tots dos disposaven de dues barres entre les quals es situava un

animal.

El carro tradicional o normal, a la nostra Comarca té una estructura
molt senzilla. Consta de dues barres fixes, en el carro normal, i abatibles
en el bolquet, sobre les quals s'estructura la caixa de la cárrega. Les
barres descansen a través de dues fustes (palometes) sobre l'eix de les
dues rodes, situat al mig de la caixa. Aquest eix de ferro resta fixe,
encaixat dins les palometes. La caixa té dos laterals amb una estructura
de barana, configurada per unes varetes de ferro i fusta, i una contra-
barra paral-lela a les barres.

El Sr. Feo. Fabregat, (3) ens ha parlat també d'un carro que feia
servir en el transport deis tralls, des del bosc a la serra. Aquest carro,
a diferencia deis anteriors, disposava d'un espigó central que els carre-
ters anomenaven "vértigo". El "vértigo" és l'eix de transmissió de la forga
del parell d'animals (carro de parell). El Sr. Aguilar ens diu que hi havia
un altre model de carro, pero que ell no el va contruír mai, ni en va veure

3.- de Francisco Fabregat Dolz, fuster de Vilafranca.
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fer-ne cap. Aquest era la tartana, emprada habitualment per al transport
de gent.

Un altre tipus de carro, és aquell que fa servir la torga de tracció

humana, pot transportar poca cárrega i, generalment, a distancies curtes,
rep el nom de carretilles a la nostra Comarca. Tenen una sola roda davan-

tera, o dues laterals. Les seves dimensions són ben diferents a les deis
carros de tracció animal.

La roda era de fusta compacta, sense radis, es treia a partir d'un
tronc seleccionat, o d'un tauló. El seu diámetre era d'una trenta centíme-

tres, i també estava reforjada exteriorment amb un cércol.

En el capítol deis aladrers, parlem de la selecció de la fusta, a

partir d'una soca; per confeccionar les rodes del carro de quatre rodes,
fet pels aladrers (apartat 5.7.5). El sistema és el mateix, només que el
forat de les rodes per ais carretons és rodó, mentre que aquelles altres,
el tenen quadrat. És lógic si pensem que aqüestes giren sobre un fusell
de ferro fix.

L'estructura de les carretilles era: "dos barretes, el caixonet de

davant, i la roda" dit en paraules del Sr. Aguilar.

6.3 La Fusta.

El Sr. Aguilar ens explica els tipus de fusta emprada, el seu origen,
i les fustes de la Comarca que feien servir.

Carretilles.
"La madera que gastaem ere de fora, la madera del
terreno en pro pena valie per a les pines de la roda.
Poques fustes del terreno s'aprofita en algo d'om negre
pero poc.
La carrasca ere catalana, de Girona.
Una carrasca que n'hi ha allá molt llesta, que mos ve-
nien tallades a destral, asclaven el tronc, i el que
ere llest, valie, i el que no ere llest, no. Perqué si
tenie un regiret o algo no, perqué té que ser fusta
molt selecta per a fer els raios, molt ben quadrá.
Ens portaven una madera forta de fora, la freixa, que
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Roda de carretilla on s'aprecia les direccions de la fibra carresponents al forcot de l'arbre, del dual procedeix la fusta.
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venie de Lleida.
La fusta deis cubos ja venie tornejada de Valencia.
La fusta de faig catalá, cartelles que nosatros diem,
obert només peí mig, i ere la barra, pero ere obert
peí migl1 (^)

Quan li preguntem per les cartelles ens aclareix rápidament:

Les cartelles?: la fusta en redó oberta peí mig, un

tronc partit". (4)

6.4 Les Eines.

1) El verdug.-

"Antes treballavem la madera, a má, la madera de faig,
carrasca, i tot, serrat a má, amb un verdug; el verdug
és com un marc de fusta, i la serra estave al mig,
i un home a cada costat.
A la millor per a serrar un parell de barres estaves
tot el dia. Xa! i si tenies sort que estaven dretes
guapo, pero si estaven tortes, no fees més que rebaixar
madera". (5)

2) Els entreguards.-

"Per a desgargar-ho teniem uns entreguards, per a
entreguardar, per a desgargar una barra, posaves un
a cada punta. Els posaves al puesto i sabies a on te¬
nies que rebaixar per adregar-ho, a on tenies que
llevar madera". (5)

Els entreguards eren dos llistons de trenta o quaranta centímetres
que es feien servir com a referencia per adregar les barres. Els entre¬
guards es posen horitzontalment, i a certa distancia un de l'altre,, damunt
d'una pega de fusta, i es comprova la destresa o la corbatura d aquesta
mitjangant la visual tirada pels dos regles.

3) La garlopa i el ribot. Ies barrines, etc.-

Verriug.
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Ribot.

"Ahí a fora, al clot eixe, posaves un marquet fora
i un marquet dins, la roda al mig, la voltaves i au!,
li refredaves Taro" (7)

6.5 Construcció del Carro.

El sistema emprat per a la contrucció del carro comenga per les
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Barra de fuster amb "tornillo" de fusta

"Jo obrava la madera en una garlopa de ferro, que

ara té l'ensenyaré, eixa la vull tindre per a sempre,
mentres visca. En aquella garlopa de ferro ... i també
teniem cepillos en armagó de ferro, perqué la carrasca
ere molt forta, i a pur de passar i passar se te minjave
el clauer i per a n'aixó tenie el piso de ferro. Nosatros
teniem garlopes, cepillos, barrines de tota classe, es-
calpres, gúbies i molt gran per a fer el forat del cubo.

(G)
4) El bañe de fusta.-

Aquells bañes que n'hi havien entonces no eren de
fusta, vamos de fuster si, pero aixina com estos tenen
un tornillo, aquell anave una pega de davant a detrás,
i ere a rosca de madera, de carrasca, una barra de
davant a detrás, a costat del bañe, i un caragol de
madera, alio ere un mort i no ...". (6)

El bañe de fuster que hem vist al taller de la seva casa, és un

bañe doble de grans dimensions, per treballar dues persones amb comoditat

en un espai ampie. Té tornillo de fuster i de ferrer, ais quatre extrems.

Aquest se'l va fer fer amb un tauló de cervera i un de pi, molt ampies

tots dos, i de bon gruix. Amb aquest feia principalment les carrosseries.

5) Les eines de ferrer.- A més a més de les eines de fusta tenien

les de ferro. Per a subjectar el cércol roent necessitaven unes tenalles

de ferrer, i també feien servir els malls i les llimes d'aquest ofici.

Per a refredar el cércol disposaven d'una mena de caballet amb

un eix fix, o s'introduia la roda, de manera que una part d'aquesta quedés

submergida en l'aigua, en un recipient situat enla part inferior d'aquest
caballet. Voltant la roda aconseguien refredar rápidament el cércol.6.- de José Aguilar. cit.7.- de José Aguilar. cit.



rodes, aquest és el procés més complex; el pas següent era la construcció
de la caixa a partir de les barres, i, finalment, es muntaven aqüestes

Parts i s'afegien els frens, el fens i la vela.

1) Les rodes.- La construcció de les rodes requería uns coneixements
i una experiencia, sense els quals era difícil treballar amb encert.

La roda está construida al voltant d'un nucli que rebia el nom de

"cub". Aquest nucli, al mateix temps que rebia interiorment l'eix del carro,

repartía per la banda externa els raigs (radis) de la roda. Del "cubo" sor-
tien setze o divuit raigs sempre en nombre parell. La seva missió era con-

nectar el nucli de la roda amb la seva periferia, aquesta estava contru'ida
per un rodal de fusta cenyit per un cércol de ferro.

El rodal de fusta es composava de fragments modulars anomenats
pines (corbes).

La roda no tenia una estructura plana, sino cónica, és a dir, el
"cubo" era l'extrem més próxim al vértex del con, i el cércol la base.
Naturalment, la conicitat no era molt accentuada, i l'algada d'aquest con
s'acostava a l'amplada de la fusta rodal.

Aquesta desviació del "cubo" sobre el pía del cércol rebia el nom
de cupero (en castellá, copero).

1.a- El "cubo".-

"La fusta deis cubos ja venie tornejada de Valéncia".
(8)

No tenien el torn per a fabricar aquets components de la roda,
no disposaven de cap tipus de máquina (encara que a Xiva hem localitzat
un torn manual de fusta de roure, no sabem si es va construir abans o
després de la guerra).

"El cubo, antes de res, el foradaven en una barrina
per a llevar-li el cor, una volta li llevaves el cor,
ja no s'asclave.
Bulliem el cubo, si no se bull el cubo no ... queden
sujetos els raios. La madera del cubo seca, verda no
pot ser, la posaves a l'aigua en calent i, quan té pa-

Roda de carro.

Cubo.
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reix que ja está bo, li posaves els raios.
Aixó si no se bullguere bé, que se bullguere massa,
se passarie". (9)

Volandera interior del cubo.8.- de José Aguilar. cit.9.- de José Aguilar. cit.10.-de José Aguilar. cit.11.-de José Aguilar. cit.

IZ.-de José Aguilar. cit.

13.-de José Aguilar. cit.

L'entalladura on s'introdu'ia l'espiga del raig es feia abans de la

cocció del "cubo".

"El punt?, aixó és una cosa d'anys de fer-ho, la prácti¬
ca. Si ho fas mal, com perds quartos, no te preocupes
que a l'altra ja ho farás bé.
El temps de cocció ere d'aproximadament una hora
o una hora i mitja, perqué també hi ha fusta que se
bull més prompte que una altra. Encara que fore de
freixa". (10)
"Aixó, els raios s'ajustaven antes i dispués entraven
suaus". (11)

El "cubo" está cenyit per tres volanderes de ferro, una a cada

costat d'on s'inserten els raigs (radis), i un tercer que tanca la testa

del "cubo" per la part de fora. Els dos primers són del mateix diámetre,
mentre que el tercer és més petit.

"Al cubo també se li posave una volandera, la de fora
es deia cabasset. El cubo portave quatre tiraes". (12)

La secció del cub ens mostra les quatre "tiraes" que anomena el
Sr. Aguilar.

Al "cubo" se li feien les entalladures per embotir les espigues deis
raigs (radis) amb una certa inclinació cap a l'exterior del "cubo".

"Al cubo li buscaves el centro per a posar la cara
del raig, perqué a detrás ne quedare menos i davant
ne quedare més tros". (13)

Els raigs s'insertaven al "cubo" a partir de la mitat d'aquest cap
a l'interior, és a dir, el tros del "cubo" que restava dintre de la roda
era menor que el que hi havia a l'exterior.

La boixa.- La roda portava introdui't al centre del "cubo", un tub
de ferro que impedia el reforcament directe de l'eix sobre la fusta.
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Per posar aquest tub, anomenat bioxa, eixamplaven el forat fet
per la barrina amb una gubia ampia que tenien expressament per aquest
menester.

La boixa porta gravades en el seu interior unes estries que fan
un recorregut espiralat dins d'aquest.

"Dins de la boixa va l'eix i la manguilla; de posar una
boixa al cubo cobravem tres pessetes". (14) u.-de José Aguíiar. c¡t.

Amb les rotacions de la roda sobre l'eix, el greix que posava el
carreter a la boixa s'introdu'ia per l'espiral, lubricant el seu interior.

"Perqué tenia un amo que die: si us se quede la breña
no patiu, que a un puesto o altres trobareu breña,
pero sino no engrasseu el carro, i el carregueu, se
pot encendre el cubo, i entonces si que és pitjor. El
ferro eixe de tant de rodar, si no porte la grassa
que és menester, pot produir foc i se pot encendre".
(15) 15.-de Casimiro Ripollés Escuden.

1.b- Els raigs.- Els raigs es feien de fusta de carrasca catalana,
ben llesta, amb la finalitat d'aconseguir una estructura resistent, s'ascla-
ven els troncs, aconseguint d'aquesta manera barres de fusta que seguien
perfectament la direcció de la veta.

Amb el ribot es rebaixaven i s'esquadrejaven els raigs.
El pas següent era la confecció de les espigues que s'havien d'in-

troduir al "cubo" per un extrem i a les pines per l'altre.
Per posar els raigs amb el mateix angle d'incidéncia, sobre el cub,

es feia servir un mecanisme composat per un vis, un regle i el rosset.
El vis, préviament introduít peí forat del centre del cub, feia d eix

de gir del regle.
A una distancia fixa del centre del regle, o sigui de l'eix, es posava

el rosset. Amb aquest es media la separació que havien de mantenir tots
els raigs del regle, és a dir, s'uniformitzava 1 angle d incidencia deis raigs.

"Per posar els raigs allí ja teniem un regle que l'engan-
xavem en un tornillo al cubo.



Pues per a posar eixe tornillo, com tenies el cubo fora-
dat, tenies que posar-li, per a que subjectare el torni¬
llo, i a medida que posaves els raios, al regle li posaves
un rosset i posaves els raios tots iguals". (16)
"Per a posar els raios posaves la roda dreta, conforme
havie d'anar al carro, la posaves contra la barra, ja
buscaves unes fustes per a que s'aguantare en el mo-

ment que li pegues.
Quan pegues se fee cap a un costat o cap a l'altre,
perqué com está el cubo molí, i entonces posaves el
raio com vols, i dispués una vegada s'ha eixugat, un
raio d'eixos, de moment no el traurás. Si se trenque
uno tens que tornar-ii a rer ei forat.
Per a posar els raios, una massa de fusta, primer un
martell de ferro, dispués, en una maga de fusta, d’eixes
que porten uns aros de ferro, per a que no s'asclen,
perqué si les cascaves en un martell de ferro, s'asclave
la fusta.
Si tinguere els raios rectes, la roda no serie forta,
se cruixirie, ha de tindre la seva acció, molt poqueta.
Quan se fan malbé, tindran de l'aro al cubo, prou menos
de mitat arillo, en prou pena té cupero la roda, que
aixó es diu cupero". (17)
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I.c Les pines.-

"Les pines sónles fustes del rodal.se feen de freixa
o de carrasca del terreno.
Per a fer les rodes, les pines, havies de buscar la
fusta que ja tinguere la forma, per a anar bé, perqué
sino retalles la fibra de la madera, la veta.
Procuraves buscar els troncs torts i seguies la veta".
(18)
"Una pina agarre sempre dos raios". (19)

d'ahí que el nombre de raigs d'una roda sempre siguí parell.

"Per a ajuntar les pines se posave un torroll, testa
contra testa, entre les dos pines". (2G)

El torroll es posava entre pina i pina i no es feia servir mai la

cola de fuster.Roda realitzada amb pines.

"Primer se posaven tots els raios, entonces buscaves



el centro de la roda en el regle i marcaves per tota
la volta del rodal. Tallaves les pines i les posaves
i en eixe regle ... les nivellaves, guarí ja les Lens totes
anivellades, entonces rallaves totes les pines al pues¬
to ... i se fee el rodal, redó de tot". (21) ?i.-de José Aguiiar. c¡t.

Les pines podien teñir una ampiada variable, de sis o set centíme-
tres aproximadament.

La seva secció era quadrada inicialment. Posteriorment, una vegada

posat el cércol, amb el ribot es rebaixaven de la part exterior aproxí-
mant-se l'amplada exterior a la del cércol.

"L'aro el feen un poquet mes estret que la fusta perqué
aixina podies obrar per la cara bona". (22) n.-áe José Aguiiar. cíl.

1.d- El cércol.- El cércol el confeccionava el ferrer d'una barra
de passamá, amb el diámetre adequat.

L'amplada del passamá era variable, encara que en temps de la dic¬
tadura de Primo de Ribera, es va establir una legislació que regulava les
mides d'aquest.

"Va eixir una ordre, quan Primo de Ribera, que tenien
que anar a vuit centímetros d'ample, perqué les estre-
tes feen malbé la carretera.
Si el feen de quatre, s'afondave més que de vuit centí¬
metros, peróva durar poc, perqué tots se queixaven".
(23) Zi.-úe José Aguijar. cit.

El cércol de ferro es feia amb un diámetre interior menor que el
de l'exterior del rodal de fusta, al qual s'havia d'ajustar.

Per aconseguir la seva dilatació, es posava al roig amb una foguera
circular de carbó, i rápidament es collocava amb aigua, controlant la
contracció del ferro.

El diámetre del ferro variava segons el carro, podia teñir mides
que oscíHaven entre 140 cm. i 160 cm.

1.e- Donar tiran!..- Per donar "cupero" a la roda, és a dír, conicítat,
es provoca una contracció del ferro sobre el rodal de fusta, provocant
aquesta pressló una desvíació deis raígs cap a foca.
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Si la roda era vella, les pines s'assecaven, és a dir, perdien volum
d'aigua i es contreien, en conseqüéncia quedaven folgues. Per a comprimir¬
les de nou, es treia el cércol i es repetía la mateixa operació que s'havia
fet per posar-lo la primera vegada, es posava roent, es collocava sobre
el rodal i es refredava bruscament. Aquesta operació era la que reflexava
l'expressió "donar tirant".24.-de José Aguilar. cit.25.-de José Aguilar. cit.

L'eix amb rodes.

"Tirant, pues quan s'assequen les rodes, pues se tren-
carie. Aixó que els carros fan cric, croe, cric, crac,
... aixó és que la roda está molla i n'hi ha que llevar-lil'aro i arrepretar-lo. Entonces dius vaig a donar tirant.L'aro és més gran que la roda, veritat?, el posavem
al foc, una foguera redona de carbó, se posave el
ferro roig, eixe ferro ha dilatat, veritat?. El posaves
a la roda, claves uns claus de moment per a que no
te caigue. Allí ja tens la bássia, o lo que sigue, en
aigua, i vas rodant la roda allí dins, en un ferro, peí
mig. V/igilant, perqué si li donaves prou tirant la faries
pols, la roda.
Com ja saps aproximadament la roda com está de forta,i el tirant que tens que donar-li ..." (24)

2) L'eix o fusell.-

"Antigament feen els eixos de madera forta, entonces
a les rodes havien de posar per la volta del cubo made¬
ra forta, i li posaven sabó en ves de grassa". (25)

L'eix de ferro actual, és una barra gruixuda, de secció quadrada
entre roda i roda i circular en els extrems que s'introdueixen en la boixa.

Vist des de la part davantera del carro, l'eix té una corbatura
cóncava entre les palometes, o siguí del fusell que té la secció quadrada.

Els extrems de l'eix (els caps de fusell), tenen una desviació angular
que obliga a mantenir les rodes obertes per dalt i tancades per baix,
és a dir, les rodes no formen un angle recte amb el pía de térra,

Els dos caps de fusell (extrems de l'eix), travessen la boixa i sobre-
surten per la part exterior de la roda, un passador travessa aqüestes
puntes de ferro que surten de la boixa amb un clau de ferro.
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"Després, a la mida que te donave la separado de les
rodes, no m'enrecordo de la mida, cent sisanta o cent
setanta centímetros. Les rodes están més juntes de
baix que de dalt. Havien d'anar totes a la mateixa
mida.
Vorás com de baix és més estret que de dalt, perqué
és el carril que anave entonces". (26)

3) Les barres.- Les barres eren de secció quadrada, amb el canto
arrodonit, més estretes de la punta de davant, on s'enganxaven els matxos
que de la de darrera.

El tros de barra que forma part del bastiment té secció rectangular.

"Después fees les barres de faig catalá, d'uns quatre
metros, (de 3'60 a 3'80)". (27)

Les barres les treien de les cartelles, o sigui, de troncs asserrats
longitudinalment per la mitat.

"A la millor per a serrar un parell de barres estaves
tot el dia". (28)
"Totes les barres anaven forrades de passamá, per
baix i per dalt, en rematxes, i devant de la barra por-
taven una gafa, i davant de la gafa un ganxo, i eixe
ganxo servie per al matxo que portaven allí enganxat".
(29)

Segons el ferrer Pau de Morella, el seu avi posava per reforgar
les barres, passamá de secció de mitja canya.

Es fixaven amb visos de rosca golosa, abuidant préviament la barra,
per introduír el ferro dins, de manera que la barra i el ferro quedessin
aml mateix nivell.

Les barres del carro bolquet eren independents del bastidor de
la caixa, com ja hem dit anteriorment.

Aqüestes tenien l'extrem més ampie, reforgat amb ferro per evitar
que s'obrís la testa.

Dos travessers de fusta unien les barres situaries davall del caixó,
la que havia d'estar més próxima a les anques de l'animal tenia una forma

Barres d'un carro bolquet.26.-de José Aguilar. cit.27.-de José Aguilar. cit.28.-de José Aguilar. cit.29.-do José Aguilar. cit.
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Palometa.

arquejada, precisament per adaptar-se millor a aquesta funció, dues escai-
res de ferro, també arquejats, reforcaven aquest bastiment.

Com hem dit abans, una variant del carro, es feia servir per portar
les soques deis pins a les serres de Vilafranca.

Disposava només d'una barra, els "vértigo", que anava situada al

mig del carro. Es feia amb fusta d'om negre o de pi, i també, es reforgava
amb ferro com les altres.

A l'extrem davanter, un clau creuava el "vértigo", que servia per

fixar-lo al jou del parell.

El nom d'aquesta barra deu teñir el seu origen en els carreters

d’Osca i Conca, que conduien aquets carros.

El procediment emprat per fer les barres consistía: primer en serrar

aqüestes de les cartelles, després s'adrecaven amb la garlopa i l'ajuda
deis entreguards. El pas següent era buidar les barres un mica per encai-
xarels passamans, i finalment es caragolaven aquets.

4) El bastidor de la caixa.- L'estructura de la caixa estava definida

fonamentalment per les dues barres (fragment de secció rectángula) i
tres travessers, (un a cada extrem del bastidor i un altre al mig), que

configuren el rectangle de base.

Les mides del bastidor oscillen segons el carro, un exemple referen-
cial podía ser de cent noranta a cent vint d'amplada.

Sobre aquesta estructura rectangular es fixen, per dalt, les bara-
nes i per davall les palometes.

En el cas del carro de Vilafranca, la barra central, el "vértigo"
forma part del bastidor, sobresortint d'aquest, mentre que les barres
laterals es limiten a les mides del bastidor.

5) Les palometes.- L'estructura del carro s'assenta sobre l'eix de
les rodes, mitjancant dues fustes situades sota les barres. La forma d'a¬
questa fusta ve donada per l'encaix on es sitúa l'eix, i la direcció de
la forga que reparteix el pes del carro sobre l'eix.

De vegades, les palometes es feien d'om negre.

6) La caixa.- La caixa estava constituida per una estructura de
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varetes de ferro i fusta de faig fixades per baix a les barres deis bas-

timent, i per dalt per una barana de fusta que tenia per nom la contra-

barra.

Les varetes de ferro o potes de gall anaven cargolades a la contra-

barra. Els extrems de les potes de gall eren de vareta roscada, creuaven

la barra i la contrabarra, subjectant la barana amb la pressió del vis

roscat.

La part de darrera quedava tancada per l'arquet ("arquillo"). Aquest

era un travesser que anava de barana en barana, i que tenia una forma

lleugerament arquejada.

Les baranes eren fixes, pero l'arquet es podía posar i treure a

conveniencia.

Els carros portaven un fons penjat amb quatre cadenes del bastidor.

Aquest no era més que una superficie de taules que baixava el nivell de

la caixa augmentant la capacitat de cárrega.

La caixa del carro bolquet era molt més compacta, el nivell de la

caixa era el propi bastiment i el configuraven una serie de taules fixes,

igualment els laterals estaven contrui'ts amb taules fixes. Davant i darre¬

ra, un parell de taules anaven encaixades en unes ranures fetes a la
fusta amb llistons que permetien una mobilitat vertical.

7) La vela.- Per evitar que es mulles la cárrega, o ¡'interior del
vehicle, es cobria amb una vela ("toldo"). Aquesta tela quedava suspesa

per uns arquets ("arquillos") de ferro encaixats a les baranes. L'altura
deis arquets no era idéntica per a tots, els arquets deis dos extrems
tenien una algada inferior ais dos delmig.

La confecció de la vela corresponia al corretger, s'impermeabilitzava
amb cera per protegir-lo de la pluja.

8) Els frens.- De frens se'n feien servir de dos tipus: a) el de galga,
i b) el de máquina, i c) un altre tercer, el de tornet, emprat exclusivament
per ais carros de passeig.

8.a- El fre de galga.-

"La galga frenave al cubo, una barra conforme al cama-
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Fre de maquina.

Es diu tornet perqué es substitueix el sistema de palanques utilitzat

en el fre de máquina per un cargol o torn.
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30.-de Casimiro, cit.31.-de Casimiro, cit.

3Z.-de José Aguilar. cit.

33.-de José Aguilar. cit.
3t.-de José Aguilar. cit.

timó d'eixos que llauren, d'om negre, perqué el pi se gasta-
ve enseguida.
Quan anave en fusta ere una galga, ere una barra, jo enca¬
ra l'hai portat, frenave al cubo i l'animal anave més tran¬
quil que en la máquina". (30)
"Portave davant, contra l'escala del carro, una cadena
allí portave una maderaque ere d'un pam. De diámetre en
tenie vuit o deu centímetros, i detrás unes cordes i apreta-
ven la roda.
Perqué aixó portave una cadena davant, a la punta els
barals, i una corda en una cordioleta detrás a l'altra punta,
i quan estiraves de gran manera, apretave a baix al cubo
la fusta aquella i frenaves". (31)
"Al cubo també se li posave una volantera, la de fora se
die cabasset, per a que frenare la galga". (32)

8.b- El fre de máquina.-

"Dispués li dien la máquina de freno.
La máquina de freno eren dos soquets i unes cadenes".
(33)

Els soquets actúen sobre els cércols de les rodes, moguts per palan¬

ques.

8.c- El fre de tornet.-

"Si, en carros més menuts tornets, li diem tornet, portaven
soquets i avant, a la part esquerra se posave el tornet,
i voltaven allí. Aixo ere per ais que tenien el carro per
a anar de festa". (34)



CONSERVACIÚ DEE LA RUSTA I ARBRES DE L A COMARCA.
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7. CÜNSERVACIÓ DE LA FUSTA.

En primer lloc, la duració natural de la fusta depén principalment,
del tipus d'arbre, de la seva especie forestal, del lloc de creixement,
de la seva edat, de la proporció de melis i albenc, etc i en segon

lloc, de les condicions en qué román o es fa servir.

Els agents que determinen la seva destrucció són fonamentalment

els agents xilófags, o sigui, els cores i els fongs, i els agents naturals,
és a dir, el foc, Taire, etc ...

A la nostra Comarca els procediments emprats són de tipus preventiu,

fonamentalment; no obstant, actualment, els insecticides químics són d'ús

freqüent.

La primera mesura amb carácter preventiu era, i és, la selecció de

la fusta idónia, segons les funcions i les circumstáncies que hagin de

determinar la seva durabilitat. A la nostra Comarca es coneixen algunes
de les fustes més resistents al core, tal com el ginebre, o el melis de

pi; i el roure o l'orn negre en condicions d'humitat extrema.

El segon factor és l'estació i la lluna més adient per a la tala de

l'arbre.

L'assecat i, en algún cas, els procediments d'impregnació previs, eren

uns altres deis coneixements emprats.

Igualment, havien de saber quines parts de l'arbre eren aprofitables

per un servei o un altre, així com quina era la millor manera d'asserrar
i aprofitar el tronc.

Finalment, quins tipus de protecció s'havia de donar a la fusta per

contrarrestar els efectes indesitjables deis organismes xilófags o la humi-

tat.

En els capítols anteriors i en el 8é., parlem de quines aplicacions-
tenien en cada cas, i per tant, ens estalviarem de repetir-ho.

Respecte a Tépoca de la tala, nosaltres parlarem només des de Tópti-



ca deis coneixements posats en práctica a la nostra Comarca, pels seus

habitants.

Les informacions han estat plenament coincidents peí que fa a l'esta-
ció i la lluna més adient.

Hi ha una mena de dita, amb la qual s'indica la lluna convenient:

"Arbre de fulla nov/a,
es talle en lluna vella.
Arbre de fulla vella,
es talle en lluna nova".

Ens ve a dir, que arbres com, per exemple, la carrasca o el pi s'han
de tallar en lluna vella, i arbres com el roure o el noguer, en lluna nova.

De tota manera hi ha una excepció com el ginebre, al qual no li afec¬
ta extraordináriament ni la lluna ni l'estació en qué es talla.

De la dita, hem trobat confirmació en el "Costumari Catalá" de Joan

Amades, també al llibre "Els oficis que es perden" de David Griñó, al "Des
metiers el des homes" de Bernard Elenry i a "L'outil, dialogue de l'homme
avec la matiére" de Paul Telles i Ferand Tournet, així com a d'altres.

Respecte a l'estació de l'any, l'hivern és l'época en la qual s'aconse-
11a la tal, hi ha qui diu que des deis mesos de novembre fins a primers
d'abril; hi ha qui ens ha aconsellat fer-ho ais voltants de INJadal, per major
garantía.

Tornant al Costumari Catalá:

"Hom considera la lluna vella de gener com la millor per
a tallar la fusta destinada a obrar, sobretot el roure, hom
creu que dobla la seva forga i resistencia i que no es polla:
Per a la lluna vella de gener
talla la fusta el bon fuster;
Talla la fusta el bon fuster
per les minves de gener.
Si bona casa et vols fer

1.- de Joan Amades, "Costumari Catalá"; Ed. Salv/at; Bar- talla la fusta per gener . (1)
celona; 1982; Vol. I pp 315.

Per matitzar vegem el següent:

1334



"Los componentes de la madera que constituyen el alimento
de los parásitos que intervienen en su destrucción son,
como ya hemos indicado, la celulosa y la lignina, invariables
en la madera a lo largo del año, y las sustancias de reser¬

va, mínimas después de la foliación y máximas al final del
periodo de actividad vegetativa. Por tanto, desde el punto
de vista de la resistencia intrínseca de la madera en rela¬
ción con los organismos xilófagos que destruyen la celulosa
y su lignina, los más importantes, no existe diferencia algu¬
na en lo que afecta a la duración natural de las maderas
de albura y duramen de la misma especie apeadas en distin¬
tas épocas del año. Solo cuando se trata de defenderlas
de los insectos, que se alimentan de las sustancias de re¬
serva de la madera, habrá que considerar la conveniencia
de cortarlas una vez finalizada la foliación, o dentro del
periodo de tiempo en que su pequeño porcentaje de estas
sustancias las haga inadecuadas para sevir de alimento
a dichos insectos". (2)

Do totes maneres, encara que siguí per prevenció contra aquets

xilófags que s'alimenten de les substancies de reserva, és aconsellable

tallar l'arbre a l'hivern.

L'assecat, hem dit, és un altre deis factors que es tenen en compte

per raons lógiques. La fusta que perd irregularment i desigual l'aigua,
sotmet les seves fibres a unes tensions extraordináries, provocant les

bades i els guerxaments.

Mentre que la fusta que ho fa homogéniament, només perd el pes

i volum corresponent.

Hi ha fustes que tenen més tendencia que altres a badar-se o a

guerxar-se i, naturalment, com a norma general, la fusta que tingui un

gruix menor, tindrá un assecat més cómode i rápid.

Per a provocar un assecat lent i homogeni a la nostra Comarca es

posava a cobert de palla, mantenint l'escorca.

Z.- de Juan J. Torres, "Conservación de maderas en su as

pecto práctico" 1966. instituto Forestal de Investigado
nes v Experiencias; Madrid; 1966; pp 16.

"Pero millor ere més fort, aixina tallats i que estigueren
un any o dos a un racó d'una pallissa, i entonces, s'atapie
la palla allí i aixó no entrave gens d'aire, i al no entrar,
gen d'aire, s'assecave peí seu natural, poc a poc, i no se
feen bades". (3)

3.- de José Traver, masover del mas de l'Almoina, Morella.
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Un altre sistema era la carbonització de la branca. Si aquesta tenia

un diámetre redu'it, a més d'evitar les bades matava les larves de core

existents davall l'escorga.

"Ara t'ensenyo jo, jous que en tiñe de torrats, ja vorás
com no s'asclaven molt, no, i se treballave en verd". (A)
"Cremats i fumats, contra més fum fee, més prompte estave

u de José Traver. cit. 5eca tronca, dins la foguera ho anaves regirant, que
5.- de Francisco Fabregat. fuster de Vilafranca. HO Se Cremare . (5)

La immersió previa a l'assecat de les fustes, és un altre deis costums

que ens ha arribat sense saber quina funció tenia.

"La carrasca si podie ser colgada en palla o dins l'aigua,6.- de José Traver. cit. lo menos un any dins d'una bassa". (6)

Provablement l'aigua dissol els components de la saba, permetent

un assecat més rápid, i deixant una fusta més suau.

Un altre deis procediments previs a l'assecat era la impregnació

de la fusta deis líquids del fem. Industrialment la fusta es protegeix amb

urea, component abundant en el fem. La urea actúa com antiparásit, con¬

tra els fongs i el core, i també dificulta la combustió. No és tóxica i
es pot treballar la fusta sense preocupació.

Respecte a com serrar la fusta, en parlem al capítol deis serradors;
i de les parts de l'arbre més adients, ho fem en alguns deis casos que

exposem en aquest treball.

Finalment parlem del escassos sistemes de protecció emprats per

prevenir-se contra el core.

Generalment la fusta s'exposava sense cap tipus de protecció, (amb

la salvetat deis mobles i portes de la casa), tenint en compte els punts

anteriors; la fusta és prou resistent, en condicions normáis.

"Nosotros antes pa protegerla nada, nosotros al natural".7.- de Cesáreo Montserrate, fuster i "cubero" de Todolella. ^ ^

Es tenia cura de protegir-la de l'aigua sempre que es podía, i en
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les fustes que he necessitaven, per a tal, polien les superficies, les expo-

saven verticalment, perqué l'aigua rellisqués. Procuraven matar els cantos

i fer les superficies en exposició convexes, , si es podía, es posava aixo-

plugat.

Les portes de la casa es recobrien amb la sang de la matanca, agluti-

nant molt resistent, que no es desprén si ni se li aplica sosa cáustica,

i les portes de l'interior es barnissaven amb l'oli resultant de fregir blat

i ordi o amb oli de llinaga.

"Entonces se les daba aceite de linaza, los particulares,
trigo y cebada con aceite frito. Sangre de toro para las
puertas, i también se le ponían polvos rojos, y hollín
(8)

8.- de Cesáreo Montserrate.

Recentment hem vist que están aplicant com a remei contra la corea,

l'oli cremat de motor, oli negre, impregnant els cabirons i les llumeres

de la casa. Els resultats no són espectaculars, perqué és una acció super¬

ficial, pero és relativament eficag i resulta económic.

Finalment, per acabar, un remei drástic, "si la fusta está molt corea¬

da, és millor cremar-la a l'hivern", evitant que aquets insectes puguin
reproduir-se i extendre les seves accions destructives.

cit.



8. ALGUNES FUSTES I ARBRES DE LA COMARCA.

de Joan J. Gregori i altres. Temes d'Etnologia Valencia¬
na. Vol. 111, Bosc i rmjntanya. Industria tradicional, co-

merc: sen/eis.

Ed. Institució Alfons el Magnánim, Institució Valenciana
d'Estudis i Investigacions. Valencia; 1985; pp 26.

La importancia deis nostres boscos, a la nostra Comarca, a la resta

del País Valencia i Catalunya, ha estat notable en les diferents époques

de la nostra historia.

Aquest és el punt que nosaltres no desevolupem, en aquest treball,

pero considerem imprescindible assenyalar-ho per entendre el que va ser

en altra época aquesta "comarca del nord".
Citarem breument a Joan J, Gregori, en el seu llibre "Explotació eco¬

nómica tradicional del bosc i la muntanya", (dirigit per Francesc Mira):

"La comarca del Ports a través del port marítim de Vinarós
nodria gran part del consum del País. Fins i tot a la ciutat
d'Alacant arribaven els troncs carregats en naus". (1)

És evident que els nostres arbres cobrien totes aqüestes extensions

de terreny que actualment está cobert de matorrall, i que van ser talats

indiscriminadament. Actualment queden alguns exemplars centenaris, aíllats,

que són testimoni del temps passat.

Nosaltres esmentarem alguns d'aquets que hem anat trobant i foto-

grafiant en la nostra recerca, amb la fi de deixar constancia de la seva

existencia, i amb desig de generar una preocupació major per la seva

conservació.

Desitjariem que es fes un recull i una catalogació de tots aquets

monuments naturals, i de la seva historia si la teñe, tasca que es podría

fer perfectament i amb molt bon resultat des d'una perspectiva escolar.

No pretenem fer un estudi exhaustiu de tots els arbres fustejables

i les seves fustes, sino simplement aportar aquesta documentació que

hem recollit i que forma part de la historia i la cultura de la gent de

la comarca.

índex alfabétic d'arbres i fusta deis Ports.

ALADERN.- L'aladern és un arbust de fulles ovades emprat per fer carbó.
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"Aladern, aixó se crie a Vallibona, pero n'hi ha molt poquet,
és una fusta molt fina.
És un arbret pero no se sol fer com el boix, pero quan
lo que el boix se'l minge cap animal, aixó té una fulla com

Tolmera, fineta, i totes les cabres que arriben allí se la
mengen.
L'altre dia ne vaig vore al convent de Benifassar, ja m'ho
havien dit que n'hi havie". (2)

ALBERCQQUER.- L'albercoquer és un arbre fruiter, es fa de tres a sis

metres d'alpada, té una soca llisa, de vegades prou grossa, d'uns

quaranta o cinquanta centímetres, pero generalment té un diá-

metre inferior.

"Té una fusta de color marrón claret. Mira esta gaita és
d'albercoquer". (3)

AMETLLER.- L'ametller és un arbre fruiter molt extés a la nostra Comarca.

Té una soca ampia i molt girosa. La seva soca pot teñir en algu-

nes ocasions un diámetre de seixanta o setanta centímetres.

Acostuma a teñir un engruixament a partir de la mitat de la

soca, originada per l'empelt que se li practica quan és jove
per millorar els fruits. La fusta és ruginosa, molt dura, mostra
les conseqüéncies d'un creixement forga espiralat. Encara que

és compacta, l'ataca el fong i la corea.

Es fa servir generalment per a llenya.

BOIX.- És un arbust de poc diámetre.

Té una fusta pesada, fina, de color groe uniforma, de fácil poli-
ment, i amb propensió a esquerdar-se.

"El boix el gastaven per a fer massetes de morter, i el
meu pare per a fer castanyetes". (4)
"Se feen culleres de regirar botifarres, tenedors, (5)

Es feien fusos els pastors, també tampons per senyalar el pa,

i baldufes.

Es troben boixos:

2.- de Casimiro Ripollés Escuder. (Roqueta) de Moreda.

3.- de Casimiro Ripollés. cit.

Ametller.

h.- d'Alberto Ferre, fuster de Portell.

5.- de Francisco Fabregat, fuster de Vilafranca.
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6,- de José Tnynr, masouer del nvfis te l'Almoina. Morella.
de J,M Puig Estupinyá, guartí» forestal.

Qinebre.

«te Qw**m> RüpaWtéSk «át.

9..' «te Casteíro RSnaaHlfefe. cit.

"Al Mas d'en Serrá, al de Torre Enguaita, al de Xurro Espa¬
da, a la boixera de la Torre Engoaita, tres o quatre hectá¬
reas que tot son boixos". (6)
"Torre Enguaita, allí hi ha una font, entre la finca de la
Torre Enguaita i el Mas d'Espada hi ha una finca que és
D'lcona, i ahí hi ha una zona de boixos". (7)

"Boixos de cara a Fredes, de cara ais Ports de Besseit".
CARRASCA.- La carrasca és l'arbre (de fulla perenne) mes caraeterístic

deis nostres hoscos, el que permet, sota les seues branques,

un creixement de matoliar molt uariat.

La seva fusta ha estat explotada durant molts anys, com un

combustible d'alta qualitat, i encara avui en día es tala bosc
amb aquesta finalitat.

"Si, en dinamita, i n'hai tirat moltes en una subhasta a
Vallivana, vaig tirar trenta-sis caixes de pistons, que a
cada caixa n'anaven cent, compta tu quants tiros vaig tirar.
En una subhasta a soles que ja m'havia tirat més i en uaig
tirar més después. Aixó ere perqué els troncs eren molt
grossos, més de la que se podie coure en eixa Ilenya. Molta
llenya d'eixa parave a les fabriques de cerámica i ais foros
no entraven, i claro, s'hawlen d'asclar.
Aixó n’hi havie de molt diámetro, n’hi hauie carrasca que
estave per dins tova, per que s'haguere mort. IMe uaiog
tallar de més d’un metro de diámetro.
Jo portava un tronsador de dos metros de llarg, i n'hi havie
que no corrie més que un pamet a cada punta". (8)
"Además de nogués, se’n va tallar molt, de bosc (carrasca)
també, perqué allí se pegaven uns cafissos, -aixó eren unes
rentes, que se pagaven, fortes, que no se podie tocar cap
arbre, mentres se pagave alió-, pero se va pagar eixa renta
que van donar una llei per a que aquell que puguere pagar
-aixó se pagave en gra-, ho fere redimint aixó, ja se podien
tallar tots les arfares amfa permís, pero per a tallar un bosc,
s'faavie de demanar permís al forestal, al poblé". (9)

la seva fusta és de color Mane quan es talla, i marró ciar cuan

s'eñxuga. És una fusta molt dura, de molta densltat, sobretot

quan esta verda, que pesa un 4JCR més aproximadament.

Es bada molt fácilment, i les bades són profundes, fine al cor,

i molt ampies.
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És duradera i resistent, aguanta bé les humitats, pero el core

l'ataca rápidament si está mal tallada.

Admet un poliment molt suau, donada la seva duresa.

Es fa servir, a mes a més de llenya, per a fer els jous, els ala¬

dres, bastó de lligar garbes -garrot-, els acarrejadors, premses

de vi, carros, etc.

"La carrasca per a varíes coses, pues per regla general
tot per a coses fortes, aixina com les porteres de solí,
per a gorrinos, que és madera forta". (10) io.-d'Amador, fuster de x¡va.

Carrasques centenáries,-

Carrasques del mas de l'Almoina: n'hi ha de molt grans, de més de

de dos metres i mig de perímetre.

"Ací també en hi havien de majes de carrasques, n'hi havie
que tenien tanta volta com esta taula en redó, més de
un metro de diámetre, més ... Jo i un borne vam tallar-ne
una que mos fee sis mil i pico de Kilos de llenya, mos va

costar mig dia de serrar, i sort que vam comprar una caixa
de dimamita, i la vam asclar en botifarres per dins, i la
mexeta i avant, dos o tres botifarres posavem". (11) n.-de José trauer. c¡t.

Carrasca del mas de Blai Adell: té tres metres disset centímetres

de perímetre.

Carrasca del mas de Coll: té dos metres noranta-tres centímetres

de perímetre.

Carrasques de la Font Donzella: diferents carrasques prop del mas,

la primera té quatre metres seixanta centímetres de perí¬

metre, la segona tres metres seixanta.

Carrasca del mas de Mejora.

Carrasca de la caseta de Micalet a Morella.

Carrasca de l'Oso: al costat del cememtiri de Portell.

"És grossa i és vella. Dos hómens per abracar-la igual té

més de dos-cents anys o tres-cents, o a saber ... Si quan

jo era zagal ja sentia dir ais agüelos vells que eixa carras-
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Carrasca del mas de l'Almoina (Morella).

12.-d'un ueí de Portell.

ca ja la coneixien igual.
Li diuen la carrasca de l'Oso, perqué un home, ja fa molts

anys, anave en oso per ací per a guanyant-se la vida com

anys atrás anaven els esmoladors, el carro aquell, els afila-
dors aquells d'allá de León que venien hasta per ací, ací
no hi havia carretera i per un camí d'eixos ne baixave
un home gros, roig, en el carro, i borrum, borrum, borrum,
per ahí en avall, pos per ahí baixave, no hi havie carretera
ni res, i, i aquell home va anar a dormir ahí davall de la
carrasca, perqué ere gran, i, hi dormie ahí baix, a quedar¬
se la nit ahí baix, i el oso aquell, diu, que se'l va fotres,
a n'aquell home, i per aixó se li ha quedat el nom de car¬
rasca de l'Gso. Ací al poblé, ni que siguen crios, ni que

siguen grans, tots saben on és, com i de quina manera".
02)

Carrasca aei mas de la Torre Selló: terme de Forcall. Fan falta tres
homes per abracar la soca.

Carrasca de ca Valent: Al costat del dipósit de l'aigua de Xiva. Dos

homes no l'abracen.

El bosc més important de carrasques és el de Vallivana, a prop está
el barranc de Marcfullá, que té malta carrasca, també.

Fli ha dins del terme de Morella un mas i un bosc que reben el nom

de Carrascal.

Al terme d'Ares, al barranc deis Horts hi ha bosc de carrasca amb
unes carrasques centenáries de metre i metre deu de diámtre.

CIRERER.- Arbre fruiter, que aconsegeix una soca de dimensions estimables,
fins uns cinquanta de diámetre i uns dos metres d'alcária.
La fusta del cirerer té un color rosat molt agradable. La seva duresa
és mitja, i permet un poliment intens. Té certa tendéncia a garxar-se

és fusta girosa, pero no tant com l'ametller, per exemple.
Dura poc amb la humitat, i es corea amb facilitat.
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Carrasca de l'Obo (Castellfort).
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D un ciré a lo millor se fee un tauló i el tenies ahí al
poc temps ja s'havie voltat". (13)
"Tots els mobles que tiñe jo són de ciré, el Hit és de ciré,
la taula, l'armari, cadires, etc., me'ls vaig fer de jove"
(H)
"Cirer, l'aprofitavem per a les moldures". (15)

També se fee servir per a les portadores, (vegeu el capítol deis "cu¬
beros" (3.2.3.b) i deis Aladrers (5.7.10).

ESCARXA.-

13.-d'Alberto. cit.

1í,.-de Francisco Fabregat. cit.15.-de Jaume, fuster de Moreila.16.-de Joan Ortí, de Moreila.17.-d'Amadeo Querol. (Sombrero), fuster de Forcall.18.-de Casimiro Ripollés. cit.

"Fusta pareguda a la d'om negre". (16)

N'hi ha a l"'Almeda" de Moreila, segons el Sr. Juan Ortí.

FRE1XA.- Fusta forta de color groguenc. És resistent, compacta i admet

un bon poliment. És estable una vegada está seca, pero bada

considerablement.

Té aplicació en la construcció deis carros.

S'emprava per a fer el "cubo" de la roda.

"Si que en hi han a la vora del riu". (17)

GARROFER BORD / GARROFER MASOLE.-

"Se diu tambpe silvestre, és com el garrofer verdader, pero
petit, i silvestre". (18)

Se'n troba peí bosc de Vallivana. No és abundant a la nostra

Comarca.

GINEBRE.- El ginebre és generalment un arbust a l'actualitat, pero encara

es poden trobar ginebres de diemnsions arbóries, com exemplars

extraordinaris, aillats, se n'han tallat en els darrers anys alguns

de centenaris de més de catorze metres d'algária i uns seixanta

i setanta de diámetre a la soca. La resistencia de la seva fusta

al ras, el fa desitjable per a la construcció de cercats i porte¬

res. Cadaany es talen milers de ginebres joves per a fer esta-

Ginebre.
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ques, i la seva situado ecológica está arribant a ser irreversi¬

ble.

La fusta del ginebre és roginosa, no massa dura, encara que

es pot polir molt bé. És una fusta aromática, l'olor de la seva

resina és molt agradable.

El fet que la seva fusta siguí molt girosa impedeix el seu aprofi-

tament industrial, pero no obstant, també es fa servir com a

llenya, i aixó fomenta aquesta tala i desforestació indiscrimina¬

da.

"Resulta que el ginebre és una classe de madera que la
polilla no li pot, aunque estigue dintre el fem, aixó no se

polille mai". (19)
"El ginebre no se mire la lluna, el ginebre és una fusta
tant especial que no se corque i no sol badar". (20)19.-d'Amadar. cit. "De ginebre se fan porteres, llumeres, llindars, etc.". (21)20.-de casimiro Ripoiiés. cit. "Ara faig balcons amb ginebre, les barres les tornege Alber-21.-d'Alberto, cit. to el fuster de Portell". (22)

z2.-de José m8 Gamundí, fuster de Moreiia. "Per a les portadores de mel, de vi i raim. Té nafres. No
23.-d'Amadeo Queroi. cit. és flexible com la sabina, un cop se trenque". (23)

De ginebres se'n troben en quasi tota la comarca, pero els seus re-

ductes comencen a ser els llocs poc accessibles.

GRÉBÜL.- Arbre de fulles ovades, lluents i espinoses, amb fruit glóbulos

vermell. No té aplicació especial la fusta.

"Té una fulla més ampia que la fulla del coscoll, amb unes

punxes llargues.
Alguns amb bona tronca, les més grosses que he vist com
el eos d'un home, un parell de metros, encara no.
Aixó se fa ramut i cotxo. Fa uns gaburrets rogets com

2/,.-de José Trauer. cit. unes cireres i una fulla aixina punxenta". (24)

LLEDONER.- Aquest és un arbre asilvestrat, que té una fusta molt flexible

i dura al mateix temps. Les seves branques s'esporgaven i es

dirigien de manera que prenguessin la forma precisa per a poder

confeccionar amb elles els diferents instruments. Amb lledoner

es feien els instruments que requerien un procés d'adaptació
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ais plegadors (motile) així tenim els bastons, la polligana, la

traiga, les forques, cap singles, etc.

Se'n troben per la part de Sorita, encara que no és gaire abun-
dant. Al passeig de la Balma se'n troben alguns. El fruit és reco-

Mectat pels xiquets, i amb el pinyol del lledó i un tub de canya

es practiques verirables batalles.

Noguera.
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"Agó se corque si está al ras, que si está dins de casa".
vJ Z5.-de José Traver. cit.

NOGUERA.- La noguera era un arbre abundant a la nostra Comarca, és

a dir, n'hi havia més que en l'actualitat. És un arbre molt preuat

tant peí seu fruit com per la seva fust.

"La noguera si que es fa servir, sí, a pesar de que la que
no és molt de melis se'n va prompte". (26)

Al voltant deis anys cinquanta es van talar la majoria deis no-

guers centenaris que hi havia.

"Ací va hi haver una época que els anaven liquidant, n'hi
havie una serie de compradors". (27)
"Lo que més s'ha tallat en eixa época, van ser noguers,
molt grossos, m'agüela tenle un mas que se die el mas de
Noguer, que en tenie cinc, que tots havien de necessitar
dos o tres hómens per a abarcar la soca, i después quan se

van vendre alió, el que ho va comprar els va tallar tots,
aixó fará uns trenta anys, l'any quaranta-tres quaranta-
quatre es va vendre el mas, sobre el quaranta-vuit se de-
guere tallar tot aixó". (28)
"Segons diuen; el arbre més gros que n'hi ha hagut per
este terreno estave a Torre Escuala, ere un noguer. El
van treure en deu parell, en carretes al Colomer. Ere un

noguer moltíssim terrible hai sentit dir. No havia nascut
jo quan el van tallar. Les carretes, encara n'he vist algu¬
na". (29)
"N'hi ha un dit: agó será més gran que el noguer de Torre
Escuela, o aixó mos costará més de tallar que el noguer
de Torre Escuela". (30)

27.-de Jaume. cit.28.-de Casimiro Ripollés. cit.29.-de José Traver. cit.
♦30.-de José Traver. cit.



Generalment el noguer s'exportara fora de la zona deis Ports, per

a la confecció de mobles, encara que també els nostres fusters

els apreciaren per al mateix.

"Estos mobles de casa, de fusta de noguera, esta taula,
el tornejat és del cadirer". (31)
"Veus els noguers per a que els emplearem, igual la tauleta
esta que l'armari. Ara tot nogal no és, aixó ja és de xapa.
Buscares la combinació de les taules per a que fere bonico.
I saps lo que feem també, manees de dalla, a casa mos dedi¬
caren! molt a anar a dallar per ahí, i mon pare les fee.
A Morella, a casa mañero, i a casa Gargallo, tots els porta¬
re ell, tots els anys ne fee quatre o cinc dotzenes". (32)
"Se'n ra tallar-ne moltes, pero només les tallaren, ho Him¬
plaren i después se ho enduen a les fábriques de fer mobles
Se llimpiare el tronc, se feen taulonets i s'enriare. Se
tallaren de l'amplada que donare la fusta, el liimpiares
tot lo que podies i lo que donare d'amplária.
La noguera ha estat molt buscat, quasi que no en queden31.-de jaume. cít. perque íes gasLarem per ais mobles, perqué fan tableros32.-d’Amador. c¡t.

. en la máquina, la cara bona, per restir, la posaren de no-33.-de Juan ortí. cit. güera . (33)

Els serradors tallaren les taules de noguera, ja fos per encárrec
del propietari del noguer o del fuster.

A l'actualitat encara es troben nogueres centenáries, pero aqüestes
son rentables excepcions, el normal és trobar noguers que enca¬

ra es recordé quan es ran plantar.
□M NEGRE.- El cor de l'om negre té una coloració similar a la de la nogue¬

ra, encara que una mica més clara. La sera fusta s'asseca rápi-

dament, perdent gran quantitat d'aigua, És una fusta de poca

densitat, sila relacionem per exemple amb la carrasca. Pero la

sera resistencia és notoria, i per aquesta rao es fa serrir en

la contrucció de carros, o jous.
Es pot treballar fácilment si está rerda, pero tot el contrari
si está seca.

"Fa mal treballar, només per a esquadrejar-lo i fer un tauló,
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□m negre del Llosar
(Vil lafranea).
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Pi del Comanet (Villaf ranea).
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no el serrarás, la serra va per a on val". (34)
"No es tan fart com el roure, té una classe de serrín dife-
rent, té una guia com si fore un fil perqué si l'agarres
en verd en ves de serrín, te trau com si fore uns fils i
fa molta aulos". (35)
"Si li claves un clau en verd, en sec ja no el traurás"
(36)
"L'om negre no corea, i és molt forta, aguante molt bé la
humitat". (37)
"Se passe de seguida, se fa blanca i tova i se passe en
no res". (38)
"Jo vaig fer unes gábies, i aixó aguante millor que res,
el fem podrie el faig, que antes les fea de faig, i vaig
provar uns oms negres, i aixó aguante molt bé". (39)

3¿».-de Juan Grtí. cit.35.-d'Amadeo Querol. ciL.36.-de José Gamundí. cit.37.-de Francisco Fabregat. cit.38.-d'Amador. cit.39.-d'Ernesto, fuster de Morella.

üms negres centenaris.-

Om negre del mas deis Llivis: té un perímetre de tres metres seixan-

ta-tres centímetres.

Oms negres de Torre Segura.

Om negre de l"'Almeda" de Morella, actualment mort.

Oms negres del mas de Nadal.

Om negre de l'ermita ,del Llosar de Vilafranca: potser sigui el més

gros i el més alt de la Comarca.

ORÓ.- Arbre en extinció a la nostra Comarca, de fusta blanca i dura.

"És un arbre, una fatxa com les carrasques. Fa bon tronc,
i después d'alt, molt de cimal. N'hi ha que tenen el meu
eos de tronc i altres una miqueta més, trenta, quaranta,
o ciquanta de diámetro.
És una fusta molt forta, blanca i fina.
Per ací no n'hi ha molta, allá dins a la Carcellera i a la
Turmalera, n'hi ha una umbría, n'hi ha igual una cinquantena,
pero encara n'hi ha més de cara al Molí, aixó diuen!". (40)
"L'oró és una fusta molt dura, en aixó se feen les formatge-
res, jo l'hai treballat i és molt refort". (41)
"En el Carrascal (Mas) n'hi han molts encara, moltíssims,
pos l'altre dia mateix el xic tallave llenya, i va demanar
permís, i els forestáis li van dir: "Xa, els orons ojo talla'ls,
val mies que tallos les carrasques, pero els orons dixa'ls".
Hi han uns orons grans que són més grossos que jo, hihan
set o vuit que tenen la tronca més grossa que jo, i són
grans, n'hi ha que si que els tenen dos metros, de tronca

A0.-de Juan Ortí. cit.

61.-d'Amadeo Querol. cit.
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í,2.- de Gaspar Carceller Guimerá, masover del mas de Car¬
rascal.43.-de José Traver. cit.44.-de J.M. Puig Estupinyá. cit.45.-del masouer del mas de Bolinxa.

(algária)". (42)
"Orons a n'esta finca si que en n'hi ha". (43)
"Al monte de Vallivana, passes les curves del Macareno,
a la dreta hi ha unes carrasques i allí hi han orons, són
petits i al barranc Marcfullá tamé". (44)
"Per ací n'hi ha una font que se diu la font de l'Oró, al
mas de les Beates, a Estret de portes, al mas de Baix".
(45)

PI.- Generalment a la nostra Comarca el pi s'ha fet servir per a fusteria

i per a la construcció.46.-d'Amador. cit.47.-de Jaume. cit.48.-de Juan Ortí. cit.

"Lo que mes hem treballat, el pi negral i el pi rojal, d'este
altre albar, ací no n'hi ha". (46)
"Primer tot ere fusta d'ací, pero después quan va anar
la cosa normalitzant-se, que abans ací només treballavem
la de pi ... pi d'ací del pinar de Pereroles". (47)
"El pi carrasco és bo per a la tablilla, no bada tant, el
pi rojal vol altura, n'hi ha per Cantavella, a Pereroles (Pi¬
nar) ... Pi negral per baix, al mas de Torremadó, Serraplana,
Carcellera". (48)

Pins centenaris.-

E1 pi de Comunet: al terme de Vilafranca, al costat del mas de Baix

i del mas de Torre Nova.

A Vilafranca és conegut com el pi més gran, i hi ha qui diu que

és el més gran de País Valencia.

Té un perímetre de tres metres cinquanta centímetres, i una

algada de vint-i-quatre metres. Uns setze metres cúbics de fus¬

ta, segons el fuster Feo. Fabregat.

Actualment és mort a causa d'un llamp.

El pi de Marianet: "té uns quinze o vint metres d'algária, dos hómens
no l'abarquen. No es fan pins al costat. A la guerra el pi estava

marcat ais mapes. L'avi Marianet, el volia tallar i el van avisar

que no el tirés.

49.-del ferrer de Portell. cit. És Un pi de pinyons (49)

El pi del Retaule: está al terme de la Cénia, prop de Fredes.
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50.-de J.M. Puig Estupinyá. cit.

"Quatre persones no l'abarquen". (58) 58.-del masover del mas de Bolinxa. cit.

"Deu passar deis trenta metros, i faran falta quatre hómens
per abarcar-lo". (50)

Los Buenos Mozos: detrás de la Balma, a Sorita.

"Tenen entre vuit i deu metros cúbics de fusta. Sois enn

hi ha un de destacat, els altres són xaparros, de vint-i-cinc
a trenta metros d'altura i dos hómens no l'abarquen". (51)

ROURE.- El roure ésuna fusta compacta, densa, (resistent a la humitat

i l'aigua), de color groguinós fose.

No és tan abundant com la carrasca pero hi ha hoscos de roure

a la nostra Comarca.

"El roble tiene un mal que lo has de serrar, si lo sierras
verde se vicia, pero no se agrieta, si lo cortas en redondo
y lo dejas y vas a serrarlo, por dentro esta todo agrieta¬
do", (52)
"L'albenc del roure s'en va molt pronte". (53)
"El core se'l fot, pitjor que el ginebre per a porteres".
(54)
"En roure se fa poca cosa, és indomable, fa molt mal serrar,
és fortíssim". (55)
"Pos ací el roure tamé el vaig treballar per a rodets de
molí d'aigua. I aixo en madera de roure resisteix molt".
(56)

(Vegeu els capítols deis Aladrers i deis "Cuberos").
Roures centenaris i hoscos.-

"Vam tallar un roure de vuit metros de volta (perímetre).
Vam traure cinc mil cinc-cents quilos de fusta. S'el van

emportar a Sant Caries de la Rápita per a fer barcos.
Tenia uno (serrat) de vuit metros, i quan va caure el roure
el va fer taverna, i encara me van donar algo.
Eixe roure, al mas de Gasulla, al terme d'Ares" (57)

El roure del mas de Jovaní:

51.-de Manuel Martí (Casa Restellador), de Sorita.52.-de Cesáreo Montserrate, fuster i "cubero" de Todolella.53.-d'Alberto. cit.54.-del masouer del mas de Bolinxa. cit.55.-d'Amadeo Querol. cit.56.-d'Amador Sebastiá. cit.

57.-de Julio Ulldemolins, (Pipa el cacador), carboner d'Ares.



El roure del Molí Rico:

s9.-de carias sangüesa de More.ia. "La nit de Sant Joan, els del mas pengen una corona". (59)

Els roures del mas de la Roca: dos roures de més d'un metre de diá-

metre.

Al Bovalar de Castell de Cabres, i al barranc deis Horts d'Ares, aquet

darrers d'un metre de diámetre.

Bosc de Roures al Maset d'Eroles, al mas d'En Nuella, al barranc de

Marcfullá, al mas de Bolinxa, etc...

SABINA.- La sabina té una fusta de color roginós, similar a la del ginebre,

és compacta, de gra fi, aromática, i molt duradera, més flexible

que la del ginebre.

"Té més corretja, per ací no n'hai conegut, al monte de
Vallivana, s'aprofitave per a fer escalons, aixó pes flexi-60.-d'Amadeo Querol. cit. ble . (60)

S'utilitzava per la seva flexibilitat per adaptar-la ais plegadors i

obtenir bastons i altres.

SALZE.- La fusta de salze s'eixuga rápidament; seca, s'estabilitza i no

bada. És molt poc densa, i aguanta molt bé la fricció.

Es feia servir per a fer soquets de fre, precisament per que suporta

perfectament la fricció i tarda molt en encendre's.61.-de José Trauer. cit. "Se'n crien ais barrancs". (61)

SAL1BORT.- Cirerer bord.

Fusta molt flexible, es fa servir per a capsingles, traigues i

"Per a fer medianes, i per a voltar els pujants de les porte-62.-d'Amadeo Querol. cit. r6S . (62)

SERVERA.-Arbre solitari a les nostres terres, acostuma a estar ais marges

deis bancals. Té una fusta molt forta, de coloració rosaría.
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"Ara a la millor te porten cerollero, servera que diem ací,
antes ere per a fer formatgeres. La servera pot ser sigue
l'arbre que més forta té la madera". (63)
"Ahí a Fusteret, el de l'Hostal Mou, serrábamos servera,
unas piezas, pa Arlandes, pa ahí a la casa Grande de Miram-
bel". (66)
"Hi han poques serveres, vaig fer taules de vint-i-cins
centímetros les més grosses, més difícil. Eixes no les cepil-
llarás a ma, massa forta la fusta. Ja tenia la máquina quan
les vaig fer". (65)
"Serveres, este terreno ho vol. De dos metros de soca en
hi ha alguna ací a Portell". (66)
"Els pilons de prensa de vim de servera". (67)
"Per a piló de la carn, diu que va molt bé. És forta i fa
poca estella". (68)

63.-d'Amadeo Querol. cit.64.-de Cesáreo Montserrate. cit.65.-de Francisco Fabregat. cit.66.-del ferrer de Portell. cit.67.-de Manuel Martí. cit.68.-d'Amadeo Querol. cit.

TARABINA.-
Tarahina.

"Té la fulla pareguda a la del xiprer, n'hi ha al mas de
Torre Enguaita". (69)
"Allá peí Colomer n'hi havien, lo que no té tanta nafra
com el ginebre, la fusta és* de color roig, és un arbre molt
roig, una mica més que el ginebre, lo que no té tanta nafra,
se crie igual que el xiprer, crie tota una capolla amunt,
amunt". (70)
"A la Torreta tot aquell paseo que va al riu, tot alió són
tarabines". (71)

Al terme de Vilafranca, al racé de la Tarabina, al pía de Colau, del

mas del mateix nom, al costat del Bovalar, hi ha una tarabina

centenaria, que té una soca d'una tres metres de perímetre

i uns quatre d'algada.
Són molt escasses a la nostra Comarca, pero les que hi ha són destá¬

cateles per les seves dimensions.

TEIX.- Arbre protegit, en extinció a la nostra Comarca, de fusta roginosa

(el cor)m i blanca (l'albenc).

"Eixe arbre és molt bonico". (72)
"El teix té una fusta molt maja, lo que passe que n'hi ha
molt repoca, está protegit per la llei.
A la punta del paseo de la Torreta, els primers arbres que
hi han (al costat de la carretera de Castelló), el primer,
uno té dos carnes, és un teix, i a la dreta, hi ha un altre
que puge més que un pi.

69.-de José Traver. cit.

TO.-d'Amadeo Querol. cit.

71.-de Casimiro Ripollés. cit.

7?.-del masouer del mas de Bolinxa. cit.
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73.-de Casimiro Ripollés. cit.74.-de Casimiro Ripollés. cit.

El teix té una fulla molt fina i molt bonica, lo que passe

que eixa fulla no se ho minge cap animal, és venenos. La
brosta no és bona, pero la fusta molt fina". (73)
"Hi ha un mas ací al terme de Morella, que es diu la Font
de Teix, aixó está per la Torre Enguaita a dins, per ahí
per la font de Vinatxos, per la Carcellera, al mas d'Arrufat
a baix se trobe la Torre Enguaita, i més a dins el mas de
Quinto, prop del terme de Vallibona". (7U)

Hi ha teixos al mas de Bolinxa segons diu l'avi; al terme d'Ares, hi

ha tres teixos que tenen un perímetre de tres metres vint o

tres trenta, i una algária de set a viut metres.

Hi ha un altre teix damunt del Barranc deis Horts, segons el forestal.

La nostra Comarca té a l'actualitat pocs teixos.

XIPRER.- Aquest arbre és característic deis cementiris de la nostra Comar¬

ca, fora d'aquets llocs és difícil trobar exemplars, per tant,

és un arbre que está lligat al sentit religiós del nostre poblé.

La seva fusta és de color groguenc ciar, d'escassa densitat i poc

dura, encara que admet el poliment. És una fusta aromática
i té aplicació, fonamentalment, per a mobles de tipus religiós,

precisament peí seu origen.

És una fusta estable, que s'asseca rápidament i que suporta molt

bé el ras. l\lo l'ataca el core, sempre que no siguí fusta de 1 'al¬
heñe.

"Ací a la Balma de Sorita, ahí baix, tot lo que ha hi en
una casa de Mirambell, allí a la plaga, una casa ben maja,
allí hi ha un passamá d'escala que té onze metros, i tot
és de xiprer, madera molt maja. Ara que eixos xipresos
de la Balma tenien bona soca. Aixó ho va comprar un xicot
d'ací de la Todolella, el fill de Cesáreo, el cubero.
És una fusta molt maja, trenque molt rápida, molt. Antes
se fee molt per al mueble, i dispués a les cases aquelles
antigües se feen algunes tarimes de xiprer, a Morella ne

vaig collocar-ne precisament en la Guerra, jo i Jaume d'A-
guilar, vam collocar dos pisets, i aixó sempre té l'aroma
del xiprer, un aroma molt maja.
Jo vaig treballar-ne una ací, vaig fer ahí a la Iglesia, vaig
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fer una sacristía, uns armaris, i dispués vaig fer ahí al
calvari unes quantes finestres.
El problema és que me va pillar molta pedra dins la soca,
perqué aixó va creixent i les pedres que tiren los crios,
se queden dins la fusta, vaig patir molt per a serrar-lo".
(75)
"Ahpi a la Balma van serrar eixe any els xipresos, en hi
ha un altre ahí a la Venta del Carpió. El piló de la Televisió n -d'Amadeo Quero
de la Balma és d'eixos xipresos". (76) 7&;.de ^

A Torre Xiprés, antigament hi havia aquets arbres els que rebia el

nom.

XÜP.- És una fusta d'escassa qualitat, poc densa, de color blanquinós.
És estable.

Aquets arbres creixen abundanment al costat deis rius i barrancs,
acumulant gran quantitat d'aigua. Quan es talen, aquesta flueix

abundantment deis extrems tallats.

Aquesta fusta no és molt estimada:

"iNlatres feem moltes menjadores per al ganao, que les feem
de madera de xop. En n'hi ha molts i de grosso, i se feen
taules, sisquera de vint centímetros d'amples". (77) 77.-d'Amador. cit.

Amador, en el capítol del "Cuberos", ens explica com se feien les

portadores de fusta de xop, i ens diu que no corcava.

El xop s'empra actualment per a fer caixes de fruita, industrialment,

a les serres de la nostra Comarca.

El xop és arbre que creix rápidament, desenvolupant algades i volums

considerables. De tota manera hi ha alguns que tenen unes di-

mensions i una antiguitat destacada:

75.-d'Amadeo Querol. cit.76.-de Manuel Martí. cit.

"Els dos xops de la Font de la Salvassória, els del barranc
de Lozano, amb un perímetre de tres metres, i quinze metres
d'altura aproximadament". (78) 78.-de Serafín, de Morella.

A Sant Pere del Molí hi ha una xopera prou generosa amb arbres

notables.



Recentment s'han tallat alguns a Sorita d'unes dimensions similars,

concretament a la font de Dalt, al costat de les escoles. El

seu diámetre era d'un metre aproximadament.

mmm.

üms deis Llivis (Morella).



2- L'ESCULTI IRA,

LJ[\I LLARG PRDCES D'APRENENTATGE
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1. CONTEXT EN QUÉ S'HA DESENVOLUPAT L'ESCULTURA DE JOAN VALLE.

Joan Valle (Sorita, Els Ports, País Valenciá, 1956) resideix en 1'actuali¬
za t a Barcelona. Va estudiar a l'Escola de Belles Arts de Barcelona, on

\ia obtenir la 1 licenciatura. Ha estat professor en diverses escoles, dar-
rerament a l'Escola d'Arts Aplicades i Oficis Artístics de Barcelona (Llotja)
i a la Facultat de Belles Arts, també de Barcelona (Sant Jordi).

J. Valle procedeix d'un nucli rural, lloc on ha viscut la infancia i

la juventut i on resideix i treballa en períodes que alterna amb el tretiall

docent.

L'estada a Barcelona i els estudis realitzats a l'antiga Escola de

Belles Arts (1976-1979) van ser el factor que provocá tot el procés i el

plantejament seguit per J. Valle. En el taller d'escultura deis professors

Jaume Coll i Joaquim Chancho, i en el de modelatge del professor Joan

Mainé, desenvolupá les primeres recerques de caire personal. El métode

d'ensenyament emprat en el taller d'escultura induí'a l'alumne a prendre

els motius i les preocupacions personáis com un centre d'interés, i a desen-

volupar-los intuítivament, sota la supervisió deis professors.

La feina realitzada en aquest taller va ser l'inici de les directrius

que han regit el treball posterior. Ja en aqüestes activitats, J. Valle

mostré interés pels jocs d'infáncia desenvolupats en la seva térra, i en

l'entorn de la seva comarca.

Parallelament ais estudis realitzats a Belles Arts, treballá en dife-

rents oficis, cosa que li proporcioné un coneixement priman sobre alguns

materials i procediments técnics, que posé en práctica en el taller d'es¬

cultura. La curiositat pels materials i pels comportaments naturals d'a-

quests en un entorn primari tenen, per tant, un origen ciar en la dialécti¬

ca establerta entre els treballs realitzats dins i fora de l'Escola.

A pesar d'haver finalitzat els estudis en el 1979, J. Valle continué

el seu procés d'aprenentatge fins al 1981, concretant les directrius del

treball que ha desenvolupat posteriorment.

Inicié el seu treball de la fusta en els anys vuitanta (concretament

el 1982), en un context del que cal destacar la diversitat en el camp de

1'escultura, deguda, principalment, a la manca de directrius conceptuáis

i artístiques.



 



2- FRAGMENTS, HERÉNCIA D'EIN APREINIENTATGE.

Aquest apartat recull una sellecció d'imatges i de notes extretes durant els anys de formació en'

la Facultat de Belles Arts.

Quan hi ha superposició no ens movenri en el món d/éilló concret



E I EET É5 EL RLJÍXJT NTIC

ENTRE L/\ PEDRA, L'ARBRE, EL PIAR ...

ENTRE TU I ALLL!) QLJE EM MODIFICA.

EER URJA LÍRJIA...

AQUESTA t l/\ DE TEÑIR TLTI EL CONTINGUT.

RIO ES LA t IRIIA QUE DIBUIXA UN ARBRE

ES LA LÍRIIA QUE DIBUIXA LA SEVA CDNSTANT

QUAN L’ARBRE EX DE1XA, ES RUT ACTUAR.

LA LÍRIIA ES LLAVORS UN REFLEX DE LA ERDIM'DE LA ERDIMTALITAT



 



Ql JA\Pv! AG/\FO, AGAFD PER EM I EMDRE
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ÉS L'AF^BRE, SEÍXIS DIJBTE ÉS L.?/\ REIRE ...

ÉS UI\J/\ Ll/W/OR, CHAI PLJÍATT ...

LJ(\1 ESTA! COR] TINGIJT,

QLJE PASSA PER TOT EL PRCJCÉS D'AQLJEST RES.

E L CDNTINGLJT SINBÜLIC ÉS EL RES.

ES DESPLEGA, P/\RT ELTX DEL CE RlT RE

I OCUPA L'ESPAI /ALIE LES SEA/ES FORMES.

/AR1B LES SEVES FIJELES.

1 /AR1B ELS SELJS FRUJTS.

PERO TORNA ...

SERIS DUBLE ÉS L'ARBRE.

SEMPRE ÉS L'ARBRE S/AR1T.

I PER RESPECTE

RIO EL PODEM CONVERTIR EN MATÉRIA.
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I S TRAr; 7 A O Ei RO O E R T R í V\A L L AR I l\J T E t\J 3 /-\ 13 E ¡\I 7

AQUELLA F- O RÍ3A QUE ÉSTA AL Í3IC,
L A QLJE E I\JGENDRA CL7NELXEMEI\I T .

CERCAN! LA INTERRELACIO.

L/\ FORMA ES CGMVERTEIX EÍ\J CENTRE

S E l\l S E OCUPAR L'ESPAI,

QUEDA IMPREGNADA DE TOTA SUPERPOSICIÚ.
F O REIA ACUMULADA.

EL_ SENTI! ES T RODA EÍ\I LA RELACIÚ

ENTRE LJIXIA PROPIETAT I LJÍXIA ALTRA.

f\lEJ 3 UIV LES FORMES, SQf\] ELS ESPAIS ...

SOl\) ELS ESPAIS ENTRE LJINJ A FT ES R E I LJIXI ALTRE.

LA SUPERPOSICIÚ,

I AQUESTA ECl \/A FENT LLIURE,

PERQUE NO EE(3 DETERMINO AMB CAR ESPECIALITAT.
ES TRAC TA DEL L’ARBRE EI\J RELAClO ...

J A NO L 3 TFTACTA NI l! L I TRONE, I\1I DEL LA BIGA,
NI DEL LA FUSTA, NI DE L'ESTELLA.

ÉS LA SUPERPOSICIÚ LTE LES PROPIETATS

ÍNJCJ ES RE7T MIRAR AQUESTA REDRA,

NI AQUESTS TRONOS EN LJN SENTI'T PLASTIC,

QU A(\l ES CERCA LA SUPERPOSICIÚ

DEL LES S RROPIETATS.
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L J1X1 S O L ARB R EL

l\JO TÉ EL SENTIT DE ! A INTERRELAClO
IXJEJ T ' E L'ESPAI DEL MI(i.

LIÍXI SOL ARBRE- INCIDEIX E f\l L'ESPAI
CONVEF-ÍTINT-SE EN L'EIX.

CALORIA FER DE CADA PRGPIETAT UN CENTRE
I PRC 1V/UCAR LA INTERRELAClO DE LES PROPIETATS.

LA SUPERPGSICiÓ I IXIS CONDUEIX AL SlMBOL,
SENTIT D'ETERNITAT El\) I 'ARBRE.
ETERNITAT ,

EIXIEARA QL JE LA SEVA EDRNA SUGGEREIXI
LA TENSIÚ HUMANA

MÉS QLJE EL PRDPI EEIS Eli JMÁ.



í\JO ÉS L/\ DIVERSIT AT DELS HOMES... ÉS LJIXl SOL

SEIMTIT: EL CICLE D'ETERNITAT.

SÓC LJÍXl ENGRANATGE EN TOTA AQUESTA CADENA QLJE LEO DIEM MLJE!/\f\l/\,
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3. EVÜLUCIÚ DE ( 'ESCULTURA DE JUAN VALLE.

Einalitzats els estudis de Belles Arts, una nova problemática s'afegí,

per a J. Valle, ais plantejaments precedents: la preocupació per la forma,

que l'abocá cap a la concreció del procés emprat en l'estudi deis elements

naturals en un entorn definit.

La recerca al voltant d'aquest tema es concretá amb la tesina "Pro¬

cés d'estructuració de la forma", dirigida peí professor Jaume Coll.

L'interés per la matéria prengué protagonisme a conseqüéncia d'aques-
ta recerca, en intentar definir quins eren els comportaments de les diver-

ses matéries en relació a l'estudi formal previ que hem esmentat. La pedra,

la fusta, el ferro, el bronze i el fang van ser les matéries escollides

en aquest exercici, per observar en elles les diferéncies del seu llenguat-

ge, de la seva dinámica en relació a un únic centre d'interés.
Dos deis esquemes fonamentals, al voltant deis quals s'ha estructurat

el treball de J. Valle, permeten la concreció amb el material: el primer

esquema es regeix peí sentit nuclear de les formes origináries; el segon

esquema per la verticalitat i l'horitzontalitat de la seqüéncia evolutiva

de les fases de creixement. Els dos esquemes són, en conseqüéncia, l'en-
tramat al voltant del qual s'ha bastit la preocupació per la matéria, peró

també el que ha decantat J. Valle cap al món de l'arbre, del tronc i de

la fusta. L'arbre conté el sentit de l'evolució, del creixement cíclic, de

la vertical; admet la projecció frontal i el seu món formal és extraordiná-

riament ric i suggerent, entre d'altres peculiaritats.

La nova dinámica encetada amb els comportaments naturals de l'arbre,
s'ha centrat en un entorn definit, seguint els plantejaments deis treballs

precedents, en prendre com a referéncia la utilització de la fusta-arbre

en la manera d'organitzar l'espai i les formes d'aquest lloc.
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Forma i materia (Estudi d'una llavor).
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Estructura i materia (Estudis d'una llavor).

Soja 1, 1982 (ferro i roure).
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BH Soja 2, 1982 (ferro i roure).



6. (.'ESCULTURA AMB TRÜMC DE JOAN VALLE.

El treball del tronc, J. Valle l'ha realitzat des del 1982 fins a l'actua-
litat. Hi podem distingir diferents etapes en la seva evolució.

La primera etapa está relacionada amb la recerca esmentada ante-

riorment, en qué es pren un element natural com a referent básic (la

soja). En tres escultures d'aquesta etapa J. Valle ha fet servir la fusta;
la resta han estat reaíitzades amb pedra, fang, ferro i bronze. De les

tres en qué ha emprat la fusta, sois en la primera ha utilitzat el tronc

exclusivament; en les altres dues ha conjugat el ferro amb les travesses

de ferrocarril. En totes tres está subjacent una preocupació per l'eix

del creixement, ja siguí amb sentit vertical, ascendent, ja siguí amb sentit

oblic i dinámic. El caire estructural de la matéria emprada assumeix una

gran part del protagonisme en deixar els aspectes formáis relegats a

un segon terme. L'espai interior creat entre les masses de la fusta evi¬

dencia, a través de la dualitat generada, el procés dinámic i expansiu

del creixement. En les dues escultures fetes amb travesses de tren, el

ferro és l'agent que modifica les masses de la fusta, mentre que aquesta

recolza el seu moviment, protegint-lo en el seu interior i reproduint, amb

aquesta dialéctica, l'establerta en el creixement deis vegetáis a partir

d'una llavor.

Les tres etapes següents han estat conseqüéncia d'un recentrament

en el proposit de recerca. Al que fins ara havia estat una visió lineal,
J. Valle incorpora la vivéncia de l'entorn propi, en un intent de recuperar

tots aquells aspectes amb els quals s'identifica l'autor de les peces.

El conjunt de les escultures reaíitzades amb fusta, en la primera

d'aquestes tres etapes, el podem denominar "Senyals", ja que en situar-les
al camp assumeixen aquests aspecte, com es pot veure en les imatges
que presentem en aquest mateix treball.

L'etapa de les "Senyals" s'ha desenvolupat entre el 1983 i el 1984,
i en ella predomina el procediment constructiu. L'escultura "Tau" represen¬

ta la síntesi d'aquest procediment en conjugar un tronc horitzontal amb

un de vertical. "Portera" és un altre cas en qué la simplicitat construc-
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ti\/a requereix cls mínims components estructuráis; aquesta pega incorpora,
per primera vegada, els procediments utilitzats en la construcció de les
porteres, els aladres, les taules, etc. per part deis aladrers (vegeu el
capítol deríicat a aquests artesans en l'apartat C.1.Z). La tendencia orto¬
gonal en el procediment constructiu, en 1983, no supera la bidimensionali-
tat mes gue a través del gruix de la fusta. "Ull de bou" trenca clarament
amb aquesta tendencia aportant un dinamisme que el diferencia de les
peces realitzades anteriorment. Per una altra banda "Tellols" incorpora
el dinamisme de la línia corba de les branques, que s'amplia en "Moixar-
res", i que ha tingut un desenvolupament més ámpli en l'etapa "Estructu¬
ral" de la qual parlarem més endavant. En aquesta série els procediments
substractius defineixen l'escultura "Balda i", que ha estat realitzada amb
un tronc d'ametller ("Balda 1" és la primera escultura en aquesta etapa),
peró que també reapareixen en "Moixarres".

En l'etapa de les "Senyals", l'estructura en forma de T o de H és
prou generalitzada, peró també apareix, encara que menys freqüentment,
la forma de V procedent deis forcats de l'arbre. Una gran part deis troncs
d'aquestes escultures están foradats, cosa que alludeix a l'agent que
justifica aquesta perforació, és a dir, a la seva funcionalitat. Les "Baldes"
són obertures realitzades en la materia, similars a les realitzades en les
portes i les porteres per introduir la balda. És a dir, J. Valle ha recor-
regut al nom del positiu (balda) per designar el negatiu (forat). Els "Pas-
sadors" tenen el seu origen en els entramats de fusta que subjecten les
baldes a la porta i que permeten que aquests llisquin peí seu interior,
fins a introduir-se en el forat.

També altres escultures, con "Ribot", "Ull de bou", "Molinet" o "Moixar¬
res", están foradades en alguna de les seves parts.

La segona etapa de les realitzades a partir de la vivencia en la pró-
pia comarca, es defineix, fonamentalment, per la verticalitat de les escul¬
tures i per la tendencia totémica. El seu origen resideix básicament en
la necessitat de treballar substractivament.

"Esgramadora" és la primera d'aquestes escultures, de la qual podem
identificar fácilment el seu origen en les eines que reben aquest nom.
S'hi ha tingut en compte el simbolisme implícit en l'arbre, del qual proce-
deix la fusta, és a dir, el xiprer; i s'ha insistit en la verticalitat i en

"Ull de bou".
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Duc".

1'aspeóte formal cálid. Les obertures realitzades en el seu interior són

espais de llum, com les finestres gótiques, en qué la verticalitat, com

en aquest cas, és una conseqüéncia de l'ús de la materia (poríem obser-

uar-tii reminiscéncies de l'etapa formal, dedicada a l'estudi de la soja).

Dins aquesta serie hi ha tres esculturas realitzades amb fusta de

cirerer, l'origen instrumental de les quals dóna nom a les peces: "Batall",
"Piló" i "Talós". "Batall" és la que permet, de manera més clara, una pro-

jecció antropomórfica, en situar el cap de batall en la part superior de

l'escultura. Per una altra banda, les incisions realitzades en aquesta part

superior reforcen el sentit frontal d'aquesta. "Piló" també presenta unes

obertures en les cares que s'han realitzat en esquadrar el tronc; aqüestes

creuen el bloc de fusta. "Talós" (vegeu les parts de la traiga en el capítol

dedicat ais aladrers, apartat C.1.2) és el resultat de la manipulació del

forcat d'un cirerer (part en qué la fusta presenta una consisténcia espe¬

cial).

Les tres escultures están tractades amb plans d'una gran amplitud,

organitzen també la forma al voltant de l'eix del tronc i modulen el seu

recorregut amb interrupcions que dilaten o contrauen la massa de la fusta.

"Titot" i "Duc" també parteixen d'un tractament similar del tronc.

"Titot" incorpora el procediment constructiu de l'etapa precedent i l'es-
tructura en forma de T, peró també reprodueix l'esquema emprat en "Piló",
en practicar unes obertures en la massa superior; el mateix passa en

"Duc".

Aqüestes dues escultures incorporen el ferro, pero aquest, com al-

gunes de les obertures, té un principi funcional, subjectador de la fusta,

que impedeix que s'obri. L'alzina (ais Ports es diu carrasca) s'obre molt

a mesura que es va assecant i per aquesta raó se li va treure el cor

del tronc, al mateix temps que es subjectava la fusta amb cércols.

La tercera etapa, en contraposició a l'anterior, parteix de l'horitzon-
talitat, encara que no totes les escultures tinguin aquesta posició.

"Embobe" és la pega que permet passar d'una etapa a l'altra, el seu

nom ja resulta, per una altra banda, forga explicatiu de la situació que

el genera.

En aquesta tercera série s'ha utilitzat tant el procediment construc¬

tiu, com el substractiu, peró el seu origen és de naturalesa constructiva,
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en prendre per referencia els menjadors deis corders. Aquests instruments,
deis quals en podem veure imatges en el capítol deríicat ais artesans de
la fusta de la comarca deis Ports, són contenidors de menjar.

Amb "Gábia de fures" el paralíelisme s'evidencia clarament, al mateix
temps que es pot establir una referencia amb l'escultura "Tellols".

Tot i que aquesta escultura es transforma en el model de la resta,
fins i tot en aquest període, és posterior a les altres ("Roure en Nuella",
"Ginebre Salceral", "Terrabastall") amb les quals progressivament es va

definirit la seva concepció.

L'espai tancat entre els tres eixos i la unió entre ells, que crea

un moviment rítmic, és la imatge paradigmática comuna a totes aqüestes
escultures. Aquest model mostra la relació amb les formes orgániques
naturals, com els costellars deis animáis, o les formes estructuráis cons¬
truirles per l'home, com l'esmentada de la comarca deis Ports o les de
fora d'aquesta. El joc estructural s'estableix al voltant de tres, de dos
o d'un deis eixos, com es pot veure en "Retall", una escultura que, a dife-
réncia de la resta, es resol substractivament.

"Retall” i "Sorrut d'aigua" han estat realitzades parallelament i en

el mateix lloc, amb troncs de fora de la comarca i d'un diámetro conside¬
rable. Amb aqüestes dues escultures s'ha tancat un cicle en recuperar
amb "Sorrut d'aigua" la forma originária esférica. Mentre que "Retall"
és la forma oberta que ha iniciat el replegament massiu, "Sorrut d'aigua"
és la forma tancada que mostra aquest replegament, l'esforc tossut de
concentració. Són, en definitiva, dos extrems d'un mateix procés.

"Tellols".

"Ginebre Salceral".



/. TEMES EN (.'ESCULTURA DE JUAN VALLE.

I 'evolució de l'art en el segle XX, al menys en una de les seves bran¬

ques, té molt a veure amb els origens de l'hnme; amb les seves arrels;

amb aquella vessant deis aspectes culturáis en qué l'home s'identifica
amb l'entorn natural de forma intuitiva i directa, com ja hem vist amb

capítols precedents.

La manca de directrius en l'art actual, ha mantingut vigent aquesta

postura en els darrers anys; que coexisteix amb moltes altres dins la

diversitat present.

En J. Valle el model primitiu ha estat una constant, en la mesura

que s'ha preocupat per la relació home-natura a través deis testimonis

que evidencien aquesta relació. Els fets materials s'han convertit, d'aques-
ta manera, en un referent ciar a teñir en compte, en observar-hi una

riquesa que trascendeix la seva preséncia, o en intuir que darrere cada

objecte existeix tot un món carregat de significats, els que l'han fet

possible.

La preocupació pels origens de l'home, en la vessant intuitiva, super-

posada a l'interés pels origens personáis, ha reconduít l'escultor a pren-

dre com a referent temátic l'entorn de la comarca deis Ports, a través

de les seves manifestacions materials i culturáis, amb una selecció, entre

la multiplicitat, d'aquells que tenen un principi funcional i que han estat

realitzats amb fusta, o d'aquells que tenen alguna relació amb aquesta.

Cal teñir en compte també un factor forga important. La capacitat

d'interrelació en l'home és una necessitat, i aixó és apreciable en el camp

referencial de les escultures de J. Valle. S'hi pot observar altres propos¬

tes no estrictament arrelades a l'entorn esmentat.

Una de les claus que ens expliciten la temática radica en els títols

de les escultures; títols que, de vegades, han estat posats amb la intenció

de reforjar el parallelisme entre l'escultura i alguns deis útils que s'han
trobat, indistintament, abans o després de la realització de les peces.

Altres noms s'han pres del llenguatge coHoquial, de les própies im-

pressions exposades pels observadors circumstancials del procés de treball;
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aixó passa en el cas de l'escultura "Titot", en qué la seva estructura

i la seva forma queda reflectida en la própia escriptura del nom, amb

tres f, i també "Moixarres" en qué el nom procedeix d'una paraula sense

significat definit, més apropiada per a expressar el comentari següent:
"Aixó és una cosa que ho pareix peró que no ho és", en clara referencia

a l'origen formal i funcional de les escultures i a l'escassa funcionalitat

d'aquestes.
L'estudi formal en relació a la materia ha posat de manifest un estat

d'equilibri en els objectes que han tingut un ús perllongat al llarg del

procés históric. En ells s'han acumulat la tradició i l'experiéncia i aixó

ha permes el seu perfeccionament gradual, fins a obtenir aquest estat

de simplicitat, economia i funcionalitat del qual hem parlat en capítols

anteriors.

La temática instrumental aporta aqüestes tres peculiaritats, en un

intent, per part de l'escultor, d'assimilar una cárrega de significacions
que transmeti alguna cosa més que la pura objectualitat de la presencia (1).

Aquest esforg per acumular les significacions, es tradueix a través
de la superposició de diferents aspectes referencials en una lectura poli-
valent, que és el que permet agrupar les escultures realitzades amb tronc
en tres estapes diferenciades. En l'etapa deis "Senyals", la contextualitza-
ció en l'ambient rural, junt amb el recurs de la verticalitat en la part
inferior, aporta aquesta nova lectura del signe dibuixat en l'espai. En
l'etapa "Totémica", básicament, la veticalitat i la modulació del tronc
són el fonament de la nova apreciació antropomórfica; la frontalitat per¬

met realitzar aquesta projecció.
El ritme és un deis aspectes fonamentals de l'escultura realitzada

amb tronc (ritme de treball, ritme en la forma, ritme en l'espai, i en la
llum...). El ritme que crea un recorregut pautat a través de la línia és
una de les aportacions de l'art popular, que Brancusi ja havia recuperat
de la seva Rumania natal, a través de la "Columna infinita". Després d'a-
questa aportació, la resta són variacions al voltant del mateix tema. Peró
no són precisament els aspectes nous els més importants en l'escultura
del tronc, són uns altres, els que incentiven aquesta práctica.

En l'etapa "Totémica" de J. Valle, el ritme té un protagonisme parti¬
cular, en dilatar i contraure la massa en el recorregut a través de la

1 - El fet de recuperar el recurs instrumental implica,
en aquest cas, assumir la dinámica de l'entom que ha gene-
rat els objectes d'ús. No es tracta de recuperar les formes
sinó d assimilar la interacció que s'estableix entre l'home
i el seu entorn.

, Recuperar significa, en conseqüéncia, una immersió
en 1 estructura, una transformació i un creixement personal.
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linealitat del troné, peró és en l'etapa "Estructural" on aquest agafa
una major importancia. Básicament, el ritme es converteix en el tema al
voltant del qual creixen les estructures o s’organitzen les masses. L'inter-
val creat entre la materia i l'espai es converteix en una característica

essencial d'aquesta etapa i participa tant en les escultures resoltes amb
un procés constructiu, com en les resoltes amb un procés substractiu

(el ritme dinámic de les primeres constrasta amb el ritme modulat de les

segones).



fl. L'ACTITUD DE JUAN VALLE DAVANT L'ESCULTLJRA.

Si cal qualificar d'alguna forma l'actitud de J. Valle davant l'escultu-
ra, podem dir que és de caire vivencial, perqué concep el seu treball
com el resultat d'una preocupació en un "anar fent" quotidiá, on el veri-
tablement important és la dinámica desenvolupada i el creixement que
comporta la recerca concéntrica i interactiva. Les vivéncies s'ordenen
al voltant d'aquesta preocupació i incorporen la diversitat existent al
nucli de la recerca.

Mo deixa de ser ambiciós aquest "anar fent" quotidiá, en la mesura

que les referéncies no es sitúen en l'espai extern, sirió en el temps propi,
en el ritme personal. El temps és l'entramat que marca el ritme i que
permet evolucionar segons les vivéncies es van succeint; per tant, és
amb el temps que es pot donar un creixement. Porgar el temps, imposar
altres ritmes, no genera creixement, genera producció ( 2).

Quan es fa escultura, generalment, s'obtenen objectes, pero el que
realment es fa és generar una dinámica, un ritme de vida lligat a un cen¬
tre d'interés; és llavors, a partir d'aquest, que l'espai personal va adqui-
rint significació o, el que és el mateix, un ordre ( 3 ).

La preocupació per la matéria i l'interés peí seu comportament, en
J. Valle, no és més que l'expressió d'una necessitat d'ordre personal,
una manera de concretar-lo seguint les liéis de l'entitat. de la matéria.
El contacte directe i quotidiá amb la matéria organitza l'espai, limita,
centra i ordena (4 ).

Una de les peculiaritats de l'escultura-matéria, és la relació que
s'estableix entre má i material al llarg del temps. Brancusi destacava
el protagonisme de la má (entesa aquesta quasi com un membre autónom)
en la recerca de l'entitat de la matéria. Peró, també el eos juga un paper
important quan la dinámica té un caire expansiu a través de l'acció i
del gest. S'estableix una actitud interioritzadora a partir de la relació
entre má i matéria, en un ritme dilatat, on es deixa de banda 1 espectacle
o l'aspecte experimental i novedós, perqué amb la interiorització es cerca
l'esséncia, no els aspectes mutables. També s estableix una actitud expan-

2 - L'arbre el tronc i la fusta ho expliquen molí ciar, cada
cusa té el seu temps, per damunt de la nostra voluntat.

2- Veig que la meva reflexió es desenvolupa al voltant
de la matéria i sois a través del contacte diari.

3 - Amb el moviment faig el meu ritme, el meu espai, el
meu Circuit de recorreguts. situó els centres, els eixos
de projecció personal. Allí s'acumula l'energia. impregnant
de vida l'espai.
Fer escultura és una manera d'apropiar-se de l'espai que
ens envolta.

4 - El comportament de la matéria, el seu espai i el seu

ordre em permeten identificar el meu espai, el meu ordre
(summament desordenat).

4- Els escombriaires van recollint, van seleccionant, i van

acumulant, d'aquesta manera vaig recollint. vaig seleccio¬
nant, i vaig acumulant els trones.

4- Cal fer el cau, embolicant-se entre la merda. la matéria,
el menjar, els residus, en contacte directe amb el térra,
acumulant com els escombriaires. Cada pega que es treu
del femer, és una columna nova del laberint.
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5 - No pretenc arribar a l'esséncia de les coses, em sembla
excessiu, pretenc explicar-me algunes de les relacions que

existeixen entre les coses que m'enuolten i la meva manera

de ser.

6 - Un arbre gran, immens, vell, impacta, pero el que més
ens atrau d'eil és alio que no coneixem, alió que volem
entendre darrere la seva preséncia.

6- La ueritable forca de l'arbre resideix en les seues ar-
rels, en el món subterrani.

7 - El tronc, com nosaltres, és el nivell intermedi entre
el que tenim a dalt i a baix, rápidament ens identifiquen)
amb ell, l'abracem, lluitem... és un rival noble, ens ho dóna
tot.

siva a partir de la relació entre el eos i l'espai, mitjangant el recurs

de la matéria, en un ritme comprimit. Amb aquesta actitud es valora la

poténcia i l'impacte de l'acció.
J. Valle es mou entre aquests dos ámbits: el de la recerca i el de

l'acció; entre la má i el eos; entre el soroll i la sombra; entre el centre

i la periferia. El seu treball és el resultat d'un recorregut a través de

la forma pura (carregada de contingut), del gest intu'itiu (pie d'acció)
i de la diversitat polivalent i contradictoria.

El proposit de recuperar la dinámica personal a partir d'un entorn,

amb el qual s'identifica, no és més que la conseqüéncia d'aquesta actitud,

amb la qual es pretén vivenciar l'entorn. Aixó ho fa amb el desig de recu¬

perar el que li és propi, tot reconeixent, en els seus fets, els seus ori-

gens ( 5). Aquesta actitud no es pot situar en una dinámica de renovació

permanent, en la mesura que es regressiva, que pretén retrobar el que

ja existeix.

El fet d'escollir el tronc ja implica un posicionament regressiu (de

romántic el podríem qualificar) al qué s'adapten com a model els ritmes

de la natura i la codificació que d'aquesta es fa en un entorn primari.

L'arbre té una cárrega simbólica que provoca admiració; l'arbre no es

pot tocar perqué és signe de veneració; la seva preséncia s'imposa, i
en tot cas, cal demanar perdó a l'esperit que l'habita, com es practica

en determinats rituals de l'África negra, abans de convertir-lo en objecte
de cuite, en escultura ( 6).

El tronc és l'estadi intermedi, serveix com a eix de projeccié, la
seva verticalitat ens permet identificar els aspectes antropomórfics, en¬

cara que manté algunes propietats simbóliques de la riquesa trascendent

de l'arbre. El seu carácter orgánic, viu, potent, hermétic, es converteix

en un repte per a J. Valle ( 7 ). l\lo passa així amb la fusta (aquesta és

el tercer estadi), que assumeix fonamentalment el contingut funcional.
La fusta, abans que res, ja té utilitat.

És per aquesta rao que l'actitud de respecte per les propietats i

els comportaments propis del tronc parteix -essencialment en aquest es¬

cultor- de la preséncia del tronc; el tronc, present, suggereix el valor

de l'arbre, absorveix, si és que d'alguna manera es pot dir, la vida que

li proporciona la dinámica humana. L'actitud davant el tronc es converteix

d'aquesta manera en vivencial. El comportament de l'escultor davant el

tronc és, per damunt de tot, humá.
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9. L'ESCULTURA DEL TRONC CDM A RECURS CORPORAL.

El treball del tronc ens sitúa generalment davant un aspecte físic

forga important, la necessitat de recorrer a l'exercici i a l'esforc en
el tráete directe.

En el diáleg que estableix l'escultor amb la matéria podríem diferen¬
ciar dues vessants, que están relacionades amb l'actitud interioritzadora
o expansiva que hem esmentat anteriorment. Aquella en qué l'exercici
es desenvolupa a nivell de la ma (estem parlant tant de l'actitud com
de les dimensions físiques) i aquella en qué l'exercici es desenvolupa a

nivell del eos.

És aquesta darrera la que generalment comporta una dinámica d'acció
i d'esforc físic, ja que es treballa amb dimensions i masses grans, próximes
al límit de les forces, en molts de casos per damunt d'aquest.

El moviment generat al voltant d'aquests trones adquireix un aspecte
de ritual, en qué s'estableix una lluita velada o real. Es converteix en
una mena d'exorcisme, en qué el ritme és forpa important i també el temps
i la disposició personal. Aquest ritual d'exorcisme pretén, per un costat,
alliberar les energies del propi escultor, peró, per l'altre costat, vol
obligar al tronc a manifestar el seu esperit. És una lluita saludable i
necessária que permet arribar a un equilibri personal i formal. I més,
si tenim en compte l'espai en qué es desenvolupa. L'acció generalment
s'esdevé a l'intempérie, exposada al sol o al fred, en contraposició al
recurs interioritzador, que es desenvolupa en un espai cobert, definit
per l'ordre del propi creixement.

"El treball del tronc requereix l'acció corporal, dinamitzado-
ra, que tensa el eos 1 curteix la pell, en una mena de ritual
apassionat."

"Cal sortir al sol, no quedar bloquejat, amb la sana preten-
sló de trabar un motiu que justifiqul l'acció, pero amb aixó
ni es coneix més, no millor, sois s'ordena el moviment al
voltant de! centre."

"La realitat, darrere cada cop de destral, ens mostra que

per continuar cal assumir el que és quotidiá."

"Et sens més viu quan les coses assumeixen una significado
especial, quan t'enfrontes, per primera vegada, a aquesta
massa, que multiplica per vint el teu pes, i tens por de
perdre el que h¡ ha dins, de fer-li mal."
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10. E L TRACTAMFNT DF LA FUSTA.

8 - VALLE, Joan: "Respostes de Joan Valle a un questíonari
previ", indos en aquest treball.

J. Valle obté la fusta, generalment, en la própia comarca deis Porto,
a través del contacte amb els veíns que es dediquen a fer llenya, o amb
els que ocasionalment disposen d'algun tronc i que esperen, amb ell, solu¬
cionar alguna necessitat. També adquireix algún arbre fruiter (cirerer
o noguera) que ja ha finalitzat el seu cicle productiu, o d'altres arbres
morts per diferents tipus de malalties, com els oms (8 ).

Les fustes que ha emprat són, en conseqüéncia, les originarles d'a-
questes terres: l'ametller, el cirerer, la noguera, la carrasca, el roure,
el pi, el xiprer, el ginebre, etc. (d'elles podem trobar referéncies en l'a-
partat dedicat ais artesans de la fusta en la comarca deis Ports) i d'al¬
tres que ha pogut obtenir en les asserradores de la mateixa comarca

(les asserradores adquireixen la fusta en altres indrets).
J. Valle s'ha preocupat de tallar l'arbre de la manera tradicional,

quan li ha calgut fer-ho, atenint-se a la lluna i a l'estació convenient,
pero aquesta no és una práctica generalitzada, ja que habitualment els
arbres ja han estat tallats per les persones que es dediquen a l'avitualla-
ment de llenya i a netejar el bosc.

En la fusta, el procés d'assecament és molt llarg quan es tracta
d'un tronc amb un diámetre considerable. Si els troncs eren petits, s'han
cobert amb palla o simplement s'han amuntegat en llocs on no arribés
el sol. Si eren grans, J. Valle ha emprat diferents recursos, generalment
aconsellat pels masovers mateixos, com, per exemple, mantenir sempre

1'escoria, o introduir la testa dins un sac de plástic, al mateix temps
que es cobreix el munt de troncs amb branques, evitant, d'aquesta manera,
que el sol i la pluja afectin la fusta. Aixó permet que l'aire circuli per

l'interior. Altres vegades, també ha provocat assecaments rápids exposant
la fusta al sol, provocant les esquerdes i els guerxaments d'aquesta de
manera intencionada o, simplement, despreocupada.

Fls procediments emprats en el treball del tronc parteixen del tráete
directe, i és per aixó que J. Valle fa servir tot tipus d'eines d'ús indivi¬
dual i autónom, comencant per les més elementáis com la navalla, les gú-
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bies, etc., d'ús manual, passant per aquelles que requereixen un esforg
físic més pronunciat, com les destrals, I'aixa, les serres manuals o mecáni-

ques, i acabant amb les máquines especialitzades, com les proporcionades
peí propi taller de fusteria de J. M. Gamundí.

J. Valle sois destaca un aspecte en l'us de les eines:

"Fusta i eina no han de discutir mai, entre elles hi ha d'ha-
ver una conversa" ( 9).

El tipus de fusta que es pot obtenir en la comarca deis Ports no
és de grans dimensions, cosa que ha potenciat una resposta constructiva
com es pot comprovar en l'apartat dedicat ais artesans de la comarca.

J. Valle ha recollit aquest sistema en teñir en compte el model del

qual parteix, peró també condicionat per les possibilitats de cada moment,
ja que treballa amb el que té al seu abast. La necessitat d'espai és ex-
traordinária, l'ha obligat a teñir diferents magatzems on s'assequi la fusta.
Aquesta dispersió dificulta la disponibilitat de la primera matéria; per
un altre costat, no sempre es té alió que es necessita. Peró, a banda
d'aixó, J. Valle ha hagut de recórrer . al procediment subs-
tractiu, és a dir, a la talla directa, generalment resolta amb graos plans.

El tractament de la fusta ha evolucionat progressivament. En la pri¬
mera etapa, l'interés per les qualitats de la fusta conduía l'escultor a
cercar els constrasts més pronunciats entre la qualitat suau i polimentada
de la fusta interior (cor) i l'escorga o la textura de les parts externes
del troric. Progressivament s'ha abandonat el poliment i s'ha tret l'escorga,
deixant present el procés de treball a través de la textura de cada eina,
la destral, la motoserra, les gúbies, etc.

El que sí ha estat una constant és l'objectiu de mantenir la forma
originaria del tronc, en la seva evolució lineal i de vegades cilindrica,
és a dir, s'han respectat les formes naturals amb la intenció de mantenir
la consisténcia estructural del tronc. De totes formes, la forma cilindrica
del tronc no sempre s'ha respectat, freqüentment s han eliminat certes
Parts amb talls ámplis que mantenien inalterable, no obstant aixó, l'eix
del tronc.

L'aplicació del color a la fusta també ha tingut una evolució en tot
el procés. Aquest no apareix en les primeres escultures, peró posterior-

9- Barbasse a GRIÑO, David: OUCIS QUE ES PERDEN. Ed.
Milld. Barcelona, 1981.
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10- VAHE, Joan:
previ" op. cil.

ment es va incorporant a l'etapa totémica amb diferents tonalitats, sense

ocultar la fusta, fins a arribar a l'extrem en qué la fusta queda coberta

totalment peí pigment negre.

J. Valle utilitza terres i pigrnents naturals, barrejats amb aglutinants

diversos, com la cera, l'oli, els protectors industriáis, al mateix

temps que intenta trabar recursos en el taller, l'oli cremat, la cendra,
"Respostes de Joan Valle a un qüestionari Gis prodUCteS químicS, etc. (1 0).

El tractament de la fusta de J. Valle cerca mantenir el comportament

propi del tronc, destaca especialment la seva riquesa estructural i el

potencial expressiu.
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11. EL MÉTGDE DE T REFIALE.

Una actitud vivencial comporta un métode assistemátic en qué les

experiéncies es succeeixen en el temps, mentre que la dinámica personal
s'ordena en l'espai.

El métode de treball s'ordena, en J. Valle, a partir de l'espai en

qué treballa. Básicament, el sistema consisteix a definir un cercle imagina-
ri, configurat peí conjunt d'objectes i de formes que tenen releváncia
des d'una óptica perceptiva, en l'interior del qual es fomenta el procés
d'interiorització i, un eix o centre (tronc) on es desencadena l'acció.
Entre aqüestes dues polaritats es defineix la dinámica, el sistema de tre¬
ball. De vegades, és l'acció la que provoca una nova resituació en el
centre, mentre que altres cops esdevé al revés.

Els recorreguts externs a aquest Circuit (recorreguts per obtenir
la matéria, per obtenir informació, per observar l'entorn, o sense cap
motiu aparent) van aportant riquesa al dinamisme intern, van aportant
contradiccions i diversitat, al mateix temps que respostes o suggeréncies.

Dins aquesta dinámica cal diferenciar l'etapa perceptiva de la resolu¬
tiva. Fruit de la primera és el recull d'imatges i d'informació sobre la
comarca, de la qual és una bona mostra els capítols 1 i 2 de la part C
d'aquest treball, mentre que els resultats de la segona s'estudien en
aquest capítol (C.3).

El métode resolutiu, tant els procediments constructius, com els subs-
tractius s'han realitzat directament. Els estudis i maquetes, així com els
dibuixos, tenen un valor autónom, en la mesura que van centrant el pro¬
blema. Peró no son estudis preparatoris, sinó, en tot cas, estudis parallels
i complementaris que permeten generar aquesta dialéctica entie 1 espai
dedicat a l'acció i l'espai dedicat a la interiorització (11).

Entre l'acció i la reflexió, entre la unitat

11 - VALLE, Joan: "Respostes de Joan Valle a un

previ" op. cit.

R 6 f L £ X I 6

i la diversitat.

qüestionari
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1?. AINiÁLISI DE ['ESCULTURA "ESTACA-FITA": PARTS I C.OIMTEXTE.

- la primera cusa que diu un fet , la diu a travésde la manera en que está feta.

- "Las formas son mudas si no se las interroga ... he tu¬
rnado conciencia de que las respuestas de las formas siempre
eran pertinentes al sentido de las interrogaciones... la inten¬
cionalidad interrogativa la ponía siempre yo y lo hacía en
función de mi circunstáncia."

PLJIG, A.: SOCIOLOGÍA DE LAS FORMAS. Fd. Gustavo Gilí. Bar¬
celona, 1979, pág. 9.
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CONSTAIMT
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13. CATALOGACld DI IES ESCUL IURES REALITZADES AMB TROINIC PER JOAN VALLE.

série nijm m ama r, any flisia Materials policromía museu o collecciú

SOJA SOJA 1 15(JxU25xü50 1982 ROURE TRAVESSES I FERRO

r,aiA soja 7 irxix(«)xixti iw houre travesses i ferro

NllJ (J7nx050xU25 1W AMETLEER I TRONC
CARRASCA

SENSF TlTOL 1’50x050x050 1983 GINEBRE TRONC COLI FCCIÚ PARTICULAR JUAN GIJAR-
DiOLA. CINCTÜRRES (CASTELLÚ).

SENYALS BALDA 1 0411x040x030 1983 AMETLLER IRUNC

SENYALS BALDA 2 053x033x015 1983 CARRASCA TRONC

SENYALS RAIDA 3 077x025x015 1983 GINEBRE BRANQUES

SENYALS JOU 090x050x040 1983 GINEBRE BRANQUES I FERRO

SENYALS ESTACA-FITA 165x067x046 1983 GINEBRE I BRANQUES I TRONC
CARRASCA

SENYALS PASSADOR 1 178x083x020 1983 GINEBRE TRONC I FERRO

SENYALS Í’ASSAÜOR 2 065x030x007 1983 GINEBRE BRANQUES COLLECCIÚ PARTICULAR
1UNG. THAILANDIA.

SENYALS PORTERA 1 115x060x02*. 1983 GINEBRE I TRONC I FERRO
CARRASCA

SENYALS ’ TAU 106x090x075 1964 GINEBRE TRONC I FERRO

SENYALS RIU OC PORQUES 150x070x090 1984 GINEBRE TRONC

SENYALS RIBOT 070x120x028 1984 GINEBRE TRONC

SENYALS MOLI 028x032x055 1984 CIRERER TRONC

SENYALS ULL DE BUL) 045x035x035 1984 GINEBRE I BRANQUES I FUSTA
CARRASCA

SENYALS TELLOLS 045x030x015 1984 GINEBRE BRANQUES

SENYALS MOIXARRES 200x080x080 1984 r.' TRONC 1 BIGAI AMETLLER

TOTÉMICA ESGRAMADÜRA 190x040 í> 1984 XIPRER TRONC

TOTÉMICA LLANCADORA 090x035x030 1984 XIPRER TRONC COLLECCIÚ PARTICULAR. MORELLA.
(CASTELLÚ).

TOTÉMICA BATALL 200x035x035 1985 CIRERER TRONC

TOTÉMICA PiLÚ 060x040x040 1985 CIRERER TRONC GALERIA CANEM. CASTELLÚ.

TOTÉMICA TALÚS 090x040x020 1985 CIRERER FORCAT TRONC

TOTÉMICA DIMONI 230xD40x025 1984/85 XIPRER FORCAT OLI

TOTÉMICA TITOT 230x190x040 1985 CARRASCA I TRONCS I FERRO TERRES I XILAMON
GINEBRE

TOTÉMICA DUC 230x040x040 1985 CARRASCA TRONCS I FERRO CERES i OLI

TOTÉMICA TORSÚ 230x050x040 1987 XIPRER TRONC CERA COLLECCIÚ PARTICULAR DANIEL
PERIS. CINCTORRES (CASTELLÚ).

ESTRUCTURAL EMBOLIC 125x080x040 1985 XIPRER. PI TRONCS, TRAVESSA CERA NEGRA
CARRASCA I FERRO

ESTRUCTURAL PINTA RESTELLA- 080x100x030 1986 GINEBRE BRANQUES CERES I LÁTEX I GALERIA ARTUAL. BARCELONA.
DORA TERRES NEGRES

ESTRUCTURAL TERRABASTALL 100x100x040 1986 AMETLLER BRANQUES CERA NEGRA

ESTRUCTURAL PALANCA 100x200x080 1986/87 CARRASCA TRONC OLI CREMAT

ESTRUCTURAL ROURE EN NUELLA 160x080x080 1986 ROURE I TRONC TERRES I XILAMON MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE
CARRASCA VILLAFARNÉS (CASTELLÚ).

ESTRUCTURAL CABIA DE FURES 080x030x035 1986 GINEBRE BRANQUES CERA NEGRA

ESTRUCTURAL GABIA 1 70x060x060 1986/87 GINEBRE TRONCS I TELA QUITRÁ

ESTRUCTURAL GINEBRE SALCERAL 090x070x070 1988 GINEBRE BRANQUES

ESTRUCTURAL RETALl 080x080x300 1986 PLATANER TRONC

ESTRUCTURA! SORRUT D'AIGUA 070x070x070 1986 PLATANER rRONC

ESTRUCTURAL RETALL PRIM 300x050x040 1987 XIPRER TRONC QUITRA

FORCALL 025x080 fi 1987 OM NEGRE JRONC I FERRO CERES ESCOLA PÚBLICA DE FORCALL

(CASTELLÚ).
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14. ÜRDFNAC1Ú GRAFICA DE LES FSCUt.TURES I PRÜCESSGS DE JOAN VALLE.
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Balda 1983, ametller, 40x40x30 cm
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"Balda 2", 1983, carrasca, 53x35x15 cm.
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"Jou", 1983, ginebre, 90x50x40 cm. "Baida 2", 1983.
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"Portera 1", 1983, ginebre, 115x60x?¿» cm. "Portera 1", fragment.

"Passador 1", 1983, ginebre, 178x83x?t) cm.
■
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ginebre i ferro, 106x90x25 om."Tau", 1986,
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"Riu de forques", 1984, ginebre, 150x70x90 cm.
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"Ribot", 198A, ginebre, 70x1?Ux28 cm.
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"Fsgramadora", 19B4,
xiprer, 19Ux40 0 cm.
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1432 "Duc” 1985, carrasca i ferro, 230x40x40 cm
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"Palanca", 1986/87, carrasca, 100x200x80 cm.
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1442 Taller de J. 1. Gamundí (Mor-ella). 1985. Pati del t.aller de J. M. Gamundí (Morella), 1986. 
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"Roure en nuella", 1986, roure cé:lrrasca, 160x80x80 cm. 1445 



"Gcibia d "! fures•, 1986. ~inebre. 80 IDxJS r.r.. 
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__. 
"Gàbia", 1986/87. ginebre i tela. 170x60x60 cm. 

Estudi "Gàbia de fures", 1986. 6ll0x120x100 cm . ..,__ 
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"Retall prim", 198/, xiprer, 300x50x40 cm. 
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fnllP.r de Bar celona, 1987. 
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plataner. 



Dibuix· "R 11 . etali (grafit). 
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"Sorrut. d'aigua", 1986, plataner, iU 0 cm. 
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l na 1987. Imatges del taJlm· de Bal'Ce o ' 
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15. Rl SPOS TES /\ llN l~ÜFS f!ONARI PREVI. 

l'l'l!qunt.a · Quin am¡ vos inic iar !'l LPu Lrehilll rnnh el Lrnnc?. 

H1!!",po:1t.;1 . Viliq romençar a Lreballar la f.r.La als dinou anv.;. ajudanL l'esculLnr CinLu r:a~K°lno· 
vos on la rcalit1nci6 tJ'unn talla tJp Lipu~; rPlinil>s, pprft PI muu primer conlé1r lr nmh el t ronc. 
vu :;pr l'anv l'Jtlí'. 

P. - Quin va Sl'r PI punL !IP parU1~1'!. 

H. - V<1iq prl!ndrP com a rC'f Prt'ncia pJ trrhall rl'alit1at anterionnr-nl sobre IP.!i fmmPs n;1Lura l:;, 
cnnjur¡anL la fust.a amil ol f Prro. Ot• la primera. valuravi.l la seva poc.silliliLaL massiva i org<"1111ca, 
menlrfl que de la sr.go11H. valorava In potència f?:..ïlrur tural. 

PosLeriormPnL vaig doridir·lll!' a Lreballilr PI Lronc a parli r d'al Lrcs pressuposlos, consirh!
ranl l'ús que s 'havia fel do la fusLa a la meva comarca (lis Ports). 

P. - Per què has osculliL el tronc com a material de Lrebilll por a la Leva escultura·?. 

R. fxis teixen diferents motius qup han dcLPrminat aqucsla decisió. el primer va esLar el desig 
de trC'llallar en unes dimensions pròximes a los del meu cos. i atxò ho perme Lia la fusLa amb 
la seva densitat inferior a la d'altrl"s materi<1ls. la segona raó va esLar la possibililat d'obtenir 
la fusta sense moltes complicacions. a la qual cosa m'ajudava un amic fuster de Morella (J. M. 
Gamund!). i finalment. l'opció de treballar al seu Laller. Lambé va esLar una ra6 imporLant. Hi 
ha altres raons que han permès la continuiLat de la meva feina a mesura que m'he anat identifi
cant amb aquesla matèria. 

P. - Com i on has aconseguit o aconsegueixes els troncs?. 

R. - Generalment. mitjançant Galnundl puc establir contacte amb els treballadors del camp, 
i masovers que han Lallat fusta per fer llenya, però també hi ha altres persones que ja em 
coneixen i em proporcionen troncs. Cs forca interessant el conlacte que he establert amb aques
ta gent. essencialment perquè m'han explicat molts aspecLes del treball tradicional de la fusta 
a la comarca. Ells m'indiquen quan s'han de Lallat els arbres, les escasses vegades que ho he 
fet; si és viu i vell. respectant la lluna i l'estació. Són arbres que han finaliUat la seva vida 
productiva i que esLan condemnats. Altres vegades ells han tallat l'arbre per malaltia. com en 
el cas dels oms. l jo els aprofito sense tenir en compte si ha estat o no tallat amb correcció. 

P. - Són abundants a la zona on vius? Quin tipus d'arbre utilitzes?. 

R. - La meva comarca, en altres ~- va ser una de les més boscoses. a l'actualilat el paisat
ge és francament trist, encara que queda bosc i arbres fruiters (cada cop menys). El ginebre 
va ser la primera fusta de la comarca que vaig treballar. arran d'un enc~rrec que em va fer 
un senyor de Cinctorres, ell mateix em va aconseguir el tronc. i Gamundl em va deixar treballar 
al seu taller. La fusta és aromàtica i aquell treball em va permetre conèixer la seva suavilat, 
això em va animar a continuar treballant amb fustes de la meva comarca. També he treballat 
carrasca, roure, ametller. xiprer, cirerer, noguera. plataner. segons he tingut opartunitats de 
fer-ho. 

P. - Els deixes assecar un temps o bé els treballes independentment del seu estat d'humitat?. 

R. - Hi ha fustes que les he deixat assecar molt de t~. dos. tres anys, encara que resulta 
insuficient. altres encara estic esperant des que les vaig adquirir l'any 83; d'altres ja estaven 
eixutes, però també les he treballades en verd. esperant la seva reacció patent. De fet he 
anat aprenent de la fusta allò que podia. segons les oPOrtunitats que he tingut d'obtenir-ne 
d'un tipus o d'un altre. 

P. - Com desenvolupes el procés de treball?. 

R. - El meu procés de treball no és sistemàtic. perquè jo tampoc ho sóc. i en ell ha intervingut 
notablement la diSPonibilitat de la matèria. Per tant he jugat amb les POSSibilitats que aquesta 
m'oferia. tenint en coqite la seva forma. els seus suggeriments. i també, les seves irregularitats. 
forca imporLants en una comarca com la meva, on la fusta creix als llocs més inaccesibles i 
més dolents si cal. 

He realitzat dibuixos. encara que generalment queden arxivats com a possibles projectes, 
però estranyament es transformen en escultures. Darrerament realitzo maquetes amb altres 
materials. i això m'ajuda a definir l'espai que envolta el lloc on treballo. 

El sistema podria represenLar-se amb un esquema concèntric. on el centre es converteix 
en el lloc d'acció. i la perifèria e n el lloc de reflexi6. De fet. quan l'espai on treballo va ad
quirint un ordre particular. el propi del creixement generat per la meva dinàmica. és quan em 
sento més bé. veient que és l'espai el que va adquirint consist.ência. més que les pròpies escul
tures. 
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l'. - [t ph1ntr~¡es algun;1 temàtica?. 

H. - Més qup una tcmàt1r.a definida hi ha una idea directriu, molt genèrica. Aixc) pmmet una 

actunci6 molt divcr5ifirada. no és ros!iil>IC? ni tancar ni prujr.ct.ar sèrir?C.;, aQue!ilns :;i 1r.s vulr.m 
i:onsiclerar d'aquesta manera. es v<1n or!ianit7ant se¡¡uns pas!;;J el temr>S. [J fet de treballar 
intuitivamPnL. motivat per la matèria. diversifica molt cis resultats. Darrerament el treball es 
v;J ordenant., i malgrat obtenir resultats rniteralius. estic insh;tinl més intensament sobre un 
tema o centre d'interès. 

P. - Busques el tronr. en funció d'un projeCLP. o idea prèvia'!. 

R. - Sl. de vegades hP hagut d'anar al bosc a buscar troncs i llranques amb unes formes que 
em permetess in finalitzar l'escultura que ja tenia començada. Oarrerament he necessilat bran
ques amb una curvatura similar. i això m'obliga a recórrer el bosc. 

P. - Utilil7es l'aSPecte formal del tronc?. 

R. - L 'aSPec te formal del tronc és summament imporlant al meu treball. perquè l?s el que em 
permet definir el resultat. Procuro adaplar-me al seu comporLament. sense debililar la seva 
estructura. la fragilitat em posa nerviós. Procuro que el tronc sigui consistent. i això es pot 
aconseguir amb troncs de dimensions considerables. 

P. - Treballes una escultura o varies a la vegada?. 

R. - Treballo varies escultures a la vegada, canviant de dimensió, de concepte, provocant una 
interacció entre el que podria ser el procés reflexiu, més interioritzat. l l'acció de forma ex
pansiva. o entre una escultura que reflexa el final de tot un procés imaginari i una altra que 
represenLa el principi d'aquest procés, aquesta dinàmica em pernw¡?t d'anar creant l'espai concèn
Lric a què feia referència anteriorment. 

Hi ha un altre punt que reflexa aquest estat dialèctic, el treball a l'aire llfure, exposat 
al sol. i el treball a cobert, tots dos es poden relacionar amb la fase d'acció. en un espai obert, 
i a la d'interiorització, a l'interior del taller. De vegades, quan he hagut de treballar exclusiva
ment a la intempèrie, he necessitat construir una mena de cova des d'on poder observar. 

P. - Comences el treball del tronc pausadament o bé, l'ataques amb energia o violència?. 

R. - El treball del tronc requereix l'acció corporal, dinamitzadora, que tensa el cos i curteix 
la pell, en una mena de ritual f!sic apasionat, però també el contrari. De vegades. penso que 
l'únic que em queda és aquesta satisfacció d'arribar al llit cansat i brut, sense ganes de ren
tar-me, amb el cervell ple de projectes que, arribat el dia següent, han desaparegut. 

La llum del mati em fa veure que la realitat és més complexa. 

P. - L'acció aconsegueix deformar la idea o projecte previ?. 

R. - L'acció té un carni propi, corre més la mà que el pensament, per això em convé treballar 
diferents escultures alhora. El tronc necessita temps, en el meu cas no és amic de les urgències. 

P. - Què determina fonamentalment les dimensions de la teva escultura?. 

R. - Les dimensions de l'escultura parteixen del tronc de que diSPOSO. Si puc conservar la seva 
dimensió ho faig. Però hi ha uoa llei en el tronc, que ens permet fer una projecció frontal 
quasi antropomòrfica, i això també ha definit algunes escultures. En dimensions reduïdes, la 
mà, el brac. pauten el creixement. De fet, és el mecanisme de relació amb l'espai qui en conjunt 
va definint les dimensions. 

P. Quins aSPectes materials del tronc destaques a la teva escultura? (parts del tronc. color ... ). 

R. • Els aspectes materials s6n els que m'han conduït cap a la fusta. i en ella he cercat el 
seu i el meu comportament, en un desig de concretar tot allò que ens és propi. No puc dir que 
tots els aspectes materials del tronc m'han interessat, però si arribo a vell, patser ho padre 
dir. 

P. - Quins altres materials utílitzes? Els articules amb Ja fusta?. 

R. • Amb anterioritat he fet servir altres materials. com la pedra. el ferro. el bronze. el fang, 
Lambé d'altres com les resines i metalls de seccions industrials. però amb la fusta només articulo 
el ferro i el plom. Amb la pedra no he aconseguit un resultat satisfactori. 

P. • La introducció d'altres materials determina algun canvi s.Jbstancial al plantejament de 
Ja teva escultura o bé als resultats?. 



l~. - SI. de veqadr?s t!I nou material assumeix propostes auLOnomes, independents de la fust..,. 

perO aixO ohre possibi litats. en altres casos, de moment minoritaris. Ja fusta es subordina al 

metall. De fel aquest l!s el camp en el qur cm moc darrerament i, en conseqüència. em cal espr

rar. 

P. - Englobes les t eves usr:ul t uros en sèries? Què defineix cada sèrie?. 

R. - L(.?!; riuc aqn1prn· 1111 5òrin5, perqul' l.c.'11 i com han anat sorgint es podr.n relacionar lc5 urtP:t 

nmb Ics altr us. pr.ró no ha estat una decisió prèvia. aquestes constants que permeten ayrupnr

-lns s'han anat dufinint progressivament. tn un principi Ics escul tures tenim un valor quasi 

qustual i constructiu, com :;ignes dibuixat s fi l'espai. evolutivamcnt hi M un segon grup amh 

un caire tott'!mic en cl que la verticalitat del tronc s'imposa, i darr erament, hi ha un tercer 

grup que acumula aspr.e tes de les escultures anteriors. perO amb una dinàmica estructural. 

P. - Poses nom a les escultures i a les sèries?. 

R. - SI. generalment aquest s tenen realció amb les vivéncies que han envoltat la seva real itza

ció. un comentari d'algun vel. l'origen de Ja fusta. Ja idea que l'ha motivat. qualsevol excusa 

em permet relligar l'escultura amb Ja forma de parlar a la meva comarca. 

P. - Quins aspectes formals destaquen a les teves escultures?. 

R. - Els aspectes formals del tronc . com he dit anteriorment, i els relacionats amb els instru

ments rurals. en principi de la meva comarca, encara que de vegades m'han motivat altres obj ec

t es d'ús r udimentari procedents d'altres indrets. 

La funció d'aquests objectes. el seu ús, el desgast i el perfecc ionament, han definit la 

forma. i en ells s'aprecia una relació amb l'entorn intemporal, com si la seva forma hagués estat 

eterna. fins un punt en què l'equilibri s'ha trencat. De fet aquestes formes em permeten pren

dre una actitud r egressiva. 

P. - Consideres l'espa i com un aspecte a remarcar dins la teva escultura?. 

R. - M'interessa l'espai a mesura que el vaig fent meu, organitzant-lo amb la meva manera de

sordenada de treballar. i també aquell espai que participa en l'escultura com l'absència. oferint 

lectures diferents, a l'interior del tronc. Com un joc entre la funció i la ficció. 

P. - Alguns d'aquests aspectes participa al teu treball: mitologia, religió.simbologia. prehistOria, 

etnologia, sociologia, història, polltica. etc? (Si vols remarcar algun altre aspecte. posa'l si 

us plau). 

R. - Potser tot allò que f a referència a les cultures pre-industrials, que viuen amb linealitat 

el seu entorn. Encara que progressivament no em queda més remei que renunciar a l' "estat 

de puresa": en incorporar altres materials i al compaginar el treball realitzat a la meva comarca 

amb el de Barcelona. Les contradiccions van sorgint progressivament, i això convé tindre-ho 

clar. A la meva t erra. per treballar el camp, es fan servir matxos i mules, és a dir, hlbrids. 

potser cal aclarir quina és la tasca de l'hibrid que viu entre el desig i la realitat. 

P. - Parla'm de les t ècniques que utilitzes i d 'on les vas aprendre. 

R. - He anat descobrint progressivament com treballar la fusta, convivint amb ella i recollint 

informacions de tots els llocs on el meu treball m'ha portal. José Maria Gamundl m'ha ensenyat 

moltes de les coses que ara sé. també altres persones com l'escul tor esmentat a la primer a 

pregunta, o els nombrosos veïns de la comarca que he visitat en el meu recorregut. 

P. - S'aplica alguna tècnica artesanal de la fusta a la zona on vius? Han influi l aquestes tèc

niques a la teva evoluc ió?. 

R. - Bàsicament aquestes són les que han permès cercar un motiu on abocar el meu interès. 

i es pot dir que fent excepció dels plantP.jaments adquiri ts a l'Escola de Br?lles Arts, són la 

causa inic ial de tot el meu treball. 

P. - Parla'm de les eines que utilitzes. 

R. - Sobretot són perilloses, les he viscudes de prop, i en aquella comarca coneixem nombrosos 

accidents provocats pel seu ús. Des que vaig treballar a l'asserradora. compaginant treball 

i estudis a Morella. substituint un accidentat. tinc noció de la seva perillositat. Però al marge 

d'això, són eines ¡ ser veixen per a fer. ts mentida que fan el que els ordenis, cada eina fa 

el que pot, aquest és un limit que no sempre s'entén. Cal escoltar- les. Però això. ni sabent-ho, 

es fa prou bé. 

P. - Parla'm del teu taller o espai de treball. 

R - l l meu taller hauria de ser el ho:;c. i rstir al poblr o a la c iutat. 

Gamundf cm deixa treballar ili st!u cm.ilA1t. i al pnli, amh ttl!i r.cu:.; gossos. aquest 6'5 un 

bon lluc. A Barcelona, cl taller hll suf Prt mol t1?s modificacions. f>l'ró scmpru Pf!rsc'QIHnt una au

Lonnmia similar a la dels antics artn~Mm!; quf' ror1!1trui(?n aml, unn cnr1c.:cpci<l !11ol><"ll. perciut' cunci

xir~n tot el procós. 

M'agrada vcurn un pam d'onconnll!; al Lurra. 

bo11 foc a l'hivern. 

No sóc gaire ordenat. 

di!ifrut..nr rrl'lllimt-los il l'nstufa. f Pnl un 

r. - lntervP.ncn altres persones en el teu trPhaW? (ajudants. tècnics. etc.). 

R. - Sols quan cal f er esforços en el tran,;port dels troncs. Quan s(in verds pesen mult. Mentre 

treballo, generalment. ja em serveixo jo mateix. M'agr ada fer-ho encara <1uc l'esquena es resen

teix. 

P. - Util itlr?S aloun pr ocediment constructiu: u11io11s. e11,;amlllat91!s o enculat :;?. 

R. - A la meva terra els arbres grans són excepcionals i cal protegir-los. [!,; únir!; arbre:; 

d'un d i<'lmctrc considerable (BO cm.) que he pogut treballar. procedil'n dl! !ortosa. Amil aquests 

es pot trehallar directament. De totes formes acostumo a corn;truir amil diferents ppces. el 

que m'obliga a realitzar difer ents tipus d'engalzaments. especialment a Ics primeres escultures. 

Recorro als models generalment emprats pels artesans de la comar ca. 

P. - Apliques alguna protecció per augmentar la resistència o durabili tat de la fusta?. 

R. - Amb el ginebre no cal. però amb les al t res fustes de les Qu!' no conec la manera en que 

han estat tallades. aplico protectors industrials contra cis x ilòfags. 

P. - Apliques algun tipus de pol icromia?. 

R. - Acostumo a aplicar terres diferents en aquelles fustes que presenten una coloració blan

quinosa. 

P. - Quins colors utilitzes i per què?. 

R. - Són colors naturals, terres. També he utilitzat al t r es productes d'origen industrial. encara 

que sempre els manipulo. 

Generalment empro les terres perquè no tapen la fusta, no és aquest el cas del pigment 

negre, aplicat freqüentment. que arriba a tapar-la totalment en algun cas. 

P. - On els apliques?. 

R. - Els aplico indiscriminadament sobre tota la superflc ie, encara que després treballo al da

munt, fent sortir el color natural de la fusta. 

P. - Com elabores els productes i com els apliques?. 

R. - No tinc un sistema, vaig experimentant. afegint les terres al mateix "Xilamon". utilitzant 

olis r esiduals d'automòbils, ceres, quitrans, etc. 

P. - Quins escultors t'han servit com a referència en algun moment? Quins escultors actuals 

t'interessen?. 

R.- Essenc ialment l es cul tures primitives han motivat el meu treball, ja f ins i tot a la meva 

adolescència, posteriorment la din<'lmica generada al Taller d'Escultura de Belles Arts. amb tots 

els companys i professors, ha incentivat i f onamentat aquest treball. que sens dubte es pot 

relacionar amb els plantejaments de l'Escul tura Basca, encara que no fos aquest el proposil 

inicial. 

A l'actualita t hl ha gfan quantitat d'escultors que m'interessen. La veritat és que quan 

més coneixes a les persones que t reballen en escultura. millor entens el seu treball. el que 

em permet valorar sempre un aspecte o altre. En sento més f)ròxim a tots aquells que viuen 

l'escultura intensament, fent v ibrar la matèria. el tacte o la presència, també els materials 

nous i altres propostes. però especialment. per tota aquella escultura que ens parla d'un enigma, 

de l'enigma humil. 

P. - Quin plant ejament et f as sobre l'escul tura actual '!. 

R. - lli ha realment gran diversitat a l'escultura dels anys vuitanta. l:s f onamentalment una 

escultur a de mercat. encara que hi ha escul tors residuals. és a dir. escultors que no es mouen 

dins aquesta din<'lmica. en realitat n'hi ha més que d'integrats. però el resultat és que el model 1463 

s'instaura al voltant dels tentacles d'aquest sistema. 

No sempre coincideixo amb el model en curs. perO es pot suportar. 
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SALCEOO Mil IANI, Antonio: T[XT Df PRFSENTACIÓ 0[ L ' rXPOSIC JÓ: JO/\N V/\LLE a la Salu Municipal 
d1Lxposic ions d 10nda (Castelló), del 8 al 2? d'abril del 1984. 

Dc>sprés d 'anys de treball, Joan Valle ha decidit expressar per primera ve~JnUü la ~mva 

obra escultòrica. 

El tP.fllPS que ha passat a Barcelona. des de que va arril.Jar per fer els seus estudis a l'Es

cola de Belles Arts "Sant Jordi". fins aquests darrers anys en que ocupa el càrrec de professor 

d'Escultura a l'Escola d'Arts Aplicades i Oficis Arlistics (Llotja) d'aquesta mateixa ciutat, no 

han trencat les relacions que ell havia establert amb el medi rural on va crèixer. Els Ports 

la seva gent. segueix tenint vigència com a punt de partida per al seu discurs r eflexiu. 

Les escultures exposades nàixen de l'estudi dels instruments tradicionals per t.reballar 

el camp, la seva adequació al medi i la supervivència dels seus caràcters formals. 

Utilitzant el mateix material que el llaurador fa servir per a la fabricació de les seves 

eines. Joan ha escollit fusta de ginebre, de carrasca. d 'a metller, l'ha preparat des d 'un principi, 

atenent la necessitat de conèixer i respectar el material amb que es treballa, així com la vivèn

cia de la unitat de tot el procés creatiu. 

les seves escultures no pretenen representar els instruments de treball del llaurador, 

sinó la seva reflexió sobre ells. D'aquests i del seu entom pren l'ordre subjacent en les formes 

naturals. el que fa que les seves obres se'ns presentin en comunjó amb l'espai natural. Joan 

organitza les seves escultures a partir de diferents elements {volums) que s 'integren mitjançant 

un vincle formal, però aquests no es refonde ixen entre ells, sinó que. junts, mantenen la inde

pendència. Verticals i horitzontals domine n la composició , però no la subjuguen, donada la pure

sa de les fornies. que s'estructuren en un harmònic joc de plens i buits. 

la combinació de la força (organització de la forma) i la suavitat {tractament de la super

ftcie) rea1cen l'atractiu de l'obra i li donen un caràcter sensual. que es veu reforzat en deixar 

part de l'escorça de l'arbre en el seu estat original. 

Treball constant. silenciós. fet amb gran dedicació, que poc a poc farà que Joan Valle 

aconsegueixi expressar, a través dels seus fets, l'essència de la seva terra. del seu camp, 

de la seva gent. l'essència de la seva vida, que no és a ltra cosa que el fi últim de l 'art. 

JOA.'lt VALLE. Galeria Art del Vallés (Sant Cugat del Vallés. Barcelona) 
PERIS SOROLLA. Rosa ' L GAL- ART . núm. 14. Barcelona. maig del 1985 

Norris fue el iniciador de una estética que reivindicaba el papel del hombre dentro de 

l.Sla socieGad industrial que daba la i111>resión que comenzaba a olvidarse de él. En años posterio

res los artistas que han continuada esta línea de reivindicaci6n son nuv numerosos. Joan Valle. 

escultor, es una de ellos. 

las obras cie Joan Valle quieren proflfldizar en la relación hombre-entorno. a través de 

la madera de los àrboles que él siec11lre habia vista. le gusta trabajarla dejando al descubierto 

el proceso orgênico que posee esta materia. las grietas que pueden producirse cuando la pieza 

"'ª est.a t.enninada a causa de los cambios cie teq:>eratura. los nudos que posee el arbol... su 

\IOCabulario est.a cread«> a partir cie las formas que hablan de la s inbiosis entre el hombre y su 

entomo. las herramientas utilizadas para trabajar la tierra y las conslrucciones hechas de 

r.iiadera: los cierres de las puertas, las \lallas que clelimitan los espacios donde viven las personas. 

La síntesis anstracción de estas forma.s le llevara a la creación de unas obras que situa

das en plena naturaleza se asemejan a ªfitasª (mojones). como puntos rront.erizos que señalan 

el territorio cie algujen. :\'OS muestran la soledad del hombre frente a la naturaleza. su insigni

ficaocia. \. a l mismo ti~ su rnspeU> hacia ella. 



JOAN VAi LE. La "presencia" de la materia y (;is "tiuellas" de su tallado. 

RAMIJLA, Wences FORMAS 1-'LASTICAS, núm. 10, Madrid, abril del 1986, pàg. 16 

La escul tura de este joven arLista manifiesta el imperiosa poder de la materia de la 

que parte. Su masa y volúmenes sr~ imponen con gran rotundidad. Hast a e l punto lln constatar 

-en la consideración del espacio como configurante esencial del ol.Jjeto exento- la necesidad. 

exigida por su apreciable peso e imponente "f1resencia". que sus piezas Lienen de amplias 1onas 

circundant es. Maxime cuando, no pocas de ellas, ubicadas en un paisaje natural y agreste se 

integran ecológi camente a la perfección. En segundo lugar, resaltar cómo aquellas porciones 

de espacio que se posicionan en aquedades y orific i os -que de vez en cuando abre en las 

entrai'\as del leno- parecen "pedir permiso" para introducirse en sus interioridades. 

Desde una apreciable semantica, la mayor parte de su producción c ontiene referencias 

objetuales que evocan rudimentarias y efi caces tecnologlas del area rural, pero ni son una 

mimesis de tales intrumentos ni Jas elabora a partir de objets trouvés a los que una intencional 

manipulación re-conformara astutamente. Son, Jas suyas, obras r ealizadas a partir de una Jigna

ria mole que como materia bruta va troceando, debastando, ensamblando -si parte de varios 

troncos-, penetrando ... según un impulso cr eador cuya idea o motivación provendria de una 

exigencia primaria de autoafirmación de su ser existenc ial ; extraido de un Jugar (Els Ports, 

ejemplo de Jas altas tierras interiores del mediterraneo), trasplantada a una cosmopolita urbe 

(Barcelona); de tal manera que mediante una apelación (utensilios, aperos de labranza o molien

da ... ) el espectador pueda intuir - y fruir estéticamente- la realidad de que Vall e parte y de 

l a que no hace dejación. Su trabajo viene a ser, por tanta, un punto de encuentro y realiza

ción personal entre sus ra!ces y entorno, la Weltanschauung que todo esto comporta y su pro

pia expresividad, solidificada en unas piezas de madera trabajada y erigidas como reafirmación 

de la "presencia" misma de Ja ontologia de la materia :i?n su nobleza, de l a del hombre -del que 

a t ravés de aquella habla-, y de si mismo. 

Ello no quita que un segmento de su obra nos transporte (no nos dirija, sino sugiera) a 

otros mundos próximos a l a simbologia del toro, a culturas totémicas y neollticas - por l a cate

goria de petreidad que es capaz de imprimir al maderamen-, aunque siempre sin propiciar un 

f etichismo del objeto o un clima de amenazantes connotaciones. Mas bien lo contrario: l a rusti

cidad y sobriedad de su escultura es un ejemplo de dirección directa y s in r ecovecos, enèrgica 

pero serena, f irme y tierna al mismo tiempo. 

Desde un punto de vista formal, se distinguen l as obras de estructura mas acorde con 

Ja horizontalidad del suelo de aquellas otras donde la vertical constituye el eje basico de la 

composición. En Jas primeras, predomina Ja compacidad y el car acter estabilizador propio de 

"lo que esta abajo". En las segundas, la altura como dimensión asociada a "Jo ascendente" , cuyo 

t r ayecto lleva a bifurcar en "V" o a intersectar con trevesai'\os c r eando un interesante juego 

dinamico entre perpendiculares y diagonales. 

En determinada momento, nuestro art!fice necesita escindir l ogintudinalmente el b loque 

en dos trozos paralelos para que asi surja o, mejor, penetre -en tal desgajamiento- el espacio 

que deviene e~ hueco apresado entre dos partes que jamas renuncian a su pap·e1 rector, para 

¡0 cua! inclusa usa metalicas abrazaderas a guisa de conjuntares. 

Otras veces, la obra total es el assemblage de varias subpiezas desmontabl es de la misma 

0 
diferente estirpe (almendro, enebr o, carrasca, mobila ... ) que se complementan al reunirse 

-encar andose, colocandose unas junto a otras- e insertarse en una base. la cua! adquiere 

un si gnificada peculiar a l no ser una mera plataforma sustentadora sina también un elemento 

fundamental de la composición en su globalidad. 

Si importante es l a textura que deja a l a v ista en su desnudez: vetas, mallu. líneas del 

d.b · . ¡0 es menos l os tipos de "huella" que evidencian los tipos de herramientas con 
1 UJO .••• no 
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que ha tallada la madera: ahi queda el rastro del hacha que le ha acribillado en múltiples di

recciones oblicuas: ora aparece la lamide cortante de la afilada azuela. ora la marca de la 

penetrante gubia; Lanto podemos apreciar el corte geometrizante y cartesiana de la motosierra 

mecanica como el mas visceral de la cuchilla. 

En definitiva, no s6lo la materia prima y sus clases: la coloraci6n "usada" (resalLa el co lor 

natural embebiendo la madera de aceiLe mineral, o aplicancJo una patina de negruzca pigmenta

ci6n; también emplea la de los arboles plantados en diferentes suelos: el cerezo según sea 

de zonas húmedas o de secana adquiere un tono mas o menos oscuro); o el acabada final (dando 

un tratamiento similar al encerada que el sudor humana consigue en su diario sobeo a los ins

trumentos que maneja. Respetando la rugosa corteza en unas zonas o puliendo otras con la 

lija) tienen una gran importancia en su modus operandi sino también la rica variedad de cortan

tes con que domet'la la madera a lo largo de todo el proceso y cuyas "huellas" no oculta. Cier

tamente este aspecto es una particularidad muy característica de su quehacer escult6rico. 

Así pues, Joan Valle es un clara exponente de quien sin olvidar sus orígenes -pero sin 

sacar oportunista partida- se vale de ellos para desarrollar una labor artística con un lenguaje 

asequible, ancestral y hodierna, que no descuida el reto que toda investigación auténtica de 

las formas comporta. Significativa resumen de lo dicho se puede contemplar en la castellonense 

Cànem Galeria que al acierto de haber traido esta exposici6n cabe at'ladir el del montaje, a l 

colocar el número apropiada de obras para facilitar un desahogado deambular en su perceptiva 

y real derredor, así como una estudiada iluminación. 

MAGNfFlCA EXPOSICIÓN DE ESCUL TURAS DE JOAN VALLE, EN GALER(A "CÀNEM". 
GASCÓ, A. CASTEUÚN DIARJO, Castelló, 23 de març del 1986 

De muy interesante cabe calificar la exposición de esculturas de Joan Valle en galería 

Cànem, de muy interesante, personal y novedosa, lo que nos permite descubrir un importante 

valor de la escultura de nuestra tierra donde no son demasiado abundantes los artífices que 

laboran en este género, no faci), ni cómodo, ni tampoco faci! en cuanto a la venta. Pero con 

todo, no creemos que la venta importa ni poco ni mucho al artista que esta empecinado en 

realizar sus obras dentro del dictada exclusiva de su intencionalidad plastica, asumiendo sus 

criterios con autenticidad personal. 

No resulta faci! encasillar a Joan Valle dentro de ese esquema estilística de andar por 

casa que se suele emplear para distinguir periodos y maneras en la historia del arte, y ello, 

con todo, es importante puesto que demuestra que hay una personalidad novedosa que le coloca 

como primera de la lista en una tematica no hallada. El artista recurre a la madera en un afan 

fuertemente expresivo de impactante efecto. Vive en las tierras altas de "Els Ports" y ella 

ha marcada no poca su visi6n de la plastica. El haber asumido el paisaje, montaraz, agreste, 

bravo, su habitat, sus constumbres, y lo que es mas importante, su ergología material, l e condu

ce a una creatividad en donde en un figurativismo bien entendido manda el objeto costumbrista, 

artesana y tradicional, de corriente uso, quiza desvencijado por la patina del tiempo . inexorable. 

No hay una unidad constructivista y formal en su planteamiento, al contrario, las formas 

argológicas sugieren aJ artista numerosos efectos. Los objetos. llevados a una mayor escala 

son como gigantescos utensilios rurales en donde aparece esa grandeza solemne, dura, firme, 

robusta y ancestral de las tierras altas del Maestrazgo, tierras agrestes, que huelen a plantas 

secas. Con todo, no falta la poesia de ese retazo rural. el encanto de aquella que bien supo 

cantar Gabriel y Galan al describir las tierras agrestes, o el mismo Lorca en sus dramas rurales, 

agrios, viejos, prototipicos de una raza ya vieja para el mismo Estrabón y que pervive en el 

tiempo. Ver obra de Valle, es encontrarse en un tiempo ancestral, casi neolitico, con una 

obra muy primitiva llena de caracter. lo que permite descubrir una investigación en la forma, 

Y en el tratamiento, a veces muy primitiva (golpes de hacha, grafiti rehundidos. rayas de paleo-



líticas reminiscencias) pera sicmpre locuaz en las texturas y rol>usto en su planteamiento global 

de rotunda monumentalidad. 

las maderas empleadas. cerezo. enebro -que hermoso es aler el penetrante aroma del "juni

perus"-, etc. son un canto a la naturaleza del interior , maxime si pcnsamos que el artista se 

resiste a ta lar arboles y actúa sobre restos de piezas inservibles en un afan de respeto ecoló

gico por el ambiente. Toda g i ra en e l mismo afan, el cant.o de la Lierra aspcra, llcnn de motiva

ciones figurativas mecidas en un a i re de abstracción primitiva, como lo fuc también el de las 

Primeras cultur as t r ibales . Es un vaiver al pasado sin perder un lenguaje plastico del presen

te. No se puede olv idar el car act er totémico y solemne de muchas de las piezas presentadas. 

imponentes en su aspecto, tratadas con el amor del hombre que conoce el mediu. el gónero 

y lo vive con intensidad primi t iva. 

No fa l ta cierto aspecto lúdica de integración del personaje observante en la obra habida 

cuenta de l as aberturas, o ventanas interiores por las que se puede penetrar en el alma de 

la p ieza y que constituyen un ef ecto plastico delimitada en p ianos rompedores del macizo robusta 

Las tex t uras de la r ugosa piel , ora respetadas, ora arrancadas, la falla de un pul imento 

probablemente fa lseador de ese primi t iv ismo, la pr ofunda iconografia de simbolos totêmicos, 

reminiscenci as de culLura·s arcaicas, la r ecreación de objetos de cotidiana argología materia l 

etnológica, elevan a la condici ón de categoria plastica objetual estas piezas llenas de persona

l idad, r eciedumbre y poesi a natural , poseedoras de una agreste fuerza, mayormente valoradas 

por el juego de luces que proyectan sombras de impresionante dramatismo conjugadoras de 

un aspecto complementar ia a l fundamenta l de l as piezas. concretas en su sentida y abstractas 

en su concepción. 

Un importante camino el de Joan Valle, quien partiendo de un próximo mundo rural y sin 

seguir caminos trillados ha logrado, he aqui lo importante, un lenguaje comunicativa nuevo 

y una percepción grandiosa que r esulta impactante en el espectador. 

UNO DE NUESTROS ESCUL TORES MAS MADUROS. JOAN VALLE MUESTRA SUS INNDVADORAS ESCUL TURAS 

EN LA GALERIA CÀNEM. 
GODOY, Manuel MEDITERRANEO, Castelló, 27 de març del 1986 

Con la escultura de Joan Valle que podemos contemplar en la sala Cànem se muestra al 

pública de Castellón l a obra de uno de nuestros escultores mas innovadores. originales, maduros 

y mas sólidamente formados. 

Joan Valle nació en Zor i ta en 1956 se afincó en Morella, y acabó complementando su forma

ci ón en l a Escuela de Bellas Art es de Bar celona. Con una vocación c lara y temprana, ha ido 

desar rollando su personalidad desde la r eflexión sobr e su entorno espacial y temporal, atendie~ 

do plasticamente a las sugestiones de l a materia (el barr o, el hierro, la p iedra y la madera 

para recalar en ésta), a la volumetri a tanta conceptual como funcional de los objetos de uso 

cot i diano que rodearon su vida desde pequeno(unas ra!ces cul t urales y afectivas que Joan r enue

va cada vez que puede acumulando estancias en Els Ports), y a las exigencias personales, a 

l a necesi dad de ser escul t or , de crear y expresarse. Toda esta ha quedada decantada por una 

formación adecuada en Bellas Ar tes y en los estudios posteriores, que han permitido Ja madu

r ez enr i quecedora de Ja que la exposi c i ón que contemplamos es una muestra cumplida. 

Est ilíst icamente cabe relacionar a Joan Valle con la corriente que arrancó con el dadaísmo 

y continúa a través del pop o el neodadaismo en cuanto a su atención al objeto de sus ensam

blajes. Tambiên cabe hablar del arte matérico por su cuidada en Ja veracidad dramatica o 

lúdica de l os material es (encontr ados o creados) o del minimal por su recuperación de procesos 

industriales-artesanos. Tambiên hay una afinidad en el respeto miguelangelesco por el espitiru 

de la mat ería. por su reparo a un acabada enmascarador. 146 7 
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En esla ocasión contemplamos una obra muy actual, en la que el artista parle de las herramienlas campesinas, de los maleriales y las Lécnicas tradicionales, desarrollandolos sin desconLexlualizarlos, ensamblandolos creativamente, enriqueciendo sus contenidos semanticos Y plasticos. Son obras que parecen abslractas pero que son absolulamente concrelas. No sun representación ni figura de nada extral'\o a ellas mismas. Son lo que son y nada mas; esculturas muy acLuales. con la maLeria, la forma, el lenguaje y el concepto de nuestro tiempo, con una nueva monumenlalidad. 

TORRENT, Rosalia: "Joan Valle, Maria José Ricós i Pepe Nebol: Tres propostes plàstiques". CATÀLEG DE L'EXPOSICIÓ: ÓRBITA en Sala de Exposiciones Viveros Municipales, València. abril-maig del 1988. 

Joan Valle ha fonamentat el seu treball en Ja recuperació d'eixe entorn sistemàticament destruït per un món hostil, que ignora la dialèctica que s 'estableix entre passat i present. Vinculat d'una manera extremadament vivencial a una terra que progessivament ha vist com perden força les seues senyes d'identitat, voldria preservar aquestes d'una possible imminent desaparició a través d'unes escultures que hi reconeixen l'origen. Per aquesta raó no és dif!cil d'endevinar -ell no ho amaga en cap moment-, partinl de les seues estructures, de fusta, aladres o altres elemenls de conreu, menjadores d'animals o diverses formes que redefineixen unes arrels a punt de ser oblidades. Els nous signi ficats que extrau dels obj ectes que realitza. estan per tant, units a coses que ens són familiars. Però les seues obres no són en cap moment l'estatge del "object trouvé" duchampià, sinó una recreació molt particular d'eixos objectes. L'opció de la fusta com a material per a l'elaboració de les seues escultures és òbvia: no solament és el material del qual estan fetes l es coses remembrades sinó el que en moltes ocasions Ja natura tria per ell: perquè Joan Valle no talla i tala, no destrueix, sinó que refà i reforma a partir de troncs caiguts per Ja mà d'altres hòmens que sí són destructors o en alguna ocasió abatuts per Ja pròpia natura. Les formes que ha triat per resoldre la problemàtica que sempre s 'ha plantejat han anat evolucionant: però l'aprimament o la grossària, l a verticalitat o la multipolaritat que hi anem descobrint són opcions al servei de la seua idea originària. Darrerament els seus troncs els revesteix de negre: és el final i el començament d'un cicle, el negre és el foc que ha consumit l'arbre, que acaba amb la seua vida natural. En aquest punt J'artiste el reprén per tal de transformar-lo en objecte artístic. S'inicia d'aquesta manera. per a ell, una nova existència. 

LES ESCULTURES DE JOAN VALLE 
FIGUERES, Abel 

maig del 1988 

Les sensacions que ens aporta el contacte directe amb la natura són una de les principals fonts d'inspiració de les activitats artístiques. La resposta als estímuls que hom percep mena a una forma d'expressió a través d'uns materials determinats. 
En el cas de Joan Valle la forma d'expressió és l'escultura i el material utilitzat Ja fusta. L'escultura és una de les maneres d'expressar-se més concretes i tangibles. Una escultura es pot veure, es pot tocar i ocupa un espai ftsic i real determinats. 



Si el pas d'una matèria de l'estat sòlid al gasós equival a sublimar la seva substància, el 

procés invers seria el resultat de concretitzar allò que és intangihle i subtil i convertir-ho 

en quulcom sòlid i suggeridor. Això és precisament el que pretén l'escultura. 

Joan Valle utilitza aquest mitjà com a forma d'expressió entesa en el seu sent.iL tradicional, 

és a dir, com a acció i art d'esculpir o tallar. La m<1tèria bàsica que fa servir. com ja hem dit 

anteriorment, és la fusta; però més concretament hauriem de fer referència al tronc com a imat

ge primigènia i punt de partida. 

El seu treball consisteix en retornar al tronc la dignitat perduda ja que reutilit7a i recupera 

aquells exemplars o fragments que han estat tallats o abandonats. El ginebre, el xiprer, l'al1ina, 

el cirerer, el pi, el plataner, l'ametller i e l roure adquireixen a través de les seves obres una 

aparença i un significat que ja havien perdut o que mai havien arribat a assolir. Per això podem 

inscriure la seva lasca dins una poètica de la naturalesa de l'arbre caigut. 

Les tècniques a què recorre fan referència als oficis que tenen un contacte directe amb 

la fusta, com el de llenyataire, fuster, boter, aladrer o mestre d'aixa. Alguns d'aquests oficis 

es troben ja en decadència o en clara recessió precisament pel que comporten de contacte direc

te amb una matèria primera. Matèria que, en molts casos ha vist envaïda la seva funcionalitat 

per altres materials més moderns i més susceptibles de ser produïts industrialment i massivament. 

Les formes de les seves obres tenen reminiscències de costellams, gàbies, estaques, tanques, 

etc., que recorden les configuracions habituals en una cultura rural contraposada a una cultura 

urbana, i que són a la vegada sincers homenatges als instruments, a les eines i als atuells del 

treball en el camp. 

Aquesta contraposició rural/urbà és al mateix temps sentida, viscuda i patida pel mateix 

au t or ja que la seva vida t ranscorre ent re la vivenda i el taller a l barri de Sants de Barcelona, 

la casa paterna i l'a ltre taller a Morella. 

Com elements més culturalistes també s'observa en les obres de Joan Valle una recordança 

de l'estatuària i dels tòtems. 

Les referències de les seves obres i la seva forma de treballar són més a prop del subjecti

visme vitalista (precisament rememora les e ines i els instruments) que de l'experimentalisme 

del sentit anàlitic. 

Des d'aquest s punts de vista no és gens estrany que precisament ara, i paral·lelament a 

la seva activitat creativa, Joan Valle estigui fent un treball teòric d'aproximació a l'obra dels 

escultors que treballen o han treballat amb i des de la fusta, que inclou fins i tot entrevistes 

personals amb els autors. 
La fusta com a matèria bàsica, el tronc com a imatge primigènia, la poètica de l'arbre caigut, 

la r eferència als oficis ar tesans, e l contacte directe amb la matèria primera, els records de 

la cult ura rural i l'homenatge als instruments i a les e ines sOn els e lements que fins ara han 

donat vida a aquestes obres i que estructuren un llenguatge inicial. 

Dels records i les sensacions l'escultor n'ha fet el punt de partida del seu llenguatge en 

relació directa amb la seva percepció i experiència i no amb les modes del moment. Peró de la 

contraposició entre cultura rural i cultura urbana com a desencadenant del procés de treball 

poden sorgir a ltres formulacions que evit in e l perill de restar anclat en un cert naturalisme 

romàntic no gai re defin idor del moment que, ens agradi o no, estem vivint. 

La inclusió de metalls i pàtines de color en les últimes obres, que encara no han estat expo

sades i que van madurant en el taller, sembla indicar l'inici d'aquest procés que caldrà seguir 

amb atenció per a veure per quins viaranys es desenvolupa. 
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17. CURRlCULUM DE JOAN VALLE. 

Sorita (Els Ports-CasLelló), 1956. 
Llicenciat en Escultura per la facultat de Belles 
Arts Sant Jordi de Barcelona. Professor a l'Escola 
d' A.A. i O./\. de Barcelona (Llotja). Professor a la 
primera Escola d'Escultura al Carrer a Tàrrega (Llei
da), 1986. ts actualment professor a la Facultat 
de Belles Arts de Barcelona, al Departament d'Estruc
tura de la Imatge i de l 'Entorn. 

CXPOSICIONS COL:LECTIVES I INST Al:LACIONS: 

1982 Galeria Cànem, Castelló. 
1984 "4ª MosLra d'Art Contemporani Català", itinerant 

per Catalunya i Andorra. Escultura del Països 
Catalans a l 'Estació de Sants. Joves valors 
al voltant de la Biennal de Pintura, Diputació 
de Castelló. Instal·lació col·lectiva a la Rambla 
de la Via Augusta, Barcelona. Instal·lació col·lec
tiva a la Plaça del Putxet, Barcelona. 

1985 Instal·lació col·lectiva a l'Escola de Belles Arts 
de Lleida. 

1986 Instal·lació (Setmana de la Joventut) al Prat 
de Morella (Castelló). Exposició fotogràfica 
"Les catedrals del Vi", cellers noucentistes 
i modernistes de la Província de Tarragona. 
VI Fira del Vi a la Rambla de Catalunya, Barce
lona, stand INCAVI, Generalitat de Catalunya. 

1987 Biennal d'Art de Tarragona. 
1988 Escultures "Ribots apart", itinerant per Cata

lunya. Sala d'Exposicions Vivers Municipals, 
Ajuntament de València. 

EXPOSICIONS INDIVIDUALS: 

1984 Sala Municipal de l'Ajuntament d'Onda (Castelló). 
1985 Galeria d'Art del Vallès, Sant Cugat del Vallès 

(Barcelona). Escola d'Arts i Oficis de Vic (Barce
lona). 

1986 Galeria Cànem, Castelló. Galeria Artual, Barce
lona. 

1988 Sala Municipal de l'Ajuntament d'Altea (Alacant). 
Sala Municipal de l'Ajuntament de Morella (Cas
telló). 

MUSEUS: 

Museu Popular d'Art Contemporani de Vilafamés. 

BEQUES: 

1983 Beca a les Arts Plàstiques, Generalitat de Cata
lunya. 

1985 Beca a les Arts Plàstiques, Generalitat de Cata
lunya. 

1986 Beca de la Diputació de Castelló per a l a rea
lització del treball: "Els instruments rurals 
de fusta a la Comarca dels Ports com a para
digma escultòric". 

PREMIS: 

1982 Concurs d'Escultura Ceràmica realitzat a Mora 
la Nova (Rivera d'Ebre). 

ESPAIS ESC~NICS: 

1987 Grup de Teatre Kònic. 



CDNCLLJSICJNS. 



C::O N CL LJSlONS 

En aquest apartat, a mode de conc lusió, volem exposar algunes consi 

deracions i c onstatar algunes de les característiques d'aquesta modalitat 

de treball a què hem fet referènc ia en tota la nostra recerca. Algunes 

d'aquestes ja apareixen a l llarg dels capítols precedents, en la referència 

a un entorn geogràfic més concret (vegeu l'apartat dedicat a les caracte

rístiques que defineixen el treball d'estudi de les tres autonomies que 

més hem aprofundit). Cal destacar, no obstant això, que les conclusions 

es refereixen a l conjunt de l 'Estat espanyol. 

Amb les conclusions pretenem aclarir a lgunes de les circumstàncies 

que han determinat i defini t e l marc de la modalita t esc1J!tòrica e n què 

hem fonamentat la nos tra recerca, així com evidenciar una ac titud amb 

què ens sentim identificats, i que, d'alguna manera, ha estat el motiu 

inicial d'aquest treball. 

MARC GENERACIONAL I HISTÒRICO-ARTlSTIC. 

- A l 'Estat espanyol es treballa a mb bigues, seguint els comportaments 

estructurals de la fusta a partir del 1959 (Chillida) i amb troncs, respec

tant el mateix principi des del 1960 (Mendiburu). 

Diferenciem, en l'Estat espanyol, dues generacions d'escultors, que 

han tingut en compte els aspectes massius i de comporta ment de la fusta: 

la primera inclou els escultors nascuts al voltant del segon quart· de segle, 

aproximadament des de finals del primer quart fins a principis dels anys 

quaranta (s 'han inclòs en aquest treball els bascs Aguirre, Alberdí, Bas

terretxea, Chillida, Me ndiburu, el pintor Ibarrola, i el· català i pintor 

Josep Guinovart). La segona generació inclou e ls escultors nascuts 

al voltant de la meitat de segle (incloem e n aquest treball e ls bascs Anda. 

Lasa, Garraza; els gallecs Basallo, Borrajo, Pestana i Leiro; e ls catalans 

Civit, Guillén, Pladevall, Juanpere, Rufina, Saralegui i Tejedor; e ls arago

nesos Calero, Fuertes i Gómez; e l valenc ià Va lle ; i I'anrlalús Sosa). El 
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trehall rJe la segona generació es desenvolupa fonamentalment durant 

c is anys vuitanta. l:n conseqüència es pot dir que en els anys vuitantél 

lli ha un resorgiment molt ampli rJe la pràctica que motiva aquest estudi. 

MARC GEOGRAFIC. 

Els primers escultors que treballen el tronc i la biga, des de l'òptica 

de la nostra recerca, són, bàsicament, bascs i pertanyen a la primera 

generació. D'aquesta manera el País Basc es constitueix en el nucli cap

davanter d'aquesta modalitat de treball amb fusta. 

També trobem escultors de la primera generació que treballen amb 

aquest sentit, encara que ho fan més tardanament, a Astúries, el País 

Basc i Catalunya. 

La segona generació té representants especialment en el País Basc, 

Galícia, Catalunya i Aragó i, de forma aïllada, en d'altres autonomies, 

con el País Valencià o Andalusia. 

Geogràficament la pràctica del trnball escultòric amb la biga o el 

tronc es concentra en la zona nord de l'Estat espanyol, i s'observa una 

incidència decreixent a mesura que es baixa cap a la zona sud de l'Estat. 

Al mateix temps es pot observar una concentració en els nuclis ur

bans (Barcelona, Saragossa, Bilbao, Drense, etc.) 

Distribució geogràfica. 



/\PHENENT ATGE. 

És generalitzada la tendència a l'autodidactisme en la primera gene

ració, mentre és excepcional en la segona generació. 

Cal destacar la tasca de les Escoles d'Arts i Oficis en les diferents 

províncies (Massana i Llotja, a Barcelona; la d'Ourense i Santiago, a Galí

cia; la de Vitòria, en el País Basc) i les Escoles Superiors de Belles Arts 

(Madrid, Bilbao i Barcelona). Totes aquestes han tingut alguna incidència 

en l'aprenentatge dels escultors estudiats. 

- És important destacar les propostes d'Oteiza en la formació dels 

escultors bascs, i la seva incidència en altres llocs de la resta de l'Estat. 

La seva incidència en el conjunt de la pràctica que estudiem és rela

tiva, però la seva personalitat és l'única que ha participat e n l'evolució 

global del país. A Barcelona es pot observar també la incidència d'alguna 

personalitat que ha tingut una repercusió especial en alguns dels escul

tors estudiats. 

L'aprenentatge no ha estat rigurós en els aspectes de l'ofici; podem 

considerar que, exceptuant els escultors que han viscut amb la família 

les tècniques artesanals de la fusta o els que han treballat en algun 

taller d'escultura, la resta s'ha format autònomament, resolent els proble

mes segons anaven sorgint, al mateix temps que s'informaven en diferents 

llocs. 

- És destacable l'interès pels artesans, el respecte que se sent per 

ells i també una certa tendència, "en la primera generació, a desvincular 

la pràctica de les tècniques del procés de creació (evadint en les entre

vistes, en alguns casos, tota la referència a aquests aspectes). 

ELS CORRENTS I LES TEND~NCIES ARTlSTJQUES. 

- És perceptible el predomini de l'abstracci6 sobre la figuració. En 

la primera generació, l'abstracció ha estat una constant, i és l'abstracció 

la que ha permès adoptar el model de comportament de la fusta, en el 

seu treball. 
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En la segona generació, segueix predominant l'abstracció, però la 

~i!-]uració npareix amb molta força, arran del protagonisme imprès pels 

corrents expressionistes dels anys vuitanta. Lél figuració, encara que 

s'ndapta al tronc, no sempre té en compte el comportament formal i l'es

tructura d'aquest. 

Bàsicament, els corrents que han incidit de manera important tenen 

el seu origen en les primeres avantguardes. Cal destacar estre elles el 

"Constructivisme", el "Cubisme", l' "Expressionisme" i el "Dadaisme", sens 

menystenir altres aportacions summament interessants, especialment les 

d'escultors que no s'han lligat als "ismes", com Brancusi, i altres que han 

potenciat les seves directrius. També l' "Informalisme" va ser un corrent 

important en la primera generació. 

En la segona generació el substrat artístic és més complex i la diver

sitat molt més àmplia. Es pot apreciar des d'una disposició clara a la 

geometria (País Basc) fins a una proposta expressionista generalitzada 

(Galícia, Aragó, Catalunya, Illes Balears i Andalusia, entre d'altres). També 

destaca una Unia forca important, que es fonamenta en el comportament 

propi de la fusta, especialment a Catalunya, País Basc i Gallcia. Es pot 

observar, igualment, la influència del gust per les "Instal·lacions", els 

"Environements", les accions, o alguns aspectes de l' "Art Povera". Però, 

en definitiva, aquests corrents no han assolit un grau d'identificació 

prou fort amb l'ús del tronc i de la biga, en l'Estat espanyol. 

LA RELACIÓ AMB LA SITUACIÓ ARTlSTICA DEL MOMENT I AMB EL MERCAT DE 

L'ART. 

- Es pot constatar que hi ha una situació de paral·lelisme amb l'evolució 

de l'art actual, hi ha una assimilació lenta de les aportacions dels cor

rents innovadors, una participació momentània d'aquestes, però a causa 

de l'ús dels procediments artesanals i de l'observació dels models tradicio

nals, l'evolució sempre ha estat lenta. No apreciem canvis bruscos, a part 

de l'alternança de materials, els quals arriben a substituir la fusta per 

altres de més adequats a la nova recerca. (Les propostes relacionades 



amb l'ús del tronc i de la biga no acostumen a ser ni excessivament expe

rimentals ni transgressores, sin6 que adapten, com a màxim, les propostes 

externes). 

La integració d'aquesta pràctica que hem estudiat en els circuïts 

comercials no és generalitzada, al marge d'algunes excepcions com Chillida 

(que ha abandonat l'ús de la fusta) o Leiro (que l'alterna amb la talla 

de la pedra). S'aprecia una integració limitada o esporàdica dels usuaris 

d'aquesta pràctica (a banda dels dos escultors esmentats no coneixem 

d'altres que freqüentin els circuïts internacionals). 

L'ÀMBIT REFERENCIAL O TEMÀTIC. 

En les cultures tradicionals i primitives, en l'àmbit referencial, pre

domina l'interès pels comportaments de la pròpia matèria. Així mateix 

com el model cultural de cada comunitat (costums, llengua, mitologia, ar

quitectura, instruments rurals i artesanals, etc.). 

També podem establir relacions de tipus antropomòrfic, zoomòrfic, 

o vegetal (arbre), principalment a través de l'abstracció en la primera 

generació i de l'abstracció i la figuració en la segona generació. 

EL M~TODE. 

- El mètode de treball acostuma a ser intuïtiu. El s istematisme, no 

obstant això, també fa acte de presència a través del recurs de les ma

quetes i dels estudis previs, de vegades, tan sols, dibuixos. L'acció directa 

és força generalitzada, ja sigui amb un component energètic o amb un 

d'expressiu (a Galícia, a Catalunya, a Aragó, i en menys casos al País 

Basc), ja sigui de forma controlada (orgànica o geomètrica). 

El recurs corporal de l'acció té un valor secundari en el País Basc, 

en canvi adquireix més importància en la segona generació, especialment 

a Galicia, a Aragó, a Catalunya, a Andalusia, al País Valencià i en altres 

indrets com a Astúries , a les Illes Balears, etc. (En els anys vuitanta 

amb el model expressionista s 'ha potenciat el recurs corporal). 
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l 'LIS OFL TRONC l DE L l\ BIGA. 

Céll destacar. en e l conjunt de l'Estat, un predomini dP. Iu utilització 

del tronc sobre l'ús de la biga. 

En el País Basc és on hi ha més escultors que t.reballen biga des 

d'una perspectiva estructural (Chillida i Ibarrola) o des d'una perspectiva 

formal i geomètrica (Basterretxea, Anda i Garraza). 

L 'ús del tronc és freqüent en tota la zona nord de l'Estat i puntual

ment en tots els llocs que hem assenyalat en la gràfica de distribució 

geogràfica. 

Els troncs de dimensions més grans s'han treballat a Galícia en 

el País Basc. 

ELS PROCEDIMENTS I LES TtCNIQUES. 

Generalment es treballa la fusta amb tècniques molt dir'ectes, artesa

nals, i d'escassa problemàtica. ~s en el País Basc on les tècniques mostren 

un grau de desenvolupament més alt; a Galícia és on el contacte directe 

d'aquestes és més impulsiu i immediat; i a Càtalunya és on abunda la diver

sitat. 

Les tècniques de la fusta, d'ús artesanal, es fan servir, generalment, 

com un exercici individual. ~s excepcional el fet de recorrer a tècnics 

auxiliars. 

- t:s tan generalitzat l'ús de la biga i del tronc amb un procediment 

constructiu, corn l'ús d'aquests en la pràctica de la talla, directa o indi

recta. (Podem assenyalar una lleu tendència a l'ús dels sistemes additius). 

EL TRACTAMENT DE LA MATÈ~:RIA. 

Quan es treballa la fusta utilitzant procediments additius no s'acos

tuma a barrejar el tronc amb la biga, encnra que si s'incorpora fusta 

de secció industrial, o d'altres tipus, al tronc; també s'incorporen bran

quillons i altres fustes de secció circular i d'escàs di¡)metre a les bigues 

i als troncs. 



- No es pot afirmar que la biya tingui una aplicació exclusivament 

constructiva. 

íJuan es fa talla a partir de la biga, es recorre a l'addició de dife

rents unitats. construint blocs. 

El tronc es fa servir en un sentit unitari, generalment. quan s'empra 

la talla directa, però també es construeix amb ell i especialment quan se'l 

treballa amb diàmetres reduïts. 

- En els acabats es tendeix a manifestar la naturalesa de la matèria 

l'activitat procesual, sense polir les superfícies, ni afegir motius de 

decoració. Podem trobar excepcions en què el poliment és exquisit o l'ús 

de motius ornamentals es justifica amb aspectes conceptuals. 

- El color s'aplica principalment i de forma puntual a Galícia i a Anda

lusia (Leiro i Sosa), encara que també s'utilitzen pigments blancs o negres 

en altres llocs, com el País Basc (Basterretxea), Galícia (Pestana), Cata

lunya (Saralegui), el País Valencià (Valle) i Aragó (Calero). També s'aplica 

color amb una intencionalitat unificadora del conjunt, de forma més o 

menys discreta (País Basc: Anda i Aguirre; País Valencià: Valle; Galícia: 

Basallo). 

LES RAONS QUE HAN DETERMINAT L 'ús DEL TRONC l DE LA BIGA. 

- La procedència d'entorns rurals, on el model artesanal ês vigent i 

imprescindible, és força generalitzada, encara que hi ha alguna excepció. 

Aquesta és una característica significativa a l'hora d'explicar les raons 

que han determinat aquesta dedicació. Això no obstant, el desenvolupa

ment del treball nu sempre es dóna en entorns rurals o lligats n les pràc

tiques artesanals, també a les ciutats trobem alguns tallers c1'escultors, 

però és dominant Ja tendència a reproduir en ells els ambients de model 

artesanal. 

- Els motius de l'elecció del material tenen una notable relació amb 

les vivències dels entorns rurals o artesanals, tant les de la infància 

com les actuals. (En quatre casos concrets, per exemple, l'escul tor ' proce

deix d'una familia d'ebenistes o tallistes: Aguirre, Anda, Leiro i Calero). 
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T<'lmbé l.é una relació inqüestionable amb l'àcceptació i la recuperació 

dels models artesanals per parts dels escultors, cosa que possibilita un 

t"r·eball assequible sense la necessitat d'utilitzar mitjans i tecnologies 

que encareixen el procés. Aquesta és una de les raons especialment apli

cables a Iu segona generació. 

t Is troncs i les bigues són assequibles en tota la zona nord, espe

cialment en el País Basc i a Galícia. La disponibilitat es redueix a mesura 

que ens aproximem al Mediterrani. Aquest és un dels factors primordials 

que determinen la dedicació a aquest tipus de treball (la disponibilitat 

ha de ser entesa des d'un punt de vista geogràfic i des d'un punt de 

vista econòmic, e ls quals cal, generalment, relacionar). 

- El treball de la fus ta requereix una tecnologia artesanal i rudimentà

ria que, practicada individualment, pot resultar mem¡s feixuga que altres. 

Ln densitat de la fusta permet treballar amb dimensions més grans 

que e l propi cos, sense l'ajut d'altres persones. L es dimensions que oscil

len entre la mesura del cos i d'latres més grans són prou generalitzades 

i és un pràctica comuna a totes dues generacions. Les escultures de di

mensions més grans han estat realitzades en el País Basc amb procediments 

constructius; per un altra banda, les més grans fetes amb procediments 

substractius són les de Galícia. 

Cal destacar una predisposició especial vers aquesta matèria, en 

alguns dels escultors, cosa identificable, de vegades, en altres que no 

sempre la reconeixen. 

Les tendències i les modes, per un costat; i les necessitats experi

mentals de l'escultor, per un altre costat, han afavorit el desús i l'abandó 

del tronc i de la biga. Podem afirmar: 

Que són escassos els escultors que han treballat o treballen el tronc 

o la biga de forma indefinida. 

Que freqüentment es treballa el tronc en un període reduït, tempo

ralment, en certa etapa que es correspon amb els primers anys de la re

cerca de l'escultor. 

- Que la joventut és un factor important, relacionat amb el recurs 

corporal de l'acció. Donada l'abundància d'escultors de la segona genera

ció, podem veure que la joventut és una característica important en el 

treba ll d'aquests darrers anys. També ho va ser en el treball inicial dels 



f!scu ltors de la primera generació. En genernl, podem afirmar que aquesta 

és una característica del treball a mb els troncs o les bigues. 

Que nquesta joventut té present la importància de l 'esforç fís ic 

el mesura amb la potència del tronc. 

Fn conseqüència podem considerar L'ús del tronc i de la biga com 

una pràctica de transició en el procés evolutiu d'una gran part dels es

cultors que hem estudiat. (No podem donar a aquesta consideració més 

que un valor relatiu ja que tots els escultors continuen treballant i no 

descarten la possibilitat de reemprendre aquest tipus de treball). 

LES RAONS QUE INFLUEIXEN EN EL CANVI DE MATERIAL 

El canvi de material, és a dir, la substitució de la fusta per un altre 

material, quan es produeix, es dóna per una raó de tipus personal; el 

desig de noves experimentacions amb altres matèries, a causa del cansa

ment provocat per la fusta o a causa de la consciència de l'acceptació 

passiva que té aquest tipus de treball en la realitat artística del moment. 

També intervenen en la decisió del canvi raons de tipus tècnic, a causa 

de les limitacions pròpies de la fusta, o de tipus conceptual, com en el 

cas de Chillida. De vegades no es produeix el canvi de material per impos

sibilitats econòmiques (Mendiburu), i en altres, simplement, per la inèrcia, 

ja que es disposa de la matèria i d'una àmplia tecnologia per treballar 

la fusta (Anda). 

El canvi es produeix bruscament o amb lentitud, en incorporar altres 

materials a la fusta. 

Es fa servir freqüentment la fusta sense articular altres materials, 

encara que en la primera generació trobem certes excepcions, com Mendi

buru en el País Basc, Guinovart a Catalunya, i més freqüentment, en la 

segona generació i especialment a l'Aragó (Calero i Gómez) i a Catalunya 

(Pladevall, Civit, Saralegui i Guillén). 
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Al íRES CONCLUSIONS. 

fi treba ll amb el tronc o la biga no és tan minoritari com nosaltres 

haviem previst inicialment. 

La manca de divulgació d'aquest tipus de treball (generalment la 

coneixença e.Jeis escultors no trascendeix el propi àmbit autonòmic), és 

una de les causes del desconeixement inicial , pe rò també és una causa 

d'això la importància donada a altres pràctiques escultòriques, general

ment més lligades a l'actitud dinàmica de l'art. 

Finalment, voldríem concloure remarcant que, generalment, quan es 

treballa a partir dels comportaments de la fusta i de l'arbre, es fa reco

llint la càrrega cultural i tradicional que arrossega aquesta matèria. 

Això presuposa una postura regressiva i recuperadora en la qual 

són més valorats els aspectes humans de relació amb els cicles de la natu

ra, de significació profunda en les societats primitives o tradicionals. 

Cal observar, no obstant això, que la valoració dels aspectes humans 

en relació als cicles de la natura pretenen fer referència a una situació 

d'equilibri entre home i natura, sense assumir com a pròpia aquesta postu

ra, simplement utilizant-la com un referent. 

Els escultors prenen com a model tots aquells aspectes que manifes

ten una situació primària en la relació home-matèria i aquells procediments 

que valoren el contacte directe amb la fusta, generalment sense cap pre

tensió que pugui anar més enllà dels propis fets escultòrics. 

Cal destacar una tendència, en la segona generació, a valorar els 

aspectes culturals del moment, fent referència a la concepció generalitza

da d' "aldea global" proposada per Mc-Luhan, que uniformitzen el · conjunt 

de les produccions escultòriques, en detriment de la correlació que aques

ta pot tenir amb l'entorn originari propi de cada escultor. 

Els comportaments naturals de la fusta, e ntesos com un paradigma 

escultòric, es dilueixen entre la gran diversitat de models que es tenen 

en compte a partir dels anys vuitanta. Destaca entre aquests el model 

productiu i es percep en aquesta se~ona generació una tendència produc

tiva prou accentuada. 
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